


เรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา1

เรือด่วนเจ้าพระยา1

เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา1

เรือรับส่งเอเชียทีค (Shuttle Boat)!

+57 ลำ1

Avenues1

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสื่ออื่นๆ5

218,000 คน / วัน5

ผู้โดยสาร*

+7 ท่าเรือ1

+217Digital Display!



เส้นทางเดินเรือด่วนเจ้าพระยา3
Chao Phraya Express Boat Map3





เรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา3 5,000*
คน / วัน*

ผู้โดยสาร*

150 ที่นั่ง*9 ชม.การมองเห็น3
09.00 น. - 18.00 น.*

95%  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ1



เรือด่วนเจ้าพระยา 150 ที่นั่ง3

14 ชม.การมองเห็น3
06.10 น. - 20.00 น.*

ท่านนทบุรี - ท่าสาทร3

กำแพงด้านในเรือ*
กรอบป้ายด้านในเรือ*

กรอบ TV ด้านในเรือ*

85,000*
คน / วัน*

ผู้โดยสาร*



เรือด่วนเจ้าพระยา 120 ที่นั่ง3 85,000*
คน / วัน*

ผู้โดยสาร*

ท่าปากเกร็ด/นนทบุรี - ท่าวัดราชสิงขร3

14 ชม.การมองเห็น3
06.10 น. - 20.00 น.*

กรอบป้ายด้านในเรือ*กำแพงด้านในเรือ* รอบเรือด้านนอก*

ป้ายด้านท้ายเรือ*

หลังคาเรือ*



สื่อตั๋วโดยสารเรือท่องเที่ยว3

ตั๋วท่าเรือ3

ตั๋วในเรือ3

ขั้นต่ำ 1,000 ม้วน3

Print ตั๋วได้ 1,100,000 ใบ*

ค่าผลิต 3

195,000 บาท3

ขั้นต่ำ 1,000 ม้วน3

Print ตั๋วได้ 350,000 ใบ*

ค่าผลิต 3

180,000 บาท3

1,450,0003
ครั้ง*

การมองเห็น*



สื่อด้านหลังที่นั่งเรือด่วนเจ้าพระยา3

เรือด่วนเจ้าพระยา 150 ที่นั่ง3

เรือด่วนเจ้าพระยา 120 ที่นั่ง3

25,200 3

ค่าบริการ 3

บาท / ลำ / เดือน3
12,0003
ค่าผลิต 3

บาท / ลำ3

สติ๊กเกอร์ 3

3

ป้าย3
1503

สติ๊กเกอร์ 3

3

ป้าย3
1203 18,900 3

ค่าบริการ 3

บาท / ลำ / เดือน3

9,0003
ค่าผลิต 3

บาท / ลำ3

14 ชม.การมองเห็น3
06.10 น. - 20.00 น.*



สื่อเรือข้ามฟาก3 18 ชม.การมองเห็น3
05.00 น. - 23.00 น.*

ท่าวังหลัง1 ท่าพระจันทร์1

ท่ามหาราช1

11 ลำ1
ท่าสี่พระยา1 ท่าคลองสาน1

3 ลำ1

ท่าเตียน1 ท่าวัดอรุณ1

2 ลำ1

ท่าน้ำนนทบุรี3 ท่าบางศรีเมือง3

6 ลำ3

5 เส้นทางเดินเรือ1

ท่าช้าง1

ท่าราชวงศ์1 ท่าดินแดง1

3 ลำ1



สื่อเรือรับส่งเอเชียทีค (Shuttle Boat)3

กรอบป้ายด้านในเรือ* ป้ายด้านท้ายเรือ*24 ป้าย / ลำ* 2 ป้าย / ลำ*

4,000*
ผู้โดยสาร*

คน / วัน*

6 ชม.การมองเห็น3
16.00 น. - 22.00 น.*



ท่าวังหลัง3
ป้ายด้านบนท่าเรือ3

ป้ายรอบโป๊ะและทางเดินลงโป๊ะ 3

ป้ายเสาโป๊ะ3

ป้ายริมแม่น้ำ3

ป้ายซรีีส ์ฝั่งริมน้ำและทางเดิน3

14,334 คน / วัน*
ผู้โดยสาร*



ท่าพรานนก3
ป้ายฝั่งถนน3
(ขนาด 1.22 ม. x 2.68 ม.)*

6,625 คน / วัน*
ผู้โดยสาร*



ท่าพระจันทร์3
7,099 คน / วัน*

ผู้โดยสาร*

ป้ายหน้าท่าเรือริมน้ำ ป้ายหน้าท่าเรือฝั่งถนน 3

ป้ายเสาโป๊ะ ที่กั้นทางเดินลงโป๊ะ 3

ป้ายรอบตู้ขายตั๋วโดยสารเรือข้ามฟาก3

3



3,019 คน / วัน*
ผู้โดยสาร*

ป้ายตู้ไฟบันได ชั้น 2 3

ป้ายตู้ไฟอาคารจอดรถ ชั้น 23

ป้ายรอบตู้ขายตั๋วโดยสารเรือข้ามฟาก3

ป้ายด้านนอกอาคารจอดรถ3

ท่ามหาราช3



ป้ายด้านบนท่าเรือ 3

ป้ายด้านข้างตึก3

ป้ายเสาโป๊ะ 3

ป้ายที่กั้นทางเดินลงรอบโป๊ะ 3

ป้ายตู้ไฟด้านในท่าเรือ3

ท่าสี่พระยา3
7,604 คน / วัน*

ผู้โดยสาร*



