
จัดเสิร�ฟ ตั�งไลน�
สำหรับ 50 ท�าน
เมนูพิเศษ 2 รายการ
เมนูคาว 3 รายการ
เมนูหวาน 4 รายการ
น้ำสมุนไพร 3 รายการ
น้ำดื่ม

สิ�งที่ร�วมในแพ็กเกจ
1  โต�ะตั�งไลน�อาหาร / บาร�น้ำ พร�อมผ�าคลุมโต�ะ
    (ในกรณี เลือกการจัดงานแบบบุฟเฟต� ออกร�าน)
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�ะอาหาร

: หมายเหตุ
1.     จำนวนแขกที่เพิ�มจากแพ็กเกจคิดท�านละ 750  บาท
2.     เพิ�มรายการอาหารคิดเพิ�มเมนูละ 30 บาท / ท�าน
3.     เพิ�มรายการน้ำสมุนไพรคิดเพิ�มชนิดละ 30 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

SEE FAH LIGHT COCKTAIL 
พิเศษเพียง 42,500

จากราคาปกติ 44,750



กุ�งเย็นซอสซ�ฟ��ด 
ทูน�าทาร�ทาร� 
ซาโมซ�า
ครูดิเต�ผัก 
ฟ�ชฟ�งเกอร�ซอสทาร�ทาร� 
วูเลอวองท�ไข� 
แครกเกอร�คร�มช�ส
คานาเป�ซาลามี่-มะกอก
คานาเป�แฮมซอสแอปเป��ล
คานาเป�หมูย�าง 
คานาเป�หมูแดง
ปลาทูน�าย�างวาซาบิคร�มซอส 
หมูแดงมะนาว
กุ�งแช�น้ำปลา 
พาร�มาแฮมเมล�อน
แฮมเย็นซอสสับปะรด  
มะม�วงและข�าวโพดซัลซ�า

MENU พิเศษ: 
: สามารถเลือกได� 2 รายการ

MENU เคร�่องดื่ม
: สามารถเลือกได� 3 รายการ
น้ำลำไย 
น้ำกระเจ�๊ยบ     
น้ำตะไคร� 
น้ำมะตูม     
น้ำเก�กฮวย 
น้ำชามะนาว     
น้ำพันซ�สีฟ�า 
น้ำพันซ�ผลไม�รวม     
น้ำแดงโซดา 
น้ำเข�ยวโซดา     
น้ำแดงมะนาวโซดา 
น้ำเข�ยวมะนาวโซดา     
น้ำอัดลม     
     
*** น้ำเปล�า/น้ำแข�ง แถมฟร�ในแพ็กเกจ***

MENU SEE FAH LIGHT COCKTAIL



MENU คาวเบเกอร�่
: สามารถเลือกได� 1 รายการ
แซนว�ชทูน�า 
แซนว�ชไข�มายองเนส
แซนว�ชแฮมช�ส 
แซนว�ชสลัดแฮมไก�
มินิพิซซ�าโรล 
ครัวซองค�แซนว�ชไก�
ครัวซองค�แซนว�ชทูน�า 
ฮอทดอกครัวซองค�
มินิเบอร�เกอร�แฮมช�ส 
มินิเบอร�เกอร�ไก�อบ
ขนมป�งปาปร�ก�า 
ขนมป�งไก�หยอง
พายไก� 
กะหร�่พัฟ
พัฟแฮมเห็ด 
พัฟผักโขมช�ส
พัฟข�าวโพดคัสตาร�ด 
พัฟไก� 

MENU คาวไทย
: สามารถเลือกได� 2 รายการ
ข�าวเหนียวหน�ากุ�ง 
ปอเป��ยะสด
ป��นสิบนึ่งไส�ปลา 
สาคูไส�หมู
ช�อม�วง 
ถุงทอง 
ข�าวตังหน�าตั�ง
ปอเป��ยะทอด 
แฮ�กึ้น 
ไส�กรอกห�อเบคอน
ไก�เทอร�ยากิ 
ไก�สะเต�ะ 
หมูสะเต�ะ
กระทงทองไส�ไก� 
ลาบเป�ดย�างกระทงทอง
หมี่กรอบทรงเคร�่องกระทงทอง 
ขนมป�งหน�าหมู
ขนมจ�บนึ่ง 
ทอดมันกุ�ง 
ทอดมันปลากราย 
ข�าวหน�าไก�ไข�ดาว 
ผัดไทยเนื้อกุ�ง
สลัดไก�นึ่งไข�นกกระทา 
ส�มตำผลไม� 

