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Package A :4,290 Baht 

ขา้วเกรียบกุง้ 

ออรเ์ดิรฟ์เย็น 4 อย่าง 

(เม็ดมะมว่ง,ไกจ่อ้,ไสก้รอกค็อกเทล,แฮม,ไขพ่นัปี,โบโลนา่,ขาหมรูวมควนั) 
 

ซปุเห็ดเป๋าฮื-อไสแ้ฮม   กระเพาะปลาตุน๋ไกเ่สน้   

ไกท่อดซอสสม้    หมอูบฮอ่งกง   ไกผ่ดัเม็ดมะมว่ง 

ปลาทบัทมิทอดสามรส  ปลาทบัทมินึ1งมะนาว  ปลาทบัทมินึ1งซีอิ2ว 

บะหมี1หมแูดง    ขา้วผดัแฮม    ขา้วผดัรวมมติร/หมแูดง 

ไกต่ ุน๋เครื1องยาจีน   ซี1โครงหมตู ุน๋ยาจีน   ตม้แซ่บซี1โครงหม ู

รวมมติรเย็น    ลกูบั 1วถั 1วแดงรอ้น   เงาะลอยแกว้ 
 

 

Package B :4,690 Baht 

ขา้วเกรียบกุง้ / ถั 1วอบเนย 

ออรเ์ดิรฟ์รอ้น-เย็น 4 อย่าง 

(เม็ดมะมว่ง,ไกจ่อ้,ไสก้รอกค็อกเทล, แฮมสไลด,์ไขพ่นัปี,โบโลนา่,ขาหมรูวมควนั, ขนมจีบ, ปอเปี2 ยะทอด) 
 

กระเพาะปลานํ-าแดงไกเ่สน้  กระเพาะปลาตุน๋เห็ดหอมเนื-อปู 

ไกท่อดราดครีมสลดั   เนื-อปูผดัซอสพริกไทยดาํ  ไกผ่ดัเม็ดมะมว่ง 

ลกูชิ-นก ุง้ราดผกัไตห้วนั  ปีกไกอ่บเหลา้แดง   ไกอ่บยอดผกั 

ปลาทบัทมิทอดนํ-าปลา  ปลาทบัทมินึ1งมะนาว  ปลาทบัทมินึ1งซีอิ2ว 

ขา้วผดัรวมมติร/หมแูดง  บะหมี1ผดัฮอ่งกง   หมี1อบหมซีูอิ2ว 

ไกต่ ุน๋เห็ดหหูนขูาว/ยาจีน  ซี1โครงหมตู ุน๋เครื1องยาจีน  ตม้แซ่บซี1โครงหม ู  

วุน้มะพรา้วถั 1วแดงรอ้น-เย็น  โอนี1แปะกว๊ย    เงาะลอยแกว้ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 



Package C :5,290 Baht 

ขา้วเกรียบกุง้ / ถั 1วอบเนย 

ออรเ์ดิรฟ์รอ้น-เย็น 4 อย่าง 

(เม็ดมะมว่ง,ไกจ่อ้,ไสก้รอกค็อกเทล, แฮมสไลด,์ไขพ่นัปี,โบโลนา่,ขาหมรูวมควนั, ขนมจีบ, 

ปอเปี2 ยะทอดจิ9ว, กระเพาะปลาผดัแหง้,แมงกะพรนุเสฉวน) 
 

หฉูลามนํ-าแดงเนื-อปู 

 

เป็ดยดัไสเ้กาลดั   เป็ดอบยอดผกั   เป็ดอบเหลา้แดง  

กุง้ผดัซอสเสฉวน   สลดักุง้ทอดครีมสลดั  ก ุง้ห่อเห็ดหอมผกัไตห้วนั 

ปลากะพงนึ1งซีอิ2วญี1ปุ่น  ปลากระพงนึ1งมะนาว  ปลากระพงสามรส 

บะหมี1ฮกเกี-ยน    บะหมี1ผดัฮอ่งกง   ขา้วผดัปู 

ซปุเยื1อไผเ่ห็ดหอม   ซปุเยื1อไผเ่ห็ดหอมยาจีน  ซี1โครงหมตู ุน๋เครื1องยาจีน 

วุน้มะพรา้วถั 1วแดงรอ้น-เย็น  เตา้ทึงรอ้น-เย็น   โอนี1แปะกว๊ย   
  

 

