
LET IT SNOW, 
LET IT SNOW, LET IT SNOW

6 DECEMBER  2019 -  5 JANUARY 2020
SKY LOBBY ON LEVEL 23

Set within the lounge of our Sky Lobby and next to 
our large Christmas tree is the 

Centara Christmas Market

One of the most festive indoor hotel markets in 
Bangkok! 

Stroll through our winter wonderland and pose for a 
selfie in front of our real Gingerbread house in which 
you can warm yourself with a mug of mulled wine 
“Glühwein” or a nice creamy hot chocolate. 

Explore our Gingerbread house which offers a huge 
selection of 24 different Christmas cookies from Europe 
such as Cinnamon stars, hazelnut honey cookies, rum 
truffles, vanilla crescents and many more Festive 
goodies such as chocolate lollipops & snowmans, 
candied apples, home-made Christmas bread “Stollen”, 
gingerbread,  Panettone, traditional Yule log cake etc.

With a chance of luck, you may even see Santa Claus 
riding around with his reindeers!

เซ็นทารา 
คริสต์มาสมาร์เก็ต

6 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563
สกายล็อบบี้ ชั้น 23

โรงแรมเซ็นทาราร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาส กับเซ็นทารา
คริสต์มาสมาร์ เก็ต สกายล็อบบี้  ตกแต่งสวยงามด้วย 
ต้นคริสต์มาสสดต้นใหญ่

สนุกสนานกับการหามุมสวย ถ่ายรูปเซลฟี่เล่นกับวินเทอร ์
วนัเดอร์แลนด์ บ้านขนมปังยกัษ์ ที่ๆ  คณุสามารถอบอุน่ร่างกาย
กับไวน์ร้อน หรือจะเป็นช็อกโกแลตร้อนสำาหรับน้องๆ หนูๆ

เพลิดเพลินไปกับบ้านขนมปัง พร้อมขนมสำาหรับช่วงเทศกาล
ครสิต์มาสกว่า 24 ชนิดจากยุโรป อาท ิขนมชนินามอน, คุก้กี ้
เฮเซลนทัรสนำา้ผึง้, ขนมปังทรฟัเฟิล, คุก้กีร้สวานลิลา และยังมี
ขนมนานาชาตอิกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โลลีป๊่อป, สโนว์แมน, ขนม
ปังสโตนเลน, ขนมปังขงิ, ขนมปังปาเนต็โทน, เค้กขอนไม้ ฯลฯ

ถ้าคุณโชคดี คุณอาจเจอซานต้าคลอส ขี่กวางเรนเดียร์ท่ีนั่น
ก็ได้!

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th 
 CentaraGrandatCentralWorld      CentaraGrand_CentralWorld

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



NEW YEAR’S EVE – 
GRAND DINNER BUFFET

31 DECEMBER 2019

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ – 
แกรนด์ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์

31 ธันวาคม 2562

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th
 CentaraGrandatCentralWorld      CentaraGrand_CentralWorld

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

This year, the Culinary team of our Chinese restaurant 
“Dynasty” and of our International restaurant 
“The World” are teaming up to bring you an 
unforgettable night on the 31 December 2019
Come and enjoy an endless selection of signature 
dishes all presented to you as part of one sumptuous 
buffet! 

The selection will include a variety of fresh seafood on 
ice, sushi & sashimi, Chinese & International appetizers 
and salads, soups, home-baked breads, live stations 
with mouthwatering meat carvings, Cantonese 
wok-fried and roast classics, Thai favorites, Indian 
delicacies, Mediterranean delights, a wide selection of 
cheeses and an array of desserts, pastries and sweets. 

All of this will be accompanied by a selected beverage 
package and live entertainment!

THB 2,999++ per person
including beverage package

Opening hours: 18.30 - 22.30 hrs.

