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Introduction

พิซซ่ามาสเตอร์ คือตำ�แหน่งสุดยอดเชฟพิซซ่าในตำ�นานของร้านพ่อมดพิซซ่า
ร้านพิซซ่าอันดับหนึ่งของโลก แต่แล้ววันหนึ่งพิซซ่ามาสเตอร์ได้หายตัวไปอย่างลึกลับ
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ชื่อเสียงของร้านตกต่ำ�ลง เพื่อทวงร้านพิซซ่าอันดับหนึ่งกลับมา
จึงมีการจัดแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดเชฟพิซซ่าคนใหม่ ผู้มีทักษะยอดเยี่ยม ที่จะกอบกู้
ชื่อเสียงของร้านกลับมาได้ ผู้ที่คู่ควรกับตำ�แหน่ง “พิซซ่ามาสเตอร์” คนถัดไปจะเป็นใคร
เกมพิซซ่ามาสเตอร์ เป็นเกมวางแผน เล่นได้ 2-5 คน ผูเ้ ล่นแต่ละคนเป็นเด็กฝึกงานใน
ร้านพิซซ่าทีพ
่ ร้อมจะพิสจ
ู น์ความสามารถของตนเองเพือ
่ ก้าวสูต
่ �ำ แหน่งพิซซ่ามาสเตอร์คนถัดไป
ด้วยบททดสอบคือ ผูท
้ ส
่ี ร้างชือ
่ เสียงให้กบ
ั ร้านให้ได้มากทีส
่ ด
ุ จากการทำ�พิซซ่า
จะเป็นผูท
้ ไ่ี ด้รบ
ั ชัยชนะไปในครัง
้ นี้
เพียงแต่ความท้าทายที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ กฎข้อแรกเด็กฝึกงานทุกคนต้องแข่งขันอยู่ในครัว
เดียวกัน วัตถุดิบที่หมายปองอาจถูกผู้เล่นอื่นแย่งชิงไปได้ทุกเมื่อ และกฏข้อที่สองสำ�หรับ
เด็กฝึกงานที่ใช้วัตถุดิบเหลือจะต้องถูกทำ�โทษ
อย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไป ถึงเวลาที่จะแสดงความสามารถของคุณ
สร้างชื่อให้กับร้านพ่อมดพิซซ่า และพิสูจน์ว่าคุณคือ พิซซ่ามาสเตอร์!

“…Fire up your spirits,
all the Pizza Trainees…”

Game components

Objective

ผู้เล่นต้องแข่งกันสร้างชื่อเสียงให้ร้าน ผู้เล่นที่สร้างชื่อเสียงรวมได้มากที่สุดจะได้ตำ�แหน่ง “พิซซ่ามาสเตอร์” ไป
โดยในเกมนี้สามารถสร้างชื่อเสียงได้ 2 ทางด้วยกัน คือ
1. ระหว่างเกม - ผู้เล่นที่ทำ�การ์ดเมนูสำ�เร็จ จะได้ชื่อเสียงไป
2. เมื่อจบเกม - ผู้เล่นที่มีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนดของการ์ดบทบาท จะได้คะแนนชื่อเสียงพิเศษ
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P lay modes

เกมพิซซ่ามาสเตอร์นี้ ทุกคนจะต้องแย่งวัตถุดิบกันเพื่อทำ�พิซซ่าให้ได้คะแนนชื่อเสียง
โดยมีความยากอยู่ 2 ระดับด้วยกัน คือ
1. Trainee mode (โหมดฝึกหัด) : (ดูหน้า 3) ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับ “การ์ดเมนู” ถือขึ้นมือตัวเอง
** Tutorial mode (เริ่มเล่น) สำ�หรับการเล่นครั้งแรกแนะนำ�ให้เริ่มเล่นโดยยังไม่ใช้
“การ์ดบทบาท” (สีเขียว) และ “การ์ดเป้าหมายประจำ�วัน” (สีชมพู) เพื่อให้เข้าใจการเล่นก่อน
2. Master mode (โหมดคนเก่ง) : (ดูหน้า 7) เหมาะสำ�หรับผู้ที่รักการแข่งขันเป็นชีวิตจิตใจ และพร้อมที่
จะพิสจ
ู น์ตนเองว่า “ข้านีแ้ หละคือ พิซซ่ามาสเตอร์ ทีแ่ ท้ทรู”
“การ์ดเมนู” วางที่กองกลางแย่งกันทำ�ได้ ซึ่งแต่ละคนจะทำ�พิซซ่ากี่ใบก็ได้ แต่ทำ�ได้ครั้งละ 1 ใบ
และต้องรอวนมาอีกครั้งเพื่อทำ�ใบถัดไป