Package D :5,990 Baht 

ขา้วเกรียบกุง้ / เม็ดมะมว่งหิมพานต ์

ออรเ์ดิรฟ์รอ้น-เย็น 4 อย่าง 

(ไกจ่อ้,ไสก้รอกค็อกเทล, แฮม,ไขพ่นัปี,โบโลนา่,ขาหมรูวมควนั, กระเพาะปลาผดัแหง้, ปอเปี2 ยะทอดจิ9ว, ขนม

จีบ, แมงกะพรนุเสฉวน, แมงกะพรนุนํ-ามนังา, หนอ่ไมฝ้รั 1งผดัเห็ดหอม, หนอ่ไมฝ้รั 1งผดัแฮม) 

หฉูลามนํ-าแดงเนื-อปูเห็ดหอม 

 

ขาหมเูยอรมนั/ขาหมหูมั 1นโถ เนื-อเป็ดผดัซอสพริกไทยดาํ เป็ดกตีาร ์

ปลากะพงนึ1งซีอิ2วญี1ปุ่น  ปลากระพงนึ1งมะนาว   ปลากระพงสามรส 

เนื-อปูเห็ดหอมผกัไตห้วนั  ผดัฮอ่งเตเ้ห็ดเป๋าฮื-อนํ-าแดง ยาํกะเพาะปลา 

ขา้วผดัเนื-อปูกอ้น   บะหมี1ผดัฮอ่งเกี-ยน   ขา้วอบเผอืกไขเ่ค็ม 

ไกต่ ุน๋เครื1องยาจีน   ซี1โครงหมตู ุน๋เยื1อไผ ่  ตม้ยาํก ุง้นํ-าขน้ 

เตา้ฮวยฟรุด๊สลดั   ของหวาน 100 ปี   โอนี1แปะกว๊ย  
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Package E :6,790 Baht 

ขา้วเกรียบกุง้ / เม็ดมะมว่งหิมพานต ์

ออรเ์ดิรฟ์รอ้น -เย็น 4 อย่าง 

ไกจ่อ้,ไสก้รอกค็อกเทล, แฮม,ไขพ่นัปี,โบโลนา่,ขาหมรูวมควนั, กระเพาะปลาผดัแหง้, ปอเปี2 ยะทอดจิ9ว, ขนมจีบ, 

แมงกะพรนุเสฉวน, แมงกะพรนุนํ-ามนังา, หนอ่ไมฝ้รั 1งผดัเห็ดหอม, หนอ่ไมฝ้รั 1งผดัแฮม, ปลาทิพย)์ 

หฉูลามนํ-าแดงเนื-อปูเห็ดหอม 

 

เป๋าฮื-อเห็ดหอมคะนา้ฮอ่งกง  เป๋าฮื-อฮอ่งกงเห็ดหอมนํ-ามนัหอย     

เป็ดปักกิ1ง                       กุง้ผดัพริกไทดาํ   ก ุง้ผดัซอสสม้ 

ปลากะพงนึ1งซีอิ2วญี1ปุ่น   ปลากระพงนึ1งมะนาว   ปลากระพงสามรส 

ขา้วผดัหยางโจว    บะหมี1ผดัฮอ่งกง   ขา้วอบเผอืกไขเ่ค็ม 

ไกต่ ุน๋โสม     เป็ดตุน๋เยื1อไผย่าจีน   เป็ดตุน๋มะนาวดอง 

แปะกว๊ยหิมะขาวเย็น/นํ-าขงิรอ้น สาคแูคนตาลปู   บัวลอยนํ-าขงิ  
  

 

