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บฟุเฟตต์กึใบหยก  

BUFFET AT THE BAIYOKE SKY HOTEL 

Bangkok Sky Restaurant     78th fl. 

เปิดบรกิารทกุวนั เวลา 17.00-19.00 น. และ 19.00-21.00 น. 

อาหารนานาชาตซิฟีู้ ด  

หอ้งอาหารบรรยากาศแนว Street Food ชือ่ดังจากทั่วกรุงเทพฯ มาไวบ้นตกึสูง ใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปไป

พรอ้มกบัการบรกิารท่านดว้ยอาหารบุฟเฟตซ์ฟีู้ดนานาชาต ิในรูปแบบอาหารไทย ญี่ปุ่ น และยุโรป ทัง้ สเต็ก, ผัดไท, ตม้

ย ากุง้น ้าขน้, ซชู,ิ ขา้วเหนียวมะม่วง, และอกีกวา่ 30 รายการ ใหเ้ลอืกอร่อยไดอ้ย่างจุใจ ทัง้ยังสามารถชมววิโดยรอบได ้

ทั่วกรุงเทพฯ จากหอ้งอาหาร   

ฟร!ี เครือ่งดืม่ soft drink 

ฟร!ี ชานมไขมุ่ก 

ฟร!ี ชากาแฟ 

ฟร!ี ชมววิ บนชัน้ 77 และดาดฟ้าพืน้หมุน ชัน้ 84 

 
The newly renovated restaurant combines the style of popular street food from all over Bangkok 

into a high skyscraper, allowing you to enjoy photography with our international seafood buffet in Thai, 

Chinese, Japanese and European flavors, such as Thai Stir-Fried Noodles, Prawn in Creamy Spicy and Sour 

Soup, 20 kinds of noodles, Sushi, Mango with Sticky Rice, and more than 30 menus to choose from, for a 

fully appetizing experience while enjoying views of all around Bangkok from the restaurant. 

 

Recommended  Menus 

Thai Stir-Fried Noodles, Prawn in Spicy and Sour Soup, Stewed Pork Ribs Soup with Chinese Herbs, Stewed 

Beef in Red Wine Sauce, Steamed Egg with Seafood, Mango with Sticky Rice 

Open every day 

 

* Children under 120 cm get half-price discounts. 

* Observation Deck on the 77th Floor and Revolving View Point on the 84th Floor are free of charge! 

* Street Food is only available on the 78th Floor. 

* Hotel reserves the right to change the details without prior notice. 
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Stella Palace Restaurant     79th fl. 

 
เปิดบรกิารทกุวนั เวลา 17.00-19.00 น. และ 19.00-21.00 น. 
 

บฟุเฟ่ตอ์าหารจนีระดบัพรเีมยีม @ภตัตาคารจนีสเตลลา่ พาเลซ 
 
ร่วมเตมิเต็มความสขุแบบพเิศษเหนือระดบักวา่ใครกบั “อาหารโตะ๊จนีรสชาตติน้ต ารับ เสริฟ์แบบคาราวานบุฟเฟต”์ อาหาร

รูปแบบใหม่ ที่คัดสรรอาหารพรีเมี่ยมสุดหรู และวัตถุดบิชัน้เลศิจากทั่วทุกมุมโลก เมนูอาหารกว่า 60 รายการ พรอ้ม

หลากหลายรูปแบบเมนูบุฟเฟตใ์หเ้ลอืกสรร อาท ิเป็ดย่างหนังกรอบ, ราดหนา้กุง้แม่น ้าย่างมันเยิม้, ซฟีู้ดฮองเฮา, ฮะเก๋า

กุง้, เป็ดปักกิง่, หมูหันฮอ่งกง, หมูแดงฮอ่งกง, และเมนูอืน่ๆอกีกวา่ 50 ชนดิใหเ้ลอืก 

 
เมนูแนะน า 

 เป็ดปักกิง่, หมูหันฮอ่งกง,เป็ดย่างหนังกรอบ,ราดหนา้กุง้แม่น ้าย่างมันเยิม้, ซฟีู้ดฮองเฮา, 

