
Page 1 of 4 

 

 

 

เรอืเจา้พระยาปริน๊เซส 

รว่มสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรับปีใหม ่2566 วนัเสารท์ี ่31 ธันวาคม 2565 

โปรแกรม A : 19.30-00.15 น. (4 ชม.45 นาท)ี 

ทา่เรอืเอเชยีทคี 

  

ขอตอ้นรับสูก่ารเดนิทางเพือ่การพักผอ่นและน่าจดจ าตลอดการเดนิทาง กบั เรอืเจา้พระยาปริน้เซส สมัผัสกบัความหรหูรา 

ดว้ยอาหารมือ้ค ่าทีแ่สนจะโรแมนตกิกบัคนรูใ้จทีไ่มม่วีันลมืเลอืน 

  

 บรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิและตืน่ตาตืน่ใจจะเริม่ขึน้ เพยีงคณุไดย้า่งกา้วสู ่เรอืเจา้พระยาปริน้เซส คุณจะสัมผัส

ไดถ้งึความหรูหรา ยิง่ใหญ่ตระการตาของตัวเรือ พรอ้มที่น่ังอันหรูหราถงึ 350 ที่น่ัง บรรยากาศบนเรือตกแต่งดว้ย

ศลิปกรรม ผสมผสาน สไตลไ์ทยประยกุต ์ทัง้ยงัไดแ้บง่สดัสว่นเพือ่ความรูส้กึทีแ่ตง่ตา่งไวเ้ป็น 2 ชัน้ โดยชัน้แรกเป็นหอ้ง

ปรับอากาศ สว่นชัน้ที ่2 เป็นแบบเปิดโลง่ ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบสายลมธรรมชาต ิเรอืเจา้พระยาปริน้เซส ไดอ้อกแบบใหม้ี

ดาดฟ้าทีส่งูกวา่เรอืล าอืน่ๆ ดังนัน้คณุจะรูส้กึไดถ้งึความโปรง่สบาย 

 ลิม้รสกับอาหารไทยและอาหารนานาชาตแิบบบฟุเฟ่ตซ์ฟีู้ด ภายใตแ้สงเทยีน เพลดิเพลนิกับดนตรแีซกโซโฟน

และนักรอ้งฟิลปิินส ์ในสไตล ์Pop Jazz พรอ้มชมบรรยากาศรมิฝ่ังแมน่ ้าเจา้พระยายามค ่าคนื พรอ้มสถาปัตยกรรมอันมี

ชือ่เสยีงทางประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามล ้าเลศิ ทีจ่ะประดับประดาแสงไฟไวอ้ยา่งสวยงาม เชน่ พระบรมมหาราชวัง และวัด

อรณุราชวราราม พระราชวังบางขนุพรหม วัดกลัยาณมติร สะพานพระราม 8 ฯลฯ 
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โปรแกรมการลอ่งเรอื 
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Chao Phraya Princess 

Join the New Year's Eve and welcome the New Year 2023 on Sat., December 31, 2022. 

Program A : 19.30-00.15 hrs. (4 hours 45 minutes) 

@Asiatique The river front night bazaar 

Welcome to a relaxing and memorable journey on the Chao Phraya Princess Cruise. Experience luxury with 

an unforgettable romantic dinner with your loved ones. 

 

 The romantic and exciting atmosphere will begin, as soon as you step onto the Chao Phraya 

Princess Cruise. You will feel the luxury and grandeur with 350 luxurious seats. The atmosphere on the 

boat is decorated with fine arts, blending with applied Thai style. It is also divided into 2 floors for the 

feeling of being different. The first floor is air-conditioned and the second floor is open-air, for those who 

love natural breezes. The Chao Phraya Princess Cruise has been designed to have a higher deck than other 

boats so you will feel airy. 

 Taste Thai and international seafood buffets under candlelight. Enjoy the sound of saxophones and 

Filipino singers in Pop Jazz style while watching the atmosphere along the Chao Phraya River at night with 

beautiful historically famous architecture that will be beautifully decorated with lights such as the Grand 

Palace, Wat Arun Ratchawararam Bang Khun Phrom Palace, Kalayanamit Temple, Rama VIII Bridge, etc. 
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Dinner Cruise Program 

18.00 hrs. Check-in at Asiatique the Riverfront (Counter in warehouse 9) 

19.30 hrs. 

Welcome everyone to the Chao Phraya Princess boat. Departs from Asiatique the 

Riverfront Pier. Head to Rama VIII Bridge. Taking you to see the beauty of both sides of 

the Chao Phraya River at night. Welcome everyone with a welcome drink. Enjoy music 

from professional singers and musicians. 

20.00 hrs. 

Indulge in an international seafood buffet such as river prawns, Salmon Sashimi, New 

Zealand mussels and unlimited beverages (Whisky, wine, beer and soft drinks) 

throughout the night, admire the beautiful architecture on both sides of the Chao Phraya 

River (Wat Kanlayanamit, Wat Arun, Wat Phra Kaeo, the Grand Palace and Rama 8 

Bridge), enjoy a special show and draw lots of prizes. 

00.00 hrs. 
Celebrate a night of happiness and countdown to the year 2023 together aboard the 

Chao Phraya Princess. And watch the beautiful fireworks on the Chao Phraya River 

00.15 hrs. 
The Chao Phraya Princess returns to Asiatique the Riverfront safely. Hope all of you will 

be entertained and impressed. 

  

 


