
โปรแกรมล่องเรือ “อลังกา ครุซ” 

17.00-19.00 น. ลงทะเบียนท่ีเคาน์เตอร์เรืออลงักา ณ ทา่เรือ ไอคอนสยาม 

19.15 น.    เชิญทา่นลงเรือ ให้ทา่นได้อ่ิมอร่อยกบัอาหารแบบบฟุเฟ่ต์ไทย-นานาชาต ิ & Seafood (กุ้งแมน่ า้, 

แซลมอน, หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์) รสเลิศ โดยฝีมือพอ่ครัวชัน้น า เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอนัไพเราะ จากดนตรีบรรเลง

ขบักลอ่มระหวา่งรับประทานอาหาร และสนกุสนานเพลิดเพลินกบัการแสดงบนเรือท่ีเตรียมไว้ส าหรับทา่นโดยเฉพาะ  

เส้นทางลอ่งเรือผา่นสถานท่ีส าคญัท่ีน่าสนใจ ดงันี ้ ไอคอนสยาม,สะพานพทุธ,วดัอรุณราชวราราม,พระบรมราชวงั(วดั

พระแก้ว),สะพานป่ินเกล้า,สะพานพระรามแปด ฯลฯ 

21.30 น. เรืออลงักา ครุซ เข้าเทียบท่าไอคอนสยาม โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

หมายเหต ุ: ราคานีไ้มส่ามารถใช้ได้ในวนั วนัสิน้ปี, วนัวาเลนไทน์, วนัลอยกระทง ฯ 

อัตรานีร้วม :  คา่ลอ่งเรืออลงักา 2 ซม. โดยประมาณ , อาหารบฟุเฟต์, เคร่ืองดื่ม (น า้เปลา่, ชา, กาแฟ) 

อัตรานีไ้ม่รวม : คา่เคร่ืองดื่มอ่ืน ๆ นอกเหนือระบใุนรายการ, คา่เปิดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอร์ (ไมส่ามารถน าเบียร์ขึน้ไปบน

เรือได้) 

เมนูอาหารโปรแกรมเรือเดอะแบงคค์อก 

อาหารเรียกน ้าย่อย 

(Appetizer) 

1.  โคลคทั 

2. สลดัต่างๆ 
3. ซีซารืสลดั 
4. สลดัไก่ 
5. สลดัไส้กรอก 

  

1.  Cold dish 
2. Varieties of salads 
3. Caesar salad 
4. Chicken salad 
5. Sausage salad 

ย า 

(Spicy Thai Salad) 

  

1.  ส้มต าไทยใส่กุง้ 
2. ย  าเห็ดรวมกุง้สด 
3. ย  าหมูยา่งกระเทียมโทน 

1.  Papaya salad with shrimp 
2. Spicy mix mushroom with 

shrimps 
3. Spicy grilled pork with 

garlic pickle 

ซุป 

(Soup) 

1.  ตม้ย  ากุง้ 
2. ซุปครีมเห็ด 

1.  River prawn spicy soup 
2. Mushroom cream soup 

ผูใ้หญ ่ 2,000    พิเศษ 990 

เดก็(4-10ปี) 1,500    พิเศษ 790 



ซุ้มหมู/เนือ้อบ และซาซิมิ 

(Carving 
station&Sashimi) 

1.  แบงคอ็กขาแฮมอบน ้าผึ้ง 
2. แบงคอ็กเน้ือสนัอบเคร่ืองเทศ 
3. ปลาแซลมอน/ปอูดั ซาซิมิ 
4. ซูซิญ่ีปุ่ น 

1.  Bangkok honey roasted 
ham 

2. Bangkok roasted beef with 
herbs 

3. Salmon / Crab Sashimi 
4. Sushi 

อาหารจานหลกั 

(Main Dish) 

1.  กุง้แม่น ้าน่ึงบนน ้าแขง็ 
2. หอยนิวซีแลนดน่ึ์งบนน ้าแขง็ 
3. สตรูเน้ือ 
4. ผดัไทยกุง้สด 
5. สปาเกต้ต้ีผดัข้ีเมาหอยลาย 
6. ไก่ซุปเกลด็ขนมปังทอดทาร์ททาร์ซอส 
7. หมูผดัพริกไทยด า 
8. ปลาหมึกผดัไข่เคม้ซอสลาวา 
9. แกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย 
10. สเตก้ไก่ซอสบารืบีคิว 
11. ส่ีสหายเห็ดหอมน ้าแดง 
12. มนัฝร่ังอบซีส 
13. ขา้วผดัสับปะรด 
14. ขา้วสวย 

1.  Stream river prawn on ice 
2. New Zealand mussels on 

ice 
3. Beef stews 
4. Pad Thai with shrimp 
5. Thai style stir fried 

spaghetti with clam 
6. Deep fried chicken nuggets 

with tartar sauce 
7. Sauteed pork with black 

pepper 
8. Stir fried squid with salt 

yolk egg,Lava sauce 
9. Green curry with fish balls 
10. chicken steaks with 

BBQ sauce 
11. Stir fried vegetables 

in brown sauce 
12. Baked potato with 

cheese  
13. Pineapple fried rice 
14. Stream rice 

ของหวาน 

(Desserts) 

1.  ช็อกโกแลตฟองดูว ์
2. พดุด้ิง/เยลล่ี 
3. ขนมไทยนานาชนิด 
4. ขนมเคก้ต่างๆ 
5. ผลไมต้ามฤดูกาล 

1.  Chocolate Fondue 
2. Pudding / Jelly 
3. Assorted Thai Dessert 
4. Varieties of cakes 
5. Seasonal Fruits 

  

***รายการอาหาร และโปรแกรมล่องเรือ ขา้งตน้น้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
อตัราค่าบริการไม่รวม : ค่าเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ นอกเหนือระบุในรายการ, ค่าเปิดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ (ไม่สามารถน าเบียร์ข้ึนไปบนเรือได)้ 


