
ก ำหนดกำรล่องเรือแกรนด์เพิร์ล 

19.00 น.  ลงทะเบียนลอ่งเรือแกรนด์เพิร์ล ท่ีทา่เทียบเรือริเวอร์ซิตี ้ซ.เจริญกรุง 30 (ติดกบัทา่เรือสีพ่ระยา) ทา่เรือท่ี 2  

19.20 น. ต้อนรับทกุทา่นสู ่เรือแกรนด์เพิร์ล โดยเจ้าหน้าที่ประจ าเรือในชุดไทย พร้อม Welcome Drink สดุพิเศษ 

19.30 น. ลอ่งเรือแกรนด์เพิร์ลออกจากทา่ริเวอร์ซิตี ้อ่ิมอร่อยกบัอาหารบุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ ด่ืมด ่าไปกบัความงดงาม

ของสองฝ่ังล าน า้เจ้าพระยา พร้อมชมการแสดงร าไทย (โขน) และสนกุสนานไปกบัดนตรี และนกัร้องคณุภาพ   

21.30 น. ลอ่งเรือแกรนด์เพิร์ล กลบัเข้าเทียบทา่เรือริเวอร์ซิตี ้โดยสวสัดิภาพ และรอยยิม้ 

 

รำยกำรอำหำรบนเรือแกรนด์เพร์ิล  

อาหารจานร้อนมีทัง้หมด 3 เมนคูะ่ โดยจะปรับเปลีย่นตามวนัท่ี ท่ีเดินทางคะ่ 

อำหำรจำนร้อน เมนูที่ 1 (ล่องเรือ Dinner วันที่ 1-10 ) 

1. ต้มย ากุ้ ง 2. ซุปข้นมะเขือเทศ + ขนมปัง 3. ผดัผกัรวมมิตรน า้มนัหอย 4. แกงเขียวหวานลกูชิน้ปลากรายยดัใส้ไขเ่ค็ม 5. 

ไส้กรอกหม ู& มนัฝร่ังทอด 6. อกไก่ยา่งราดซอสพริกไทย 7. ทอดมนักุ้ งกบัน า้จิม้บ๊วย 8. เนือ้อบราดซอสมะเขือเทศ 9. 

ปลาหมึกนึง่มะนาว 10. ปลาดอร์ร่ีไวท์ไวน์ซอส 11. อาหารญ่ีปุ่ น 12. ข้าวผดัป ู13.ข้าวสวย 

อำหำรจำนร้อน เมนูที่ 2 (ล่องเรือ Dinner วันที่ 11-20) 

1. ต้มย ากุ้ ง 2. ซุปเห็ดข้น 3. ผดัผกัรวมมิตร 4. ฉู่ฉ่ีกุ้ ง 5. สปาเก็ตตีซ้อสเนือ้อิตาเลีย่นสไตล์ 6. ไก่นึง่ซีอิว้ 7. ทอดมนัปลา

กราย 8. ซี่โครงหมอูบสามรส 9. เสต็กเนือ้ราดซอสพริกไทย 10. ปลาหมึกนึง่มะนาว 11. ปลาดอร์ร่ีผกัดองกบัน า้มนั

มะกอก 12. อาหารญ่ีปุ่ น 13. ข้าวผดัป ู14.ข้าวสวย 

อำหำรจำนร้อน เมนูที่ 3 (ล่องเรือ Dinner วันที่ 21-31) 

1. ต้มย ากุ้ ง 2. ซุปข้นข้าวโพด 3. ผดัผกัรวมมิตร 4. แกงกะหร่ีไก่ 5. ไส้กรอกลกูววัยา่ง & มนัฝร่ังทอด 6. ปลาดอร์ร่ีมเูนียร์

ซอส 7. สเต็กหม ู8. กุ้ งอบวุ้นเส้น 9. อบเป็ดซอสส้ม 10. ปลาหมึกนึง่มะนาว 11. อาหารญ่ีปุ่ น 12. ข้าวผดัป ู13.ข้าวสวย 

อำหำรเรียกน ำ้ย่อย 

1. ถัว่ 2. มนัฝร่ังทอด 3. โคลคทั & ไส้กรอกตา่ง ๆ 4. สลดัผกัตา่ง ๆ 5. น า้สลดัตา่ง ๆ 6. สลดัมนั & สลดัไข ่7. นีซวัร์สลดั 

7. สลดักุ้ ง & แคนตาลปู 8. สลดัไก่ฮาวาย 9. ปอเป๊ียะทอด 10. ขนมปังฝร่ังเศษ&เนย 11. ข้าวหอ่สาหร่าย, ข้าวปัน้

หน้าตา่ง ๆ 

ของหวำน 

1. ผลไม้ตามฤดกูาล 2. ขนมไทยตา่ง ๆ 3. เค้กต่าง ๆ 

เคร่ืองดื่ม 

1. น า้เปลา่ 2. ชา 3. กาแฟ 

***รายการอาหาข้างต้นนีอ้าจเปลีย่นมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า*** 



 

 

ค่ำบริกำรล่องเรือแกรนด์เพร์ิล 

ผู้ใหญ่   1,800.-   พิเศษ  1,290.- 

เด็ก(4-10 ปี)  1,400.-   พิเศษ   990.-     

Big Promotion   ผู้ใหญ่ 15 ทา่น แถมฟรี 1 ทา่น (ทา่นท่ี 16) 

หมำยเหตุ : อตัรานีไ้ม่สามารถใช้ได้ในงานเทศกาลพิเศษท่ีทางเรือจดังาน เช่น วนัลอยกระทง, วนัปีใหม่, วนัคริสมาสต์, 

วนัวาเลนไทน์ เป็นตนั 

 ค่ำบริกำรรวม    

1. คา่ลอ่งเรือแกรนด์เพิร์ล 2 ชม.  2. อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ   3. เคร่ืองด่ืม (น า้เปลา่,ชา,กาแฟ)    

 4. คา่เคร่ืองด่ืมต้อนรับ  5. ร าไทย (โขน)  6. ความทรงจ าสดุแสนประทบัใจ    

*** ไม่สามารถน าเบียร์ขึน้ไปบนเรือได้** 

*** กรณีน าเหล้าขึน้ไปบนเรือ คิดคา่เปิด 500 บาท/ขวด, ไวน์ 300 บาท/ขวด*** 

ค่ำบริกำรไม่รวม 

1. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และไม่มีภาษีมลูคา่เพิ่ม 

2. คา่เคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ นอกเหนือรายการ ท่ีสัง่เพิ่มบนเรือ 

เงื่อนไขกำรจอง 

1. ช าระคา่บริการทัง้หมดภายในวนัจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งราคา) 

2. กรณีลกูค้าขอยกเลกิ/เลือ่นการลอ่งเรือ หรือ ไม่เดินทางตามก าหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี 

สอบถามข้อมูลการจองผ่านไลน์ คลกิ >> Line@ 

https://line.me/R/ti/p/%40adm8028k

