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เรอืไวท ์ออรค์ดิ รเิวอร ์ครซูส ์

ลอ่งเรอืรับประทานอาหารเย็น รอบ Twilight 

  

เชญิมาสมัผัสประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเจา้พระยารับประทานอาหารเย็นบนเรอืไวท ์ออรค์ดิรเิวอร ์ครซูสใ์นบรรยากาศ

ยามเย็นบนล าน ้าเจา้พระยา ทีแ่สนงดงามประดจุเมอืงฟ้าอมร ดืม่ด ่ากบับรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ ทีจ่ะท าใหค้นืพเิศษ

ของคณุและคนทีค่ณุรัก ซาบซึง้ ประทับใจไมรู่ล้มื 

เรอื ส าราญ ไวท ์ออรค์ดิ รเิวอร ์ครซูส ์เรอืส าราญล าใหญ ่ทีม่คีวามโออ่า่ สะดวกสบาย พรอ้มตกแตง่อยา่งปราณีต รองรับ

ผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 500 ทา่น เป็นเรอื 3 ชัน้ โดยแบง่เป็นชัน้ที ่1 หอ้งแอร ์รองรับผูโ้ดยสารได ้120 ทา่น / ชัน้ 2 หอ้ง

แอร ์รองรับผูโ้ดยสารได ้200 /ชัน้ 3 ดาดฟ้า (ไมม่หีลังคา เปิดโลง่) สามารถชมววิทวิทศันข์องสองฝ่ังล าน ้ายามค ่าคนืได ้

อยา่งรอบตัว 360 องศา และรองรับผูโ้ดยสารได ้180 ทา่น นอกจากนีย้งัมกีารแสดงทีโ่ดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ คอืการ

แสดงคาบาเรตโ์ชว ์มเีพยีงล าเดยีวเทา่นัน้ 

  

โปรแกรมการลอ่งเรอื 

16.00  น. ลงทะเบยีนทีเ่คานเ์ตอร ์ไวทอ์อรค์ดิ รเิวอรค์รซูส ์ทีท่า่เรอืเอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์

17.00 น. 

เชญิทา่นลงเรอืไวทอ์อรค์ดิ รเิวอรค์รซูส ์ลอ่งออกจากทา่เอเชยีทคีฯ บรกิารเครือ่งดืม่ตอ้นรับ อิม่

อรอ่ยกบัอาหารแบบบฟุเฟต ์ไทย-นานาชาตริสเลศิโดยฝืมอืพอ่ครัวชัน้น า ใหท้กุทา่นได ้

รับประทานแบบไมอ่ัน้ ในเวลา 2 ชัว่โมง พรอ้มชมดนตรสีด เสน้ทางลอ่งเรอืผา่นสถานทีส่ าคญัที่

น่าสนใจ ดังนี ้พระปรางคว์ดัอรณุฯ พระบรมมหาราชวัง วดัพระแกว้ สะพานพระรามแปดฯลฯ 

18.45 น. เรอืไวท ์ออรค์ดิ รเิวอร ์ครซูส ์เขา้เทยีบทา่เอเชยีทคีฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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White Orchid River Cruise 

 

Spend an exciting and memorable dinner cruise along the Chaophraya River. Feel a magical atmosphere 

which is something you shouldn’t miss.  If you are looking for an evening out, we are sure you will love the 

evening with us.  The Chaophraya River is the perfect place to enjoy good food, excellent service, and 

fabulous riverside scenery with your special ones. 

The White Orchid River Cruise is a new, 3-story, modern-style, boat that can accomodate up to 500 

passengers. Her lower and middle deck are air-conditioned dining rooms while the upper one is an open-

air, roofless, dining deck which provides a nice panoramic view of the Chaophraya River at night. 

  

Dinner Cruise Program 

16.00 Hrs 
Register at the White Orchid River Cruise Counter, ASIATIQUE The Riverfront Night 

Bazaar, Bangkok. 

17.00 Hrs. 

The boat departs from Asiatique Pier.  A welcome drink is served. Enjoy a buffet 

dinner with an excellent Thai-International cuisine by our top chefs.  Watch a live 

music, important landmarks: Phra Prang Wat Arun, The Grand Palace, Wat Phra 

Kaew, Rama VIII Bridge, etc. 

18.45 Hrs The boat arrives at the ASIATIQUE with an unforgettable experience. 

  

 