พรอ้มเมนูพเิศษ เสริฟ์แบบไม่จ ากดั 

 ราดหนา้กุง้แม่น ้าย่างมันเยิม้ 

 ราดหนา้มกิซซ์ฟีู้ด มาครบทัง้กุง้ หอย ปู ปลา 

 ออสว่นหอยนางรมกระทะรอ้น 

ฟร!ี เครือ่งดืม่ Soft drink, ชาจนี เกก๊ฮวย, ชานมไขมุ่ก 

ฟร!ี ชมววิ บนชัน้ 77 และดาดฟ้าพืน้หมุน ชัน้ 84 

 
Enjoy the special and superb “Authentic traditional Chinese cuisine served by caravan buffet”, a 

new type of luxurious food selected from the finest dishes and premium raw materials from around the 

world. The food is served in 10 caravans offering more than 60 menus with various types of dishes in 

buffet style, such as Seafood in Hong Hao Style, Shark Fin and Crab Meat Soup, Stir-fried Horse Crab with 

Curry Powder, Shrimp Dumplings (Har Gow), Peking Duck, Hong Kong Barbecued Suckling Pig, Hong Kong 

Barbecued Pork, and more than 50 menus to choose from. 

 

Recommended Menus 

Peking Duck, Hong Kong Barbecued Suckling Pig, Seafood in Hong Hao Style, Sea Asparagus in Fish Maw 

Soup, Steamed Egg with Seafood, Sago in Coconut Milk with Cantaloupe, to satisfy your appetite and taste 

buds 

* Children under 120 cm get half-price discounts. 

* Observation Deck on the 77th Floor and Revolving View Point on the 84th Floor are free of charge! 

* Hotel reserves the right to change the details without prior notice 
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Bangkok Balcony     81st fl. 

 
มือ้กลางวนั : วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์เวลา 11.30-13.30 น. อาหารนานาชาตซิฟีู้ ด 

มือ้เย็น : บรกิารทกุวนั เวลา 17.00-19.00 น. และ 19.00 – 21.00 น. ป้ิงยา่ง & อาหารทะเลและ 

บฟุเฟตน์านาชาต ิ

 
Bangkok Balcony คดัสรรวตัถุดบิคณุภาพเกรดเอเพือ่น ามาประกอบอาหาร โดยเฉพาะกุง้แม่น ้า หอยนางรม และเน้ือแกะ 

เน้ือเซอรล์อยดน์ าเขา้จากออสเตรเลยี หอยแมลงภู่ พรอ้มซฟีู้ด 

*ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ฟร!ี เครือ่งดืม่ soft drink 

ฟร!ี ชานมไขมุ่ก 

ฟร!ี ชากาแฟ 

ฟร!ี ชมววิ บนชัน้ 77 และดาดฟ้าพืน้หมุน ชัน้ 84 

เด็กสงู 80-120 ซม. ครึง่ราคาของผูใ้หญ่ 

เด็กสงู 120 ซม.ขึน้ไป คดิเท่าผูใ้หญ่ 

 
Lunch: Saturday-Sunday 

11.30-13.30 hrs. 

Seafood and 

International buffet 

Dinner: daily 

17.00-19.00 hrs. & 19.00-21.00 hrs. 

Grilled & seafood and 

International buffet 

 

Bangkok Balcony selects A-grade quality raw materials for food preparation, especially lamb and 

sirloin imported from Australia, New Zealand mussels, as well as various kinds of seafood, Sushi-Sashimi, 

and more than 100 menus of special international food, such as Parma Ham, Shrimp Cocktail, Caesar 

Salad, Pasta, Tonkatsu, Boiled Salmon Head in Sweet Soy Sauce, Curry Rice, Thai Stir-Fried Noodles, 

Sirloin, Salmon Steak, Seafood Lasagna, etc., along with fruits and desserts from Thailand and other 

countries. 

 

Recommended Menus 

Baked Sirloin imported from Australia, Baked Honey Ham, Lamb Steak, Seafood, Stewed Beef in Red Wine 

Sauce, Seafood Lasagna, Crepe Suzette 

* Children under 120 cm get half-price discounts. 

* Observation Deck on the 77th Floor and Revolving View Point on the 84th Floor are free of charge! 

