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เรอืเจา้พระยาครยุส ์

วนัเสารท์ี ่31 ธันวาคม 2565 

โปรแกรม 1 : 18.30-20.45 น. (2 ชม. 15 นาท)ี 

ทา่เรอืเอเชยีทคี 

  

 เรอืเจา้พระยาครยุส ์เป็นหนึง่ใน Luxury Cruise ทีส่ะดวกสบาย หรหูรา มรีะดับ เพยีงยา่งกา้วแรกของทา่นบนเรอื 

ท่านจะไดส้ัมผัสกับกลิน่อายวัฒนธรรมไทยดว้ยการตกแต่งเรอืแบบไทยประยุกต์ที่ประณีต อ่อนชอ้ย โดดเด่น และมี

เอกลักษณ์ เคลา้คลอกับเสยีงดนตรไีทยอันไพเราะ พรอ้มทัง้การตอ้นรับและบรกิารอันอบอุน่เต็มไปดว้ยมติรไมตรเีสน่ห์

อยา่งไทย 

 อิม่เอมไปกบัอาหารบฟุเฟตน์านาชาต ิและอาหารไทยเลศิรส พรอ้มชาและกาแฟใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ รืน่รมยไ์ป

กบัดนตรจีากนักรอ้งมอือาชพีและการแสดงอืน่ๆ หลากหลายรปูแบบ 

 เรอืเจา้พระยาครยุส ์เป็นเรอืขนาด 2 ชัน้ รองรับผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 500 ท่าน โดยชัน้ 1 เป็นหอ้งแอร ์/ ชัน้ 2 

open air (มหีลังคาและดา้นขา้งเปิดโลง่) 

  

โปรแกรมการลอ่งเรอื 

16.30-17.45 น. ลงทะเบยีนบรเิวณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์โกดัง 7 

18.30 น. 

เชญิทกุทน่ลงสูเ่รอืส าราญเจา้พระยาครยุสด์ว้ยการตอ้นรับอยา่งอบอุน่แบบไทยๆ เริม่ออกเดนิทางจาก

ทา่เทยีบเรอืเอเชยีทคี น าทกุทา่นลอ่งชมทศันยีภาพยามค ่าคนืของสถานทีส่ าคญัเชงิประวัตศิาสตร ์

และศลิปวัฒนธรรมรมิสองฝ่ังแมน่ ้าเจา้พระยาทีม่กีารตกแตง่ประดับประดาดว้ยไฟสสีนังดงาม อาทิ

เชน่ วดักลัยาณมติร, และป้อมพระสเุมร ุรวมทัง้แสงสทีีส่วยงามตระการตาของโรงแรมตา่งๆ ทีต่ัง้อยู่

สองฝ่ังแมน่ ้า เป็นตน้ 

18.45 น. 
รับประทานอารค ่าแบบบฟุเฟ่ตอ์าหารไทย - นานาชาต ิในบรรยากาศใตแ้สงเทยีนคลอดว้ยเสยีงดนตรี

อนัไพเราะทัง้เพลงไทยและเพลงสากล พรอ้มเครือ่งดืม่อนัเลศิรสมใีหบ้รกิารตลอดการลอ่งเรอื 

19.45 น. สมัผัสบรรยากาศสดชืน่ทีช่ัน้บนของเรอื และสนุกสนานกบัการเตน้ร า กบัวงดนตรมีอือาชพี 

20.45 น. เดนิทางกลับสู ่เอเชยีทคี เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท ์
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THE CHAOPHRAYA CRUISE 

on Sat., December 31, 2022. 

Program 1 : 18.30-20.45 hrs. (2 hours 15 minutes) 

@Asiatique The river front night bazaar 

  

 The Chao Phraya Cruise is one of the most comfortable, luxurious, and classy Cruise. When you 

take your first step on board, you will be impressed by Thai culture, with Thai-modern decoration that is 

exquisite, distinctive, and unique. Surrounded by beautiful Thai music along with warm welcome and 

service, full of Thai charm hospitality. 

 Indulge in a delicious Thai-international buffet with enjoyable tea and coffee. Enjoy music from 

professional singers and various other performances. 

 The Chao Phraya Cruise is a 2-storey cruise that can accommodate approximately 500 passengers. 

The first floor is an air-conditioned room and the second floor is open-air (with roof and open on the 

sides). 

  

Dinner cruise 

16.30-17.45 hrs. Check in time at ASIATIQUE The Riverfront Warehouse No.7 

18.30 hrs. 

Warm welcome by our crews in Typical Thai Culture with warmly smile, Departure from 

ASIATIQUE The Riverfront. While you sipping your drink enjoy the beautiful night scenery 

on both side of Chaophraya River in our open air upper deck. Absobed and get fascinated 

with magnificent architectures standing elegant just before the river in the night time 

with decoration of lights beside of the charming of the riverside. For instance, the Temple 

Of Dawn, Wat Phra Kaew, the Grand Palace, the Suspension Rama VIII Bridge and a 

String of the World Class Water Front Hotels. 

18.45 hrs. 
Time for your dinner under the candle light with "Live Music" in a romantic atmosphere. 

Serving a delicious Thai & International cuisine with a modern class Thai style. 

19.45 hrs. Enjoy the harmonious Live Music and dancing at the upper deck 

20.45 hrs. Arrive at ASLATIQUE The Riverfront 

  

 


