
แพ็กเกจ บุฟเฟต� 30 ท�าน
สำหรับแขก 30 ท�าน
เมนูคาว 6 รายการ
เมนูขนมหวาน 1 รายการ
ข�าวหอมมะลิออร�แกนิค/ ข�าวไรซ�เบอร�่
ข�าวกล�องหอมมะลิ 1 รายการ
ผลไม�รวมตามฤดูกาล
น้ำสมุนไพร 1 รายการ หร�อน้ำอัดลม
น้ำดื่ม

สิ�งที่ร�วมในแพ็กเกจ
1  โต�ะตั�งไลน�อาหาร/บาร�น้ำ พร�อมผ�าคลุมโต�ะ
2  อ�ปกรณ�ในการทาน จาน ช�อน ส�อม แก�วน้ำดื่ม
3  น้ำแข�งบร�การฟร�ตลอดการจัดงาน 
4  ผู�ควบคุมงาน พนักงานบร�การ กุ�ก พนักงานเคลียร�อ�ปกรณ
5  ดอกไม� และอ�ปกรณ�ตกแต�ง บนโต�ะตั�งไลน�อาหาร

: หมายเหตุ
1    จำนวนแขกที่เพิ�มจากแพ็กเกจคิดท�านละ 595 บาท
2    เพิ�มรายการอาหารคิดเพิ�มเมนูหมูไก� 70 บาทและเมนูทะเล 100 บาท/ท�าน
3    เพิ�มรายการน้ำสมุนไพรคิดเพิ�มชนิดละ 20 บาท/ท�าน
4    กรุณาสั�งจองและชำระมัดจำการจัดงาน 50% ล�วงหน�าอย�างน�อย 3 วันทำการ
5    ราคาแพ็กเกจนี้เป�นราคาจัดงานในเขตกรุงเทพฯและปร�มณฑล (นอกเขตพื้นที่มีค�าใช�จ�ายเพิ�มเติมตามระยะทาง)
6    หากกรณีจัดงานชั�น 2 ข��นไป และไม�มีลิฟต�คิด service charge 20% จากแพ็กเกจ
7    ราคาแพ็กเกจรวม VAT แล�ว
8    หากต�องการชุดโต�ะสำหรับทานอาหาร เต็นท� พัดลม (มีค�าใช�จ�ายเพิ�มเติมจากแพ็กเกจ)
9    ระยะเวลาให�บร�การมาตรฐาน 3 ชม.หากเกินเวลาคิดค�าล�วงเวลา 10%ต�อชั�วโมง จากยอดค�าใช�จ�ายการจัดงาน

ALL YOU CAN EAT - A 30 ท�าน 
พิเศษเพียง 21,900

จากราคาปกติ 23,135



ทอดมันปลากราย
ทอดมันกุ�ง
แฮ�กึ้น
ปูจ�า
ปลาทอดขมิ�น
ขนมจ�บนึ่งสีฟ�า
ขนมจ�บไก�
หมี่กรอบทรงเคร�่อง
หมี่กะทิกุ�งสด
ปอเป��ยะทอด
ป�กไก�ทอดพร�กเกลือ
หมูตะไคร�
ไก�ตะไคร�
ไข�ตุ�นทรงเคร�่อง
ไข�ลูกเขยทรงเคร�่อง
ไก�เทอร�ยากิทรงเคร�่อง 
ไก�จ�อทอด 
ไก�ทอดงาดำ

ทานเล�น
: สามารถเลือกได� 1 รายการ : สามารถเลือกได� 1 รายการ

ยำ/พล�า/สลัด

ยำถั�วพ�
ยำมะเข�อยาวทรงเคร�่อง
ยำไส�กรอก
ยำคอหมูย�าง
ยำวุ�นเส�นกุ�งสดหมูสับ
ยำใหญ�
ลาบเป�ดย�างสีฟ�า
ลาบไก� 
ลาบหมู
สลัดผักรวมมิตร
สลัดไก�อบ +ไข�
น้ำสลัดสามารถเลือกได� 2 รายการ
น้ำสลัดแบบข�น/น้ำสลัดแบบใส 
น้ำสลัดแบบฝรั�งเศส/แบบอิตาเลียน
น้ำสลัดแบบเทาซันไอร�แลนด�

