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เรอืววีา่ อลงักา ครซู 

รอบซนัเซ็ท 17.00 - 18.45 น. (1 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

ทา่เรอืไอคอนสยาม 

เปิดใหบ้รกิารวันเสาร-์อาทติย ์

  

 ดืม่ด ่าไปกับบรรยากาศแห่งความหรูหรางดงามของ ววี่า อลังกา ครูซ ในเวลาพลบค ่า ละเมยีดละไมกับอาหาร

นานาชาต ิทีต่ัง้ใจรังสรรคด์ว้ยวัตถดุบิชัน้ยอด หลากหลายเมนู ชมการแสดงศลิปวัฒนธรรมไทยอนัน่าภาคภมูใิจและรับฟัง

บทเพลงไพเราะ อกีทัง้บรกิารคุณภาพระดับโรงแรมหา้ดาวใหเ้วลาทีแ่สนโรแมนตกิของคุณเต็มเป่ียมไปดว้ยความสขุกับ

คนพเิศษขา้งกาย 

 สมัผัสประสบการณ์พเิศษชวนประทับใจ ชมวถิชีวีติชาวกรงุเทพฯ ทีอ่าศัยอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเจา้พระยา และตืน่ตาตืน่

ใจกบัความงดงามของสถานทีส่ าคัญต่างๆ ยามพระอาทติยต์ก อาท ิสะพานพระพุทธยอดฟ้า ยอดพมิานรเิวอรว์อลค์ วัด

กลัยาณมติร วัดอรณุราชวราราม พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม 8 และเอเชยีทคี ฯลฯ 

 ววี่า อลังกา ครูซ เป็นเรอืส าราญล าใหญ่ทีห่รูหราและอลังการ ตกแต่งดว้ยศลิปกรรม 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 

 เรอืววีา่ อลังกา ครซู สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้550 ทา่น 

  

โปรแกรมการลอ่งเรอื 

15.45 - 16.45 น. ลงทะเบยีนที ่ไอคอนสยาม ทา่เรอืที ่4 

17.00 - 17.15 น. เตรยีมตวัลงเรอื ทา่เทยีบเรอืที ่4 

17.15 น. เรอืววีา่ อลังกาครซู พรอ้มออกเดนิทางจากทา่เรอื 

18.45 - 19.00 น. 
เรอืววีา่ อลังกาครซู น าทกุทา่นกลบัมาสูท่า่เรอืไอคอนสยาม ทา่เทยีบเรอืที ่4  พรอ้มประสบการณ์

ความประทับใจมริูล้มื 
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Viva Alangka Cruise 

@ The ICONSIAM 

Sunset round: 17.00 - 18.45 hrs. 

Open Saturday-Sunday 

  

 Immerse yourself in the luxurious atmosphere of the Viva Alangka 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 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 sunset. 

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

  

Sunset Cruise Program 

15.45 – 16.45 hrs. Register at ICONSIAM, pier 4 

17.00 – 17.15 hrs. Prepare to board at pier 4 

17.15 hrs. Viva Alangka Cruise departs. 

18.45 - 19.00 hrs. 
Viva Alangka Cruise brings everyone back to ICONSIAM Pier 4 with an unforgettable 

experience. 

  