MENU SEE FAH LIGHT COCKTAIL



MENU หวานเบเกอร�่
: สามารถเลือกได� 2 รายการ
แยมโรลรวมรส 
เอแคลร�รวมรส
บราวนี่
บราวนี่ช�อกโกแลตอัลมอนด� 
บัตเตอร�กาแฟ 
บัตเตอร�เค�ก
มัทฉะมาเบิ�ลบัตเตอร�เค�ก 
บานาน�าช�สเค�ก
เชอร�่ช�สเค�ก 
บลูเบอร�ร�่ช�สเค�ก
ท�อฟฟ��เค�ก 
ฟรุ�ตเค�ก 
เค�กมะตูม 
เค�กช�อกโกแลตอัลมอนด�
เค�กแบล็คฟอเรสต�
เค�กโอเปร�า 
คัพเค�กช�อกโกแลตช�พ
คัพเค�กคอฟฟ��คาราเมล 
มัฟฟ�นอัลมอนด�
มัฟฟ�นกล�วย 
มัฟฟ�นบลูเบอร�ร�่ 
เดนิชบลูเบอร�ร�่ 
เดนิชสับปะรด

MENU หวานไทย
: สามารถเลือกได� 2 รายการ
บัวลอยเผือก
สาคูถั�วดำ
ปลากร�มไข�เต�า
ครองแครงกะทิ
กล�วยบวดช� 
แกงบวดฟ�กทอง
ข�าวเหนียวดำเป�ยกเผือก 
สาคูเม็ดบัว
ทับทิมกรอบ 
เฉาก�วยน้ำเช�่อม
ลอดช�องน้ำกะทิ 
ลอดช�องสิงคโปร�
ข�าวเหนียวมะม�วง 
ข�าวเหนียวสังขยา
ฝอยทอง
ทองหยิบ 
เม็ดขนุน
ทองหยอด 
ขนมชั�น 
ขนมใส�ไส�
ขนมตาล 
ขนมกล�วย
ขนมมันสำปะหลัง
ขนมต�ม 
เป�ยกปูนกะทิสด 
ตะโก�เผือก
ขนมถั�วแปบ 
เยลลี่ 
ผลไม�รวม

MENU SEE FAH LIGHT COCKTAIL



กุ�งเย็นซอสซ�ฟ��ด
หมูแดงมะนาว
ขนมป�งไก�หยอง
ลาบเป�ดย�างกระทงทอง
ผัดไทยเนื้อกุ�ง
บัตเตอร�กาแฟ
มัฟฟ�นบลูเบอร�ร�่
ครองแครงกะทิ
ขนมต�ม
น้ำเก�กฮวย
น้ำแดงโซดา
น้ำดื่ม 

ชุด SEE FAH LIGHT COCKTAIL

SET 1. 

พาร�มาแฮมเมล�อน
กุ�งแช�น้ำปลา
พัฟไก� 
ขนมจ�บนึ่ง
ส�มตำผลไม�
เค�กแบลคฟอเรส
เดนิชสับปะรด
ตะโก�เผือก
ลอดช�องสิงคโปร�
น้ำชามะนาว
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

SET 2. 

เมนูแนะนํา  SEE FAH LIGHT COCKTAIL



แครกเกอร�คร�มช�ส
คานาเป�หมูแดง
ขนมป�งไก�หยอง
ปอเป��ยะสด
สลัดไก�นึ่งไข�นกกระทา
มัทฉะมาเบิ�ลบัตเตอร�เค�ก
บลูเบอร�ร�่ช�สเค�ก
ขนมตาล
ขนมกล�วย
น้ำตะไคร�
น้ำแดงโซดา
น้ำดื่ม 

ชุด SEE FAH LIGHT COCKTAIL

SET 3. 

ฟ�ชฟ�งเกอร�ซอสทาร�ทาร�
มะม�วงและข�าวโพดซัลซ�า
มินิเบอร�เกอร�แฮมช�ส
ทอดมันปลากราย
ข�าวตังหน�าตั�ง
เค�กโอเปร�า
ท�อฟฟ��เค�ก
ข�าวเหนียวดำเป�ยกเผือก
ขนมชั�น
น้ำมะตูม
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม 

SET 4. 