Mode Comparisons
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น

Tutorial

Trainee

Master

เงินตัง
้ ต้นของผูเ้ ล่นแต่ละคน

4 เหรียญ

4 เหรียญ

4 เหรียญ

การ์ดเมนู : บนมือ
*ตอนเริม
่ เกม

4 ใบ

4 ใบ

1 ใบ (เมนูพิเศษ - สีม่วง)

การ์ดเมนู : แย่งกันบนโต๊ะ

0

0

ดูจากตารางในหน้า 8

การ์ดเป้าหมายประจำ�วัน

0

1 ใบ ต่อวัน 1 ใบ ต่อวัน

การ์ดบทบาท ใช้ใน 1 เกม

0

3 ใบ

3 ใบ

มีความสามารถจองวัตถุดิบ

ไม่มี

มี

มี

มีความสามารถแลกวัตถุดบ
ิ

ไม่มี

มี

มี

จำ�นวนพิซซ่าทีท
่ �ำ ได้ตอ
่ รอบ

ไม่จำ�กัด

ไม่จำ�กัด

1 เมนู ต่อครั้ง

เงินช่วยเหลือให้เด็กฝึกงานรัง
้ ท้าย

0

1 เหรียญ

1 เหรียญ
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Trainee mode

Game Setup

Game play

เกมจะแบ่งรอบเป็นวัน โดย 1 วันจะแบ่งออกเป็น 6 ช่วง ผู้เล่นจะเล่นวนตามลำ�ดับที่ลูกศรแต่ละช่วงกำ�หนดไว้
ในโหมดฝึกหัด (Trainee mode)
- ในช่วงการสั่งวัตถุดิบ ผู้เล่นที่สั่งวัตถุดิบมากที่สุดในแต่ละชนิดจะได้สิทธิจองวัตถุดิบนั้น (อ่านในหน้า 4)
- ในช่วงการทำ�พิซซ่า ผู้เล่นสามารถแลกการ์ดเมนูที่ทำ�เสร็จแล้ว เป็นวัตถุดิบได้ตามข้อกำ�หนด (อ่านในหน้า 5)
- ในตอนจบเกม ผู้เล่นที่มีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนดของการ์ดบทบาท จะได้คะแนนชื่อเสียงพิเศษ (อ่านในหน้า 6)
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ตัวอย่าง : ลำ�ดับการเล่นตามลูกศรขาว สีเขียว > สีฟ้า > สีแดง
ลำ�ดับย้อนกลับลูกศรดำ� สีแดง > สีฟ้า > สีเขียว

