The Chaophraya Cruise
Luxury 5 Star Cruise on Chaophraya River
เรื อสาราญเจ้าพระยาครุ ยส์ นาท่านเดิ นทางสู่ อารยธรรมลุ่มน้ าเจ้าพระยา แม่น้ าที่ได้ชื่อว่าเป็ นเส้น
เลือดใหญ่ของสยามประเทศ ที่ร้อยเรี ยงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจวบจนปั จจุบนั เราขอเชิ ญ
ท่านร่ วมเป็ นประจักษ์พยานความมหัศจรรย์ของสายน้ า สัมผัสมนต์ขลังที่ไม่เคยคลายของธรรมชาติ และวิถี
ชีวติ ตลอดสองฟากฝั่งเจ้าพระยา ตระการตากับสถาปั ตยกรรมไทยอันวิจิตร ให้ Chaophraya Cruise เป็ นหนึ่ง
ในช่ วงเวลาสวยงามของท่า นบนสายน้ าแห่ งอารยธรรม มาร่ วมเดิ นทางเรื อส าราญเจ้าพระยาครุ ยส์ เป็ น
Luxury Cruise ที่สะดวกสบาย หรู หรา มีระดับ เพียงก้าวแรกของท่านบนเรื อ ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอาย
วัฒนธรรมไทย ด้วยการตกแต่งเรื อแบบไทยประยุกต์ ที่ประณี ตอ่อนช้อย โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ เคล้าคลอ
ไปกับเสี ยงดนตรี ไทยอันไพเราะ พร้อมทั้งการต้อนรับ และบริ การอันอบอุ่น เต็มไปด้วยมิตรไมตรี และเสน่ห์
อย่างไทยไปสู่ ประสบการณ์อนั ยิง่ ใหญ่กบั เรา... เรื อสาราญเจ้าพระยาครุ ยส์

Chaophraya Cruise รองรั บผู้โดยสาร 290 คน | ขนาดเรื อ กว้าง 8.50 เมตร ยาว 43.5 เมตร
Chaophraya Cruise เป็ นเรื อขนาด 2 ชั้น ชั้นล่างเป็ นห้องแอร์ และชั้นบนเป็ นที่เปิ ดโล่ง การตกแต่งภายในตัว
เรื อ จะเน้นแบบไทยประยุกต์ พร้อมประดับประดาด้วยของตกแต่งแบบไทยต่างๆ นอกจากนี้ ในบริ เวณชั้นที่
1 ยังมีส่วนหัวเรื อ ที่มีบริ เวณกว้างขวาง สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้อีกด้วย

Program
โปรแกรมล่องเรื อพร้อมรับประทานอาหารค่า(Amazing Dinner Cruise)
ลงทะเบียนเวลา 18.30 น. ที่ท่าเทียบเรื อริ เวอร์ซิต้ ี ท่าที่ 1 เวลาล่องเรื อ 19.00 น. – 21.00 น.

What You'll Do
อิ่มเอมไปกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารไทยเลิศรส พร้อมชาและกาแฟให้ท่านได้เพลิดเพลิน
ชื่นชมความสวยงาม และความโรแมนติคของแม่น้ าเจ้าพระยา
สัมผัสสายน้ าแห่งชีวติ และกรุ งเทพยามค่าคืน
รื่ นรมย์ไปกับดนตรี จากนักร้องมืออาชีพ และการแสดงอื่นๆหลากหลายรู ปแบบ

What's Included
อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารไทยเลิศรส
ดนตรี สดโดยนักร้องมืออาชีพ
ผลไม้และของหวาน
ชาและกาแฟ

Meeting Point
เคาเตอร์ ลงทะเบียน บริ เวณท่าเทียบเรื อริ เวอร์ ซิต้ ี ท่าที่ 1 โรงแรมริ เวอร์ ซิต้ ี ซอยเจริ ญกรุ ง 30 ถนนเจริ ญกรุ ง
เวลาล่องเรื อ 19.00 น. – 21.00 น.

อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่

950.-บาท/ท่ าน

ราคาเด็กอายุ 04-10 ขวบ

750.-บาท/ท่ าน

อัตราที่รวม

อัตราที่ไม่ รวม

1. บริ การล่องเรื อเจ้าพระยาครุ ยส์ (ล่อง 2 ชม.)
2. เครื่ องดื่มต้อนรับ
3. บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติประมาณ 30 รายการ
4. เครื่ องดื่ม (น้ าเปล่า,ชา,กาแฟ)
5. การแสดงดนตรี สด,ราไทย
6.ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิม่ (ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%)

1. ภาษีหกั ณ ที่จ่ายและไม่มีภาษีมูลค่าเพิม่
2. เครื่ องดื่มอื่นๆ นอกเหนื อรายการที่สั่งเพิ่มบนเรื อ
หากนา เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ข้ ึนบนเรื อคิดค่าเปิ ดขวด
ขวดละ 500 บาท
3. ไม่รวมรถรับ-ส่ ง โรงเเรมใกล้เคียง + เพิ่มท่านละ
200 บาท

หมายเหตุ : ราคาข้ างต้ นไม่ สามารถใช้ ได้ กบั เทศกาลดังนี้
1. ลอยกระทง
2. Christmas Eve
3. วันปี ใหม่
4. วันวาเลนไทน์
5. วันแม่ (วันเกิดของสมเด็จพระราชินี)
เงื่อนไขการจอง
1. ชาระค่าบริ การทั้งหมดภายในวันจอง (หรื อตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณี ลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรื อ หรื อ ไม่เดินทางตามก้าหนดการ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน
ในทุกกรณี