: สามารถเลือกได� 1 รายการ

เคร�่องจ��ม น้ำพร�ก/หลน

น้ำพร�กอ�อง+แคปหมู 
น้ำพร�กหนุ�ม+ไข�มะตูม
น้ำพร�กกุ�งสด
น้ำพร�กไข�ปู
น้ำพร�กกะป�+ปลาทูทอด
น้ำพร�กลงเร�อ+ไข�เค็ม+ปลาดุกฟ�
หลนไข�ปูทะเล
หลนปูเค็ม
หลนแหนม
หลนเต�าเจ�้ยว
กะป�คั�ว
** แถมฟร� ผักสด ในทุกเมนูน้ำพร�ก **

MENU ALL YOU CAN EAT - A 30 ท�าน



ผัดผักรวมมิตรเห็ดหอม (หมู/ไก�/หมูแดง/เต�าหู�)
ผัดคะน�าฮ�องกง (ปลาเค็ม/หมูกรอบ)
ดอกกะหล่ำผัด (เบคอน/หมู/ไก�)
ผัดพร�กไทยดำบร�อคโคลี่ (หมู/ไก�)
ผัดเปร�้ยวหวาน (หมู/ไก�/เต�าหู�)
ถั�วลันเตาหวานผัด (หมู/ไก�/เต�าหู�/ลูกช��นกุ�ง)
ผัดเผ็ดพร�กไทยอ�อน (หมู/ไก�)
ป�กไก�เหล�าแดงแขนงคะน�า
ไก�ผัดข�งเห็ดหูหนู
ผัดพร�กข�งหมูกรอบไข�เค็ม
ไก�อบเกียมบ�วยแขนงคะน�า
ไก�ผัดเม็ดมะม�วงหิมพานต�

จานผัด
: สามารถเลือกได� 1 รายการ

ยำทะเลรวมมิตร
พล�ากุ�ง
พล�าปลาหมึก
หมูพะโล� - ไข�พะโล� 
ขาหมู - หมั�นโถว
เป�ดย�างสามรส
เป�ดย�าง - หมูแดง
ผัดโป�ยเซ�ยน
ผัดจับฉ�ายไหหลำ
ปลาผัดพร�กไทยดำ
ปลาทอดราดซอสมะขาม
เนื้อปลาผัดเต�าซ�่

เนื้อปลาสามรส
วุ�นเส�นผัดแบบไทย
กุ�งอบซอสเกียมบ�วย - แขนงคะน�า
ทะเลผัดฉ�า
ทะเลผัดผงกะหร�่
ต�มข�าทะเล
ต�มยำทะเล
ต�มแซ�บซ�่โครงอ�อนหมู
แกงพร�กข��หนูสวนเนื้อน�อง
ห�อหมกปลาช�อน
แกงจ�ดรากบัวซ�่โครงหมูตุ�นยาจ�น
เป�ดตุ�นมะนาวดอง
แกงจ�ดปลาหมึกสอดไส�

จานพิเศษ
: สามารถเลือกได� 1 รายการ

MENU ALL YOU CAN EAT - A 30 ท�าน



ต�มข�า (หมู/ไก�)
ต�มยำเห็ด (หมู/ไก�/ขาหมู)
ต�มโคล�งปลาดุกย�าง
แกงเทโพหมู
แกงคั�วเนื้อกุ�งสับปะรด
แกงพร�กข��หนูหมูแดง
แกงส�มชะอมทอดกุ�งสด
แกงส�มผักรวมปลาช�อนทอด
แกงเข�ยวหวาน (หมู/ไก�/ลูกช��นปลากราย)
แกงป�า (หมู/ไก�/ลูกช��นปลากราย)
แกงไตปลา
แกงมัสมั�น (หมู/ไก�/เนื้อ)
แกงจ�ดลูกช��นหมู (สาหร�าย/ผักโสภณ)
แกงจ�ดเกียมฉ�ายกระเพาะหมู
แกงจ�ดตำลึงหมูสับ
แกงจ�ดลูกช��นกุ�งผักกาดขาว
แกงจ�ดเยื่อไผ�ไก�ตุ�น
แกงเลียงกุ�งสด
แกงเลียงไก�ฉีก