Turn sequence

1) Start the day (ช่วงเปิดร้าน) ผู้เล่นจะเล่นตามลำ�ดับ
ลูกศรขาว (ทวนเข็มนาฬิกา)
1.1 เปิดการ์ดเป้าหมายประจำ�วัน 1 ใบ ให้ผู้เล่นทุกคนเห็น
1.2 ผู้เล่นแต่ละคนจั่วการ์ดเมนูขึ้นมือ ให้ครบคนละ 4 ใบ
(5 ใบ เมื่อมีผู้เล่นมีชื่อเสียงถึง 10 คะแนน และ 6 ใบ เมื่อถึง 25 คะแนน)
1.3 ผู้เล่นแต่ละคนสามารถทิ้งการ์ดเมนูที่ไม่ต้องการลงกองทิ้ง และจั่วใหม่ตามจำ�นวนที่ทิ้งไป ได้ 1 ครั้งใน
ช่วงเปิดร้านในแต่ละวัน
*หากกองการ์ดเมนูหมด ให้นำ�การ์ดเมนูจากกองทิ้งมาสลับใหม่ และใช้เป็นกองการ์ดเมนูแทน
(2) Shopping (สั่งวัตถุดิบ) - ตามลำ�ดับลูกศรขาว (ทวนเข็มนาฬิกา)
2.1 สั่งวัตถุดิบ โดยนำ�เหรียญ “ทั้งหมด” ไปวางในวงกลมของช่องวัตถุดิบที่ต้องการแต่ละช่อง (ได้แก่ ชีส,
ผัก, ซีฟู้ด, เนื้อ) เพื่อสั่งวัตถุดิบเข้ามาในร้าน เสร็จแล้ววนไปตาผู้เล่นถัดไปตามลำ�ดับจนครบทุกคน
- สามารถกระจายเหรียญที่มี แบ่งวางเพื่อสั่งวัตถุดิบหลายประเภทได้
- ถ้าต้องการวางมากกว่า 1 เหรียญในวัตถุดิบประเภทเดียว ให้วางเหรียญซ้อนเป็นตั้งเดียวกัน
2.2 เติมวัตถุดิบสู่ตู้เย็นตามจำ�นวนเหรียญรวมที่สั่งไว้ หลังผู้เล่นทุกคนสั่งวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เติมชีส ใส่ตู้เย็นจำ�นวน 2 ชิ้น ต่อ 1 เหรียญ
- เติมผัก ซีฟู้ด และเนื้อ ใส่ตู้เย็นจำ�นวน 1 ชิ้น ต่อ 1 เหรียญ
2.3 การจองวัตถุดิบ : ผู้เล่นที่สั่งวัตถุดิบมากทีุ่สุดในแต่ละ
ประเภทจะได้จองวัตถุดิบชนิดนั้นๆ โดยการนำ�วัตถุดิบ
จากที่เติมแล้วมาวางตั้งไว้บนเหรียญของผู้เล่นที่สั่ง
วัตถุดิบมากที่สุด
- ถ้าผู้ที่ได้จองวาง 1-3 เหรียญ จะได้จองวัตถุดิบ 1 ชิ้น
- ถ้าผู้ที่ได้จองวาง 4 เหรียญขึ้นไป จะได้จองวัตถุดิบ 2 ชิ้น
ถ้าการสั่งวัตถุดิบมากสุดมีมากกว่า 1 ผู้เล่น จะไม่มีผู้เล่น
คนใดได้จองวัตถุดิบประเภทนั้น
(3) Collecting (เก็บวัตถุดิบ) - ตามลำ�ดับลูกศรดำ� (ตามเข็มนาฬิกา)
เมื่อถึงรอบผู้เล่นเลือกทำ� 1 อย่าง “เก็บวัตถุดิบ” หรือ “ผ่านเพื่อไปทำ�พิซซ่า” และวนไปตาผู้เล่นถัดไป
3.1 การเก็บวัตถุดิบ หยิบวัตถุดิบ 1 ชิ้น ชิ้นไหนก็ได้จากกระดานพิซซ่า (ยกเว้นชิ้นที่ถูกจองไว้
บนเหรียญผู้เล่นคนอื่น) แล้วนำ�มาไว้วางไว้ที่ cooking tray ส่วนตัว และยังสามารถอยู่เก็บ
วัตถุดิบต่อเมื่อวนมาถึงตาตนเองอีกครั้งได้
ผู้เล่นจะสามารถเก็บวัตถุดิบที่ตนเองไม่ได้สั่งไว้ได้ และวัตถุดิบที่คุณสั่งไว้อาจถูกแย่งได้ทุกเมื่อ แต่วัตถุดิบที่ถูก
จองไว้นั้น ต้องเป็นผู้ที่จองไว้เท่านั้นถึงจะเก็บได้ (เพราะทุกคนอยู่ในครัวเดียวกัน)
3.2 ผ่านเพื่อเข้าสู่ช่วงการทำ�พิซซ่าถัดไปทันที (ช่วงที่ 4) แต่จะไม่สามารถกลับมาเก็บวัตถุดิบเพิ่มได้
โดยการเลื่อนหมากเชฟไปพักไว้ด้านบน turn order (เริ่มทำ�พิซซ่าได้ก่อน โดยไม่ต้องรอผู้เล่นอื่นผ่าน)

