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24 DECEMBER 2018

CHRISTMAS EVE BUFFET
A FESTIVE FEAST 
WITH FANTASTIC VIEWS
6:00 pm - 10:00 pm

Tuck into a traditional Christmas dinner by the 
riverside. Roast turkey with stuffing and gravy, 
fresh Andaman seafood on ice, succulent stuffed 
porchetta. Our Winter Wonderland theme will 
get you into the festive spirit, while Christmas 
carols and live crooning from Tommy Band 
(The Voice Thailand) and Sukanda Naksen 
cap off a magical evening. 

Skyline, 11th Floor

THB 1,900 nett per person
includes soft drinks, tea and coffee.
THB 950 nett per child (6 - 12 years)

บุฟเฟ่ต์เฉลิมฉลองคืนวันคริสมาสต์
พร้อมวิวสุดประทับใจ
18.00 น. - 22.00 น.

ร่วมเฉลิมฉลองค�่ำคืนอันสุดแสนพิเศษนี้กับบุฟเฟ่ต์อำหำร
มื้อค�่ำริมแม่น�้ำ พบเมนูมำกมำย อำทิเช่น ไก่งวงยัดไส้เสิร์ฟ
พร้อมน�้ำเกรวี่ รวมไปถึงอำหำรทะเลสดจำกอันดำมันที่พร้อม
เสิร์ฟบนน�้ำแข็ง กับบรรยำกำศเฉลิมฉลองคืนวันคริสมำสต์ใน
ธีม Winter Wonderland ที่จะน�ำคุณเข้ำสู่เทศกำลคริสต์มำส
พร้อมเสียงเพลงวงดนตรีทอมมี่ (เดอะว๊อยซ์ ประเทศไทย) 

ห้องอาหารสกายไลน์ ชั้น 11

ราคา 1,900 บาทสุทธิต่อท่าน 
รวมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ง และชา-กาแฟ
ราคา 950 บาทสุทธิต่อท่าน ส�าหรับเด็กอายุ 6 - 12 ปี

Prices are inclusive of service charge and government tax
ราคารวมภาษีบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว



31 DECEMBER 2018

SPARKLE & SHINE NEW YEAR’S EVE 2019
6:00 pm till late night

End 2018 on a dazzling note at Avani Riverside Bangkok. 
We’ve got a stellar night planned – fresh seafood buffet, 
live music, all-night entertainment, stunning views over 
the Chao Phraya River. Feast on a bountiful buffet of fresh 
seafood and gourmet international fare from 6:00 pm to 
midnight. Fill your plate with tapas dishes, succulent cuts 
from the carvery, charcoal-grilled seafood, decadent 
desserts. Keep your glass full with free-flow soft drink, 
juice, beer and wine. Groove the night away with live 
music from our band and enjoy a luminous line-up of 
dance and DJ performances. At midnight, raise a toast 
to New Year as fireworks light up the sky.

Function Room Ozone 1 & 2 and The Terrace, 10th floor 

THB 4,999 nett per person
includes soft drinks, juices, local beer and wine.
THB 2,500 nett per child (6 - 12 years) 
includes soft drinks and juices.
THB 1,000 nett per person 
includes 2 drinks (beer, wine, sparkling wine or cocktail) 
from 11:00 pm to celebrate New Year’s countdown 
at Breeze & Sky
THB 30,000 nett per table for 4 persons 
(Exclusive Zone)
includes soft drinks, juice, local beer and wine and 
a complimentary bottle of Moët & Chandon Champagne 
Brut Imperial, France, NV or two bottles of Spirits

* Additional THB 1,500 nett per person including a glass of 
Champagne for access to the ATTITUDE countdown party

Dress code: Sparkle & Shine

Prices are inclusive of service charge and government tax

ปาร์ตี้สปาร์คเคิล แอนด์ ชายน์ 
ต้อนรับปี 2562
เริ่มตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป

ส่งท้ำยปี 2561 อย่ำงเปล่งประกำยที่ อวำนี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
เรำจัดเตรียมปำร์ตี้อันเจิดจรัสพร้อมบุฟเฟ่ต์อำหำรทะเลคุณภำพเยี่ยม 
ดนตรีสดขับกล่อม พร้อมกำรแสดงอันน่ำตื่นเต้น ในบรรยำกำศโรแมนติก
ของเมืองหลวงและแม่น�้ำเจ้ำพระยำตลอดคืน ร่วมสังสรรค์คืนส่งท้ำยปี 
ด้วยบุฟเฟ่ต์อำหำรมำกมำย อำหำรทะเลสดใหม่พร้อมอำหำรนำนำชำติ 
ตัง้แต่ 18.00 น. ถงึเทีย่งคนื เตมิเตม็ม้ือแห่งควำมสขุด้วยของว่ำงหลำกหลำย 
สเต็กเนื้อคุณภำพดี อำหำรทะลย่ำงถ่ำนชำโคล และกองทัพขนมหวำน 
พร้อมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ง น�้ำผลไม้ เบียร์และไวน์ที่เติมได้ตลอดทั้งคืน 
โยกย้ำยให้สนุกสุดเหวี่ยงกับดนตรีสด กำรแสดงสุดชิค และดนตรีจำกดีเจ 
ร่วมนับถอยหลังสูปี่ใหม่พร้อมกันเวลำเท่ียงคนืในขณะท่ีพลุสดุตระกำรตำ
ส่องสว่ำงไปทั่วท้องฟ้ำ

บริเวณห้องจัดเลี้ยง โอโซน 1, 2 และ เดอะ เทอร์เรซ ชั้น 10

ราคา 4,999 บาทสุทธิต่อท่าน 
รวมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ง น�้าผลไม้ เบียร์ และไวน์
ราคา 2,500 บาทสุทธิต่อท่าน ส�าหรับเด็กอายุ 6 - 12 ปี
รวมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งและน�้าผลไม้
ราคา 1,000 บาทสุทธิต่อท่าน 
รวมเครื่องดื่ม 2 แก้ว (เบียร์, ไวน์, สปาร์คกลิ้งไวน์ หรือค๊อกเทล) 
ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เพื่อเข้าร่วมงานนับถอยหลังปีใหม่ที่บริเวณ
จัดงาน Horizontal & Wind
ราคา 30,000 บาทสุทธิ ส�าหรับ 4 ท่าน (เอ็กซ์คลูซีฟ โซน)
รวมเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ง น�้าผลไม้ เบียร์ ไวน์ และแชมเปญ 
Moët & Chandon Champagne Brut Imperial, France, NV 1 ขวด 
หรือ Spirits 2 ขวด

*ค่าบริการเพิ่มเติม 1,500 บาทสุทธิต่อท่าน รวมแชมเปญ 1 แก้ว 
ส�าหรับกรณีต้องการเข้าร่วมฉลองนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ที่
แอตติจูด รูฟท้อป ชั้น 26

Dress code: Sparkle & Shine

ราคารวมภาษีบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว



31 DECEMBER 2018

GET HAPPY THIS NEW YEAR’S EVE
3:00 pm - 9:00 pm

Get into the party spirit at Longbar as we say cheers to 
New Year’s with Happy Hour buy-1-get-1 drinks. Join us 
on the 10th floor for views over the river – watch sunset 
on the last day of the year, stay for the fireworks. 
Fun starts from 3:00 pm.

Long Bar, 11th Floor

Buy 1 Get 1 Free on selected beverages 
Available from 3:00 pm - 9:00 pm

เติมเต็มความสุขวันส่งท้ายปี
15.00 น. - 21.00 น.

ปำร์ตี้ให้สนุกที่ ลอง บำร์ ชนแก้วเฉลิมฉลองกับ “แฮปปี้ อำวร์” ซื้อ
เครื่องดื่ม 1 แถม 1 ดื่มให้กับวันสุดท้ำยของปีที่ชั้น 10 พร้อมวิวแม่น�้ำ
เจ้ำพระยำ ชมแสงอำทิตย์ลับขอบฟ้ำจนกระทั่งพลุสุดตระกำรตำส่องสว่ำง
กลำงท้องฟ้ำ ควำมสนุกเริ่มเวลำ 15.00 น.

ลองบาร์ ชั้น 11

โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 ส�าหรับเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ
ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 21.00 น.

Prices are inclusive of service charge and government tax
ราคารวมภาษีบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว



1 DECEMBER 2018
TO 1 JANUARY 2019

FESTIVE HIGH TEA
3:00 pm - 8:00 pm

’Tis the season to enjoy delicious festive 
treats. It’s Avani High Tea with a Yuletide 
twist – five-spice scones, traditional stollen, 
mini fruit mince pies, warm Christmas 
pudding. A high tea platter with all the 
trimmings served up with your pick of 
Dilmah loose-leaf teas.

Long Bar, 11th Floor

THB 1,099++ per 2 persons

ชายามบ่ายแห่งการเฉลมิฉลอง
15.00 น. - 20.00 น.

เพลดิเพลนิกบัเทศกำลแห่งควำมสขุด้วยชดุชำยำมบ่ำย
สุดพิเศษ ชุดชำยำมบ่ำยจำกอวำนี เติมกลิ่นอำยแห่ง
เทศกำลด้วยสโคนเครื่องเทศ เค้กผลไม้ พำยผลไม้ 
พุดดิ้งคริสมำสต์ ชุดชำยำมบ่ำยจัดแต่งอย่ำงสวยงำม
เสิร์ฟกับชำคุณภำพดีจำกดิลมำห์ พร้อมชมวิวเมือง
กรุงเทพฯ และแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

ลองบาร์ ชั้น 11

ราคา 1,099++ ส�าหรับสองท่าน

Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax
ราคารวมภาษีบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

For more information and reservations, please call, +66 (0) 2431 9100 or email: riverside.bangkok@avanihotels.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและส�ารองที่นั่ง โทร. 0 2431 9100 หรือ อีเมล riverside.bangkok@avanihotels.com



AVANISPA BHAWÁ 
HAMPERS 

ชุดของขวัญ
อวานีสปา 
ผลิตภัณฑ์ BHAWÁ

Get your shine on this 
New Year’s with a BHAWÁ 
spa hamper. Highlighting 
natural Thai ingredients and 
organic oils.

มอบชุดของขวัญส�ำหรับช่วงเวลำ
ปีใหม่ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ BHAWÁ 
ที่มีส่วนผสมหลักจำกธรรมชำติ 
และน�้ำมันออแอร์แกนิกเพื่อดูแล
ควำมงำมของคุณและคนที่คุณรัก

Classic Hamper
THB 720 nett 
• Shower Gel 100 ml.
• Shampoo 100 ml.
• Treatment 100 ml.
• Spa Soap

Luxurious Hamper 
THB 2,000 nett 
• Shower Gel 100 ml.
• Shampoo 100 ml.
• Treatment 100 ml.
• Body Oil 100 ml.
• Fresh Body Scrub 120 g.
• Spa Soap 

For more information, 
please contact AVANISPA 
call +66 (0) 2431 9100 
Ext. 2250

Prices are inclusive of 7% government tax
ราคารวมภาษีบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว



Avani Riverside Bangkok Hotel
257 Charoennakorn Road, Thonburi, Bangkok 10600, Thailand 
T +66 (0) 2431 9100  E riverside.bangkok@avanihotels.com
avanihotels.com

  Avani Riverside Bangkok Hotel   avani_riverside