ต�ม/แกง
: สามารถเลือกได� 1 รายการ

MENU ALL YOU CAN EAT - A 30 ท�าน



บัวลอยเผือก
สาคูถั�วดำ
ปลากร�มไข�เต�า
ครองแครงกะทิ
ข�าวเหนียวดำเป�ยกเผือก
สาคูเม็ดบัว
กล�วยบวชช� 
แกงบวดฟ�กทอง
แกงบวดเผือก
ทับทิมกรอบ
เฉาก�วยน้ำเช�่อม
ลอดช�องน้ำกะทิ
ลอดช�องสิงคโปร�
ข�าวเหนียวหน�ากุ�ง
ข�าวเหนียวสังขยา
ขนมไทยรวมรส
ขนมชั�น
ขนมใส�ไส�
ขนมตาล
ขนมกล�วย
ขนมมันสำปะหลัง
ขนมต�ม
ขนมตะโก�เผือก
ไอติมคละรส
เค�กรวมรส
***ไอกร�มทุเร�ยนคิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 60 บาท/ท�าน ***
***ข�าวเหนียวทุเร�ยน คิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 100 บาท/ท�าน*** 
***ข�าวเหนียวมะม�วงคิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 120บาท/ท�าน***
*** ผลไม�รวมตามฤดูกาล แถมฟร�ในแพ็กเกจ ***

ขนมหวาน
: สามารถเลือกได� 1 รายการ

MENU

เคร�่องดื่ม 
: สามารถเลือกได� 1 รายการ
น้ำลำไย 
น้ำกระเจ�๊ยบ     
น้ำตะไคร� 
น้ำมะตูม     
น้ำเก�กฮวย 
น้ำชามะนาว     
น้ำพันซ�สีฟ�า 
น้ำพันซ�ผลไม�รวม     
น้ำอัดลม     
*** น้ำเปล�า/น้ำแข�ง แถมฟร�ในแพ็กเกจ***

ALL YOU CAN EAT - A 30 ท�าน



ทอดมันปลากราย
ยำคอหมูย�าง
น้ำพร�กกุ�งสด - ผักสด
ปลาเค็มผัดคะน�าฮ�องกง
ผัดจับฉ�ายไหหลำ
แกงป�าลูกช��นปลากราย
ข�าวเหนียวหน�ากุ�ง 
ผลไม�รวมตามฤดูกาล
ข�าวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

ชุด ALL YOU CAN EAT A.

SET 1. 

ขนมจ�บนึ่ง
สลัดไก�อบ + ไข�ต�ม
น้ำพร�กไข�ปู - ผักสด
หมูผัดพร�กไทยดำบร�อคโคลี่  
วุ�นเส�นผัดแบบไทย
ต�มโคล�งปลาดุกย�าง
ขนมตะโก�เผือก
ผลไม�รวมตามฤดูกาล
ข�าวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

SET 2. 

เมนูแนะนํา  ALL YOU CAN EAT - A 30 ท�าน



ไข�ตุ�นทรงเคร�่อง
ยำใหญ�
หลนเต�าเจ�้ยว - ผักสด
ไก�ผัดเม็ดมะม�วงหิมพานต�
กุ�งอบซอสเกียมบ�วย - แขนงคะน�า
แกงเข�ยวหวานลูกช��นปลากราย
สาคูเม็ดบัว
ผลไม�รวมตามฤดูกาล
ข�าวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม 

ชุด ALL YOU CAN EAT A.

SET 3. 

ไก�เทอร�ยากิทรงเคร�่อง
ยำถั�วพ�
น้ำพร�กอ�อง - แคปหมู - ผักสด
หมูผัดเปร�้ยวหวาน
ทะเลผัดฉ�า
แกงคั�วเนื้อกุ�งสับปะรด
แกงบวดเผือก
ผลไม�รวมตามฤดูกาล
ข�าวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

SET 4. 