การผ่าน: เลื่อนหมากเชฟไปด้านบนของลำ�ดับ
(4) Making Pizzas (ทำ�พิซซ่า) - ผู้เล่นที่ผ่านในช่วงเก็บวัตถุดิบแล้ว ใช้วัตถุดิบที่เก็บมาผสมตามส่วนผสม
ของการ์ดเมนู เพื่อทำ�การ์ดเมนูครั้งละกี่ใบก็ได้ และคืนวัตถุดิบที่ใช้แล้วสู่คลังออกนอกกระดาน
(การทำ�พิซซ่า ต่อหน้าถัดไป)
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(การทำ�พิซซ่า ต่อจากหน้าทีแ่ ล้ว)
วิธก
ี ารแลกวัตถุดบ
ิ
ในระหว่างการทำ�พิซซ่า ถ้าผูเ้ ล่นมีการ์ดเมนูทท
่ี �ำ สำ�เร็จแล้วชนิด
เดียวกัน (สีเดียวกัน) 2 ใบขึน
้ ไป ผูเ้ ล่นสามารถแลกการ์ด
เมนู 2 ใบนัน
้ กับ ชีส 1 ชิน
้ และถ้าเป็นการ์ดเมนูพเิ ศษ (สี
ม่วง) 2 ใบ จะสามารถแลกกับวัตถุดบ
ิ ชนิดไหนก็ได้ 1 ชิน
้
วิธีการแลก คว่ำ�การ์ดเมนูชนิดเดียวกัน 2 ใบ วางไว้ด้านซ้าย
ของกระดานผู้เล่น แล้วจึงได้รับวัตถุดิบจากนอกกระดาน
มาที่บอร์ดของผู้เล่น
ผู้เล่นสามารถแลกวัตถุดิบครั้งละกี่ชิ้นก็ได้ ตามการ์ดเมนูที่มี
และการแลกวัตถุดิบไม่มีผลต่อคะแนนชื่อเสียงที่ได้รับไปแล้วจากการ์ดใบนั้น
(แต่จะมีผลกับการคิดคะแนน bonus ของการ์ดบทบาทตอนจบเกม)
(5) Scoring (เพิ่มชื่อเสียง)
5.1 เดินหมากผู้เล่น บนกระดานคะแนน ตามชื่อเสียงที่ระบุไว้ขวาบนของการ์ดเมนูที่ทำ�สำ�เร็จทันที
5.2 นำ�การ์ดเมนูที่ทำ�สำ�เร็จแล้ว วางหงายไว้ตามช่วงสีด้านล่างของกระดานผู้เล่น
5.3 ถ้าผูเ้ ล่นมีวต
ั ถุดบ
ิ บนกระดานผูเ้ ล่นทีเ่ ก็บมาแล้วแต่ใช้ไม่หมด วัตถุดบ
ิ เหล่านัน
้ จะเน่า และเสียชือ
่ เสียง 1
คะแนน ต่อวัตถุดิบที่เหลือ 1 ชิ้น พร้อมทิ้งวัตถุดิบที่เน่าจาก Cooking tray ไปไว้ที่คลังนอกกระดาน
ระหว่างเก็บวัตถุดิบหรือทำ�พิซซ่า ผู้เล่นคนใดสามารถทำ�ตามเงื่อนไขของการ์ดเป้าหมายประจำ�วันได้
จะได้รับการ์ดเป้าหมายประจำ�วันนั้นไป พร้อมความสามารถพิเศษและคะแนนพิเศษเพิ่มหลังจบเกม
หากไม่มีใครทำ�ได้เมื่อจบวันให้ทิ้งการ์ดเป้าหมายประจำ�วันออกจากเกมไป
เมื่อมีผู้เล่น ได้รับคะแนนชื่อเสียงถึง 10 และ 25 คะแนน ร้านจะ
พัฒนาขึ้น คนแรกที่ทำ�ให้ร้านพัฒนาจะได้รับรางวัลพิเศษเป็น
การ์ดเป้าหมายประจำ�วัน 1 ใบ เป็นรางวัลพิเศษ
ใช้ความสามารถพิเศษทันที
(ดูความสามารถได้ที่หน้า 14)
และ ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ
+ จำ�นวนการ์ดเมนูบนมือเพิ่ม 1 ใบ
+ เหรียญเพิ่มคนละ 1 เหรียญ
เมื่อร้านพัฒนาที่ 10 คะแนน ผู้เล่นทุกคนจะมี 5 เหรียญ และถือ
การ์ดเมนูบนมือได้ 5 ใบ และเมื่อร้านพัฒนาที่ 25 คะแนน ผู้เล่น
ทุกคนจะมี 6 เหรียญ และถือการ์ดเมนูบนมือได้ 6 ใบ

