Alangka Cruise

เรื อสำรำญ Alangka Cruise อลังกำ ครู ช เรื อสำรำญสุ ดหรู 3 ชั้น ลำใหม่ล่ำสุ ดของแม่น้ ำเจ้ำพระยำขึ้นเรื อที่ ไอคอน
สยำมสัมผัสประสบกำรณ์สุดพิเศษยำมค่ำคืน กับกำรล่องเรื อสำรำญสุ ดหรู Alangka Cruise เรื อแบ่งเป็ น 3 ชั้น สำมำรถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ถึง 500 คน ภำยในตกแต่งแบบผสมผสำน สไตล์โมเดิร์น พร้อมควำมสะดวกสบำย โดยชั้นที่ 1 เป็ นระบบปรับ
อำกำศเย็นสบำยบรรยำกำศทันสมัยที่ ส่ วนดำดฟ้ ำชั้น 2 เปิ ดโล่ งให้ลูกค้ำได้ชมวิวของสองฝั่ งลำน้ ำเจ้ำพระยำยำมค่ ำคื นที่
สวยงำมตระกำรตำ

ควำมงดงำนสองริ ม แม่น้ ำเจ้ำพระยำตลอด 2 ชั่วโมงเต็มที่ อยู่บ นเรื อ Alangka Cruise คุ ณจะได้ฟั งเพลงอันไพเรำะจำกกำร
แสดงดนตรี สดพร้อมชมทัศนี ยภำพแสงสี สวยงำมของสองฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำ อำทิเช่น พระบรมมหำรำชวัง, สะพำนพระรำม
8, วัดกัลยำณมิ ตร, วัดอรุ ณ รำชวรำรำม, เอเชี ยที ค , ไอคอนสยำม , แสงสี ส วยงำมของโรงแรมริ ม ฝั่ งเจ้ำพระยำ ฯลฯ. และ
เพลิ ด เพลิ น กับ กำรแสดงพื้ น เมื องของแต่ ล ะภู มิ ภำค (เหนื อ , กลำง , อี ส ำน ) ซึ่ งถื อว่ำ เป็ นมรดกทำงวัฒ นธรรมอัน ล้ ำค่ ำ
นอกจำกนั้น คุ ณ จะได้อิ่ ม อร่ อ ยกับ บุ ฟ เฟ่ ต์อ ำหำรไทย-นำนำชำติ และอำหำรทะเล (แซลม่ อ น ,กุ้ง แม่ น้ ำ ,หอยแมลงภู่
นิ วซี แลนด์) จำกพ่อครัวชั้นนำ พร้อมทั้งบริ กำรบนเรื อ Alangka Cruise เป็ นบริ กำรมำตรำฐำนสำกลเปรี ยบเหมือนยกโรงแรม
5 ดำวมำไว้บนเรื อเลยทีเดียว

โปรแกรมการล่องเรือ ( ไอคอนสยาม ท่ าเทียบเรือที่ 4)
16.00 น.
19.15 น.
19.30 น.

21.30 น.

ลงทะเบียนที่เคาน์ เตอร์ อลังกา ครู ช ชั้ นG โซนสุ ขสยาม ห้ างสรรพสิ นค้ า ไอคอนสยาม (ลงทะเบียนรับบัตร
ได้ต้ งั แต่เวลำ 16.00 น. - 19.00 น.)
เชิญท่ำนลงเรื อ (ท่ำเทียบเรื อที่ 4) พร้อมบริ กำรทุกท่ำนด้วยเครื่ องดื่มต้อนรับ (WELCOME DRINK)
เรื อออกจำกท่ ำไอคอนสยำม เชิ ญท่ำนอิ่ มอร่ อยกับอำหำรแบบบุฟเฟต์นำนำชำติรสเลิ ศโดยเชฟฝี มือเยี่ยม
เคล้ำคลอด้วยเสี ยงเพลงอันไพเรำะ จำกวงดนตรี บรรเลงขับกล่อมระหว่ำงรับประทำนอำหำร และสนุ กสนำน
เพลิ ดเพลิ นกับกำรแสดง อำทิเช่ น นำฏศิลป์ รำไทยและกำรแสดงต่ำงๆ ที่เตรี ยมไว้สำหรับท่ำนโดยเฉพำะ
และบริ กำรท่ำนด้วยระบบแสงสี เสี ยงที่ดีที่สุดในลำน้ ำเจ้ำพระยำ เส้นทำงล่องเรื อผ่ำนสถำนที่สำคัญที่
น่ ำสนใจ ดังนี้ “ไอคอนสยำม – สะพำนพุทธ – วัดอรุ ณรำชวรำรำม – พระบรมมหำรำชวัง (วัดพระแก้ว) –
สะพำนพระปิ่ นเกล้ำ – สะพำนพระรำมแปด – เรื อกลับลำ – สะพำนตำกสิ น – เอเชียทีค เดอะริ เวอร์ ฟร้อนท์
– วนกลับท่ำเรื อไอคอนสยำม ”
เรื อ อลังกำ ครู ช เข้ำเทียบท่ำ ไอคอนสยำม โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ มิอำจรู ้ลืม

อัตราค่ าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก อายุ 4-10 ปี

950.-บาท/ท่าน
750.-บาท/ท่าน

ราคาเด็ก อายุ 1-3ปี

FERR

อัตราทีร่ วมค่ าใช้ จ่าย

อัตราทีไ่ ม่ รวมค่ าใช้ จ่าย

- บุฟเฟ่ ต์อำหำรนำนำชำติ
- เครื่ องดื่มต้อนรับ
- ชมกำรแสดงวงดนตรี สด (เพลงไทย จีน และเพลง
สำกล)
- ชมกำรแสดงรำไทย
- รำคำทั้งหมดรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%)

- ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย และไม่มีภำษีมูลค่ำเพิ่ม
- เครื่ องดื่มอื่นๆ นอกเหนื อรำยกำรที่สั่งเพิ่มบนเรื อ
- รถ รับ-ส่ ง

หมายเหตุ : ราคาข้ างต้ นไม่ สามารถใช้ ได้ กบั เทศกาลดังนี้
1. ลอยกระทง
2. Christmas Eve
3. วันปี ใหม่
4. วันวำเลนไทน์
5. วันแม่ (วันเกิดของสมเด็จพระรำชินี)

เงื่อนไขการจอง
1. ชำระค่ำบริ กำรทั้งหมดภำยในวันจอง (หรื อตำมเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณี ลูกค้ำขอยกเลิก/เลื่อนกำรล่องเรื อ หรื อ ไม่เดินทำงตำมก้ำหนดกำร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี

