ล่ องเรือดินเนอร์ เเม่ นำ้ เจ้ ำพระยำ เมอริเดียน อลังกำ ครู ซ
(Meridian Alangka Cruise)

ขอเชิ ญสัมผัสบรรยากาศแห่ งความสุ ขความบันเทิงบนเรื อสาราญหรู ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถนั ครบครันทั้งด้านความปลอดภัย
และความงาม อีกทั้งบริ การที่ ใส่ ใจทุ กรายละเอี ยดเต็มเปี่ ยมไปด้วยคุ ณภาพ อิ่ มอร่ อยกับ อาหารนานาชนิ ดขณะล่ องเรื อชม
ทัศนี ยภาพอันงดงามสองฝั่ งแม่น้ าเจ้าพระยาที่ควรค่าแก่การบันทึ กภาพเก็บไว้เป็ นความทรงจา รับฟั งบทเพลงไพเราะที่ขบั
กล่อมให้เพลิ ดเพลิ นตลอดการเดิ นทาง และพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอันหาดูได้ยากยิ่ง ทั้งหมดนี้ เราพร้ อมดูแล
ท่านแล้ว และรอให้ท่าน มาร่ วมแบ่งปั นประสบการณ์พิเศษกับเราที่ เมอริ เดียน อลังกา ครู ซ (Meridian Alangka Cruise)

บุฟเฟต์นานาชาติและบทเพลงสุ ดไพเราะรับประทานอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ทางเชฟใหญ่ได้รังสรรค์เมนูอาหารให้ถูกปาก
ทั้งสาหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ชื่นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และรับฟังบทเพลงไพเราะยุค 80 จวบจนปัจจุบนั ขับ
กล่อมโดยสุ ดยอดนักร้องนักดนตรี ชาวฟิ ลิปปิ นส์ตลอดการเดินทางนอกเหนื อจากทริ ปการล่องเรื อรอบดินเนอร์ ปกติแล้ว เรื อ
เมอริ เดียน อลังกา ครู ซ (Meridian Alangka Cruise) ยังมีบริ การเช่าเหมาลาตามกิจกรรมที่ลูกค้าต้องการอีกหลากหลายรู ปแบบ
อาทิเช่น งานเลี้ยงงานแต่งงาน งานสัมมานา งานจัดแสดงสิ นค้า ปาร์ ต้ ีหรื องานเลี้ยงบริ ษทั และ อีกหลายๆกิจกรรมตามที่ลูกค้า
นาเสนอมา

รำยละเอียดโปรแกรม
17.30 - 19.30 น.
20.00 น.
22.00 น.

ลงทะเบียน ลงทะเบียน ท่าเรื อเอเชียทีค
ล่องเรื อเจ้าพระยา เรื อเมอริ เดียน อลังกา ครู ซ พร้อมเดินทางออกจากท่าเรื อ
ถึงท่าเรื อโดยสวัสดิภาพ พร้อมประสบการณ์ความประทับใจ

เมนูอำหำรรำยกำรอำหำรมือ้ เย็น
อาหารเรี ยกน้ าย่อย และ สลัด สลัดบาร์ สลัดผลไม้ ซี ซ่าสลัด ก๋ วยเตี่ยวทรงเครื่ องลุยสวน หอยจ้อปู ส้มตาปู ส้มตาไข่เค็ม ปูอดั
ปลาหมึกยักษ์ ปลาแซลมอนดิบ ข้าวห่อสาหร่ าย กุง้ แม่น้ าและหอยแมลงภู่นิวซ๊แลนด์บนน้ าแข็ง โคลคัท
ซุป : ซุ ปครี มเห็ด ต้มยากุง้
อำหำรจำนหลัก
สตูวเ์ นื้ อ หอยแมลงภู่นิวซี แลนด์อบเนย สปาเก็ตตี้ผดั ซอสพริ กแห้งและกระเทียม ไก่ยา่ ง ทอดมันกุง้ ปลาหมึก ผักพริ กไทยดา
ปลาดอลลี่ผดั คื่นฉ่าย ผัดผักสามสี แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ผัดไทยกุง้ สด ขัาวผัดกระเทียม ข้าวสวย เมมูเนื้ออบต่างๆ
หมูอบ เนื้ออบ
ของหวาน: ช๊อกโกแลตฟองดูว์ กล้วยบวชชี เค้กต่างๆ ช๊อคโกแลตมูส พานาค๊อตต้า ครี มบลูเล่ ขนมไทย ผลไม้ตามฤดูกาล
ชา และ กาแฟ น้ าอัดลม เบียร์

อัตรำค่ ำบริกำร
รำคำผู้ใหญ่

850.-บำท/ท่ำน

รำคำเด็ก อำยุ 4-10 ปี

650.-บำท/ท่ำน

รำคำเด็ก อำยุ 1-3ปี

FERR

อัตรำทีร่ วมค่ ำใช้ จ่ำย

อัตรำทีไ่ ม่ รวมค่ ำใช้ จ่ำย

1. บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ
2. เครื่ องดื่มต้อนรับ
3. ชมการแสดงวงดนตรี สด (เพลงไทย จีน และเพลงสากล)
4. ชมการแสดงราไทย
5. ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

1. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. เครื่ องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สงั่ เพิม่ บนเรื อ
หากนาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ข้ ึนบนเรื อ คิดค่าเปิ ดขวด ขวด
ละ 500 บาท
3. ไม่ รวมรถรั บ -ส่ ง โรงเเรมใกล้เคี ยง + เพิ่ ม ท่ า นละ 200
บาท

หมำยเหตุ : รำคำข้ ำงต้ นไม่ สำมำรถใช้ ได้ กบั เทศกำลดังนี้
1. ลอยกระทง
2. Christmas Eve
3. วันปี ใหม่
4. วันวาเลนไทน์
5. วันแม่ (วันเกิดของสมเด็จพระราชินี)

เงื่อนไขกำรจอง
1. ชาระค่าบริ การทั้งหมดภายในวันจอง (หรื อตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณี ลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรื อ หรื อ ไม่เดินทางตามก้าหนดการ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี

