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DJ SABRINA TERENCE
12 DECEMBER 2019

ดีเจซาบรีน่า เทแรนซ์
12 ธนัวาคม 2562

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

DJ SABRINA TERENCE is set impress as she does with 
exclusive crowds around the world.

Sabrina is the number 1 of the Middle East finest DJ’s. From 
being on the scene she has been played for every major 
artist to celebrity & event around the globe including NEYO, 
50 Cent, Nelly, Taio Cruz, Jay Sean, Paris Hilton, Akon, 
Akcent, Gatecrasher and Nicholas Cage Events to name a 
few.

Her music-style Sabrina quotes: "Of course, my sound is a 
fusion of House & Progressive House. Also other styles like 
Urban, Funky, Oriental, Tech-Trance and Uplifting 
influence my sets too." But after all, Sabrina says, it all 
comes back to this:

"I just love electronic dance-music which moves and cheers 
the people up all around the world. The main thing is to 
have an interaction with the people and to give them a 
good time." 

Sabrina continues to DJ to massive crowds worldwide, 
including popular spots in Ibiza, USA, Germany, Dubai, Abu 
Dhabi, Asia and more...

Currently based in Dubai, UAE, Sabrina has firm residencies 
all around the City and is in constant demand for exclusive 
events. 

She reaches the stars again by performing at CRU 
Champagne Bar on December 12th 2019 from 9 pm 
onwards.

ดีเจซาบรีน่า เป็นดีเจอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง ซึ่ง
เธอได้เปิดแผ่นให้กับศิลปินและเหล่าคนดังต่างๆ รวมไปถึงงาน
อีเว้นต์สำาคัญต่างๆ รอบโลก อาทิ  NEYO, 50 Cent, Nelly, 
Taio Cruz, Jay Sean, Paris Hilton, Akon, Akcent, 
Gatecrasher และอีเว้นต์ของคนสำาคัญอย่าง Nicholas Cage 

สไตล์ดนตรีของซาบรีน่า จะเป็นแนว fusion house และ 
progressive house และรวมไปถึงสไตล์ดนตรีอย่าง Urban, 
Funky, Oriental, Tech - Trance และเธอบอกกับเราว่า “เธอ
รกัในดนตรอีเิลก็ทรอนกิส์แดนซ์ ทีข่บัเคลือ่นผูฟั้งท่ัวทุกมุมโลก
ให้รื่นเริงและเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลงที่เธอเล่น และสิ่งสำาคัญ
ที่สุดสำาหรับเธอนั้น คือการได้มอบช่วงเวลาที่ดีให้กับคนฟัง” 

ดเีจซาบรน่ีายงัคงครำา่หวอดในวงการดีเจทัว่ทกุมมุโลก รวมไป
ถงึเมอืงสำาคญั อย่าง Ibiza, USA, Germany, Dubai, Asia และ
อีกมากมาย และเธอยังเป็นที่นิยมอย่างล้นหลามในสหรัฐ 
เอมิเรตส์ ซึ่งเธอประจำาอยู่ ณ ตอนนี้

ดีเจซาบรีน่า จะเดินทางมาสร้างสีสันและมอบช่วงเวลาอันสุด
พิเศษให้กับ CRU Champagne Bar ในคืนวันพฤหัสบดีท่ี 12 
ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ 21.00 น. เป็นต้นไป



NEW YEAR'S EVE 
GRAND COUNTDOWN 

PARTY
31 DECEMBER 2019
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แกรนด์เค้าท์ดาวน์ 
ปาร์ตี้

31 ธันวาคม 2562

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

Take your New Year’s Eve celebrations up a level, to be precise 
- at CRU Champagne Bar on the 59th floor of Centara Grand 
at CentralWorld. Offering a more refined, and yes, even more 
luxurious atmosphere than down below, you’ll feel like you’re 
on top of the world at CRU’s Grand Countdown Party with 
panoramic views.

Every ticket at THB 9,999++ per person includes unlimited 
pours of G.H. Mumm Grand Cordon Brut Champagne (so 
you won’t have to worry about ordering drinks all night) plus 
party favours. The party starts at 22.00 hrs with CRU’s DJ 
keeping things going until 02.00 hrs.

For early celebration, enjoy an aperitif from 19.00 hrs to 21.00 
hrs or book in advance for special package at THB 5,000 net 
for a bottle of G.H. Mumm Grand Cordon Champagne and 
assorted premium snacks.

ฉลองส่งท้ายปีใหม่แบบไม่เหมอืนใคร บนตกึสูงเสียดฟ้า ชัน้ 59 
ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ น�าเสนอ สถานที่
และบรรยากาศอันหรูหรา น่าหลงใหลที่ยากเกินกว่าจะปฏิเสธ 
เสมอืนอยูบ่นจดุสงูสดุบนโลกและชมวิวพาโนรามาแบบไม่มีอะไร
บดบังสายตา

ราคาค่าเข้า 9,999 บาท++ ต่อท่าน พร้อมด่ืมไม่อัน้กบัแชมเปญ 
จเีอชมมุแกรนด์กอร์ดองบรตู โดยปาร์ตีท่ี้ครู แชมเปญ บาร์ ชัน้ 
59 จะเริ่มเวลา 22.00 น. พร้อมดีเจที่จะท�าให้คุณเต็มที่กับการ
ฉลองไปจนถึงเวลา 02.00 น.

ส�าหรับคนที่อยากเริ่มปาร์ตี้สนุกก่อนท่านอื่นๆ เราได้เตรียม
สถานทีใ่ห้คณุพร้อมดืม่สงัสรรค์ pre-celebration ต้ังแต่เวลา 
19.00 - 21.00 น. หรือจองล่วงหน้าส�าหรับแพ็กเกจพิเศษ 
ราคา 5,000 บาทสุทธิ ส�าหรับแชมเปญ จีเอชมุมแกรนด์กอร์
ดอง และอาหารทานเล่นที่เราจัดเตรียมไว้ให้
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