1st
The
Last

(6) End of the day (จบวัน)
6.1 บนกระดานพิซซ่า(ตูเ้ ย็น) วัตถุดิบที่ถูกจองแต่ไม่ถูกเก็บจะตกลงสู่กระดานพิซซ่า และวัตถุดิบที่เหลือใน
กระดานพิซซ่าทั้งหมด จะถูกวางไว้เหมือนเดิมและถูกเก็บไว้ใช้ในวันถัดไปได้
6.2 เก็บเหรียญทัง
้ หมดกลับมาทีก
่ ระดานผูเ้ ล่น
6.3 จัดลำ�ดับการเล่นใหม่เรียงตามคะแนนชือ
่ เสียงปัจจุบน
ั โดยผูเ้ ล่นทีม
่ ค
ี ะแนนชือ
่ เสียงมากทีส
่ ด
ุ จะได้เล่นเป็น
คนแรก ไล่ล�ำ ดับตามลูกศรขาว(ทวนเข็มนาฬิกา) ในกรณีทเ่ี ท่ากัน ให้คงลำ�ดับการเล่นไว้เหมือนรอบทีแ่ ล้ว
ผู้เล่นที่อยู่ลำ�ดับการเล่นคนสุดท้าย (คะแนนน้อยสุด) จะได้รับเหรียญช่วยเหลือ (สีดำ�) ใช้ได้ในวันถัดไป
*เหรียญช่วยเหลือ (สีดำ�) จะเริ่มนำ�มาใช้เมื่อเริ่มเกมรอบที่ 2 เป็นต้นไป
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Game end
เมื่อมีผู้เล่นได้ คะแนนชื่อเสียงถึง 50 คะแนน ให้เล่นจนถึงช่วงที่ 6 จบวัน โดยข้าม 6.3 การจัดลำ�ดับ
การเล่นใหม่ไป แล้วเกมจะจบลง เข้าสู่การคิดคะแนนพิเศษ
1. บวกคะแนนชื่อเสียงพิเศษที่ได้รับจากการ์ดเป้าหมายประจำ�วัน
2. เปลีย
่ นการ์ดเมนูพเิ ศษ (สีมว่ ง) ทัง
้ หมด มาเป็นการ์ดเมนูประเภทใดก็ได้ (สีเหลือง, สีเขียว, สีฟา้ , สีแดง) เพือ
่ นำ�ไป
คิดเป็นคะแนน bonus จากการ์ดบทบาท โดยเริม
่ เปลีย
่ นทีละคนตามลำ�ดับลูกศรดำ� (ตามเข็มนาฬิกา) เริม
่ จากผู้
เล่นทีม
่ ล
ี �ำ ดับการเล่นเป็นคนสุดท้ายในรอบทีเ่ กมจบ วนตามลำ�ดับไปสูผ
่ เู้ ล่นทีม
่ ล
ี �ำ ดับการเล่นเป็นคนแรก
การ์ดทีถ
่ ก
ู นำ�มาแลกวัตถุดบ
ิ แล้ว
จะถูกคิด Bonus แบบจำ�นวน
แต่ไม่คด
ิ ในแบบชนิดเมนู (ตามสี)
(อ่านในหน้า 12)

3. ตรวจสอบการ์ดบทบาททีละใบว่าผู้เล่นคนใดมีเงื่อนไขตรงตามการ์ดบทบาทนั้น จะได้รับ
คะแนนชื่อเสียงตามความสามารถของการ์ดบทบาทใบนั้นไป (อ่านในหน้า 13)
ถ้ามีการ์ดบทบาทที่ผู้เล่นตรงตามเงื่อนไขมากกว่า 1 คน จะไม่มีผู้เล่นคนใดได้รับ
คะแนนชื่อเสียงพิเศษจากการ์ดบทบาทใบนั้น
ผู้เล่น 1 คนสามารถได้รับคะแนนชื่อเสียงจากการ์ดบทบาทได้มากกว่า 1 ใบ