ปีน้ี ทีมพ่อครัวประจำาห้องอาหารจีนไดนาสตี้ และทีมพ่อครัว
ประจำาห้องอาหารนานาชาติ จับมือกันร่วมทำาอาหารให้มื้อคืน
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของคุณน่าจดจำา ละลานตาไปกับ
อาหารกว่า 100 ไอเทม คดัสรรมาให้คณุเป็นพเิศษสำาหรบัคำา่คนื
ที่ 31 ธันวาคมนี้เท่านั้น

อาหารเรียงรายมากมาย ทั้งซีฟู้ดออนไอซ์  ซูชิ ซาชิมิ อาหาร
จีนและอาหารนานาชาติ สลัด ซุป ขนมปังโฮมเมด ไลฟ์สเตชั่น 
พร้อมกบัสเตชัน่คาร์ฟวิง่เน้ือต่างๆ อาหารจนีกวางตุง้ทัง้แบบ
ผัด ทอดและย่างแบบสไตล์ดั้งเดิม อาหารไทย อาหารอินเดีย 
อาหารสเปนเมดเิตอร์เรเนยีน ชสีหลากชนดิและของหวานหลาก
หลายสไตล์ให้เลือกรับประทาน

ทั้งหมดนี้มาพร้อมกันเครื่องดื่มไม่อั้น และวงดนตรีสด
ราคาเพียง 2,999 บาท++ ต่อท่าน

เวลาเปิด - ปิด: 18.30 น. - 22.30 น.



For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th
 CentaraGrandatCentralWorld      CentaraGrand_CentralWorld

NEW
SUNDAY BRUNCH

EVERY SECOND SUNDAY  
OF THE MONTH

SUNDAY 8 DECEMBER 2019

THB 1,890++ PER PERSON 
12.00 - 15.00  hrs

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
มื้อสายวันอาทิตย์

ทุกวันอาทิตย์ที่ 2
ของแต่ละเดือน

วันอาทิตย์ 8 ธันวาคม 2562

ราคา 1,890 บาท++ / ท่าน
เวลาเปิด-ปิด : 12.00 น. - 15.00 น.

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

On every second Sunday of each month, our Culinary 
team brings all cuisines & flavors that we offer at  
The World restaurant Centara Grand at CentralWorld.

You will have the opportunity to taste signature dishes 
from our Chinese restaurant - Dynasty, Spanish & 
Mediterranean restaurant - UNO MAS, French Bistro - 
Red Sky, Rooftop Bars - Red Sky Bar & CRU Champagne 
Bar and also from our Bakery & Pastry shop - Zing. 

In addition, we offer you a selection of Indian, Japanese 
and Thai dishes plus a unique variety of the freshest 
seafood on ice such as Alaska king crab, Maine Lobster, 
Shrimp rosemary, Manila clams and fresh oysters. 

All this is served from 12.00 - 15.00hrs. together with 
a free-flow beverage package that includes International 
white & red wines.

Opening hours: 12.00 - 15.00 hrs.

**Above price is not applicable 
during Festive season 2019!

พลกิโฉมซนัเดย์บรัน้ช์แบบใหม่ ทกุวนัอาทติย์ท่ี 2 ของแต่ละเดือน 
ทีห้่องอาหารเดอะเวลิด์ บฟุเฟ่ต์นานาชาต ิชัน้ 24 คบัคัง่ไปด้วย
อาหารนานาชาติกว่า 100 รายการที่พรีเมียมมากกว่าเดิม ไม่
ว่าจะเป็นอาหารชาตไิหนๆ ก็รวบรวมมาไว้หมดท่ีนีท่ีเ่ดยีว หลาก
หลายสเตชั่นอาหาร เริ่มต้นจากโซน ซีฟู ้ดออนไอซ์ เมน
ล็อบสเตอร์ ขาปูอลาสก้า กุ้งแม่นำ้า หอยแมลงภู่ออสเตรเลีย 
หอยนางรม โคลด์คทัจากทัว่ทกุมุมโลก ชสีกว่า 9 ชนิด เทอร์รนี
และสลัดหลากเมนู สเตชั่นอาหารญี่ปุ่นแน่นไลน์ ไลฟ์พาสต้าส
เตชัน่ มุมคาร์ฟว่ิงสเตชัน่ และเมนูไฮไลท์ทีท่กุท่านห้ามพลาดเป็น
อันขาด ไลฟ์คุกก้ิงสเตชั่นที่จะมาปรุงอาหารจานต่อจาน โดย
เสิร์ฟเมนูของห้องอาหารเรดสกาย สไตล์ยุโรป และห้องอาหาร
อูโนมาส สไตล์สเปน นอกจากน้ีเรายังมีเมนูทานเล่นและซุ้ม
อาหารพิเศษให้เลือกอีกมากมาย ปิดท้ายด้วยขบวนขนมหวาน
หลากเมนู 

พร้อมเสิร์ฟเตม็ทีต่ลอดระยะเวลา 3 ชัว่โมงเตม็ พร้อมเครือ่งด่ืม
ทั้งไวน์แดง ไวน์ขาว และอื่นๆ ไม่อั้น

เวลาเปิด - ปิด: 12.00 น. - 15.00 น.

