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Marvel at the mesmerising sights of hundreds of krathongs floating on the Chao Phraya River 
signifying the pinnacle of culture in this golden land. 

The magical celebration at Shangri-La Bangkok begins with a vigorous, long drum dance parade 
leading you to the riverfront where you will be entertained by classical Thai dance performances 

and enjoy the Miss Noppamas beauty pageant. The night ends with the most memorable scene of 
spectacular fireworks over the majestic river.

Dress to honour the glory of Siam and participate in our best dressed couple and 
best dressed individual contests. You stand to take home our special prizes of 

complimentary stays in our hotel!

ตื่นใจไปกับภาพความงามของกระทงนับร�อยที่ลอยอยู�เหนือลำน้ำเจ�าพระยา 
อันแสดงให�เห็นถึงความรุ�งเร�องแห�งวัฒนธรรมของชาวสุวรรณภูมิแห�งนี้

ความร�่นเร�งแห�งการเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงที่ แชงกร�-ลา กรุงเทพฯ เร��มต�นด�วยความสนุกสนานจากขบวนรำกลองยาว
นำพาทุกท�านไปสู�ร�มน้ำอันเป��ยมด�วยมนต�เสน�ห� เพลิดเพลินไปกับการประกวดนางนพมาศ การแสดงรำไทย 

และป�ดท�ายค่ำคืนแห�งความสุขด�วยดอกไม�ไฟอันตระการตาเหนือแม�น้ำเจ�าพระยา

ลุ�นรับรางวัลพ�เศษ บัตรกำนัลห�องพักที่ โรงแรมแชงกร�-ลา กรุงเทพฯ สำหรับผู�แต�งกายชุดไทย
ยอดเยี่ยมที่สุดในงาน ในแบบคู�และแบบเดี่ยว



NEXT2 Café
An international buffet featuring Canadian 
Lobsters, freshly-shucked Oysters, Alsakan 
King Crab Legs with a riverfront setting.

Adult: THB 2,998 nett
Child: THB 1,499 nett

เน็กซ�ทู คาเฟ�
ร�น่รมย�กับบุฟเฟ�ต�นานาชาติอันข�น้ช่ือของเน็กซ�ทู คาเฟ� 
อิ�มหนำกับขบวนล็อบสเตอร� หอยนางรมสดๆ 
ขาปูอลาสก�า และอีกมากมาย พร�อมชมความงาม
ของลำน้ำเจ�าพระยา

ผู�ใหญ�: 2,998 บาทถ�วน 
เด็ก: 1,499 บาทถ�วน

Salathip Thai Restaurant
An authentic Thai Buffet in the heavenly 
pavilions of Salathip with the magnificent 
river scenes of Loy Krathong night.

Adult: THB 1,998 nett
Child: THB 999 nett

ศาลาทิพย�
อิ�มเอมไปกับบุฟเฟ�ต�ตำรับไทยเลิศรส ในเร�อน
ไม�สักทองหลังงามของศาลาทิพย� ดื่มด่ำไปกับ
บรรยากาศร�มน้ำเจ�าพระยาท่ีงดงามเกินคำบรรยาย

ผู�ใหญ�: 1,998 บาทถ�วน 
เด็ก: 999 บาทถ�วน



*Each table at NEXT2 Café, Salathip and Volti will receive 
one complimentary Krathong. **Prices include tax and service charge.
For reservations, please call 0 2236 7777 or 
send an email to restaurants.slbk@shangri-la.com

*แขกที่สำรองที่นั่งที่ เน็กซ�ทู คาเฟ� ศาลาทิพย� และโวลติ จะได�รับ
กระทงฟร� 1 กระทงต�อโต�ะ **ราคานี้รวมภาษีและค�าบร�การแล�ว
สำรองที่นั่งที่หมายเลข 0 2236 7777 หร�อ 
อีเมล restaurants.slbk@shangri-la.com

Volti restaurant & bar
A scrumptious Italian set menu 
in the urban, chic atmosphere.

Adult: THB 1,698 nett
Child: THB 849 nett

โวลติ เรสเตอรองท� แอนด� บาร�
ลิ�มรสเมนูอาหารอิตาเลียนชุดพ�เศษสำหรับ
คืนวันลอยกระทง ในบรรยากาศสุดชิคสไตล�โวลติ

ผู�ใหญ�: 1,698 บาทถ�วน 
เด็ก: 849 บาทถ�วน

Lobby Lounge & 
Riverfront Poolside
View the spectacular fireworks from 
one of the best spots of the hotel.

A cover charge of THB 500 nett 
includes one standard drink 
and applies from 8pm onwards.
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