สรุปผลการแข่งขัน ผู้เล่นทุกคนรวมคะแนนของตนเอง และเดินคะแนนในกระดานคะแนน
ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดในตอนท้ายคือผู้ชนะ และจะได้รับตำ�แหน่ง “PIZZA MASTER” ไปครอบครอง
ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ชนะคือผู้ที่มีลำ�ดับการเล่นก่อนตามลูกศรขาวในรอบที่เกมจบ
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Master mode

Game Setup

Game play

เกมจะแบ่งรอบเป็นวัน โดย 1 วันจะแบ่งออกเป็น 6 ช่วง ผู้เล่นจะเล่นวนตามลำ�ดับที่ลูกศรแต่ละช่วงกำ�หนดไว้
ในโหมดคนเก่ง (Master mode) นี้ จะมีความพิเศษคือ
+ผู้เล่นทุกคนต้องใช้การ์ดเมนูร่วมกัน (เฉพาะใน Master Mode ดูรายละเอียดในหน้า 8)
- ในช่วงการสั่งวัตถุดิบ ผู้เล่นที่สั่งวัตถุดิบมากที่สุดในแต่ละชนิดจะได้สิทธิจองวัตถุดิบนั้น (อ่านในหน้า 4)
- ในช่วงการทำ�พิซซ่า ผู้เล่นสามารถแลกการ์ดเมนูที่ทำ�เสร็จแล้ว เป็นวัตถุดิบได้ตามข้อกำ�หนด (อ่านในหน้า 5)
- ในตอนจบเกม ผู้เล่นที่มีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนดของการ์ดบทบาท จะได้คะแนนชื่อเสียงพิเศษ (อ่านในหน้า 6)
7

ตัวอย่าง : ลำ�ดับการเล่นตามลูกศรขาว สีเขียว > สีฟ้า > สีแดง
ลำ�ดับย้อนกลับลูกศรดำ� สีแดง > สีฟ้า > สีเขียว

Turn sequence

(1) Start the day (เริ่มวัน) - ผู้เล่นจะเล่นตามลำ�ดับลูก
ศรขาว (ทวนเข็มนาฬิกา)
1.1 เปิดการ์ดเป้าหมายประจำ�วัน 1 ใบให้ผู้เล่นทุกคนเห็น
1.2 ผู้เล่นแต่ละคนจั่วการ์ดเมนูขึ้นมือ ให้ครบคนละ 1 ใบ
(จำ�นวนเมนูบนมือครบ 2 ใบเมื่อมีผู้เล่นมีชื่อเสียงถึง 10 คะแนน และ ครบ 3 ใบเมื่อถึง 25 คะแนน)
1.3 ผู้เล่นแต่ละคนสามารถทิ้งการ์ดเมนูที่ไม่ต้องการลงกองทิ้ง และจั่วใหม่ตามจำ�นวนที่ทิ้งไป ได้ 1 ครั้งใน
ช่วงเปิดร้าน เมื่อกองการ์ดเมนูหมด ให้นำ�การ์ดเมนูจากกองทิ้งมาสลับใหม่ และใช้เป็นกองการ์ดเมนูแทน
ใน Master mode จะมีการสั่งอาหารเข้าที่หน้าร้าน
โดยเปิดการ์ดเมนูวางหงายบนโต๊ะในบริเวณพื้นที่สั่ง
อาหาร จำ�นวนการ์ดตามตารางด้านล่าง
ผู้เล่นทุกคนแข่งกันทำ�เมนูในพื้นที่สั่งอาหาร
จำ�นวนกี่ใบก็ได้ โดยผู้เล่นเลือกทำ�ทีละ 1 เมนู
ผู้เล่นที่ทำ�ได้ก่อนจะได้การ์ดเมนูนั้นออกไป และ
คนอื่นจะไม่สามารถทำ�ใบนั้นได้อีก