เมนูแนะนํา  ALL YOU CAN EAT - A 30 ท�าน



แพ็กเกจ บุฟเฟต� 50 ท�าน
สำหรับแขก 50 ท�าน
เมนูคาว 6 รายการ
เมนูขนมหวาน 1 รายการ
ข�าวหอมมะลิออร�แกนิค/ข�าวไรซ�เบอร�่
ข�าวกล�องหอมมะลิ  1 รายการ 
ผลไม�รวมตามฤดูกาล
น้ำสมุนไพร 1 รายการ หร�อน้ำอัดลม
น้ำดื่ม

สิ�งที่ร�วมในแพ็กเกจ
1  โต�ะตั�งไลน�อาหาร/บาร�น้ำ พร�อมผ�าคลุมโต�ะ
2  อ�ปกรณ�ในการทาน จาน ช�อน ส�อม แก�วน้ำดื่ม
3  น้ำแข�งบร�การฟร�ตลอดการจัดงาน 
4  ผู�ควบคุมงาน พนักงานบร�การ กุ�ก พนักงานเคลียร�อ�ปกรณ
5  ดอกไม� และอ�ปกรณ�ตกแต�ง บนโต�ะตั�งไลน�อาหาร

: หมายเหตุ
1    จำนวนแขกที่เพิ�มจากแพ็กเกจคิดท�านละ 600 บาท
2    เพิ�มรายการอาหารคิดเพิ�มเมนูหมูไก� 70 บาทและเมนูทะเล 100 บาท/ท�าน
3    เพิ�มรายการน้ำสมุนไพรคิดเพิ�มชนิดละ 20 บาท/ท�าน
4    กรุณาสั�งจองและชำระมัดจำการจัดงาน 50% ล�วงหน�าอย�างน�อย 3 วันทำการ
5    ราคาแพ็กเกจนี้เป�นราคาจัดงานในเขตกรุงเทพฯและปร�มณฑล (นอกเขตพื้นที่มีค�าใช�จ�ายเพิ�มเติมตามระยะทาง)
6    หากกรณีจัดงานชั�น 2 ข��นไป และไม�มีลิฟต�คิด service charge 20% จากแพ็กเกจ
7    ราคาแพ็กเกจรวม VAT แล�ว
8    หากต�องการชุดโต�ะสำหรับทานอาหาร เต็นท� พัดลม (มีค�าใช�จ�ายเพิ�มเติมจากแพ็กเกจ)
9    ระยะเวลาให�บร�การมาตรฐาน 3 ชม. หากเกินเวลาคิดค�าล�วงเวลา 10% ต�อชั�วโมงจากยอดค�าใช�จ�ายการจัดงาน

ALL YOU CAN EAT - B 50 ท�าน 
พิเศษเพียง 35,000

จากราคาปกติ 36,225



ทอดมันปลากราย
ทอดมันกุ�ง
แฮ�กึ้น
ปูจ�า
ปลาทอดขมิ�น
ขนมจ�บนึ่งสีฟ�า
ขนมจ�บไก�
หมี่กรอบทรงเคร�่อง
หมี่กะทิกุ�งสด
ปอเป��ยะทอด
ป�กไก�ทอดพร�กเกลือ
หมูตะไคร�
ไก�ตะไคร�
ไข�ตุ�นทรงเคร�่อง
ไข�ลูกเขยทรงเคร�่อง
ไก�เทอร�ยากิทรงเคร�่อง 
ไก�จ�อทอด 
ไก�ทอดงาดำ

ทานเล�น
: สามารถเลือกได� 1 รายการ : สามารถเลือกได� 1 รายการ

ยำ/พล�า/สลัด

ยำถั�วพ�
ยำมะเข�อยาวทรงเคร�่อง
ยำไส�กรอก
ยำคอหมูย�าง
ยำวุ�นเส�นกุ�งสดหมูสับ
ยำใหญ�
ลาบเป�ดย�างสีฟ�า
ลาบไก� 
ลาบหมู
สลัดผักรวมมิตร
สลัดไก�อบ +ไข�
น้ำสลัดสามารถเลือกได� 2 รายการ
น้ำสลัดแบบข�น/น้ำสลัดแบบใส 
น้ำสลัดแบบฝรั�งเศส/แบบอิตาเลียน
น้ำสลัดแบบเทาซันไอร�แลนด�

