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COURTYARD BY MARRIOTT

PHUKET TOWN

F E S T I V E



DINNER BUFFET

SET MENU

DATE: Saturday, 24th December 2022
TIME: 18.00 – 22.00 hrs.
VENUE: Krua Talad Yai, 2nd floor
PRICE: THB 1,450 net per adult, including free-flow  
 soft drinks | THB 650 net per child (4 - 12 years
 old), including free-flow soft drinks

BEVERAGE PACKAGE: From THB 695 net per person

MENU HIGHLIGHTS: Roasted turkey, honey roasted 
ham, Argentinian ribeye steak, salmon Wellington,
live tuna carving station, fresh oysters, seafood cooked 
to-order, sushi & sashimi, Christmas desserts and more!

DATE: Sunday, 25th December 2022
TIME: 12.00 – 22.00 hrs.
VENUE: Krua Talad Yai, 2nd floor
PRICE: THB 999 net per person
 *All food will be served in a family style

BEVERAGE PACKAGE: From THB 695 net per person

MENU HIGHLIGHT: Ham hock terrine, smoked tuna loin, 
roasted turkey, honey roasted ham, salmon Wellington, 
Christmas pudding and more!

วนัท่ี: วนัเสารท่ี์ 24 ธนัวาคม 2565 
เวลา: 18.00 – 22.00 น.
หอ้งอาหาร: ครวัตลาดใหญ่ ชัน้ 2
ราคา:  ผู้ใหญ่ ราคา 1,450 บาทสุทธ ิรวมเครื่องดื่มไม่ผสม 
 แอลกอฮอล์ เด็กอายุ 4 – 12 ปี ราคา 650 สุทธ ิรวม 
 เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
แพ็กเกจเครื่องด่ืม: ราคาเริม่ต้น 695 บาทสุทธต่ิอท่าน
เมนูไฮไลท์: ไก่งวงอบ แฮมอบน้ําผึ้ง เน้ือรบิอายจากอารเ์จนตินา 
แซลมอนเวลลิงตัน สเตชั่นทูน่าแล่สด หอยนางรมสด อาหารทะเล
ปรุงในแบบท่ีคุณชอบ ซูชแิละซาชมิ ิขนมหวานเทศกาลครสิต์มาส และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย

วนัท่ี:  วนัอาทิตย์ท่ี 25 ธนัวาคม 2565 
เวลา:  12.00 – 22.00 น.
หอ้งอาหาร: ครวัตลาดใหญ่ ชัน้ 2
ราคา:  999 บาทสุทธต่ิอท่าน *อาหารเสริฟ์สไตล์ครอบครวั
แพ็กเกจเครื่องด่ืม: ราคาเริม่ต้น 695 บาทสุทธต่ิอท่าน
เมนูไฮไลท์: เทอรร์นีขาหมู ปลาทูน่ารมควนั ไก่งวงอบ แฮมอบน้ําผึ้ง 
แซลมอนเวลลิงตัน ครสิต์มาสพุดดิ้ง และอีกหลากหลายเมนู

Christmas Eve

Christmas Day



DINNER BUFFET

BBQ BY THE POOL &
COUNTDOWN PARTY

DATE:  Saturday, 31st December 2022
TIME:  18.00 – 22.00 hrs.
VENUE:  Krua Talad Yai, 2nd floor
PRICE:  THB 1,450 net per adult, including free-flow  
 soft drinks | THB 650 net per child (4 - 12  
 years old), including free-flow soft drinks

BEVERAGE PACKAGE: From THB 695 net per person

MENU HIGHLIGHT: Cheese & cold cuts, Australian  
ribeye steak, oven-baked sea bass, roasted turkey, 
fresh oysters, seafood cooked to-order, sushi & 
sashimi, international desserts and more!

DATE:  Saturday, 31st December 2022
TIME:  19.00 – 01.00 hrs.
 19.00 – 22.00 hrs. All-You-Can-Eat BBQ 
 22.00 – 00.00 hrs. Pass Around Canapés
VENUE: Kolae Pool Bar, 4th floor
PRICE:  THB 1,999 net per adult, including beverage  
 package | THB 999 net per child (4 - 12 years
 old), including beverage package

MENU HIGHLIGHT: Fries boards, nacho & taco bar, 
live BBQ with Andaman prawns, chicken, pork neck 
and beef sliders, plus desserts and more!