จำ�นวนผู้เล่น

2

3

4

5

จำ�นวนการ์ดเมนู

6

8

10

12

(2) Shopping - ตามลำ�ดับลูกศรขาว (ทวนเข็มนาฬิกา)
2.1 สั่งวัตถุดิบ โดยนำ�เหรียญ “ทั้งหมด” ไปวางในวงกลมของช่องวัตถุดิบที่ต้องการแต่ละช่อง (ได้แก่ ชีส,
ผัก, ซีฟู้ด, เนื้อ) เพื่อสั่งวัตถุดิบเข้ามาในร้าน เสร็จแล้ววนไปตาผู้เล่นถัดไปตามลำ�ดับจนครบทุกคน
- สามารถกระจายเหรียญที่มี แบ่งวางเพื่อสั่งวัตถุดิบหลายประเภทได้
- ถ้าต้องการวางมากกว่า 1 เหรียญในวัตถุดิบประเภทเดียว ให้วางเหรียญซ้อนเป็นตั้งเดียวกัน
2.2 เติมวัตถุดิบสู่ตู้เย็นตามจำ�นวนเหรียญรวมที่สั่งไว้ หลังผู้เล่นทุกคนสั่งวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เติมชีส ใส่ตู้เย็นจำ�นวน 2 ชิ้น ต่อ 1 เหรียญ
- เติมผัก ซีฟู้ด และเนื้อ ใส่ตู้เย็นจำ�นวน 1 ชิ้น ต่อ 1 เหรียญ
2.3 การจองวัตถุดิบ : ผู้เล่นที่สั่งวัตถุดิบมากทีุ่สุดในแต่ละ
ประเภทจะได้จองวัตถุดิบชนิดนั้นๆ โดยการนำ�วัตถุดิบ
จากที่เติมแล้วมาวางตั้งไว้บนเหรียญของผู้เล่นที่สั่ง
วัตถุดิบมากที่สุด
- ถ้าผู้ที่ได้จองวาง 1-3 เหรียญ จะได้จองวัตถุดิบ 1 ชิ้น
- ถ้าผู้ที่ได้จองวาง 4 เหรียญขึ้นไป จะได้จองวัตถุดิบ 2 ชิ้น
ถ้าการสั่งวัตถุดิบมากสุดมีมากกว่า 1 ผู้เล่น จะไม่มีผู้เล่นคน
ใดได้จองวัตถุดิบประเภทนั้น
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(3) Collecting (เก็บวัตถุดิบ) - ตามลำ�ดับลูกศรดำ� (ตามเข็มนาฬิกา)
เมื่อถึงรอบผู้เล่นเลือกทำ� 1 อย่าง “เก็บวัตถุดิบ” หรือ “ผ่านเพื่อไปทำ�พิซซ่า” และวนไปตาผู้เล่นถัดไป
3.1 การเก็บวัตถุดิบ หยิบวัตถุดิบ 1 ชิ้น ชิ้นไหนก็ได้จากกระดานพิซซ่า (ยกเว้นชิ้นที่ถูกจองไว้บนเหรียญผู้
เล่นคนอื่น) แล้วนำ�มาไว้วางไว้ที่ cooking tray ส่วนตัว
ผู้เล่นสามารถเก็บวัตถุดิบที่ไม่ได้สั่งไว้ได้ และวัตถุดิบที่คุณสั่งไว้อาจถูกแย่งได้ทุกเมื่อ แต่วัตถุดิบที่ถูกจองไว้
นั้น ต้องเป็นผู้ที่จองไว้เท่านั้นถึงจะเก็บได้ (เพราะทุกคนอยู่ในครัวเดียวกัน)
3.2 ผ่านเพื่อเข้าสู่ช่วงการทำ�พิซซ่าถัดไปทันที (ช่วงที่ 4) แต่จะไม่สามารถกลับมาเก็บวัตถุดิบเพิ่มได้
โดยการเลื่อนหมากเชฟไปพักไว้ด้านบน turn order (เริ่มทำ�พิซซ่าได้ก่อน โดยไม่ต้องรอผู้เล่นอื่นผ่าน)