**ราคาข้างต้นไม่ใช่ราคาบุฟเฟ่ต์ช่วงเทศกาล 2562!



FESTIVE EUROPEAN
BUFFETS

6 - 30 DECEMBER 2019

CHRISTMAS EVE 
24 DECEMBER 2019

DINNER: THB 1,999++ per person 
including festive beverage package

CHRISTMAS DAY
25 DECEMBER 2019 

LUNCH : THB 1,999++ per person 
including festive beverage package

DINNER: THB 1,999++ per person 
including festive beverage package

The buffet’s all-you-can-eat Christmas selection includes 
fresh slices of roasted turkey (hot off the carving 
station), plus all the trimmings like baked veggies, pigs 
in blankets, stuffing, sprouts and free-flow seasonal 
drinks. We’ll also be running our usual buffet stations 
(Indian, Japanese, Italian, seafood, Western, desserts 
and more) – all-inclusive in one very merry price of just 
THB 1,999++ per person.

Those dining out on Christmas Eve will also have the 
chance to meet the Santa and listen to carol singing 
here at Centara Grand at CentralWorld.

บุฟเฟ่ต์ 
อาหารยุโรป

6 - 30 ธันวาคม 2562

คริสต์มาสอีฟ 
24 ธันวาคม 2562

มื้อเย็น : 1,999 บาท++ ต่อท่าน รวมเครื่องดื่ม

วันคริสต์มาส
25 ธันวาคม 2562

มื้อกลางวัน : 1,999 บาท++ ต่อท่าน รวมเครื่องดื่ม
มื้อเย็น : 1,999 บาท++ ต่อท่าน รวมเครื่องดื่ม

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ all you can eat ช่วงเทศกาลคริสต์มาส  
เรียงรายไปด้วย ไก่งวงร้อนๆ พร้อมไอเท็มอื่นๆอีกมากมาย 
รวมไปถึงเครื่องดื่มประจำาเทศกาล อีกทั้งยังมีสเตช่ันอาหาร
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สเตชั่นอาหารอินเดีย อาหารญ่ีปุ่น อาหาร
ยุโรป อาหารทะเลจากเมดิเตอร์เรเนียน อาหารไทย คาร์ฟวิ่ง 
สเตชัน่ โซนขนมปังโฮมเมด สลดัต่างๆ โคลด์คทั ชสีแพลทเตอร์ 
ขนมหวานทั้งสไตล์ไทย เค้ก ไอศกรีมและอื่นๆ ราคาบุฟเฟ่ต์ 
1,999 บาท++ ต่อท่าน

วนัคริสต์มาสอฟีเพลิดเพลินไปกบักลุ่มนกัร้องประสานเสยีงและ 
ซานต้าคลอส ที่จะมาสร้างสีสันให้คำ่าคืนของคุณ

LUNCH: THB 850++ per person (food only)
SUNDAY BRUNCH: 8 December 2019 

THB 1,999++ per person including beverage package
DINNER: THB 1,690++ per person

including beverage package

มื้อกลางวัน : ราคา 850 บาท++ ต่อท่าน (อาหารเท่านั้น)
ซนัเดย์บรัน้ช์ : 8 ธนัวาคม 2562 

ราคา 1,999 บาท++ ต่อท่าน รวมเคร่ืองดืม่
มื้อเย็น : ราคา 1,690 บาท++ ต่อท่าน 

รวมเครื่องดื่ม

For further information call dining reservations    T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th 
 CentaraGrandatCentralWorld      CentaraGrand_CentralWorld

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


	cgcw-promotion-dec2019-christmas-market-23-floor-lobby
	cgcw-promotion-dec2019-father-day-the-world-24-floor
	cgcw-promotion-dec2019-new-year-eve-grand-buffet-24-floor
	cgcw-promotion-dec2019-the-world-sunday-brunch
	cgcw-promotion-dec2019-thew-world-christmas-promotion

