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เรอืววีา่ อลงักา ครซู 

ลอ่งแมน่ ้ำเจำ้พระยำรับประทำนอำหำรค ำ่ 

โปรแกรมวนัวำเลนไทน ์ วนัอังคำรที ่14 ก.พ.2566 เวลำ 19.45-21.45 น. (2 ชัว่โมง) 

เวลำเชค็อนิ 18.00–19.30 น. ทำ่เรอืเอเชยีทคี 

  

 ดืม่ด ่ำไปกับบรรยำกำศแห่งควำมหรูหรำงดงำมของ ววี่ำ อลังกำ ครูซ ตระกำรตำกับแสงสยีำมค ่ำคนืในทอ้งน ้ำ

เจำ้พระยำ ละเมียดละไมกับอำหำรนำนำชำติ ที่ตัง้ใจรังสรรค์ดว้ยวัตถุดบิชัน้ยอด หลำกหลำยเมนู ชมกำรแสดง

ศลิปวัฒนธรรมไทยอนัน่ำภำคภมูใิจและรับฟังบทเพลงไพเรำะ อกีทัง้บรกิำรคณุภำพระดับโรงแรมหำ้ดำวใหค้ ่ำคนืทีแ่สนโร

แมนตกิของคณุเต็มเป่ียมไปดว้ยควำมสขุกบัคนพเิศษขำ้งกำย 

 สมัผัสประสบกำรณ์พเิศษชวนประทับใจ ชมวถิชีวีติชำวกรงุเทพฯ ทีอ่ำศัยอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำเจำ้พระยำ และตืน่ตำตืน่

ใจกับควำมงดงำมของสถำนที่ส ำคัญต่ำงๆ ยำมค ่ำคืน อำทิ สะพำนพระพุทธยอดฟ้ำ ยอดพิมำนริเวอร์วอล์ค วัด

กลัยำณมติร วัดอรณุรำชวรำรำม พระบรมมหำรำชวัง สะพำนพระรำม 8 และเอเชยีทคี ฯลฯ 

 ววี่ำ อลังกำ ครูซ เป็นเรอืส ำรำญล ำใหญ่ทีห่รูหรำและอลังกำร ตกแต่งดว้ยศลิปกรรม ผสมผสำน สไตลโ์มเดริน์ 

พรอ้มควำมสะดวกสบำย และระบบควำมปลอดภยัสงูสดุ ชัน้ที ่1 และชัน้ที ่2 เป็นระบบปรับอำกำศเย็นสบำย โดยชัน้ที ่2 

มบีรเิวณดำ้นนอก หัวเรอื เปิดโล่ง และชัน้ที ่3 เป็นดำดฟ้ำ เปิดโล่งแบบ 360 องศำ ใหท้่ำนไดรั้บลมชมววิทวิทัศน์ของ

สองฝ่ังล ำน ้ำเจำ้พระยำยำมค ่ำคนืทีส่วยงำมตระกำรตำ 

 เรอืววีำ่ อลังกำ ครซู สำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรได ้550 ทำ่น 

  

โปรแกรมกำรลอ่งเรอื 

18.00 - 19.30 น. ลงทะเบยีนที ่เอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์เจรญิกรงุ 72-76 โกดัง 7 

19.45 น. เตรยีมตวัลงเรอืทำ่เทยีบเรอืเอเชยีทคี หมำยเลขที ่1 

20.00 น. เรอืววีำ่ อลังกำครซู พรอ้มออกเดนิทำงจำกทำ่เรอื 

21.45 - 22.00 น. เรอืววีำ่ อลังกำครซู น ำทกุทำ่นกลบัมำสูท่ำ่เอเชยีทคีฯ พรอ้มประสบกำรณ์ควำมประทับใจไมรู่ล้มื 
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The Viva Alangka Cruise 

@ ASIATIQUE The Riverfront Night Bazaar 

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

 

 Immerse yourself in the luxurious atmosphere of the Viva Alangka Cruise. Spectacular with the 

night lights 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 night 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 night, such as the 

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

VIII Bridge and Asiatique, etc.  

 The Viva 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 Viva Alangka Cruise can accommodate a total of 550 passengers. 

  

Dinner Cruise Program 

18.00 - 19.30 hrs Registration starts at Asiatique The Riverfront Charoenkrung 72-76, warehouse 7 

19.45 hrs Boarding starts at pier 1. 

20.00 hrs The Viva Alangka Cruise starts. 

21.45 - 22.00 hrs. 
The Viva Alangka Cruise arrives at the Asiatique the Riverfront pier with an 

unforgettable experience. 

  