ป้ายที่กั้นทางเดินลงรอบโป๊ะ3

ป้ายเสาโป๊ะ3

ป้ายท่าเรือริมน้ำ3

ป้ายท่าเรือฝั่งถนน3

ท่าราชวงศ์3
9,789 คน / วัน*

ผู้โดยสาร*



ท่ารถไฟ3
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์3

ป้ายรอบทางเดินท่าเรือ3

2,226 คน / วัน*
ผู้โดยสาร*



4,290 คน / วัน*
ผู้โดยสาร*

ท่าพระอาทิตย์3
ป้ายตู้ไฟ3



ผู้โดยสาร*

ท่าวัดอรุณ3
ป้ายที่กั้นทางเดินลงรอบโป๊ะ3

6,780 คน / วัน5



River City1

17 ชม.การมองเห็น3
06.00 น. - 23.00 น.*

เสาธงบริเวณทางเข้าท่าเรือข้ามฟาก	

เสาธงบริเวณทางเข้าท่าเรือข้ามฟาก	

ทางเชื่อมระหว่าง Royal Orchid Sheraton กับ River City	

พื้นที่โฆษณา6 จำนวน6 วัดสดุที่ใช้6
ค่าบริการพื้นที่6

 / เดือน 6 ค่าผลิต6

ป้ายขนาด 5.6 m x 26 m( 1 ป้าย(
ด้านบนเป็นซีทรู                (

  ด้านล่างเป็นสติ๊กเกอร์(
170,000 บาท( 270,000 บาท(

ป้ายเสาทางเข้าท่าเรือข้ามฟาก3
จุดติดตั้ง)

1.  บริเวณเสาธงด้านหน้าจุดรับ - ส่ง 3
    ลูกค้าและนักท่องเที่ยว River City      

2.  ทางเข้าท่าเรือข้ามฟากสี่พระยา         

3.  จุดทางเชื่อมโรงแรมเชอราตัน3

ป้ายทางเชื่อมระหว่าง 3

Royal Orchid กับ River City 3

90%1
นักท่องเที่ยว*

5,000 คน / วัน*
ผู้ใช้บริการ*



กิจกรรมทางการตลาดและสื่ออื่นๆ3
แจกโบรชัวร์ และ สินค้าตัวอย่าง3

ออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้า3
ท่าวังหลัง3

ท่าพระจันทร์3

ท่าราชวงศ์3

ท่าพระอาทิตย์3

ท่ามหาราช3

ป้าย Standee3
ท่าวังหลัง3

ท่าพระอาทิตย์3

ท่าพระจันทร์3

เครื่องแบบพนักงาน3
พนักงานเรือด่วนเจ้าพระยา3

พนักงานเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา3



AVERAGE EYEBALLS!

3,780,000!
People/month*



เรือท่องเที่ยว3
Hop on Hop off Boat3

5,000 1
คน / วัน*

ท่าเรือสาทร3

ถึง ท่าเรือพระอาทิตย์34 จอ3

ผู้โดยสาร*

150 ที่นั่ง*

2 ลำ3

32” 2 จอ/ลำ3LED3

9 ชม.การมองเห็น3
09.00 น. - 18.00 น.*

85 ซม.3

55
.5
 ซ
ม.
369 ซม.3

39
.5
 ซ
ม.
3

LED 32”1



เรือด่วนเจ้าพระยา3
Chao Phraya Express Boat3

85,000 1
คน/วัน*

ท่าเรือวัดสิงขร3

ถึง ท่าเรือปากเกร็ด342124 จอ3

ผู้โดยสาร*

150 ที่นั่ง*

12 ลำ3

32” 2 จอ/ลำ3LED3

14 ชม.การมองเห็น3

06.00 น. - 20.00 น.*

85 ซม.3

55
.5
 ซ
ม.
369 ซม.3

39
.5
 ซ
ม.
3

LED 32”1



เรือด่วนเจ้าพระยา3
Chao Phraya Express Boat3

ผู้โดยสาร*

120 ที่นั่ง*

45 ลำ3

24” 4 จอ/ลำ3LED3

14 ชม.การมองเห็น3
06.00 น. - 20.00 น.*

ท่าเรือวัดสิงขร3

ถึง ท่าเรือปากเกร็ด3421180 จอ3

LED 24”1

3 41 2

85,000 1
คน / วัน*



ท่าเรือด่วน3
Express Boat Station3

ท่าวังหลัง3

2 จอ3

2 จอ3

มหาราช3
ท่าเรือข้ามฟาก3

1 จอ3

ท่าพระจันทร์3

1 จอ3

ท่าพระอาทิตย์3

1 จอ3

ท่าสี่พระยา3

1 จอ3

ท่าปิ่นเกล้า3

1 จอ3

ท่าราชวงศ์3 17 ชม.การมองเห็น3
05.00 น. - 22.00 น.*

73
ท่าเรือ393

จอ3

32,000 1
คน / วัน*

ผู้โดยสาร*





Loop Detail3

1 Loop 1

60 นาที1

Spot 30 วินาที เฉลี่ยออกอากาศ3

(2.30 นาท ี/ Loop)* 5 Spot / ชม. 3

จำนวน Spot ที่จะมองเห็น1

ต่อวัน3 ต่อเดือน3

ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา 3 853 2,5503

เรือด่วนเจ้าพระยา 3 703 2,1003






