
 

ออกร้าน (Food Stall) 

ประเภทข้าว ราคาต่อ 100 คน ประเภทข้าว ราคาต่อ 100 คน 

ข้าวหมกไก่ 6,000 บาท ข้าวหมกเนือ้ 9,000 บาท 

ข้าวหมกไก่ทอด 7,000 บาท ข้าวหมกแพะ 18,000 บาท 

ข้าวหมกไก่ยา่ง  
7,000 บาท ข้าวหมกปลาแซลมอน/ 

ข้าวหมกปลากระพง 
15,000 บาท 

ข้าวมนัไก่  6,000 บาท ข้าวเนือ้อบ (สตูรโบราณ) 7,500  บาท 

ข้าวมนัไก่ทอด 6,500 บาท ข้าวเนือ้อบซอส 7,500  บาท 

ข้าวไก่ยา่งจิม้แจ่ว 6,500 บาท ข้าวผดักุ้ ง/ป ู 7,500  บาท 

ข้าวยําไก่ยา่ง 6,500  บาท ข้าวคลกุกะปิ 7,000  บาท 

ข้าวไก่อบ (สตูรโบราณ) 7,000 บาท ข้าวเนือ้แดง 7,500  บาท 

ข้าวไก่อบซอส 7,000  บาท ข้าวขาววั 7,500 บาท 

ข้าวหน้าเป็ดยา่ง  6,000 บาท ข้าวผดันํา้พริกลงเรือ 7,500 บาท 

ข้าวหน้าเป็ดพะโล้ 
6,000 บาท ข้าวผดันํา้พริกกะปิ+

ปลาททูอด 
7,500  บาท 

ข้าวไก่แดง 6,500 บาท ข้าวผดัเนือ้ 7,000 บาท 

ข้าวผดัไก่ 6,000  บาท ข้าวต้มเนือ้ 7,000  บาท 

ข้าวผดัแหนม 6,000  บาท ข้าวต้มปลา/เนือ้/ปลา/กุ้ง 7,000  บาท 

ข้าวต้มไก่ 6,000 บาท โจ๊กไก่ทรงเคร่ือง 6,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเภทเส้น ราคาต่อ 100 คน ประเภทเส้น ราคาต่อ 100 คน 

ก๋วยเต๋ียวเป็ด 6,000 บาท ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ 6,000 บาท 

ก๋วยเต๋ียวลกูชิน้เนือ้ 
7,000 บาท ขนมจีนแกงเขียวหวาน 

เนือ้/ปลากาย 

7,500 บาท 

ก๋วยเต๋ียวต้มยําไก่ 
(สตูรสโุขทยั) 

7,000 บาท ขนมจีนนํา้ยา/นํา้พริก/แกงไตปลา 6,000 บาท 

ก๋วยเต๋ียวไก่ 6,000 บาท ราดหน้ามาเลย์ ไก่ 6,500 บาท 

ก๋วยเต๋ียวเย็นตาโฟ ทรงเคร่ือง 7,000 บาท ราดหน้ามาเลย์ เนือ้/กุ้ง/ทะเล 7,500 บาท 

บะหม่ี/เกีย้วนํา้ไก่แดง  6,000 บาท ก๋วยเต๋ียวราดหน้าไก่ 6,000 บาท 

สปาเก็ตตีซ้อส ไก่ 6,000 บาท ก๋วยเต๋ียวราดหน้าเนือ้/ทะเล 7,000 บาท 

สปาเก็ตตีซ้อส /เนือ้/ปลาทอด 8,000 บาท กระเพาะปลาเนือ้ไก่+ไขน่ก 
 

6,000 บาท 

สปาเก๊ตตีขี้เ้มาไก่ 7,000 บาท กระเพาะปลาเนือ้ป ู
 

8,000 บาท 

สปาเก๊ตตีขี้เ้มาเนือ้/ทะเล 8,000 บาท กระเพาะปลาเนือ้ปทูรงเคร่ือง 
 

8,000 บาท 

ก๋วยจับ๋ไก่ 6,000 บาท ก๋วยจับ๋เนือ้ 7,000 บาท 

ซบุไก่  7,000 บาท ซบุเนือ้  10,000 บาท 

ซบุหางววั  12,000 บาท   
 

ประเภทป้ิง/ย่าง  ราคาต่อ 100 คน ประเภท ยาํ/ส้มตาํ ราคาต่อ 150 คน 
ไก่ยา่ง ราคา ต่อตวั 190 บาท (1ตวัสามารถทาํได ้4-6จาน) 
ข้ึนอยูก่บังานของลูกคา้ 

ส้มตํา  6,000 บาท (40บาท) 

ไก่ยา่ง + ขา้วเหนียว 6,000 บาท ตําผลไม้ 8,000 บาท  
เน้ือยา่งจ้ิมแจ่ว 7,500 บาท ส้มตําข้าวโพด 8,000 บาท 
ทะเลเผา/กุง้/ปลาหมึก/หอย 12,000 บาท ยํารวมมิตรทะเล 10,000 บาท 
เน้ือสะเต๊ะ 5,000 บาท ยํามามา่ 10,000 บาท 
ไก่สะเตะ๊ 5,000 บาท ลาบไก่ /เป็ด  10,000 บาท 
  นํา้ตกไก่ยา่ง /นํา้ตกเนือ้ 10,000 บาท 
    



 

ทานเล่น ราคาต่อSET 

ขนมจีบ  + ซาลาเปา 50 บาท ต่อชุด 
ไส้กรอกอีสานทอด 50 บาท ต่อชุด 
แหนมทอด 50 บาท ต่อชุด 
ลกูชิน้ปิง้ 15 บาท ต่อไม ้
ลกูชิน้ทอด 20 บาท ต่อชุด 
แฮมเบอร์เกอร์ เนือ้ + เฟรนฟ
ราย 

60 บาท ต่อชุด 

แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ + เฟรนฟราย 50 บาท ต่อชุด 
มะตะบะ  เนือ้/ไก่ 50 บาท ต่อแผน่ 
บาบีควิไก่ 20 บาทต่อไม ้
บาบีควิเนือ้ 25 บาทต่อไม ้
โรตี นม+นํา้ตาล 35 บาท ต่อแผน่ 
โรตี นม+ชีส 55 บาท ต่อแผน่ 
โรตี นม+ช๊อค/นม+สตอเบอร่ี 45 บาท ต่อแผน่ 
 

ประเภทของหวาน - เคร่ืองด่ืม (เลือก
ได้ซุ้มละ 2 รายการ) 

ราคา ต่อ 100 ท่าน (เลือกได้ซุ้มละ 2 รายการ) 

เคร่ืองด่ืม 5,000 บาท นํ้าล้ินจ่ี, นํ้าฝร่ัง, นํ้าสับปะรด, นํ้าองุ่น
, นํ้าส้ม, นํ้าพนัช,์ 

ขนมหวาน 
5,000 บาท 

ลอดช่อง, เฉาก๊วย, ทบัทิมกรอบ, รวม
มิตร, สล่ิม, สาคูแคนตาลูป, นํ้าแขง็ใส 

 

หมายเหตุ 

 ราคายงัไม่รวมค่าจดัเล้ียงนอกสถานท่ี เร่ิมตน้ท่ี 1,000 บาทและค่าพนกังานประจาํซุม้(ข้ึนอยูก่บัระยะทาง เวลาจดังาน
และจาํนวนแขก) 

 ราคายงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 กรณีสั่งตั้งแต่ ซุม้ละ 200 ท่านข้ึนไป (มีส่วนลดค่าบริการนอกสถานท่ี) 


