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รายการบุฟเฟต   ชดุเชฟโจว VIP 

 

ราคา   890 บาท /  ทาน   (จาํนวนขัน้ต่าํ 40 ทาน) 

 

ราคาดงักลาวรวม 

 

▪ โตะวางอาหารพรอมผาปโูตะจบีระบายตกแตงสวยงาม , อาหารจดัใสภาชนะอุนอาหาร 

             สแตนเลส 
 

▪ ภาชนะสาํหรบัจดัเลีย้งทัง้หมด  จานกระเบือ้ง , ชอนสอม , แกวน้าํ , กระดาษเชด็ปาก 

 
▪ พนกังานบรกิารแตงเครือ่งแบบเรยีบรอย ใหบรกิารตลอดงาน 

 

หมายเหต ุ

 

▪ ราคานีย้งัไมรวมภาษมีลูคาเพิ่ม 7 % 

 

▪ อาหารพระ กรณจีดัเปนโตกคดิเพิม่ชดุละ 200 บาท (1 รปูตอ 1 โตก) ,  กรณจีดัเปนวงคดิเพิม่ 100 

บาท / รปู (จดัเปนวงละ 4 และ 5 รปู) และมจีดัพรอม สาํรบัพระพุทธ , พระภมู ิ

 
▪ อาหารจดัเปน set สาํหรบัโตะ VIP คดิเพิม่ทานละ 150 บาท (1 โตะ 8-10 ทาน) 

 
 

▪ ระยะเวลาใหบรกิาร 3 ชัว่โมง    (กรณเีกนิเวลาคดิเพิ่มชัว่โมงละ 500 บาท) 
 

▪ ราคานีไ้มรวมโตะ-เกาอี ้สาํหรบัแขกนัง่รบัประทานอาหาร 
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          รายการอาหาร ชดุ  VIP-1 
 

1. น้าํพรกิกะป + เครือ่งเคยีง ,  ผกัสด 

2. แกงเขยีวหวานลกูชิน้ปลากรายยอดมะพราว 
3. ปลาอนิทรยีสดตมเคม็ 

4. ผดัผกั 3 สหาย 

5. หมอูบกระเทยีมพรกิไทย 
6. เนือ้ปลาเการาดน้าํแดง 
7. ตมยาํรวมมตืรทะเล 
8. ลาบหมโูบราณ 
9. สาคไูสหมแูปงนุม 
10. สลัดผกัออแกนคิ 
11. ขาวสวย + ขนมจนีเสนสด 

12.  ผลไมรวม 
13. ของหวาน 
14. น้าํดืม่เยน็ 
15. น้าํพั๊นซ หรอื น้าํสมุนไพรอืน่ ๆ 

16. ซุมอาหารพรเีมีย่ม   1 ซูม / เมน ู 
 

          รายการอาหารชดุ VIP-2 

1. น้าํพรกิลงเรอื + เครือ่งเคยีง , ผกัสด 

2. แกงเผด็เปดยาง 
3. ปลาอนิทรยีสดตมเคม็ 
4. มะระหวานผดัไข 
5. ไกผดัซอสเทรยิาก ิ
6. ปลากะพงผดัพรกิไทดาํ 
7. กระดกูหมอูอนตุนยาจนี (บะกุดเต) 

8. สเตกสันคอหมทูอดน้าํจิม้แจว 
9. สาคไูสหมแูปงนุม 
10. สลดัผกัออแกนคิ 
11. ขาวสวย + ขนมจนีเสนสด 

12. ผลไมรวม 
13. ของหวาน 
14. น้าํดืม่เยน็ 
15. น้าํพั๊นซ หรอื น้าํสมุนไพรอืน่ ๆ 
16. ซุมอาหาร พรีเมีย่ม 1   ซูม / เมน ู

 

            รายการอาหาร ชดุ  VIP-3 
 

1. น้าํพรกิปลาท ู+ เครือ่งเคยีง , ผกัสด        

2. ขนมจนีน้าํยาปลาชอนนา 
3. ปลาอนิทรยีสดตมเคม็ 
4. ผดัผกั 4 สหาย 

5. หมผูดัซีอ่ิว้ญีปุ่น 

          รายการอาหารชดุ   VIP-4 

1. น้าํพรกิออง + เครือ่งเคยีง , ผกัสด 

2. แกงเขยีวหวานคอหมยูางหมกัไวนแดง 
3. ปลาอนิทรยีสดตมเคม็ 
4. ผดัวุนเสนทรงเครือ่ง 
5. ขาหมูพะโล ตรอกซงุ 
6. ลาบปลากะพง 
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6. เนือ้ปลาเกาผดัพรกิไทดาํ 
7. ซปุจดืกะเพาะหมเูกีย่มฉาย 
8. ลาบเนือ้นองไกทรงเครือ่ง 
9. สาคไูสหมแูปงนุม 
10. สลดัผกัออแกนคิ 
11. ขาวสวย + ขนมจนีเสนสด 

12. ผลไมรวม 
13. ของหวาน 
14. น้าํดืม่เยน็ 
15. น้าํพั๊นซ หรอื น้าํสมุนไพรอืน่ ๆ 
16. ซุมอาหารพรเีมีย่ม   1 ซูม / เมน ู 

 

7. ซปุมะระตุนเหด็หอมซีโ่ครงหมอูอน 
8. เนือ้เปดผดัลกูทุง 
9. สาคไูสหมแูปงนุม 
10. สลดัผกัออแกนคิ 
11. ขาวสวย + ขนมจนีเสนสด 

12. ผลไมรวม 
13. ของหวาน 
14. น้าํดืม่เยน็ 
15. น้าํพันซ หรอื น้าํสมุนไพร 
16. ซุมอาหารพรเีมีย่ม   1 ซูม / เมน ู 

 

 

           รายการอาหาร ชดุ  VIP-5  
                                                           

1. น้าํพรกิกุงสด+ เครือ่งเคยีง , ผกัสด 

2. แกงมัสมัน่นองไก 
3. ปลาอนิทรยีสดตมเคม็ 
4. บลอคโคลีร่าดมนักุง 
5. ไกผดัซอสเทรยิาก ิ
6. เนือ้ปลากะพงผดัคึน่ฉาย 
7. ตมยาํปลาเกา 
8. ลาบเหด็ออรจินิ 
9. สาคไูสหมแูปงนุม 
10. สลดัผกัออแกนคิ 
11. ขาวสวย  
12. ผลไมรวม 
13. ของหวาน 
14. น้าํดืม่เยน็ 
15. น้าํพันซ หรอื น้าํสมุนไพร อืน่ ๆ 
16. ซุมอาหารพรเีมีย่ม   1 ซูม / เมน ู 

 

            รายการอาหารชดุ  VIP-6 

1. น้าํพรกิมะขาม + เครือ่งเคยีง , ผกัสด 

2. แกงมัสมัน่ซีโ่ครงออน 
3. ปลาอนิทรยีสดตมเคม็ 
4. ดอกกระหล่าํผดัแฮม 
5. ผดัเผด็นองไกพรกิไทสด 
6. ปลาเกาสามรส 
7. ตมยาํเนือ้ปลากะพง 
8. ยาํมะเขอืยาวกุงสด 
9. สาคไูสหมแูปงนุม 
10. สลดัผกัออแกนคิ 
11. ขาวสวย 
12. ผลไมรวม 
13. ของหวาน 
14. น้าํดืม่เยน็ 
15. น้าํพกันซ หรอื น้าํสมนุไพรอืน่ ๆ 
16. ซุมอาหารพรเีมีย่ม   1 ซูม / เมน ู 
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            รายการอาหาร ชดุ VIP-7 
 

1. หลนเนือ้ป ู+ เครือ่งเคยีง , ผกัสด 

2. แกงกระหรี่หมูตุน แบบญีปุ่น 
3. ปลาอนิทรยีสดตมเคม็ 
4. ยอดมะพราวผดักุง 
5. เนือ้นองไกพรกิไทดาํ 
6. ปลาเกาผดัฉา 
7. ตมยาํเนือ้ปลากะพง 
8. ยาํรวมมติรทะเล 
9. สาคไูสหมแูปงนุม 
10. สลดัผกัออแกนคิ 
11. ขาวสวย 
12. ผลไมรวม 
13. ของหวาน 
14. น้าํดืม่เยน็ 
15. น้าํพันซ  หรอื น้าํสมนุไพรอืน่ ๆ 
16. ซุมอาหารพรเีมีย่ม   1 ซูม / เมน ู 

 

            รายการอาหารชดุ  VIP-8 

1. น้าํพรกิปลาแซลมอน + ผกัสด 

2. แกงกะหรี่นองไก 
3. ปลาอนิทรยีสดตมเคม็ 
4. ผดัผกัเปรีย้วหวานกุง 
5. หมสูบัผดัไขเคม็ 
6. ปลากะพงทอดราดซอสมะขาม 
7. ตมยาํเนือ้ปลาเกา 
8. ลาบเหด็ออรจินิ 
9. สาคไูสหมแูปงนุม 
10. สลดัผกัออแกนคิ 
11. ขาวสวย 
12. ผลไมรวม 
13. ของหวาน 
14. น้าํดืม่เยน็ 
15. น้าํพันซ หรอื น้าํสมุนไพรอืน่ ๆ 
16. ซุมอาหารพรเีมีย่ม   1 ซูม / เมน ู 
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