
The Mesmerising Night
by the Chao Phraya River

Tuesday, 8 November 2022

Loy
KrathongFestival



Merge with the parallel world of Thai traditional celebrations by the river
where the alluring beauty and a night full of wonders await you at Shangri-La Bangkok.

Indulge in the magical moments with your family and loved ones as Krathong
floating downstream becomes even more breathtaking with

the spectacular fireworks display over the Chao Phraya River.

ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอันว�จิตรของวันลอยกระทง เทศกาลแหงการเฉลิมฉลองอยางยิ�งใหญร�มแมน้ำเจาพระยา

ใหคุณไดสัมผัสกับชวงเวลาแหงมนตเสนหพรอมครอบครัวและคนที่คุณรัก ทามกลางความงาม

ของกระทงนับรอยพันและดอกไม ไฟอันงดงามตระการตาเหนือลำน้ำเจาพระยาในค่ำคืนที่เต็มเปยม
ไปดวยมนตเสนห ณ โรงแรมแชงกร�-ลา กรุงเทพฯ



Relish an amazing array of
international and local delight in
an al fresco setting of the
riverfront poolside.
Entertainment includes
special shows, Thai Akra band,
raffle prizes, and floating an
eco-friendly krathong with
fireworks display to cap the night.

Riverfront
Poolside

ร�มสระน้ำ
ลิ�มรสอาหารนานาชาติและอาหารไทยหลากหลาย
เมนูเลิศรสในบรรยากาศร�มน้ำเจาพระยา พรอมชม
การแสดงอันนาตื่นตาตื่นใจ อาทิ วงดนตร�อัครา
การจับฉลากรางวัลพ�เศษ และโชว สนุกๆอีกมากมาย
รวมลอยกระทงกับคนที่คุณรักพรอมชมการแสดง
ชุดดอกไมไฟเหนือลำน้ำเจาพระยา

 Adult: THB 5,000
Child: THB 2,500

NEXT2 Café

เน็กซทู คาเฟ
สัมผัสสายลมเย็นๆ แหงแมน้ำเจาพระยา ณ คาเฟร�มน้ำ
พรอมอิ�มหนำไปกับบุฟเฟตนานาชาติแสนอรอยจาก
ทั ่วทุกมุมโลก และสเตชั ่นของหวานเกินหามใจ
โดยทานสามารถรับชมการแสดงจากเวทีผานทางทีว�
จอใหญ

Adult: THB 3,500
Child: THB 1,750

Relax next to the river on this
special night as you delight in
Bangkok’s best buffet of
international cuisines from around
the world along with irresistible
desserts. Festivities on the main
stage will be broadcasted live on
the TV screens.



Salathip
Thai Restaurant

หองอาหารไทย ศาลาทิพย
ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเป ยมดวยมนตขลังของ
ศาลาไทยไมสักทองร�มน้ำ ลิ�มรสชุดเมนูอาหารไทย
เลิศรส โดยเชฟ ญาณว�ทย ธีรสมบูรณกุล
แหงศาลาทิพย

Adult: THB 5,000
Child: THB 2,500

The exotic setting of Salathip’s
riverside Thai pavilions enhances
the celebratory vibe in true
Thai Style. Enjoy a superb Thai
set menu curated by
Chef Yannavit Theerasomboonkun.

Lobby Lounge

ล็อบบี้ เลาจน
หนึ่งในจ�ดชมว�วที่ดีที่สุดของโรงแรมฯ เหมาะแกการชม
ความงามของดอกไมไฟพรอมกับเพ�อ่นและครอบครัว

ราคานี้รวมโตะติดร�มหนาตาง แชมเปญ 1 ขวด
และกระทงสำหรับ 4 ทาน

THB 7,500 for 4 persons

One of the vantage points of the
hotel, this is an ideal venue to view
the spectacular fireworks with
friends and family.

The price includes the best table
by the window, a bottle
of champagne and 4 krathongs.

Early Bird Offer: Enjoy a 15% discount when you make a pre-paid 
reservation by 15 October 2022. Shangri-La Circle members:
Enjoy a 10% discount.
*All prices include government tax and service charge.
 Child rates refer to children aged 6 to 11 years old.

For ticket reservations, please call 0 2236 7777
or email: restaurants.slbk@shangri-la.com
ขอเสนอพ�เศษ: รับส�วนลด 15% เมื่อสำรองที่นั ่งและชำระเง�นล�วงหน�า ภายในวันที่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สมาชิกแชงกร�-ลา เซอร�เคิล: รับส�วนลดพ�เศษ 10%
*ราคาทั ้งหมดเป�นราคาสุทธิ
 ราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุ 6-11 ป�

สำรองที่นั่ง กรุณาโทร 0 2236 7777 หร�ออีเมล restaurants.slbk@shangri-la.com