 

เมนอูาหารมงัสวิรติั/เจ: 5,590 Baht 

มนัฝรั 1ง 

ออรเ์ดิรฟ์รอ้น -เย็น 4 อย่าง 

(ปอเปี2 ยะเจ, ขนมจีบ, เม็ดมะมว่งหิมพานต,์ และอาหารตามฤดกูาล) 

เยื1อไผน่ํ-าแดง 

ผดัรงัเผอืก 5 สหาย 

สลดักุง้เจ 

เห็ดเป๋าฮื-อ + เห็ดแชมปิยอง  นํ-าแดง 

ตุน๋เยื1อไผเ่ห็ดหอม 

โกยซี1หมี1 

เตา้หูถ้ั 1วเหลืองทรงเครื1อง ใสผ่กั 3 ส ี

โอนี1แปะกว๊ย 
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รายการอภินนัทนาการ 

รายการ แขก 200 - 299 ท่าน แขก 300 ท่านขึ7นไป 

1 ฉากถ่ายรปูหนา้งาน (Backdrop) ขนาด 3 x 2.3 ม. ขนาด 4 x 2.3 ม. 

2 ซ ุม้แกลลอรีKภาพ ����    ����    

3 ตกแต่งเวที ����    ����    

4 เสาเวที พรอ้มประดบัดอกไม ้ ����    ����    

5 ป้ายโฟมชืKอบ่าว-สาว ����    ����    

6 พวงมาลยับ่าว-สาว ����    ����    

7 ช่อบเูกเ้จา้สาว ����    ����    

8 ช่อดอกไมติ้ดเสื7อ 4 ช่อ 6 ช่อ 

9 โตะ๊ลงทะเบียนประดบัดอกไม ้ ����    ����    

10 สมดุประสานพรพรอ้มปากกา 2 เลม่ 2 เลม่ 

11 โตะ๊ VIP พรอ้มประดบัดอกไม ้ 2 โตะ๊ 2 โตะ๊ 

12 เคก้ 5 ชั7น 3 ปอนด ์ 5 ปอนด ์

13 เสาดอกไมต้กแต่งหนา้ลฟิท ์ ����    ����    

14 หอ้งแต่งตวับ่าว-สาว ����    ����    

15 เครืKองเสียงมาตรฐาน (สเตอรโิอ) ����    ����    

 

 
อตัราค่าบรกิารอปุกรณอื์Kน 

รายการ ราคา 

1 นําเขา้เครืKองดนตร ี(ขึ7นอย ูก่บัชนิดของเครืKองดนตร)ี 2,000 – 6,000 บาท 

2 ดนตรอิีเลคโทน + นกัรอ้งพรอ้มเครืKองเสียง 8,000 บาท 

3 ช่างภาพ 10,000 บาท 

4 ช่างถ่าย VDO พรอ้มตดัต่อ 10,000 บาท 

5 

ระบบไฟ (Moving head 2 ตวั, ไฟยอ้มเวที, ไฟทางเดินไปยงัเคก้, 
ไฟยอ้มโตะ๊เคก้, 
Bubble, Follow light, ไฟหนา้งาน, ไฟตามจดุตกแต่ง) 

25,000 บาท 

6 

Dry Ice + ระบบไฟ (Moving head 2 ตวั, ไฟยอ้มเวที, ไฟทางเดินไป
ยงัเคก้, ไฟยอ้มโตะ๊เคก้,Bubble, Follow light, ไฟหนา้งาน, ไฟตาม
จดุตกแต่ง) 

29,000 บาท 

7 Follow 8,000 บาท 

8 Follow + Bubble 14,000 บาท 

9 Follow + Bubble + Dry Ice 19,000 บาท 

10 Follow + Bubble + ระบบไฟ LED 14 ดวง 19,000 บาท 

11 Bubble + ระบบไฟ LED 12 ดวง 15,000 บาท 

 

 