* Hotel reserves the right to change the details without prior notice. 
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Outdoor Sky Box     81st fl.  

เปิดบรกิารทกุวนั เวลา 17.00-22.00 น. ชุดพรเีมยีมและบฟุเฟ่ตใ์นหอ้งแอร ์

ดืม่ด า่กบัอาหารเลศิรสในมุมมองแบบพาโนราม่า ดว้ยดไีซนข์องตวัอาคารท าให ้Bangkok Balcony ชัน้ 81 โซน 

Outdoor แบ่งออกเป็น 4 มุม ท าใหผู้ท้ีเ่ขา้ไปเยอืนรูส้กึเหมอืนไดอ้อกไปยนืบน “ระเบยีงของกรงุเทพฯ” สามารถชืน่ชม 

และสมัผัสความสวยงามของกรงุเทพฯ ไดแ้บบไมม่สี ิง่ใดมาขวางกัน้ 

Bangkok Balcony สว่นทีเ่ป็น Open-Air แบ่งออกเป็น 4 Balcony ตัง้ชือ่ตามทศิทัง้ 4 ไดแ้ก ่ทศิเหนือ (North 

Balcony), ทศิใต ้(South Balcony), ทศิตะวนัออก (East Balcony) และทศิตะวนัตก (West Balcony) โดยทัง้ 4 

Balcony จะมมีนตเ์สน่หท์ีแ่ตกตา่งกนัไป จ ากดัเพยีง Balcony ละ 20 ทีน่ั่งเท่านัน้ 

เซทเมนูสดุพรเีมีย่มเสริฟ์ใหท้ีโ่ตะ๊  

ฟัวกราส ์

ซปุล็อปสเตอร ์

ซฟีู้ดย่าง  

สเต็กแซลมอนนอรเ์วย ์

สเต็กเน้ือสนัในออสเตรเลยี 

Duck confit 

สเต็กลิน้ววั 

นาเบะเน้ือวากวิสไลด ์

*เมนูหลกัเลอืก 1 อย่าง*และสามารถทานบุฟเฟ่ตข์อง Indoor โปรพรเีมีย่ม 

ฟร!ี ชมววิ บนชัน้ 77 และดาดฟ้าพืน้หมุน ชัน้ 84 

 
Dinner: daily 

17.00-22.00 hrs. Premium set & indoor buffet 

As the building design creates panoramic views, Bangkok Balcony is divided into 4 corners making 

visitors feel as if they are standing on the “Balcony of Bangkok”. Sky Box allows customers to appreciate 

and experience the beauty of Bangkok with no obstructions. Open-air Bangkok Balcony is divided into 4 

balconies named according to the 4 directions: North Balcony, South Balcony, East Balcony and West 

Balcony. Each of the four balconies offer a unique charm limited to only 20 seats per balcony. 

 
Menus for Sky Box 

Cold Appetizers, such as Liver Pate, Roasted Beef, Ham Leg, Parma Ham, Drunken Chicken 

Hot Appetizers, such as Prawn with Italian Sauce, Scallop with Café De Paris Sauce, Salmon with Passion 

Fruit Sauce 
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Premium Grilled Seafood Set, such as Rock Lobster, Scallop, Horse Crab, New Zealand Mussel, White 

Shrimp, Spotted Babylon Snail, Sashimi Set, Crab Meat Fried Rice, Fried Rice with Fish Sauce, Spaghetti 

with Tomato Sauce, Cabonara Spaghetti, Thai Stir-Fried Noodles with River Prawns, Shark Fin Soup, River 

Prawn in Spicy and Sour Soup or Lobster Bisque, Rib Eye in Spicy Noodle Soup or Sliced Pork in Spicy 

Noodle Soup 

Main course, select from Australian Lamb Chop Steak, Australian Tenderloin Steak, Norwegian Salmon 

Steak, Pork Chop Steak, Signature Dish (Deep-fried Duck with Chinese Herbs), Stewed Beef in Red Wine 

Sauce or Stewed Chicken in Tomato Sauce, Crepe Suzette, Chinese Dessert served with a cup of Ginger 

Tea, Cake, a glass of Red Wine or White Wine per person, a cup of Tea/Coffee per person 

 
Recommended Menus 

Liver Pate, Scallop with Café De Paris Sauce, Lamb Steak, Seafood, Crab Meat Fried Rice, Fried Rice with 

Fish Sauce, Rib Eye in Spicy Noodle Soup or Sliced Pork in Spicy Noodle Soup, Crepe Suzette, Chinese 

Dessert served with a cup of Ginger Tea 

 

* Observation Deck on the 77th Floor and Revolving View Point on the 84th Floor are free of charge! 