วนัท่ี: วนัเสารท่ี์ 31 ธนัวาคม 2565
เวลา: 18.00 – 22.00 น.
หอ้งอาหาร: ครวัตลาดใหญ่ ชัน้ 2
ราคา:  ผู้ใหญ่ ราคา 1,450 บาทสุทธริวมเครื่องดื่มไม่ผสม 
 แอลกอฮอล์ | เด็กอายุ 4 – 12 ปี ราคา 650 สุทธิ
 รวมเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
แพ็กเกจเครื่องด่ืม: ราคาเริม่ต้น 695 บาทสุทธต่ิอท่าน
เมนูไฮไลท์: ชสีและโคลดคั์ท เน้ือรบิอายจากอารเ์จนตินา ปลากระพงอบ 
ไก่งวงอบ หอยนางรมสด อาหารทะเลปรุงในแบบท่ีคุณชอบ ซูชแิละ
ซาชมิิ ขนมหวานนานาชาติ และอ่ืนๆ อีกมากมาย

วนัท่ี:  วนัเสารท่ี์ 31 ธนัวาคม 2565 
เวลา: 19.00 - 01.00 น.
 19.00 – 22.00 น. บุฟเฟต์บารบ์ีคิว
 22.00 – 00.00 น. บรกิารอาหารวา่ง
หอ้งอาหาร: กอและ พูลบาร ์ชัน้ 4
ราคา: ผู้ใหญ่ ราคา 1,999 บาทสุทธ ิรวมแพ็กเกจเครื่องดื่ม
 เด็กอายุ 4 – 12 ปี ราคา 999 สทุธ ิรวมแพก็เกจเครื่องดื่ม
เมนูไฮไลท์: มันฝรัง่ทอด บารบ์ีคิว: กุ้ง / ไก่ / คอหมู / เน้ือ นาโชสแ์ละ
ทาโก้บาร ์พรอ้มด้วยขนมหวาน และเมนูทานเล่นอ่ืนๆ อีกมากมาย

New Year's Eve

New Year's Eve



AFTERNOON TEA

Celebration
   Package

COURTYARD BY MARRIOTT® PHUKET TOWN
1 Soi Surin, Talat Yai, Muang Phuket, Phuket, 83000 Thailand

Unwind and soak up the spirit of the holiday season 
with a Festive Afternoon Tea at Talung Lounge, 
featuring a delectable selection of sweet and savory 
treats paired with premium tea or co�ee. 

DATE: 1 – 31 December 2022
TIME: 12.00 – 17.00 hrs
VENUE: Talung Lounge, 1st floor
PRICE: THB 650 net for 2 persons, including 2  
 glasses of bubbly

Celebrate the end of the year in style with our 
personalized packages – perfect for your private 
party with 30 guests or more!

For more information or reservations,
please contact 076 643 555 or
Restaurant.Phukettown@courtyard.com

เริม่ต้นเทศกาลแหง่ความสุขด้วยชุดน้ําชายามบ่าย ท่ีคุณจะได้ลิ้มลอง
อาหารวา่งพอดีคําท้ังคาวและหวานแสนอรอ่ยในธมีเฟสทีฟ เสริฟ์คู่ชา
หรอืกาแฟระดับพรเีมียมท่ี ตะลุง เลานจ์

วนัท่ี: 1 – 31 ธนัวาคม 2565
เวลา:  12.00 – 17.00 น.
หอ้งอาหาร: ตะลุง เลานจ ์ชัน้ 1
ราคา:  650 บาทสุทธ ิสาํหรบั 2 ท่าน
 ฟร!ี เครื่องดื่มสปารค์กลิ้ง 2 แก้ว

จดังานเฉลิมฉลองสง่ท้ายปีอย่างมีสไตล์ ด้วยแพ็กเกจจดัเลี้ยงท่ีคุณ
สามารถเลือกออกแบบเองได้ ท่ีโรงแรมคอรท์ยารด์ แมรอิอท ภูเก็ต 
ทาวน์  *แพ็กเกจจดัเลี้ยงสาํหรบั 30 ท่านขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรอืจองแพ็กเกจจดัเลี้ยง
โทร 076 643 555 หรอื
Restaurant.Phukettown@courtyard.com

Festive

076 643 555                Restaurant.Phukettown@courtyard.com

www.courtyardphukettown.com


