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รายการอาหาร ของว่าง  บาร์บีควิ ฟองดูและเคร่ืองดืม่ 
 

สวนไทรโยค รีสอร์ท ยนิดีน ำเสนอ รำยกำรอำหำร ของวำ่ง พร้อมชุดบำร์บีคิวและเคร่ืองด่ืมใน
รำคำพิเศษ ลกูคำ้ทุกท่ำนสำมำรถเลือกรำยกำรและจ ำนวน โดยสัง่ซ้ือล่วงหนำ้จำกส ำนกังำนกรุงเทพ ก่อน
เดินทำง    เพื่อเสริมในรำยกำรท่องเท่ียวท่ีไดจ้องไวก้บัสวนไทรโยค รีสอร์ท      (รำคำจดัซ้ือล่วงหนำ้ จำก
ส ำนกังำนจะถกูกว่ำรีสอร์ท 10% - 30%)  
 
ช่ือผูจ้อง...................................... ช่ือคณะ ............................. เบอร์ติดต่อ.................................  
วนัท่ีเช็คอินท.์............................. วนัท่ีเช็คเอำท…์…………. รำยกำรท่ีสัง่ใชว้นัท่ี...................  
เวลำ............................................  จดัเตรียม ณ บริเวณ……………………………………………... 
 
หมวดที ่1  รายการอาหารและของว่าง ( *** หากยอดรวมส่ังซ้ือมากกว่า 2,000 บาท จะได้รับส่วนลด 10%) 
    ขนาดเลก็      ขนาดใหญ่ 
1.  ปลารากกลว้ยทอด (ราดน ้ าย  า/ทรงเคร่ือง) 
    ราคา  120 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  150  บาท  จ  านวน.......จาน 
2.  ปลาแรดทอด (ราดน ้าปลา/กระเทียม) 

          ราคา  -      บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  200  บาท  จ านวน.......จาน  
3.  ปลาคงัน ้าพุร้อน (ลวกจ้ิมสมุนไพร) 
                ราคา  120 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  200  บาท  จ านวน.......จาน 

4.  ปลาคงัผดัฉ่า   ราคา  120 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  200  บาท  จ านวน.......จาน 

5.  ตม้โคลง้ปลาคงั  ราคา  120 บาท   จ านวน.......ถว้ย    ราคา  200  บาท  จ านวน.......หมอ้ไฟ 

6.  ตม้ย  าปลาคงั   ราคา  120 บาท   จ านวน.......ถว้ย    ราคา  200  บาท  จ านวน.......หมอ้ไฟ 

7.  ย  าสาวไทรโยค (น ้าย  าซีฟู๊ ด) ราคา  100 บาท   จ านวน.......ถว้ย    ราคา  200  บาท  จ  านวน.......หมอ้ไฟ 

8.  ย  าเชลยศึก (น ้าย  าน ้าพริกเผา) ราคา  100 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  200  บาท  จ  านวน.......จาน 

9.  ย  าวุน้เส้นท่าเรือ                       ราคา  100 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  150  บาท  จ  านวน.......จาน 

10.  ย  าไข่เยีย่วมา้   ราคา  80   บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  150  บาท  จ  านวน.......จาน 

11.  หมูมะนาว   ราคา  100 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  150  บาท  จ  านวน.......จาน 
12.  แกงป่าสวนไทรโยค  ราคา  80   บาท   จ านวน.......ถว้ย    ราคา  150  บาท  จ  านวน.......หมอ้ไฟ 

13.  ผดัฉ่าทะเลรวมมิตร  ราคา  120 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  200  บาท  จ  านวน.......จาน 
14.  ลาบหมูหอมเจียว  ราคา  120 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  150  บาท  จ  านวน.......จาน 
15.  รวมมิตรชุปแป้งทอด  ราคา  100 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  200  บาท  จ  านวน.......จาน 
16.  บล็อคโคล่ีผดักุง้  ราคา  100 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  150  บาท  จ านวน.......จาน 
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17.  ฉู่ฉ่ีปลากด   ราคา    80 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  200  บาท  จ  านวน.......จาน 
18.  หมูป่าผดัเผด็                       ราคา  100 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  150  บาท  จ านวน.......จาน 
19.  ปลาทบัทิมผดัค่ืนฉ่าย ราคา  120 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  180  บาท  จ านวน.......จาน 
20.  ฟักไก่ตุ๋นมะนาวดอง  ราคา    80 บาท   จ านวน.......ถว้ย    ราคา  150  บาท  จ  านวน.......หมอ้ไฟ 

21.  น ้าพริกปลาดุก                       ราคา    80 บาท จ านวน.......จาน    ราคา  120  บาท  จ  านวน.......จาน 
22.  ไก่คัว่เกลือ   ราคา   120 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  150  บาท  จ  านวน.......จาน 

