
VENTISI Level 24 - Buffet Dinner Italian Thai Chinese 
THB 2,999++ per person Free flow sparkling wine, 
cocktails, wines and beers and THB 999++ per child 
(6 - 11 years) including soft drinks & water.
18:00 - 22:30 hrs.

UNO MAS Level 54 - THB 9,955++ per person Surf 
and Turf Celebration, free flow G.H. Mumm Cordon 
Rouge Magnum Champagne and drinks. Seafood on 
ice, made to order gourmet courses.
Free access to the firework for the 20 first people 
to booking at Red Sky Bar. 
19:00 - 23:30 hrs.

RED SKY Level 55 - 6 course Gala Dinner priced at 
THB 15,555++ per person including a bottle of 
Champagne per couple and live band. 
19:00 - 02:00 hrs.

RED SKY BAR Level 56 - Standing party THB 3,500 
net per person including 1 glass of G.H. Mumm Grand 
Cordon Champagne. Live band and DJ.
19:00 - 02:00 hrs.

COCOA XO Level 57 - THB 7,955++ per person Free 
Flow cocktails, cognac, spirits, wine, beer. Unlimited 
homemade chocolates / DJ
21:00 - 02:00 hrs.

CRU CHAMPAGNE BAR Level 59 - THB 9,955++ per 
person Free Flow G.H. Mumm Grand Cordon 
Champagne, selected cocktails, spirits, wines / DJ
21:00 - 02:00 hrs.

ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24  - บุฟเฟต่์มื้อค�่ำนำนำชำติทั้งอำหำร
ไทย อิตำเลียน จีน รำคำ 2,999 บาท++ ต่อท่าน รวมเครื่องดื่ม
ไม่อั้น
ตั้งแต่เวลา 18:00 - 22:30 น.

ห้องอาหารอูโนมาส ชั้น 54 - เซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟ, แกรนด์ซีฟูด้
ออนไอซ,์ มมุทำปำส, เมนจูำนหลกัเสริฟ์รอ้นจำกครัวแบบไมอ่ัน้ 
ราคา 9,955 บาท++ ต่อท่าน ฟรีโฟล์วแชมเปญและเครื่องดื่ม
พรีเมียมต่ำงๆ พิเศษส�ำหรับ 20 ท่ำนแรกทีจ่อง สำมำรถขึน้ 
ชมวิวและดอกไม้ไฟทีเ่รดสกำยบำร์ชั้น 56
ตั้งแต่เวลา 19:00 น. - 23:30 น.

ห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55 - กำล่ำดินเนอร์  6 คอร์ส ราคา 
15,555 บาท++ ต่อท่าน รับฟรีแชมเปญ จี.เอช.มุมแกรนด์ 
กอร์ดองบรตู 1 ขวด ส�ำหรับ 2 ทำ่น ดนตรีสดและดีเจขบักล่อม
ยำมค�่ำคืน 
ตั้งแต่เวลา : 19.00 น. - 02.00 น.

เรดสกายบาร์ ชั้น 56 - เค้ำท์ดำวน์ปำร์ตี้ สนุกสุดมันส์ไปกับ
ดนตรีสดและดเีจ คา่เข้าเพียง 3,500 บาทสทุธ ิตอ่ทา่น พรอ้ม
รบัแชมเปญแกรนดก์อรด์องบรตู 1 แกว้ ปำร์ตีสั้งสรรค์ ใหคุ้ณ
วำดลวดลำยลีลำกำรเต้นได้เต็มที่ (ไม่มีที่นั่ง)
ตั้งแต่เวลา : 19:00 น. - 02:00 น.

โคโค่ เอ็กซ์โอ ชั้น 57 - เพลิดเพลินกับช็อกโกแลตไม่อั้น สนุก
ไปกับดีเจและฟรีโฟล์ว, คอนยัค, สปิริต, ไวน์และเบียร์ ราคา 
7,955 บาท++ ต่อท่าน
ตั้งแต่เวลา : 21:00 น. - 02:00 น.

คร ูแชมเปญบาร ์ชัน้ 59 - แกรนดเ์ค้ำทด์ำวน์ปำรต์ี ้สนุกไปกบั
ดีเจ และฟรีโฟล์วแชมเปญ, ค็อกเทล, สปิริตและไวน์ ค่าเข้า 
9,955 บาท++ ตอ่ทา่น
ตั้งแต่เวลา : 21:00 น. - 02:00 น.

BOOK NOW TILL 30 NOVEMBER 2022 

*Subject to availability *Conditions apply

NEW YEAR'S EVE 
EARLY BIRD

For further information call  T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th 
 centaragrandatcentralworld      centaragrand_centralworld

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

NEW YEAR'S EVE ฉลองวันปีใหม่
31 DECEMBER 2022 31 ธันวาคม 2565

FOR VENTISI FOR ROOFTOP

15% 
DISCOUNT

10% 
DISCOUNT



Throughout this month, COCOA XO is rolling 
out a limited-time deal to celebrate Loy 
Krathong festival, which this year falls on 
Tuesday, 8 November. The “Chao Praya Full 
Moon Fest” promotion at this exclusive rooftop 
venue includes 1 snack menu item + 1 cocktail 
at just THB 899++.

• Snack options (one item):
  Mixed skewer, Chicken Ball, Spanish Presa 
  Pork Skewer, Ohmi Beer Skewer
• Cocktail options (one glass):
  "Mahanatee" or "Banjongprateep"

ตลอดเดือนพฤศจิกำยนนี้ ขอต้อนรับเข้ำสู่เทศกำล 
ลอยกระทง หำกท่ำนมำที่โคโค่ เอ๊กซ์โอ จะสำมำรถมอง
เหน็ววิแม่น�้ำเจ้ำพระยำแม่น�้ำสำยหลกัของกรุงเทพฯ ได้
ในระยะไกล ทำงบำร์จึงขอน�ำเสนอโปรโมชัน “ชมจันทร์
ริมเจ้ำพระยำ” ในรำคำ 899 บำท++ ต่อท่ำน

ให้ท่ำนได้เลือกเครื่องดื่มค็อกเทล 1 แก้ว กับเครื่องดื่ม  
“มหำนที” หรือ “บรรจงประทีป” และอำหำรทำนเล่น 1 
จำน ไก่ย่ำง หมูย่ำง หรือเนื้อย่ำง

• เมนูของทานเล่น (เลือก 1 เมนู)
  รวมเมนูอำหำรย่ำง ไก่ย่ำง, หมูย่ำง, เนื้อย่ำง
• เมนูค็อกเทล (เลือก 1 แก้ว)
  เครื่องดื่ม "มหำนที" หรือ "บรรจงประทีป"

For further information call  T: 02-100-6255    E: diningcgcw@chr.co.th 
 cocoaxobangkok     cocoaxobangkok    www.cocoaxobangkok.com

LOY KRATHONG CELEBRETION ฉลองเทศกาลลอยกระทง

Opening Hours:
Daily 16:00 - 01:00 hrs. (last order 00:30 hrs.)

เวลาเปิด - ปิด:
ทุกวัน 16:00 - 01:00 น. (รับออเดอร์สุดท้ำย 00:30 น.)

AT COCOA XO ที่โคโค่ เอ็กซ์โอ

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


