EXCLUSIVE
IN-SUITE DINING

ดินเนอร์ในห้องพั กสุดหรู

The Centara Grand at CentralWorld has launched a
new culinary offer for you and your guests to
experience the finest cuisine of our award-winning
restaurants served in the comfort of a luxurious suite
combined with stunning city views from up high.

“Exclusive In-Suite Dining” สัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์
อันแสนโรแมนติก ท่ามกลางบรรยากาศวิวใจกลางมหานครแบบ
ส่วนตัวในห้องพั กสวีทสุดหรู ที่คุณจะได้ยกระดับความอร่อย
จากการคั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ สดใหม่ คุ ณ ภาพชั้ น เลิ ศ โดยเชฟผู้
่ วชาญ น�ำมารังสรรค์ให้คณ
เชีย
ุ ได้ลม
้ิ ลองความอร่อยกับ 3 เซ็ต
เมนูจาก 3 ห้องอาหารด้วยกัน

This experience is aligned with our Centara
Complete Care programme which was developed
to ensure the protection, safety and wellbeing of
our guests.
Ventisi set menu priced at THB 2,200++ per person
Uno Mas set menu priced at THB 3,800++ per couple
Red Sky set menu priced at THB 4,200++ per person

SPECIAL OFFERS
*At a minimum consumption of THB 9,888 you can
enjoy a complimentary overnight stay in the suite
you are dining in (terms & conditions apply).
*Additional accommodation offers are available, for
as low as THB 1,600 per night in a Deluxe Room
(not inclusive of breakfast). For more information,
p l e as e co n tac t o u r Re s e rvat i o n s Te a m at
02-100-6262 or e-mail cgcwreservations@chr.co.th
Available daily from 17.00 hrs. onwards
Advance reservation is required (bookings for the
same day to be made before 14.00 hrs.)

ห้องอาหารเวนติซี ราคาเซ็ตละ 2,200 บาท++ ต่อท่าน
ห้องอาหารอูโนมาส ในราคาเซ็ตละ 3,800 บาท++ ต่อ 2 ท่าน
ห้องอาหารเรดสกาย ในราคาเซ็ตละ 4,200 บาท++ ต่อท่าน
(แพ็ คเกจเหล่านี้ไม่รวมเครื่องดื่ม)

พิ เศษ!
่ ง
่ งดืม
่ ในแต่ละแพ็ คเกจยอด
***ส�ำหรับลูกค้าทีส
ั่ อาหารและเครือ
ขั้นต�่ำ 9,888 บาท คุณจะได้รับสิทธิพิเศษห้องสวีทสุดหรูฟรี 1
คืน (ในวันที่เข้าใช้บริการแพ็ กเกจ)
่ ง
่ งดืม
่ ต�ำ่ กว่ายอดขัน
***ส�ำหรับลูกค้าทีส
ั่ อาหารและเครือ
้ ต�ำ่ คุณ
สามารถเข้าพั กห้องพั กสุดหรูราคาสุดพิ เศษเพี ยง 1,600 บาท
ถ้วน ในวันที่เข้าใช้บริการแพ็ กเกจ (ราคาไม่รวมอาหารเช้า)
แพ็ กเกจดินเนอร์จาก 3 ห้องอาหาร เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา
17.00 น. เป็นต้นไป
สามารถส�ำรองล่วงหน้าก่อนเวลา 14.00 น.
่ ง
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมหรือส�ำรองทีน
ั่ ล่วงหน้าได้ท่ี
โทร. 02-100- 6255 หรืออีเมล diningcgcw@chr.co.th
ช�ำระเงินล่วงหน้า 50% ก่อนเข้าใช้บริการแพ็ กเกจนี้

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