23.  แกงส้มผกัรวม / ชะอมไข่ / มะละกอ กุง้สด 
    ราคา  120 บาท   จ านวน.......ถว้ย    ราคา  180  บาท  จ  านวน.......หมอ้ไฟ 

24.  หมูแดดเดียว   ราคา  100 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  200  บาท  จ  านวน.......จาน 

25.  ขา้วผดัหมู/ไก่/กุง้  ราคา    60 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  180  บาท  จ  านวน.......จาน 

26.  ถัว่ลิสงทอด   ราคา    60 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  120  บาท  จ านวน.......จาน 
27.  เมด็มะม่วงคัว่เกลือ  ราคา  100 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  200  บาท  จ  านวน.......จาน 
28.  เฟรนช์ฟราย   ราคา    80 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  150  บาท  จ  านวน.......จาน 

29.  ขา้วเกรียบ   ราคา    60 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  120  บาท  จ  านวน.......จาน 

30.  ขา้วสวย (โถ)  ราคา    70 บาท   จ านวน.......โถ 
31.  ผลไมร้วมมิตร  ราคา    70 บาท   จ านวน.......จาน    ราคา  150  บาท  จ  านวน.......จาน 

32.  รวมมิตรลอยแกว้ (วุน้มะพร้าว/ถัว่แดง/แหว้) 
   ราคา    35 บาท   จ านวน.......ถว้ย    ราคา  120  บาท  จ  านวน.......ถว้ย 

33.  เงาะ / ลูกตาล ลอยแกว้ ราคา    35 บาท   จ านวน.......ถว้ย    ราคา  120  บาท  จ  านวน.......ถว้ย 
34.  ล้ินจ่ี / สละ ลอยแกว้  ราคา    40 บาท   จ านวน.......ถว้ย    ราคา  150  บาท  จ  านวน.......ถว้ย 
35.  พีชลอยแกว้ (รายการแนะน า)ราคา     50 บาท   จ านวน.......ถว้ย    ราคา  180  บาท  จ  านวน.......ถว้ย 
36.  บวัลอยน ้าขิง  ราคา    35 บาท   จ านวน.......ถว้ย    ราคา  120  บาท  จ  านวน.......ถว้ย 
  

         หมวดท่ี 1 รวมเงิน...........................................บาท 
 
หมวดที ่2  บาร์บีคิว  ฟองดู  ( *** หากยอดรวมส่ังซ้ือมากกว่า 2,000 บาท จะได้รับส่วนลด 10%) 
2.1  รายการบาร์บีคิวทุกรายการ บริการลา้งท าความสะอาดและจดัในถาดอยา่งดีพร้อมส าหรับการป้ิงยา่ง 
2.2  รายการฟองดูทุกรายการบริการลา้งท าความสะอาด หัน่และหมกัจดัในถาดอยา่งดีพร้อมส าหรับการทอด    
      (ลูกคา้เป็นผูเ้สียบไมแ้ละทอด)          
2.3  ลูกคา้ท่านใดสั่งบาร์บีคิวหรือฟองดู เกิน 2,000 บาท  ทางสวนไทรโยค รีสอร์ท ยนิดีอภินนัทนาการเตาบาร์ 
       บีคิวพร้อมน ้าจ้ิมหรือเตาชุดทอดฟองดูพร้อมมายองเนส  ตามปริมาณการสั่ง 
2.4  เตาบาร์บีคิวและชุดเตาส าหรับทอดฟองดู จดัเตรียมใหท่ี้บริเวณสนามหญา้และเรือนอาหารเท่านั้น 
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               ชุดละ   จ านวน 
1.  ไก่หมกับาร์บีคิว เสียบไมพ้ร้อมพริกหยวก สับปะรด หอมใหญ่ ไมล้ะ 25 บาท  ............ 
2.  หมูหมกับาร์บีคิวเสียบไมพ้ร้อมพริกหยวก สับปะรด หอมใหญ่      ไมล้ะ 30 บาท  ............ 
3.  คอหมูหมกับาร์บีคิวเสียบไมพ้ร้อมพริกหยวก สับปะรด หอมใหญ่ ไมล้ะ30 บาท  ............ 
4.  เน้ือหมกับาร์บีคิวเสียบไมพ้ร้อมพริกหยวก สับปะรด หอมใหญ่ ไมล้ะ 35 บาท  ............ 
5.  คอหมูหมกัช้ินใหญ่ พร้อมน ้าจ้ิมแจ่ว   250   บาท / 1 กิโล  ............ 
6.  เน้ือหมกัหมกัช้ินใหญ่ พร้อมน ้าจ้ิมแจ่ว   300   บาท / 1 กิโล  ............ 
7.  ปลาหมึก      300   บาท / 1 กิโล  ............ 
8.  หอยแครง      120   บาท / 1 กิโล  ............ 
9.  หอยแมลงภู่      120   บาท / 1 กิโล  ............ 
10.  กุง้กุลาด า      350   บาท / 1 กิโล  ............ 
11. กุง้แม่น ้า (ขนาด 15-18 ตวั / 1 กิโลกรัม)  400   บาท / 1 กิโล  ............ 
12. กุง้ลายเสือ      800   บาท / 1 กิโล  ............ 
13. ปูมา้       400   บาท / 1 กิโล  ............ 
14. ชุดผกับาร์บีคิว ขนาดเล็ก    100   บาท / ทานได ้4-6 ท่าน ............ 
15. ชุดผกับาร์บีคิว ขนาดใหญ่    200   บาท / ทานได ้8-10 ท่าน ............ 
16. ไก่หมกัสูตรฟองดู แพผาผึ้ง รีสอร์ท   200   บาท / 1 กิโล  ............ 
17. หมูหมกัสูตรฟองดู แพผาผึ้ง รีสอร์ท   250   บาท / 1 กิโล  ............ 
18. เน้ือหมกัสูตรฟองดู แพผาผึ้ง รีสอร์ท   300   บาท / 1 กิโล  ............ 
19. ชุดเตาพร้อมกระทะทองเหลืองอยา่งดี ส าหรับทอดฟองดู พร้อมน ้าจ้ิมมายองเนส 500 บาท  .......... 
      ( เทคนิคในการทานฟองดู 1.รอน ้ามนัเดือด 2.ใชไ้มเ้สียบเน้ือสัตวที์ละ 1 ช้ิน 3.น าเน้ือสัตวล์งไปทอดใน   
    น ้ามนั 4.รอดูฟองท่ีเกิดจากฟองดูจนสุก 5.น าข้ึนมาจ้ิมกบัมายองเนสสูตรพิเศษพร้อมรับประทาน )  
20. เตาบาร์บีคิวขนาดเล็ก พร้อมถ่าน     500   บาท     ............ 
 (เตาขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 50 cm.พร้อมถ่านจ านวน 1 ถุงเล็ก) 
21. เตาบาร์บีคิวขนาดใหญ่ พร้อมถ่าน    1,000 บาท     ............ 
 (เตาขนาด 1 m. x 50 cm. พร้อมถ่านจ านวน 1 ถุงใหญ่) 
22. น ้าจ้ิมซีฟู๊ ด ขนาดเล็ก (1/2 ลิตร)    150    บาท     ............ 
23. น ้าจ้ิมซีฟู๊ ด ขนาดใหญ่ (1 ลิตร)    250    บาท     ............ 
 

