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เรอืสไมล ์รเิวอรไ์ซด ์

ลอ่งแมน่ ้ำเจำ้พระยำรับประทำนอำหำรค ำ่ 

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

ทำ่เรอืไอคอนสยำม 

  

 ชมววิแม่น ้ำเจำ้พระยำกับกำรล่องเรอืส ำรำญสุดหรู สไมล ์รเิวอรไ์ซด ์ภำยในเรอืดไีซน์หรูหรำดว้ยไลฟ์สไตลท์ี่

ทันสมยั พรอ้มควำมสะดวกสบำยและระบบควำมปลอดภยัสงูสดุ ตลอดระยะเวลำลอ่งเรอื 2 ชัว่โมงเต็ม 

 สมัผัสประสบกำรณ์พเิศษชวนประทับใจ ชมวถิชีวีติชำวกรงุเทพฯ ทีอ่ำศัยอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำเจำ้พระยำ และตืน่ตำตืน่

ใจกับควำมงดงำมของสถำนที่ส ำคัญต่ำงๆ ยำมค ่ำคืน อำทิ สะพำนพระพุทธยอดฟ้ำ ยอดพิมำนริเวอร์วอล์ค วัด

กลัยำณมติร วัดอรณุรำชวรำรำม พระบรมมหำรำชวัง สะพำนพระรำม 8 และเอเชยีทคี ฯลฯ 

 สไมล ์รเิวอรไ์ซด ์เรอืส ำรำญ 2 ชัน้ โดยชัน้ที ่1 เป็นระบบปรับอำกำศเย็นสบำย รองรับผูโ้ดยสำร 150 ท่ำน ชัน้ที ่

2 เปิดโลง่ดำ้นขำ้งแบบมหีลังคำเย็นสบำย และ มบีรเิวณหัวเรอื เปิดโล่งไมม่หีลังคำ รองรับผูโ้ดยสำร 250 ท่ำน ใหท้่ำน

ไดรั้บลมชมววิทวิทัศนข์องสองฝ่ังล ำน ้ำเจำ้พระยำยำมค ่ำคนืทีส่วยงำมตระกำรตำ 

 สไมล ์รเิวอรไ์ซด ์สำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดท้ัง้หมด 400 ทำ่น 
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Smile Riverside 

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

@The ICONSIAM 

 

 See the view of the Chao Phraya River on a luxury cruise, Smile Riverside, inside a luxury designed 

boat with a modern lifestyle with the highest comfort and safety throughout the 2-hour cruise. 

 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. 

 Smile Riverside is a 2-story cruise ship, the first floor is air-conditioned and can accommodate 150 

passengers. The second floor is open-air on the sides with a roof and an open-air bow area without a roof, 

and the second floor can accommodate 250 passengers. Let you get the wind to see the beautiful scenery 

of both sides of the Chao Phraya River at night. 

 Smile Riverside can accommodate a total of 400 passengers. 

  

Program 

6.00 p.m. Register at the check-in point at G Floor ICONSIAM 

7.15 p.m. Smile Riverside pickup customers at ICONSIAM 

7.30 p.m. 

Ready to take you all to experience the night view of the Chao Phraya River such as 

Wat Kanlayanamit, Wat Arun Ratchawararam, Wat Phra Kaew, the Grand Palace, Rama 

VIII Bridge, with international buffet dinner, and watching the show and enjoy live 

music both Thai and international music all the time cruising 

9.30 p.m. Smile Riverside arrive to ICONSIAM safely. 

  