: สามารถเลือกได� 1 รายการ

เคร�่องจ��ม น้ำพร�ก/หลน

น้ำพร�กอ�อง+แคปหมู 
น้ำพร�กหนุ�ม+ไข�มะตูม
น้ำพร�กกุ�งสด
น้ำพร�กไข�ปู
น้ำพร�กกะป�+ปลาทูทอด
น้ำพร�กลงเร�อ+ไข�เค็ม+ปลาดุกฟ�
หลนไข�ปูทะเล
หลนปูเค็ม
หลนแหนม
หลนเต�าเจ�้ยว
กะป�คั�ว
** แถมฟร� ผักสด ในทุกเมนูน้ำพร�ก **

MENU ALL YOU CAN EAT - B 50 ท�าน



ผัดผักรวมมิตรเห็ดหอม (หมู/ไก�/หมูแดง/เต�าหู�)
ผัดคะน�าฮ�องกง (ปลาเค็ม/หมูกรอบ)
ดอกกะหล่ำผัด (เบคอน/หมู/ไก�)
ผัดพร�กไทยดำบร�อคโคลี่ (หมู/ไก�)
ผัดเปร�้ยวหวาน (หมู/ไก�/เต�าหู�)
ถั�วลันเตาหวานผัด (หมู/ไก�/เต�าหู�/ลูกช��นกุ�ง)
ผัดเผ็ดพร�กไทยอ�อน (หมู/ไก�)
ป�กไก�เหล�าแดงแขนงคะน�า
ไก�ผัดข�งเห็ดหูหนู
ผัดพร�กข�งหมูกรอบไข�เค็ม
ไก�อบเกียมบ�วยแขนงคะน�า
ไก�ผัดเม็ดมะม�วงหิมพานต�

จานผัด
: สามารถเลือกได� 1 รายการ

ยำทะเลรวมมิตร
พล�ากุ�ง
พล�าปลาหมึก
หมูพะโล� - ไข�พะโล� 
ขาหมู - หมั�นโถว
เป�ดย�างสามรส
เป�ดย�าง - หมูแดง
ผัดโป�ยเซ�ยน
ผัดจับฉ�ายไหหลำ
ปลาผัดพร�กไทยดำ
ปลาทอดราดซอสมะขาม
เนื้อปลาผัดเต�าซ�่

เนื้อปลาสามรส
วุ�นเส�นผัดแบบไทย
กุ�งอบซอสเกียมบ�วย - แขนงคะน�า
ทะเลผัดฉ�า
ทะเลผัดผงกะหร�่
ต�มข�าทะเล
ต�มยำทะเล
ต�มแซ�บซ�่โครงอ�อนหมู
แกงพร�กข��หนูสวนเนื้อน�อง
ห�อหมกปลาช�อน
แกงจ�ดรากบัวซ�่โครงหมูตุ�นยาจ�น
เป�ดตุ�นมะนาวดอง
แกงจ�ดปลาหมึกสอดไส�

จานพิเศษ
: สามารถเลือกได� 1 รายการ

MENU ALL YOU CAN EAT - B 50 ท�าน



ต�มข�า (หมู/ไก�)
ต�มยำเห็ด (หมู/ไก�/ขาหมู)
ต�มโคล�งปลาดุกย�าง
แกงเทโพหมู
แกงคั�วเนื้อกุ�งสับปะรด
แกงพร�กข��หนูหมูแดง
แกงส�มชะอมทอดกุ�งสด
แกงส�มผักรวมปลาช�อนทอด
แกงเข�ยวหวาน (หมู/ไก�/ลูกช��นปลากราย)
แกงป�า (หมู/ไก�/ลูกช��นปลากราย)
แกงไตปลา
แกงมัสมั�น (หมู/ไก�/เนื้อ)
แกงจ�ดลูกช��นหมู (สาหร�าย/ผักโสภณ)
แกงจ�ดเกียมฉ�ายกระเพาะหมู
แกงจ�ดตำลึงหมูสับ
แกงจ�ดลูกช��นกุ�งผักกาดขาว
แกงจ�ดเยื่อไผ�ไก�ตุ�น
แกงเลียงกุ�งสด
แกงเลียงไก�ฉีก

