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 เรอืเมอรเิดยีนครซู 

โปรแกรมวนัปีใหม ่2566 รอบเคาทด์าวน ์

วนัเสารท์ี ่31 ธันวาคม 2565 

เวลา 22.15–00.15 น. ทา่เรอืไอคอนสยาม 

  

 ขอตอ้นรับสูก่ารเดนิทางเพือ่การพักผ่อนและน่าจดจ าตลอด 2 ชัว่โมง บรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ ความตืน่ตา

ตืน่ใจจะเริม่ขีน้ เพยีงคุณไดย้า่งกา้วสู ่เรอืเมอรเิดยีน ครูซ คุณจะสัมผัสไดถ้งึความหรูหรา ยิง่ใหญ่ตระการตาของตัวเรอื 

พรอ้มทีน่ั่งอันหรูหราถงึ 350 ทีน่ั่ง โดยชัน้แรกเป็นหอ้งปรับอากาศ สามารถรองรับไดถ้งึ 120 ทีน่ั่ง ชัน้ที ่2 เป็นแบบ 

Open air มหีลังคาและมบีรเิวณหัวเรอืเปิดโล่ง สามารถรองรับไดถ้งึ 250 ทีน่ั่ง ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบสายลมธรรมชาต ิจะ

รูส้กึไดถ้งึความโปรง่สบาย 

 ดืม่ด ่าไปกับบรรยากาศแห่งความหรูหรางดงามของ เมอรเิดยีนครูซ ตระการตากับแสงสยีามค ่าคนืในทอ้งน ้า

เจา้พระยา ละเมียดละไมกับอาหารนานาชาติ ที่ตัง้ใจรังสรรค์ดว้ยวัตถุดบิชัน้ยอด หลากหลายเมนู ชมการแสดง

ศลิปวัฒนธรรมไทยอนัน่าภาคภมูใิจและรับฟังบทเพลงไพเราะ อกีทัง้บรกิารคณุภาพระดับโรงแรมหา้ดาวใหค้ ่าคนืทีแ่สนโร

แมนตกิของคณุเต็มเป่ียมไปดว้ยความสขุกบัคนพเิศษขา้งกาย 

 สมัผัสประสบการณ์พเิศษชวนประทับใจ ชมวถิชีวีติชาวกรงุเทพฯ ทีอ่าศัยอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเจา้พระยา และตืน่ตาตืน่

ใจกับความงดงามของสถานที่ส าคัญต่างๆ ยามค ่าคืน อาทิ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค วัด

กลัยาณมติร วัดอรณุราชวราราม พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม 8 และเอเชยีทคี ฯลฯ 

  

โปรแกรมลอ่งเรอื 

20.00-21.30 น. ลงทะเบยีนทีท่า่เรอื 1 ไอคอนสยาม 

22.15 น. เริม่ตน้การเดนิทางลอ่งเรอือนัแสนวเิศษของคณุ 

00.15 น. ลอ่งเรอืกลบัไปยงัทา่เรอืไอคอนสยามดว้ยความประทับใจไมรู่ล้มื 

 

***หมายเหต ุ: เรอือาจมกีารเปลีย่นเสน้ทาง, หากระดบัน ้าสงูกวา่ทีก่ าหนด *** 
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The Meridian Cruise 

New Year Eve’s Program Count Down Round 

Sat. December 31, 2022 

Cruising Time: 22.15-00.15 hrs. @The ICONSIAM 

  

 Welcome to a relaxing and memorable 2-hour journey. The atmosphere of romance and excitement 

begins as soon as you step onto the Meridian Cruise. You will feel the luxury and grandeur, with luxurious 

seats up to 350 seats. The first floor is air-conditioned room, can accommodate up to 120 seats. The 

second floor is open-air with roof and open-air bow area without roof, can accommodate up to 250 seats, 

for those who love the natural breeze will feel airy. 

 Immerse yourself in the luxurious atmosphere of the Meridian 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. Admire a proud performance of Thai arts and culture, and listen to 

beautiful songs. In addition, five-star hotel quality service will make your romantic night filled with 

happiness with that special someone by your side. 

 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. 

 

Program 

20.00 – 21.30 hrs.  Register at Iconsiam Pier 1 

22.15 hrs.  Start your magnificent cruise journey 

00.15 hrs.  Cruise sails back to Iconsiam pier with your unforgettable 

 

Remarks: The cruising route may be changed due to the water safety level. 

  


