โปรแกรมล่ องเรื อ “อลังกา ครุ ซ”
17.00-19.00 น. ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ เรื ออลังกา ณ ท่าเรื อ ไอคอนสยาม
19.15 น. เชิญท่านลงเรื อ ให้ ทา่ นได้ อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ไทย-นานาชาติ & Seafood (กุ้งแม่น ้า,
แซลมอน, หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์) รสเลิศ โดยฝี มือพ่อครัวชันน
้ า เคล้ าคลอด้ วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากดนตรี บรรเลง
ขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรื อที่เตรี ยมไว้ สาหรับท่านโดยเฉพาะ
เส้ นทางล่องเรื อผ่านสถานที่สาคัญที่น่าสนใจ ดังนี ้ ไอคอนสยาม,สะพานพุทธ,วัดอรุณราชวราราม,พระบรมราชวัง(วัด
พระแก้ ว),สะพานปิ่ นเกล้ า,สะพานพระรามแปด ฯลฯ
21.30 น. เรื ออลังกา ครุซ เข้ าเทียบท่าไอคอนสยาม โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ผูใ้ หญ่

2,000

พิเศษ 990

เด็ก(4-10ปี )

1,500

พิเศษ 790

หมายเหตุ : ราคานี ้ไม่สามารถใช้ ได้ ในวัน วันสิ ้นปี , วันวาเลนไทน์, วันลอยกระทง ฯ
อัตรานีร้ วม : ค่าล่องเรื ออลังกา 2 ซม. โดยประมาณ , อาหารบุฟเฟต์, เครื่ องดื่ม (น ้าเปล่า, ชา, กาแฟ)
อัตรานีไ้ ม่ รวม : ค่าเครื่ องดื่มอื่น ๆ นอกเหนือระบุในรายการ, ค่าเปิ ดเครื่ องดื่มแอลกอฮอร์ (ไม่สามารถนาเบียร์ ขึ ้นไปบน

เรื อได้ )
เมนูอาหารโปรแกรมเรื อเดอะแบงค์คอก
อาหารเรียกน้าย่ อย
(Appetizer)

ยา
(Spicy Thai Salad)

ซุป
(Soup)

1.
2.
3.
4.
5.

โคลคัท
สลัดต่างๆ
ซี ซารื สลัด
สลัดไก่
สลัดไส้กรอก

1.
2.
3.
4.
5.

Cold dish
Varieties of salads
Caesar salad
Chicken salad
Sausage salad

1. ส้มตาไทยใส่ กงุ้
2. ยาเห็ดรวมกุง้ สด
3. ยาหมูยา่ งกระเทียมโทน

1. Papaya salad with shrimp
2. Spicy mix mushroom with
shrimps
3. Spicy grilled pork with
garlic pickle

1. ต้มยากุง้
2. ซุปครี มเห็ด

1. River prawn spicy soup
2. Mushroom cream soup

ซุ้มหมู/เนือ้ อบ และซาซิมิ
(Carving
station&Sashimi)

อาหารจานหลัก
(Main Dish)

ของหวาน
(Desserts)

1.
2.
3.
4.

แบงค็อกขาแฮมอบน้ าผึ้ง
แบงค็อกเนื้อสันอบเครื่ องเทศ
ปลาแซลมอน/ปูอดั ซาซิ มิ
ซูซิญี่ปุ่น

1. กุง้ แม่น้ านึ่งบนน้ าแข็ง
2. หอยนิวซีแลนด์น่ ึงบนน้ าแข็ง
3. สตรู เนื้อ
4. ผัดไทยกุง้ สด
5. สปาเก้ตตี้ผดั ขี้เมาหอยลาย
6. ไก่ซุปเกล็ดขนมปังทอดทาร์ททาร์ซอส
7. หมูผดั พริ กไทยดา
8. ปลาหมึกผัดไข่เค้มซอสลาวา
9. แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย
10.
สเต้กไก่ซอสบารื บีคิว
11.
สี่ สหายเห็ดหอมน้ าแดง
12.
มันฝรั่งอบซี ส
13.
ข้าวผัดสับปะรด
14.
ข้าวสวย

1.
2.
3.
4.
5.

ช็อกโกแลตฟองดูว์
พุดดิง้ /เยลลี่
ขนมไทยนานาชนิด
ขนมเค้กต่างๆ
ผลไม้ตามฤดูกาล

1. Bangkok honey roasted
ham
2. Bangkok roasted beef with
herbs
3. Salmon / Crab Sashimi
4. Sushi
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
1.
2.
3.
4.
5.

Chocolate Fondue
Pudding / Jelly
Assorted Thai Dessert
Varieties of cakes
Seasonal Fruits

***รายการอาหาร และโปรแกรมล่องเรื อ ข้างต้นนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราค่าบริ การไม่รวม : ค่าเครื่ องดื่มอื่น ๆ นอกเหนื อระบุในรายการ, ค่าเปิ ดเครื่ องดื่มแอลกอฮอร์ (ไม่สามารถนาเบียร์ข้ ึนไปบนเรื อได้)