* Hotel reserves the right to change the details without prior notice. 

 

Roof Top Bar     83rd fl. 

เปิดบรกิารทกุวนั เวลา 16.00-23.00 น. เคร ือ่งดืม่ 1 แกว้ + ของวา่ง 1 อยา่ง 

Daily : 16.00-23.00 hrs. 1 drink + 1 snack    
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ขอ้มูลหอชมววิ 

ที่หอชมววิ ชัน้ 77 ท่านสามารถเพลดิเพลนิไปกับทัศนียภาพของกรุงเทพฯ และเขตปรมิณฑล พรอ้มกับสนุกกับสาระ

ความรูต้า่ง ๆ จากนทิรรศการภาพถ่ายประวตัศิาสตรเ์รือ่งราวสมัยรัตนโกสนิทร ์วดิทีัศนเ์รื่องราวประวัตแิละศลิปวัฒนธรรม

ของไทย คอมพวิเตอรม์ัลตมิีเดยีพรอ้มขอ้มูลของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มองเห็นทัศนียภาพไดอ้ย่างใกลต้าดว้ย

กลอ้งเทเลสโคป ที่มีก าลังขยายสูง เก็บภาพที่สวยงาม จากทัศนียภาพที่ประทับใจ และมุมจ าลองถ่ายภาพที่ระลกึใน

รูปแบบตา่งๆ และรา้นขายของทีร่ะลกึ สามารถขึน้หอชมววิไดด้ว้ยลฟิทแ์กว้ที่สูงสุดในประเทศไทย จากชัน้ 1 ดา้นหนา้

โรงแรม ถงึชัน้ 77 ดว้ยเวลาเพยีง 80 วนิาท ี

ดาดฟ้าพืน้หมุน ชัน้ 84 เป็นจุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในกรุงเทพฯ ชมทัศนียภาพไดเ้ต็มตา รับสายลมอนับรสิทุธิ ์โดยไม่มกีระจก

ขวางกัน้ พืน้ดาดฟ้าจะหมุนไปรอบตวัอาคารชา้ ๆ ใหช้มมุมมองตา่ง ๆ ของกรุงเทพฯ ได ้360 องศา 

เวลาเปิด-ปิดจดุชมววิ วนัจันทร ์– วนัอาทติย ์เวลา 10.00 – 24.00 น. 

เวลาเปิด-ปิดพืน้หมุน วนัจันทร ์– วนัอาทติย ์10.00 – 22.00 น. 

 
OBSERVATION DECK INFORMATION 

At the Observation Deck on the 77th Floor, you can take pleasure in the scenery of Bangkok and vicinity, 

with the enjoyment of knowledge from the Historical Photography Exhibition of Rattanakosin Period, video 

of Thailand’s history, art and culture, and multimedia computer providing information of interesting tourist 

attractions. You can also have an up-close look at the beautiful scenery using telescope. With high 

magnification, it can capture splendid images from the impressive scenery. This place also provides retro 

spaces for photography and souvenir shop. You can get to the Observation Deck by using the tallest glass 

elevator in Thailand, located in front of the hotel, from the 1st Floor to the 77th Floor within 80 seconds. 

The Revolving View Point on the 84th Floor is the highest view point in Bangkok, allowing you to enjoy full 

scenery while taking in pure wind without any obstructing glass. The roof floor slowly revolves around the 

building, giving you a 360-degree viewpoint of Bangkok. 

Opening – Closing Time of Observation Deck Monday – Sunday at 10.00 – 24.00 hrs 

Opening – Closing Time of Revolving View Point Monday – Sunday at 10.00 – 22.00 hrs. 

 

 


