
โปรแกรมการล่องเรือ “เดอะเวอร์ติเคลิครูซส์” 

18.30 น. ลงทะเบียนล่องเรือ ณ ท่าเรือ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์เจา้หนา้ที่ของเราพร้อมตอ้นรับท่านผูมี้เกียรติ

ทุกท่าน 

20.00 น. เชิญท่านลงเรือ พร้อมบริการทุกท่านดว้ยเคร่ืองด่ืมตอ้นรับ (Welcome Drink) 

20.15 น. อ่ิมอร่อยกบัอาหารแบบบุฟเฟตน์านาชาติ พร้อมเมนูพเิศษ รสเลิศโดยฝีมือพอ่ครัวชั้นน า เคลา้คลอดว้ย

เสียงเพลงอนัไพเราะ ขบักล่อมระหวา่งรับประทานอาหาร และสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการแสดงบนเรือที่เตรียม

ไวส้ าหรับท่านโดยเฉพาะ  เสน้ทางล่องเรือผา่นสถานที่ส าคญัที่น่าสนใจ ดงัน้ี  ป้อมวชิยัประสิทธ ์ วดักลัยาณมิตร 

พระปรางคว์ดัอรุณฯ  พระบรมมหาราชวงั   พระที่นัง่สนัติชยัปราการ  สะพานพระรามแปด วนกลบัมาที่ เอเชียทีค 

เดอะริเวอร์ฟร้อนท ์ฯลฯ 

 22.00 น.   ล่องเรือดินเนอร์กลบัสู่ท่าเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท ์ส่ีพระยา โดยสวสัดิภาพ 

ผูใ้หญ่     1,600.-     พเิศษ  880.- 

เด็ก(4-10 ปี)  1,000.-   พเิศษ  550.- 

อัตรานี้รวม :  

1. บริการล่องเรือเดอะเวอร์ติเคิลครูส 2 ชม. 2. บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ 3. เคร่ืองด่ืม (น ้ าเปล่า ชา น ้ าผลไม)้ 

4. กลองสะบดัชยั หุ่นละครเล็ก 5. ดนตรีพร้อมนกัร้อง 

อัตรานี้ไม่รวม :  

1. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิม่ 2. ค่าเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ที่สัง่เพิม่บนเรือ นอกเหนือรายการ 3. รถรับ-ส่ง 

** ไม่สามารถน าเบียร์ขึ้นไปบนเรือได ้ **กรณีน าเคร่ืองด่ืม เหลา้และไวน์ คิดค่าเปิดขวด 500 บาท/ขวด 

หมายเหตุ  ราคาพเิศษน้ีไม่สามารถใชใ้นวนันกัขตัฤกษ ์เช่น วนัส้ินปี (31 ธนัวา), วนัวาเลนไทน์ (14 กุมภา), วนัๆ

ลอยกระทง , วนัคริสมาสต ์อีฟ ( 24 ธนัวา ) ฯ 

ที่จอดรถ 

ท่านสามารถจอดรถไดท้ี่อาคารจอดรถของท่าเรือ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์จอดฟรี 2 ชัว่โมงแรกเม่ือน าบตัร

จอดรถมาประทบัตราที่เคา้เตอร์ลงทะเบียน และชัว่โมงต่อๆไปชัว่โมงละ 20 บาท 

เงื่อนไขการจอง 

ช าระค่าบริการทั้งหมดภายในวนัจอง (หรือตามเง่ือนไขในใบแจง้หน้ี)  

 กรณีลูกคา้ขอยกเลิก/เล่ือนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามก าหนดการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุก

กรณี 



เมนูอาหาร และเคร่ืองดืม่ 

Appitizer 

Salad Bar – สลดับาร์, Fruit Salad – สลดัผลไม,้ Spicy Chicken Salad – ลาบไก่, Spicy Mixed Salad – ย  ารวมมิตร

Salty Crab Soya Bean Dipping Sauce – หลนปูเคม็, Mixed Vegetable in Brown Sauce – ส่ีสหายน ้ าแดง 

Main Dishes – อาหารจานหลัก 

Stir-Fried Chicken with Cashew Nut – ไก่ผดัเม็ดมะม่วง, Roasted Duck in Red Curry – แกงเผด็เป็ดยา่ง,  

Spicy Soup with Prawns – ตม้ย  ากุง้, Steamed Fish with Soya Sauce – ปลาน่ึงซีอ๊ิว , Fried Chicken with Thai 

Herbal – ไก่ทอดสมุนไพร, Chinese Pork and Shrimp Dumpling – ขนมจีบหมูและกุง้ 

Steamed Rice – ข้าวสวย 

Fried Rice with Eggs – ขา้วผดัไข่, Demonstration – ซุม้อาหาร, Pasta Corner – ซุม้พาสตา้, Papaya Salad – ซุม้

สม้ต า, Rice Noodle Soup – ก๋วยเต๋ียวน ้ า, Sushi and Shasimi – ซุม้ซูชิ และ ซาซิมิ, Seafood On Ice – ซีฟู้ ดเยน็

Beef Carving – เน้ือโคขนุอบ 

Dessert – อาหารหวาน   

Assorted Cake – เคก้ต่าง ๆ, Pumpkin in Coconut Milk – แกงบวชฟักทอง, Thai Dessert – ขนมไทย, Seasonal of 

Fresh Fruit – ผลไม้ตามฤดูกาล 

ตารางการแสดง 

จนัทร์    การแสดงร าโบราณคดี (ระบ าศรีชยสิงค ์หรือ ระบ าสุโขทยั ) 

องัคาร    การแสดงระบ าส่ีภาค หรือ ระบ าโคมบวั 

พธุ    การแสดงตีกลองสะบดัชยั หรือ เซ้ิงล าเพลินอีสาน 

พฤหสับดี    การแสดงตีกลองสะบดัชยั 

ศุกร์    การแสดงเซ้ิงโปงลาง หรือ เซ้ิงล าเพลินอีสาน 

เสาร์    การแสดงเซ้ิงกะโป๋ 

อาทิตย ์   การแสดงเซ้ิงแหยไ่ข่ หรือ ฟ้อนภูไทสามเผา่ 

 

                                  สอบถามข้อมูลการจองผ่านไลน์ คลกิ >> Line@ 

 

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

