กำหนดกำรล่ องเรือแกรนด์ เพิร์ล
19.00 น. ลงทะเบียนล่องเรื อแกรนด์เพิร์ล ที่ทา่ เทียบเรื อริ เวอร์ ซิตี ้ ซ.เจริญกรุง 30 (ติดกับท่าเรื อสีพ่ ระยา) ท่าเรื อที่ 2
19.20 น. ต้ อนรับทุกท่านสู่ เรื อแกรนด์เพิร์ล โดยเจ้ าหน้ าที่ประจาเรื อในชุดไทย พร้ อม Welcome Drink สุดพิเศษ
19.30 น. ล่องเรื อแกรนด์เพิร์ลออกจากท่าริ เวอร์ ซิตี ้ อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ ต์ไทย-นานาชาติ ดื่มด่าไปกับความงดงาม
ของสองฝั่ งลาน ้าเจ้ าพระยา พร้ อมชมการแสดงราไทย (โขน) และสนุกสนานไปกับ ดนตรี และนักร้ องคุณภาพ
21.30 น. ล่องเรื อแกรนด์เพิร์ล กลับเข้ าเทียบท่าเรื อริ เวอร์ ซิตี ้ โดยสวัสดิภาพ และรอยยิ ้ม

รำยกำรอำหำรบนเรื อแกรนด์ เพิร์ล
อาหารจานร้ อนมีทงหมด
ั้
3 เมนูคะ่ โดยจะปรับเปลีย่ นตามวันที่ ที่เดินทางค่ะ

อำหำรจำนร้ อน เมนูท่ ี 1 (ล่ องเรื อ Dinner วันที่ 1-10 )
1. ต้ มยากุ้ง 2. ซุปข้ นมะเขือเทศ + ขนมปั ง 3. ผัดผักรวมมิตรน ้ามันหอย 4. แกงเขียวหวานลูกชิ ้นปลากรายยัดใส้ ไข่เค็ม 5.
ไส้ กรอกหมู & มันฝรั่งทอด 6. อกไก่ยา่ งราดซอสพริ กไทย 7. ทอดมันกุ้งกับน ้าจิ ้มบ๊ วย 8. เนื ้ออบราดซอสมะเขือเทศ 9.
ปลาหมึกนึง่ มะนาว 10. ปลาดอร์ รี่ไวท์ไวน์ซอส 11. อาหารญี่ปนุ่ 12. ข้ าวผัดปู 13.ข้ าวสวย

อำหำรจำนร้ อน เมนูท่ ี 2 (ล่ องเรื อ Dinner วันที่ 11-20)
1. ต้ มยากุ้ง 2. ซุปเห็ดข้ น 3. ผัดผักรวมมิตร 4. ฉู่ฉี่ก้ งุ 5. สปาเก็ตตี ้ซอสเนื ้ออิตาเลีย่ นสไตล์ 6. ไก่นงึ่ ซีอิ ้ว 7. ทอดมันปลา
กราย 8. ซี่โครงหมูอบสามรส 9. เสต็กเนื ้อราดซอสพริ กไทย 10. ปลาหมึกนึง่ มะนาว 11. ปลาดอร์ รี่ผกั ดองกับน ้ามัน
มะกอก 12. อาหารญี่ปนุ่ 13. ข้ าวผัดปู 14.ข้ าวสวย

อำหำรจำนร้ อน เมนูท่ ี 3 (ล่ องเรื อ Dinner วันที่ 21-31)
1. ต้ มยากุ้ง 2. ซุปข้ นข้ าวโพด 3. ผัดผักรวมมิตร 4. แกงกะหรี่ ไก่ 5. ไส้ กรอกลูกวัวย่าง & มันฝรั่งทอด 6. ปลาดอร์ รี่มเู นียร์
ซอส 7. สเต็กหมู 8. กุ้งอบวุ้นเส้ น 9. อบเป็ ดซอสส้ ม 10. ปลาหมึกนึง่ มะนาว 11. อาหารญี่ปนุ่ 12. ข้ าวผัดปู 13.ข้ าวสวย
อำหำรเรียกนำ้ ย่ อย
1. ถัว่ 2. มันฝรั่งทอด 3. โคลคัท & ไส้ กรอกต่าง ๆ 4. สลัดผักต่าง ๆ 5. น ้าสลัดต่าง ๆ 6. สลัดมัน & สลัดไข่ 7. นีซวั ร์ สลัด
7. สลัดกุ้ง & แคนตาลูป 8. สลัดไก่ฮาวาย 9. ปอเปี๊ ยะทอด 10. ขนมปั งฝรั่งเศษ&เนย 11. ข้ าวห่อสาหร่าย, ข้ าวปั น้
หน้ าต่าง ๆ
ของหวำน
1. ผลไม้ ตามฤดูกาล 2. ขนมไทยต่าง ๆ 3. เค้ กต่าง ๆ
เครื่องดื่ม
1. น ้าเปล่า 2. ชา 3. กาแฟ
***รายการอาหาข้ างต้ นนี ้อาจเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า***

ค่ ำบริกำรล่ องเรื อแกรนด์ เพิร์ล
ผู้ใหญ่

1,800.-

พิเศษ 1,290.-

เด็ก(4-10 ปี )

1,400.-

พิเศษ 990.-

Big Promotion ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 16)
หมำยเหตุ : อัตรานี ้ไม่สามารถใช้ ได้ ในงานเทศกาลพิเศษที่ทางเรื อจัดงาน เช่น วันลอยกระทง, วันปี ใหม่, วันคริ สมาสต์,
วันวาเลนไทน์ เป็ นตัน
ค่ ำบริกำรรวม
1. ค่าล่องเรื อแกรนด์เพิร์ล 2 ชม. 2. อาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ 3. เครื่ องดื่ม (น ้าเปล่า,ชา,กาแฟ)
4. ค่าเครื่ องดื่มต้ อนรับ 5. ราไทย (โขน) 6. ความทรงจาสุดแสนประทับใจ
*** ไม่สามารถนาเบียร์ ขึ ้นไปบนเรื อได้ **
*** กรณีนาเหล้ าขึ ้นไปบนเรื อ คิดค่าเปิ ด 500 บาท/ขวด, ไวน์ 300 บาท/ขวด***
ค่ ำบริกำรไม่ รวม
1. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่ องดื่มอื่น ๆ นอกเหนือรายการ ที่สงั่ เพิ่มบนเรื อ
เงื่อนไขกำรจอง
1. ชาระค่าบริ การทังหมดภายในวั
้
นจอง (หรื อตามเงื่อนไขในใบแจ้ งราคา)
2. กรณีลกู ค้ าขอยกเลิก/เลือ่ นการล่องเรื อ หรื อ ไม่เดินทางตามกาหนดการ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี

สอบถามข้ อมูลการจองผ่ านไลน์ คลิก >> Line@

