JAY SEBAG

ดีเจ เจ ซีแบ็ก

DJ NEO

ดีเจ นีโอ

THURSDAY 23 JANUARY 2020

วันพฤหัสบดี 23 มกราคม 2563

THURSDAY 20 FEBRUARY 2020

วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพั นธ์ 2563

Playing from 9 pm onwards for you - Jay Sebag
- a vocalist from Paris with this incredible and
distinctive voice that ranges between Justin
Timberlake, Michael Jackson and George Michael.
A man with musical background who proudly
shared stages worldwide with stars like Eric
Benet. Jay is primarily known for his vocals to be
combined with house music.

ตั้งแต่ 21.00 น. เป็นต้นไปคุณจะได้พบกับดีเจนักร้องจาก
ปารีส ที่มีน้�ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นคล้ายดั่ง
เสียงผสานของนักร้องดังอย่าง จัสติน ทิมเบอร์เลค, ไมเคิล
แจ็คสัน และจอร์จ ไมเคิล

Playing from 9 pm onwards for you - DJ Neo French Vietnamese native, is a complete artist
who started his career as Visual Artist for famous
brands such as Vogue, Beaux Arts & Beyonce.

ตัง
้ แต่ 21.00 น. เป็นต้นไปคุณจะได้พบกับดีเจนีโอ ดีเจลูก
ครึ่งชาวฝรั่งเศส - เวียดนาม ผู้ซึ่งเริ่มต้นก้าวแรกของเขา
ด้วยการเป็นศิลปินให้กบ
ั แบรนด์ดง
ั อย่าง Vogue, Beaux
Arts & Beyoncé.

่ ะมอบความสุขนีใ้ ห้
ผูท
้ ม
ี่ ภ
ี ม
ู ห
ิ ลังทางด้านดนตรีและพร้อมทีจ
แก่คนฟังอย่าง อีริค เบเน็ท

He has been a Music Art Director for fashion
weeks, art shows. He performed around the world
such as Paris, New York, Los Angeles, Geneva,
Luxembourg, Belgium together with some very
famous artists such as Josh Winx, Bob Sinclair,
PacMAN and many others.

ดี เ จนี โ อยั ง คงเป็ น ผู้ ก� ำ กั บ เสี ย งให้ กั บ งานแฟชั่ น วี ค ,
นิทรรศการศิลปะ ทั่วโลก อาทิ ปารีส, นิวยอร์ค, ลอสแอง
เจลิส, เจนีวา, ลักซ์เซมเบิร์ก และเบลเยียม ร่วมกับศิลปิน
ดัง อาทิ โจว วิกซ์, บ็อบ ซินแคลร์, แพกแมน และอีก
มากมาย

For many years Jay Sebag was "The Voice of
Martin Solveig", Jay has been applauded by
hundreds of thousand people all over the world.
The year just started off with the tremendous
Dancefloor-Banger "Like That Sound", that
immediately climbed up to #2 of the MusicweekCharts in the UK. To be followed by some
monster-tunes in the last quarter of this year.

ดีเจซีแบ็ก เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในนามของนักร้องที่ผสาน
เสียงร้องกับดนตรีเฮ้าส์ได้อย่างลงตัว
กว่าหลายปีที่ดีเจซีแบ็กได้รับการกล่าวขานว่าเป็น "เสียง
ของมาติน โซลวีก" ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนนับแสนคน
ทั่วโลกทุกมุมโลก
ปี น้ี ดี เ จซี แ บ็ ก เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยเพลงติ ด ชาร์ ท อั น ดั บ สองของ
มิวสิควีคในอังกฤษกับเพลง Like That Sound และติด
ชาร์ทใน monster-tunes ในไตรมาสสุดท้ายปีนี้
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VALENTINE'S DAY

วันแห่งความรัก

Centara Grand at CentralWorld boasts not one but
THREE Stunning rooftop venues - all sure to impress
your loved one on February 14th.

่ ด�ำ่ ไปกับคนรูใ้ จ ในบรรยากาศ
หลีกหนีความวุน
่ วายจากผูค
้ น ดืม
โรแมนติกฉลองเทศกาลวันแห่งความรักที่รูฟท็อปของโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

Chef Christian will be devising a luxurious 7 course
degustation menu for couples to savor at Bangkok’s
iconic restaurant in the sky. To make things more
romantic, we also include 2 glasses of exclusive
G.H. Mumm Olympe Rosé and a rose, priced at
THB 14,555++ per couple.

ห้องอาหารเรดสกาย ชัน
้ 55 น�ำโดยหัวหน้าพ่ อครัวเชฟคริสเตียน
แฮม ยินดีต้อนรับท่านด้วยเมนูอาหารวันวาเลนไทน์ 7 คอร์ส
พร้อมรับแชมเปญ G.H. Mumm Olympe Rosé 2 แก้ว และ
รับดอกกุหลาบเพื่ อแทนความรัก ในราคา 14,555 บาท++ ต่อคู่

A rooftop bar is always a win win for Valentine’s day.
Make your night even more special with our valentine's
cocktail creations.

่ เหมาะกับวาเลนไทน์ตลอดกาล เนรมิตค�ำ่ คืน
รูฟท็อปบาร์ สถานทีๆ
ให้เป็นวันพิ เศษของคุณกับค็อกเทลวาเลนไทน์

If you’ve got that "on top of the world" feeling with
your loved one, come to CRU to enjoy uninterrupted
views across Bangkok. Celebrate in style by booking
a table with a bottle of exclusive G.H. Mumm Olympe
Rosé, premium canapes and a rose priced at
THB 6,990++ per couple.

ครูแชมเปญบาร์ ร่วมฉลองวันแห่งความรัก เพี ยงจองแพ็ กเกจ
วันวาเลนไทน์ รับทันทีแชมเปญ G.H. Mumm Olympe Rosé
พร้อมของทานเล่นเกรดพรีเมียม และรับดอกกุหลาบเพื่ อแทน
ความรัก ในราคา 6,990 บาท++ ต่อคู่

14 FEBRUARY 2020

14 กุมภาพันธ์ 2563

Terms and conditions apply. All prices are subject to 10% service charge and 7% government tax.

For further information call dining reservations
centaragrandatcentralworld

T: 02-100-6255 E: diningcgcw@chr.co.th
centaragrand_centralworld

