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ก ำหนดกำรลอ่งเรอื 

17:00-18:50 น. ลงทะเบียน CHECK IN ที่  หำ้งไอคอนสยำม ชัน้ G โซนสขุสยำม เป็นจุดลงทะเบียนของล่องเรืออลังกำ ครูซ 

19:00 น. ทุกท่ำนพรอ้มกนัที ่ ทำ่เรือหมำยเลข 4 ของไอคอนสยำม จำกนัน้ เรืออลังกำ ครูซ จะล่องไปตำมล ำน้ ำเจ้ำพระยำ   

ตื่นตำตื่นใจไปกับสถำนที่งดงำมและมีควำมส ำคัญทำงประวัตศิำสตร์ตลอดสองฟำกล ำน้ ำ อำทิเช่น สะพำนพระรำมหนึง่,  

วดักลัยำณมติร, วดัอรณุรำชวรำรำมฯ, พระบรมมหำรำชวงั, ฯลฯ พรอ้มรว่มรับประทำนอำหำรค่ ำใต้แสงเทียนพรอ้มด้วย 

“ดนตรีสด” โดยนักร้องมืออำชีพในบรรยำกำศโรแมนตกิพร้อมบุฟเฟ่ต์อำหำรไทย อำหำรทะเล และนำนำชำติทั้งสดและ

อร่อย ตั้งแต่อำหำรเรียกน้ ำย่อยไปจนถึงอำหำรจำนหลัก และลงทำ้ยด้วยของหวำน และเพลิดเพลนิไปกับกำรแสดงร ำไทยที่

สวยงำมบนเรือส ำรำญอลังกำ ครูซ 

21.15-21:30 น. เรือกลบัมำถึงห้ำงไอคอนสยำม พร้อมควำมประทับใจมิรูล้ืม. 

 

ทีจ่อดรถ  : จอดรถฟร ี6 ชั่วโมงที่ห้ำงไอคอนสยำม โดยไม่ต้องประทับตรำใด ๆ  

หำกจอดเกนิ 6 ชัว่โมงลกูค้ำจะตอ้งช ำระเงินค่ำที่จอดรถด้วยตวัเอง ไม่สำมำรถน ำบัตร/ตัว๋เรือไปเพิม่กำรจอดฟรีได้ 

นโยบำยกำรยกเลกิ  :   ไม่สำมำรถยกเลกิได้ หำกต้องกำรเปลี่ยนวนัเดินทำงต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 48 ชั่วโมงก่อนวนัออกเดินทำง  

เปลี่ยนวนัฟรีครั้งแรก เปลี่ยนวนัครั้งถัดไปมีค่ำธรรมเนียม 200 บำทต่อครั้ง 
 

 
 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

เลขที่ 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 

จันทร-์พฤหัสฯ   ผู้ใหญ่  700  บาท เด็ก  500  บาท 

ศุกร์-อาทิตย์   ผู้ใหญ่  790  บาท เด็ก  600  บาท 

สงกรานต์ (12-15 เมษา) ผู้ใหญ่  790  บาท เด็ก  600  บาท 

หมายเหตุ :    เด็ก (4-10 ขวบ ส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร) 



 

 

อลงักำ ครซู  -2- 

www.avenue.co.th 
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141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

*** เมนอูำหำร สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไมต่อ้งแจ้งใหท้รำบลว่งหนำ้ *** 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

- ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่

จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและ

ใบก ำกับภำษี) 

 

 เงือ่นไขกำรจอง และช ำระคำ่บรกิำร 

- กรุณำส่งส ำเนำบตัรประชำชน  

พรอ้มช ำระเงนิเตม็จ ำนวน 

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำร 

โอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล ทัง้นี้เพือ่ 

ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 
 

ใบจองทัวร์ ...... บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
 

รายการทัวร์.... ล่องเรือรับประทานอาหาร “อลังกา ครูซ” .......วันเดินทาง.................................................................. 
ชื่อผู้ติดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.........................คน  (ผู้ใหญ่................คน   เด็ก (4-10 ปี).............คน   เด็ก (ต่ ากว่า 4 ปี)................คน) 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) วันเกิด (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก (4-10 ปี)..................................เด็ก (ต่่ากว่า 4 ปี)............................. 
 

 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 
      (.......................................................)      

   

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา 
 


