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เรอืรเิวอรส์ตาร ์ปร ิน๊เซส (River Star Princess Cruise) 

สง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรับปีใหม ่2566 

วนัเสารท์ี ่31 ธันวาคม 2565 รอบดนิเนอร ์19.00-21.00 น. 

ทา่เรอืรเิวอรซ์ติี ้ส ีพ่ระยา (เจรญิกรงุ24) 

  

 เชญิทา่นมาสมัผัสประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเรอืส าราญ เรอืรเิวอรส์ตาร ์ปริ๊นเซส ในบรรยากาศยามค ่าคนืบนล า

น ้าเจา้พระยา ทีแ่สนงดงามประดจุเมอืงฟ้าอมร ดืม่ด ่ากบับรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ อิม่อร่อยกับบฟุเฟตน์านาชาตซิฟีู้ด 

ทีจ่ะท าใหค้นืพเิศษของคณุและคนทีค่ณุรัก ซาบซึง้ ตรงึใจ มริูล้มื 

 เรอืรเิวอรส์ตาร ์ปริ๊นเซส เป็นเรอืส าราญสขีาว ทีม่คีวามคลาสสคิ สะดวกสบาย และปลอดภัย สามารถรองรับ

ผูโ้ดยสารได ้300 ท่าน โดยแบง่เป็นชัน้ที ่1 หอ้งแอร ์รองรับผูโ้ดยสารได ้150 ท่าน / ชัน้ 2 open air (มหีลังคา 

ดา้นขา้งเปิดโลง่) รองรับผูโ้ดยสารได ้150 ท่าน พรอ้มทัง้ใหทุ้กท่านไดรั้บลม ชมววิทวิทัศน์ของสองฝ่ังล าน ้าเจา้พระยา

ยามค ่าคนืทีส่วยงามตระการตา 

  

โปรแกรม 

17.00 น. 
ลงทะเบยีนทีเ่คานเ์ตอร ์เรอืรเิวอรส์ตาร ์ปริน้เซส ณ ทา่เรอื รเิวอรซ์ติี ้สีพ่ระยา (River City 

Bangkok เจรญิกรงุ 24, 30 ทา่ที ่1 ประต ู1 หนา้สตารบ์คั) 

19.00 น. เชญิทา่นลงเรอื พรอ้มบรกิารทกุทา่นดว้ยเครือ่งดืม่ตอ้นรับ (WELCOME DRINK) 

19.15 น. 

อิม่อรอ่ยกบัอาหารแบบบฟุเฟต ์นานาชาตริสเลศิ โดยฝีมอืพอ่ครัวชัน้น า เคลา้คลอดว้ย

เสยีงเพลงอนัไพเราะ จากวงดนตรบีรรเลงขบักลอ่มระหวา่งรับประทานอาหาร และสนุกสนาน

เพลดิเพลนิกบัการแสดงร าไทย โขน ทีเ่ตรยีมไวส้ าหรับทา่นโดยเฉพาะ เสน้ทางลอ่งเรอืผา่น

สถานทีส่ าคญัทีน่่าสนใจ ดังนี ้พระปรางคว์ดัอรณุฯ- พระบรมมหาราชวัง - พระทีน่ั่งสนัตชิยั

ปราการ - สะพานพระรามแปด - วนกลับผา่น ไอคอนสยาม -เอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์- ริ

เวอรช์ติี ้สีพ่ระยา ( River City Pier) ฯลฯ 

21.00 น. เรอืรเิวอรส์ตาร ์ปริน้เซส เขา้เทยีบทา่รเิวอรช์ติีโ้ดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ มอิาจรูล้มื 

 

----------------------------------------สขุสนัตว์ันปีใหม-่---------------------------------------  
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River Star Princess Cruise 

New Year's Eve Dinner Cruise 

Saturday December 31, 2022 Dinner round 07.00-09.00 P.M. 

@River City Pier, Si Phraya (Charoenkrung 24) 

  

 Invite you to have new experience cruising, the River Star Princess Cruise at night on the beautiful 

Chao Phraya River. Impress the romantic atmosphere, enjoy an international seafood buffet that will make 

a special night for you and your loved ones to be deeply touched and unforgettable. 

 The River Star Princess Cruise is a comfortable and safe classic white cruise, can accommodate 300 

passengers. It divided into the 1st floor, an air-conditioned room, can accommodate 150 passengers and 

2nd floor open air (with roof and open on the sides) can accommodate 150 passengers. All of you will be 

able to see the beautiful scenery of the Chao Phraya River at night. 

  

Program 

05.30 PM. 
Check in at River Star Princess Counter at River City Pier 1 Gate 1 near 

Starbucks Coffee (Sriphraya Area) 

07.00 PM. 

Depart from River City Pier (Sriphraya Area) and welcome drink will be served 

and enjoy with Thai Classical and live music, dine on board in the romantic 

night of New Year's Eve, enjoy international buffet offering you variety of food 

including seafood. Then you will enjoy magnificent view along Chao Phraya 

River. Pass the fantastic Landmarks: Wat Arun (The Temple of Dawn), The 

Royal Grand Palace, The Suspension Bridge, The Rama VIII Bridge, Icon Siam 

and Asiatique The River Front. 

09.00 PM. (Approx) Arrival at River City Pier (Sriphraya Area) 

  

----------------------------------------Happy New Year---------------------------------------- 

 