       หมวดท่ี 2 รวมเงิน...........................................บาท 
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หมวด ที ่3  เคร่ืองดื่ม (***หากยอดรวมส่ังซ้ือมากกว่า 2,000 บาท จะได้รับส่วนลด 10% , หากยอดรวม
ส่ังซ้ือมากกว่า 5,000 บาท จะได้รับส่วนลด 15%  ) 
 

1. โซดาวนัเวย ์       15      บาท /   1  ขวด   ................ 
2.  น ้าอดัลมขนาด 1.25 ลิตร (ขวดพลาสติก)   40      บาท /   1  ขวด   ................ 
3.  น ้าอดัลม กระป๋อง        20      บาท /   1  กระป๋อง  ................ 
4.  น ้าเปล่าสิงห์ เล็ก      15      บาท /   1  ขวด   ................ 
5.  น ้าเปล่าสิงห์ กลาง      20      บาท /   1  ขวด   ................ 
6.  น ้าเปล่าสิงห์ ใหญ่      30      บาท /   1  ขวด   ................ 
7.  สปายไวน์คูลเลอร์ (เลือกสีได)้     50      บาท /   1  ขวด   ................ 
8.  Blend 285       350    บาท /   1  ขวด   ................ 
9.  101 Pipers        480    บาท /   1  ขวด   ................ 
10. Rejency แบน       350    บาท /   1  ขวด   ................ 
11. Rejency กลม       650    บาท /   1  ขวด   ................ 
 

12. เบียร์ลีโอ          60       บาท /   1  ขวด   ................ 
13. เบียร์ลีโอ สด  (พร้อมแกว้พลาสติก)               3,900  บาท /   1  ถงั (30 ลิตร)  ................ 
14. เบียร์สิงห์          80       บาท /   1  ขวด   ................ 
15. เบียร์สิงห์  สด (พร้อมแกว้พลาสติก)     4,900  บาท /   1 ถงั (30 ลิตร)  ................ 
16. เบียร์ไฮเนเกน้         100     บาท /   1  ขวด   ................ 
17. น ้าแขง็ ขนาดกลาง (60x30x30x cm)      300     บาท /   1  ถงั    ................ 
18. น ้าแขง็ ขนาดใหญ่ (100x50x60x cm)    500     บาท /   1  ถงั   ................ 
19. น ้าแขง็                                                                   25       บาท /   1 เหยอืก         ................                                      
         

  หมวดท่ี 3 รวมเงิน...........................................บาท 


