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เรอื อลงักา ครซู 

ลอ่งแมน่ ้ำเจำ้พระยำรับประทำนอำหำรค ำ่ 

โปรแกรมวนัวาเลนไทน ์ วนัองัคารที ่14 ก.พ.2566 เวลา 19.15-21.15 น. (2 ช ัว่โมง) 

เวลาเช็คอนิ 18.00-19.00 น. ทา่เรอืไอคอนสยาม 

 

 เชญิทำ่นมำสมัผัสประสบกำรณ์สดุพเิศษกบักำรลอ่งเรอืส ำรำญสดุหรู อลังกำครูซ ในบรรยำกำศยำมค ่ำคนืบนล ำ

น ้ำเจำ้พระยำ ทีแ่สนงดงำมประดจุเมอืงฟ้ำอมร เป็นกำรพักผอ่นในค ่ำคนือนัน่ำจดจ ำตลอด 2 ชัว่โมง ดืม่ด ่ำกับบรรยำกำศ

อนัแสนพเิศษ พรอ้มทัง้อิม่อรอ่ยกบัอำหำรบฟุเฟตน์ำนำชำต ิและอำหำรทะเล (Sea Food) แบบจัดเต็มไมอ่ัน้ ทีจ่ะท ำให ้

คนืพเิศษของคณุและคนรูใ้จเป็นค ่ำคนืทีน่่ำจดจ ำ 

 อลังกำ ครซู เป็นเรอืส ำรำญล ำใหญท่ีห่รหูรำและอลังกำร ตกแตง่ดว้ยศลิปกรรม ผสมผสำน สไตลโ์มเดริน์ พรอ้ม

ควำมสะดวกสบำย และระบบควำมปลอดภัยสงูสดุ ชัน้ที ่1 และชัน้ที ่2 เป็นระบบปรับอำกำศ และดำดฟ้ำชัน้ 3 เปิดโล่ง

แบบ 360 องศำ ใหท้ำ่นไดรั้บลมชมววิทวิทัศนข์องสองฝ่ังล ำน ้ำเจำ้พระยำยำมค ่ำคนืทีส่วยงำมตระกำรตำ 

 เรอือลังกำ ครซู สำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรได ้400 ทำ่น 

 

โปรแกรมการลอ่งเรอื 

เวลำ 18.00-19.00 น. ลงทะเบยีนที ่หำ้งไอคอนสยำม ทำ่เรอืที ่4  

เวลำ 19.15 น. ลงเรอืทีท่ำ่เทยีบเรอื หมำยเลข 4 

เวลำ 19.30 น. 

เริม่ออกเดนิทำง เชญิทกุทำ่นสมัผัสเรอือลังกำ ครซู ทีพ่รอ้มทัง้กำรบรกิำรและอำหำรดจุ

โรงแรมระดับ 5 ดำว ลอ่งเรอืชมทศันยีภำพยำมค ่ำคนืของสถำนทีส่ ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์

และวัฒนธรรมของรมิสองฝ่ังแมน่ ้ำเจำ้พระยำทีม่กีำรตกแตง่ประดับประดำดว้ยไฟทีง่ดงำม 

เชน่ วดักลัยำณมติร, วัดอรณุรำชวรำรำม, วัดพระแกว้, พระบรมมหำรำชวัง, สะพำนพระรำม8 

และ ป้อมพระสเุมร ุรวมทัง้แสงสทีีส่วยงำมตระกำรตำของโรงแรมตำ่งๆ ทีต่ัง้อยูส่องฝ่ังของ

แมน่ ้ำเจำ้พระยำสำยน ้ำแหง่วัฒนธรรม 

เวลำ 19.45 น. 

รับประทำนอำหำรค ่ำแบบบฟุเฟตอ์ำหำรนำนำชำต ิมำพรอ้มกุง้แมน่ ้ำ และหอยแมลงภู่

นวิซแีลนด ์อิม่อรอ่ยกบัซุม้แซลมอน ซำซมิ ิพรอ้มชมบรรยำกำศยำมค ่ำคนืรมิฝ่ังแมน่ ้ำ

เจำ้พระยำ คลอเคลำ้ดว้ยเสยีงดนตรอีนัไพเรำะทัง้เพลงไทยและสำกล ดืม่ด ำ่กบัเครือ่งดืม่อนั

หลำกหลำยทีเ่ตรยีมไวบ้รกิำรขำยตลอดกำรลอ่งเรอื 

เวลำ 20.00 น. สมัผัสบรรยำกำศสดชืน่ทีช่ัน้ดำดฟ้ำของเรอื และสนุกสนำนกบักำรเตน้ร ำกบันักรอ้งมอือำชพี 

เวลำ 21.15 - 21.30 น. เดนิทำงกลับสูท่ำ่เทยีบเรอืไอคอนสยำม โดยสวัสดภิำพ  
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Alangka Cruise 

@ The ICONSIAM Shopping Center 

Valentine's Day program Tuesday, February 14, 2023, time 19.15-21.15 hrs. (2 hours) 

 

 Invite you to discover a special experience with a luxury cruise, Alangka Cruise, in the atmosphere 

at night on the beautiful Chao Phraya River. It's a relaxing 2-hour memorable night. Impress a special 

atmosphere while enjoying a full buffet of international cuisine and seafood to make a special night for you 

and your loved ones a memorable night. 

 The Alangka 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 night. 

 The Alangka Cruise can accomodate up to 400 passengers. 

 

Dinner Cruise Program 

6.00-7.00PM Check-in starts at the Alangka Cruise Counter, the ICONSIAM shopping Center, pier 4. 

7.15 PM Boarding starts at pier 4. 

7.30 PM 

The journey begins. You are cordially invited to experience the Alangka Cruise with 

like 5-star-hotel food and services. Enjoy the night view of the historical and cultural 

landmarks decorated with beautiful lights, such as, Kalyanamit Temple, Arun 

Ratchawararam Temple, Phra Kaew Temple, Grand Palace, Rama VIII Bridge and 

Phra Sumen Fort. Including the beautiful and colorful lights of various hotels located 

on both sides of the Chao Phraya River. 

7.45 PM 

Enjoy a Thai-international buffet dinner with river prawns and New Zealand mussels, 

Salmon Sashimi while impressing the night atmosphere along the banks of the Chao 

Phraya River with nice music, both Thai and international. Enjoy the variety of 

beverages on sale throughout the cruise. 

8.00 PM 
Feel the fresh atmosphere on the rooftop, and enjoy dancing with professional 

singers. 

9.15 - 9.30 PM The boat arrives at the ICONSIAM Pier safety. 

 


