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เรอืรอยลัปริน๊เซส ครซู 

โปรแกรมวนัปีใหม ่2566 รอบดนิเนอร ์

วนัเสารท์ี ่31 ธันวาคม 2565 

เวลา 17.00-19.00 น. ทา่เรอืเอเชยีทคี 

  

 ดืม่ด ่าไปกบับรรยากาศแหง่ความหรหูรางดงามของ รอยลัปริ๊นเซส ครซู ในเวลาพลบค ่า ละเมยีดละไมกับอาหาร

นานาชาต ิทีต่ัง้ใจรังสรรคด์ว้ยวัตถุดบิชัน้ยอด หลากหลายเมนู และรับฟังบทเพลงไพเราะ อกีทัง้บรกิารคุณภาพระดับ

โรงแรมหา้ดาวใหเ้วลาทีแ่สนโรแมนตกิของคณุ เต็มเป่ียมไปดว้ยความสขุกบัคนพเิศษขา้งกาย 

 สมัผัสประสบการณ์พเิศษชวนประทับใจ ชมวถิชีวีติชาวกรงุเทพฯ ทีอ่าศัยอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเจา้พระยา และตืน่ตาตืน่

ใจกบัความงดงามของสถานทีส่ าคัญต่างๆ ยามพระอาทติยต์ก อาท ิสะพานพระพุทธยอดฟ้า ยอดพมิานรเิวอรว์อลค์ วัด

กลัยาณมติร วัดอรณุราชวราราม พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม 8 และเอเชยีทคี ฯลฯ 

 รอยลัปริ๊นเซส ครซู เป็นเรอืส าราญล าใหญท่ีห่รหูราและอลังการ ตกแตง่ดว้ยศลิปกรรม ผสมผสาน สไตลโ์มเดริน์ 

พรอ้มความสะดวกสบาย และระบบความปลอดภยัสงูสดุ ชัน้ที ่1 และชัน้ที ่2 เป็นระบบปรับอากาศเย็นสบาย โดยชัน้ที ่2 

มบีรเิวณดา้นนอก หัวเรอื เปิดโล่ง และชัน้ที ่3 เป็นดาดฟ้า เปิดโล่งแบบ 360 องศา ใหท้่านไดรั้บลมชมววิทวิทัศน์ของ

สองฝ่ังล าน ้าเจา้พระยายามพลบค ่าทีส่วยงาม 

 เรอืรอยลัปริ๊นเซส ครซู สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้500 ทา่น 

  

โปรแกรมการลอ่งเรอื 

15.30 น. 
เริม่เชค็อนิทีท่า่เรอืเอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์ทีเ่คานเ์ตอรเ์รอืรอยลัปริ๊นเซสครซู โกดัง 7 

บรเิวณรา้นอาหารครัวคณุตอ๋ย 

17.00 น. 

ออกเดนิทางจากทา่เรอืเอเชยีทคีเดอะรเิวอรฟ์รอ้นทพ์รอ้มเตมิความสดชืน่ดว้ยเครือ่งดืม่

ตอ้นรับเอกลักษณ์ของเรอืรอยลัปริ๊นเซสครซู เพลดิเพลนิกบับรรยากาศพระอาทติยด์ว้ย

บฟุเฟตน์านาชาตแิละซฟีู้ด, ดนตรสีด รวมไปถงึการแสดงร าไทย แมน่ ้าเจา้พระยาเป็น

แหลง่ก าเนดิอารยธรรมไทยทีค่ณุสามารถสมัผัสสถานทีส่ าคญัของกรงุเทพฯ เชน่ 

พระบรมมหาราชวัง, วัดพระศรรัีตนศาสดาราม(วัดพระแกว้), วดัอรณุราชวราราม, สะพาน

พระราม ๘ และอกีมากมาย 

19.00 น. กลับสูท่า่เรอืเอเชยีทคีเดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์
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The Royal Princess Cruise 

New Year Eve’s Program Dinner Round 

Sat. December 31, 2022 

Cruising Time: 17.00-19.00 hrs. @ASIATIQUE The River Front Night Bazaar 

  

 Immerse yourself in the luxurious atmosphere of the Royal Princess Cruise in the Chao Phraya 

River. Experience a wide variety of international dishes that are deliberately created with the finest 

ingredients. And listen to melodious songs. In addition, the service quality of a five-star hotel. Let your 

romantic time be filled with happiness with someone special. 

 Experience a special and memorable experience, see the life of Bangkokians who live on the banks 

of the Chao Phraya River and be amazed by the beauty of important landmarks at sunset, such as the 

Memorial Bridge, Yodpiman River Walk, Wat Kalayanamit, Wat Arun Ratchawararam, Grand Palace, Rama 

VIII Bridge and Asiatique, etc.  

 The Royal Princess Cruise is a large and luxurious cruise ship decorated with a blend of modern art 

with the highest level of comfort and safety. The 1st and 2nd decks are air-conditioned, with the 2nd deck 

having an open-air bow, and the 3rd deck is an open-air 360-degree deck. Let you get the wind to see the 

beautiful scenery of both sides of the Chao Phraya River at sunset. 

 The Royal Princess Cruise can accommodate a total of 500 passengers. 

  

Dinner Cruise Program 

 

  

 