ต�ม/แกง
: สามารถเลือกได� 1 รายการ

MENU ALL YOU CAN EAT - B 50 ท�าน



บัวลอยเผือก
สาคูถั�วดำ
ปลากร�มไข�เต�า
ครองแครงกะทิ
ข�าวเหนียวดำเป�ยกเผือก
สาคูเม็ดบัว
กล�วยบวชช� 
แกงบวดฟ�กทอง
แกงบวดเผือก
ทับทิมกรอบ
เฉาก�วยน้ำเช�่อม
ลอดช�องน้ำกะทิ
ลอดช�องสิงคโปร�
ข�าวเหนียวหน�ากุ�ง
ข�าวเหนียวสังขยา
ขนมไทยรวมรส
ขนมชั�น
ขนมใส�ไส�
ขนมตาล
ขนมกล�วย
ขนมมันสำปะหลัง
ขนมต�ม
ขนมตะโก�เผือก
ไอติมคละรส
เค�กรวมรส
***ไอกร�มทุเร�ยนคิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 60 บาท/ท�าน ***
***ข�าวเหนียวทุเร�ยน คิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 100 บาท/ท�าน*** 
***ข�าวเหนียวมะม�วงคิดเพิ�มจากแพ็กเกจ 120บาท/ท�าน***
*** ผลไม�รวมตามฤดูกาล แถมฟร�ในแพ็กเกจ ***

ขนมหวาน
: สามารถเลือกได� 1 รายการ

MENU

เคร�่องดื่ม 
: สามารถเลือกได� 1 รายการ
น้ำลำไย 
น้ำกระเจ�๊ยบ     
น้ำตะไคร� 
น้ำมะตูม     
น้ำเก�กฮวย 
น้ำชามะนาว     
น้ำพันซ�สีฟ�า 
น้ำพันซ�ผลไม�รวม     
น้ำอัดลม     
*** น้ำเปล�า/น้ำแข�ง แถมฟร�ในแพ็กเกจ***

ALL YOU CAN EAT - B 50 ท�าน



ทอดมันปลากราย
ยำคอหมูย�าง
น้ำพร�กกุ�งสด - ผักสด
คะน�าฮ�องกงผัดปลากุเลาเค็ม
ผัดจับฉ�ายไหหลำ
แกงป�าลูกช��นปลากราย
ข�าวเหนียวหน�ากุ�ง 
ผลไม�รวมตามฤดูกาล
ข�าวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

ชุด ALL YOU CAN EAT B.

SET 1. 

ขนมจ�บนึ่ง
สลัดไก�อบ + ไข�ต�ม
น้ำพร�กไข�ปู - ผักสด
หมูผัดพร�กไทยดำบร�อคโคลี่  
วุ�นเส�นผัดแบบไทย
ต�มโคล�งปลาดุกย�าง
ขนมตะโก�เผือก
ผลไม�รวมตามฤดูกาล
ข�าวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

SET 2. 

เมนูแนะนํา  ALL YOU CAN EAT - B 50 ท�าน



ไข�ตุ�นทรงเคร�่อง
ยำใหญ�
หลนเต�าเจ�้ยว - ผักสด
ไก�ผัดเม็ดมะม�วงหิมพานต�
กุ�งอบซอสเกียมบ�วย - แขนงคะน�า
แกงเข�ยวหวานลูกช��นปลากราย
สาคูเม็ดบัว
ผลไม�รวมตามฤดูกาล
ข�าวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม 

ชุด ALL YOU CAN EAT B.

SET 3. 

ไก�เทอร�ยากิทรงเคร�่อง
ยำถั�วพ�
น้ำพร�กอ�อง - แคปหมู - ผักสด
หมูผัดเปร�้ยวหวาน
ทะเลผัดฉ�า
แกงคั�วเนื้อกุ�งสับปะรด
แกงบวดเผือก
ผลไม�รวมตามฤดูกาล
ข�าวหอมมะลิ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

SET 4. 
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