เมนูแนะนํา  SEE FAH LIGHT COCKTAIL



จัดเสิร�ฟ ตั�งไลน�
สำหรับ 50 ท�าน 
เมนูพิเศษ 1 รายการ
เมนูคาว 2 รายการ
เมนูหวาน 4 รายการ
น้ำสมุนไพร 2 รายการ
น้ำดื่ม

สิ�งที่ร�วมในแพ็กเกจ
1  โต�ะตั�งไลน�อาหาร/บาร�น้ำ พร�อมผ�าคลุมโต�ะ 
    (ในกรณี เลือกการจัดงานแบบบุฟเฟต� ออกร�าน)
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�ะอาหาร

: หมายเหตุ
1. จำนวนแขกที่เพิ�มจากแพ็กเกจคิดท�านละ 600  บาท
2. เพิ�มรายการอาหารคิดเพิ�มเมนูละ 30 บาท/ท�าน
3. เพิ�มรายการน้ำสมุนไพรคิดเพิ�มชนิดละ 30 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

SEE FAH MINI COCKTAIL 
พิเศษเพียง 34,500

จากราคาปกติ 36,500



กุ�งเย็นซอสซ�ฟ��ด  
ทูน�าทาร�ทาร� 
ซาโมซ�า 
ครูดิเต�ผัก 
ฟ�ชฟ�งเกอร�ซอสทาร�ทาร�
วูเลอวองท�ไข� 
แครกเกอร�คร�มช�ส
คานาเป�ซาลามี่-มะกอก 
คานาเป�แฮมซอสแอปเป��ล
คานาเป�หมูย�าง 
คานาเป�หมูแดง
ปลาทูน�าย�างวาซาบิคร�มซอส 
หมูแดงมะนาว
กุ�งแช�น้ำปลา 
พาร�มาแฮมเมล�อน
แฮมเย็นซอสสับปะรด 
มะม�วงและข�าวโพดซัลซ�า

MENU พิเศษ: 
: สามารถเลือกได� 1 รายการ

MENU เคร�่องดื่ม
: สามารถเลือกได� 2 รายการ
น้ำลำไย 
น้ำกระเจ�๊ยบ  
น้ำตะไคร� 
น้ำมะตูม
น้ำเก�กฮวย 
น้ำชามะนาว
น้ำพันซ�สีฟ�า 
น้ำพันซ�ผลไม�รวม
น้ำแดงโซดา 
น้ำเข�ยวโซดา
น้ำแดงมะนาวโซดา 
น้ำเข�ยวมะนาวโซดา
น้ำอัดลม

*** น้ำเปล�า/น้ำแข�ง แถมฟร�ในแพ็กเกจ*** 

MENU SEE FAH MINI COCKTAIL



MENU คาวเบเกอร�่
: สามารถเลือกได� 1 รายการ
แซนว�ชทูน�า  
แซนว�ชไข�มายองเนส
แซนว�ชแฮมช�ส
แซนว�ชสลัดแฮมไก� 
มินิพิซซ�าโรล
ครัวซองค�แซนว�ชไก�
ครัวซองค�แซนว�ชทูน�า 
ฮอทดอกครัวซองค�
มินิเบอร�เกอร�แฮมช�ส 
มินิเบอร�เกอร�ไก�อบ
ขนมป�งปาปร�ก�า 
ขนมป�งไก�หยอง
พายไก� 
กะหร�่พัฟ
พัฟแฮมเห็ด 
พัฟผักโขมช�ส
พัฟข�าวโพดคัสตาร�ด
พัฟไก� 

MENU คาวไทย
: สามารถเลือกได� 1 รายการ
ข�าวเหนียวหน�ากุ�ง 
ปอเป��ยะสด
ป��นสิบนึ่งไส�ปลา 
สาคูไส�หมู
ช�อม�วง 
ถุงทอง 
ข�าวตังหน�าตั�ง
ปอเป��ยะทอด 
แฮ�กึ้น 
ไส�กรอกห�อเบคอน
ไก�เทอร�ยากิ 
ไก�สะเต�ะ 
หมูสะเต�ะ
กระทงทองไส�ไก� 
ลาบเป�ดย�างกระทงทอง
หมี่กรอบทรงเคร�่องกระทงทอง 
ขนมป�งหน�าหมู
ขนมจ�บนึ่ง
ทอดมันกุ�ง 
ทอดมันปลากราย
ข�าวหน�าไก�ไข�ดาว 
ผัดไทยเนื้อกุ�ง
สลัดไก�นึ่งไข�นกกระทา  
ส�มตำผลไม�

MENU SEE FAH MINI COCKTAIL



MENU หวานเบเกอร�่
: สามารถเลือกได� 2 รายการ
แยมโรลรวมรส 
เอแคลร�รวมรส 
บราวนี่ 
บราวนี่ช�อกโกแลตอัลมอนด�
บัตเตอร�กาแฟ 
บัตเตอร�เค�ก 
มัทฉะมาเบิ�ลบัตเตอร�เค�ก
บานาน�าช�สเค�ก
เชอร�่ช�สเค�ก 
บลูเบอร�ร�่ช�สเค�ก 
ท�อฟฟ��เค�ก 
ฟรุ�ตเค�ก 
เค�กมะตูม
เค�กช�อกโกแลตอัลมอนด� 
เค�กแบล็คฟอเรสต� 
เค�กโอเปร�า
คัพเค�กช�อกโกแลต
คัพเค�กคอฟฟ��คาราเมล
มัฟฟ�นบลูเบอร�ร�่
มัฟฟ�นอัลมอนด� 
มัฟฟ�นกล�วย
เดนิชบลูเบอร�ร�่ 
เดนิชสับปะรด

MENU หวานไทย
: สามารถเลือกได� 2 รายการ
บัวลอยเผือก 
สาคูถั�วดำ
ปลากร�มไข�เต�า 
ครองแครงกะทิ
กล�วยบวดช� 
แกงบวดฟ�กทอง
ข�าวเหนียวดำเป�ยกเผือก 
สาคูเม็ดบัว
ทับทิมกรอบ 
เฉาก�วยน้ำเช�่อม
ลอดช�องน้ำกะทิ 
ลอดช�องสิงคโปร�
ข�าวเหนียวมะม�วง 
ข�าวเหนียวสังขยา
ฝอยทอง 
ทองหยิบ 
เม็ดขนุน
ทองหยอด 
ขนมชั�น 
ขนมใส�ไส�
ขนมตาล 
ขนมกล�วย 
ขนมมันสำปะหลัง
ขนมต�ม 
เป�ยกปูนกะทิสด 
ตะโก�เผือก
ขนมถั�วแปบ 
เยลลี่ 
ผลไม�รวม 

MENU SEE FAH MINI COCKTAIL



ทูน�าทาร�ทาร�
ครัวซองต�แซนว�ชไก�
ลาบเป�ดย�างกระทงทอง
บราวนี่
ท�อฟฟ��เค�ก
สาคูถั�วดำ
ข�าวเหนียวสังขยา
น้ำตะไคร�
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

ชุด SEE FAH MINI COCKTAIL

SET 1. 

ซาโมซ�า
มินิเบอร�เกอร�แฮมช�ส
ไก�เทอร�ยากิ
ฟรุ�ตเค�ก
บานาน�าช�สเค�ก
ตะโก�เผือก
ทับทิมกรอบ
น้ำกระเจ�๊ยบ
น้ำอัดลม
น้ำดื่ม

SET 2. 

เมนูแนะนํา  SEE FAH MINI COCKTAIL



กุ�งแช�น้ำปลา
มินิพิซซ�าโรล
กระทงทองไส�ไก�
เค�กโอเปร�า
เดนิชสับปะรด
ปลากร�มไข�เต�า
เป�ยกปูนกะทิสด
น้ำลำไย
น้ำแดงโซดา
น้ำดื่ม

ชุด SEE FAH MINI COCKTAIL

SET 3. 

แฮมเย็นซอสสับปะรด
ขนมป�งปาปร�ก�า
ทอดมันกุ�ง
มัฟฟ�นบลูเบอร�ร�่
แยมโรลรวมรส
สาคูเม็ดบัว
ขนมถั�วแปบ
น้ำพันซ�สีฟ�า
น้ำเข�ยวโซดา
น้ำดื่ม

SET 4. 

เมนูแนะนํา  SEE FAH MINI COCKTAIL