การผ่าน: เลื่อนหมากเชฟไปด้านบนของลำ�ดับ
**จุดแตกต่างที่สำ�คัญของ MASTER MODE คือ ผู้เล่นที่ตัดสินใจผ่านเพื่อไปทำ�พิซซ่า
ต้องทำ�ทีละ 1 ใบ วนไปตามลำ�ดับการเล่นร่วมกับผู้เล่นที่ยังไม่ผ่าน**
(4) Making Pizzas (ทำ�พิซซ่า) - ผู้เล่นที่ผ่านในช่วงเก็บวัตถุดิบแล้ว
เมื่อวนมาถึงตาตนเอง จะทำ�พิซซ่าได้ทีละ 1 ใบ หากต้องการทำ�
มากกว่า 1 ใบ ต้องรอตามลำ�ดับการเล่นวนกลับมาอีกครัั้ง
เลือกการ์ดเมนู 1 ใบ จากพื้นที่สั่งอาหาร หรือ การ์ดเมนูบนมือ เพื่อทำ�
พิซซ่า ใช้วัตถุดิบที่เก็บมาแล้วมาผสมตามสัญลักษณ์บนการ์ดเมนู
(ถ้าวัตถุดิบไม่พอจะไม่สามารถทำ�การ์ดเมนูได้) และคืนวัตถุดิบที่ใช้
แล้วสู่คลังออกนอกกระดาน
แลกวัตถุดิบได้ในช่วงทำ�พิซซ่าได้ (อ่านในหน้า 5)
** การ์ดเมนูที่เพิ่งทำ�สำ�เร็จ สามารถนำ�มาใช้แลก
วัตถุดิบได้ทันที (ทำ� Combo ได้)
(5) Scoring (เพิ่มชื่อเสียง)
5.1 เดินหมากผู้เล่น บนกระดานคะแนน ตามชื่อเสียงที่ระบุ
ไว้ขวาบนของการ์ดเมนูที่ทำ�สำ�เร็จทันที
5.2 นำ�การ์ดเมนูที่ทำ�สำ�เร็จแล้ว วางหงายไว้ตามช่วงสีด้านล่างของกระดานผู้เล่น
5.3 ถ้าผูเ้ ล่นมีวต
ั ถุดบ
ิ บนกระดานผูเ้ ล่นทีเ่ ก็บมาแล้วแต่ใช้ไม่หมด วัตถุดบ
ิ เหล่านัน
้ จะเน่า และเสียชือ
่ เสียง 1
คะแนน ต่อวัตถุดิบที่เหลือ 1 ชิ้น พร้อมทิ้งวัตถุดิบที่เน่าจาก Cooking tray ไปไว้ที่คลังนอกกระดาน
ระหว่างเก็บวัตถุดิบหรือทำ�พิซซ่า ผู้เล่นคนใดสามารถทำ�ตามเงื่อนไขของการ์ดเป้าหมายประจำ�วันได้
จะได้รับการ์ดเป้าหมายประจำ�วันนั้นไป พร้อมความสามารถพิเศษ และคะแนนพิเศษเพิ่มหลังจบเกม
หากไม่มีใครทำ�ได้เมื่อจบวัน ให้ทิ้งการ์ดเป้าหมายประจำ�วันใบนั้นออกจากเกม
เมื่อมีผู้เล่น ได้รับคะแนนชื่อเสียงถึง 10 และ 25 คะแนน ร้านจะ
พัฒนาขึ้น คนแรกที่ทำ�ให้ร้านพัฒนาจะได้รับรางวัลพิเศษเป็น
การ์ดเป้าหมายประจำ�วัน 1 ใบ เป็นรางวัลพิเศษ
ใช้ความสามารถพิเศษทันที
(ดูความสามารถได้ที่หน้า 14)
และ ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ
+ จำ�นวนการ์ดเมนูบนมือเพิ่ม 1 ใบ
+ เหรียญเพิ่มคนละ 1 เหรียญ
เมื่อร้านพัฒนาที่ 10 คะแนน ผู้เล่นทุกคนจะมี 5 เหรียญ และถือ
การ์ดเมนูบนมือได้ 2 ใบ และเมื่อร้านพัฒนาที่ 25 คะแนน ผู้เล่น
ทุกคนจะมี 6 เหรียญ และถือการ์ดเมนูบนมือได้ 3 ใบ
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(6) End of the day (จบวัน)
6.1 ทิ้งการ์ดเมนูทุกใบบนพื้นที่สั่งอาหาร (Ordering Area)
6.2 บนกระดานพิซซ่า(ตูเ้ ย็น) วัตถุดิบที่ถูกจองแต่ไม่ถูกเก็บจะตกลงสู่
กระดานพิซซ่า และวัตถุดิบที่เหลือในกระดานพิซซ่าทั้งหมด จะถูกวางไว้
เหมือนเดิมและถูกเก็บไว้ใช้ในวันถัดไปได้
6.3 เก็บเหรียญทัง
้ หมดกลับมาทีก
่ ระดานผูเ้ ล่น
ั โดยผูเ้ ล่นทีม
่ ี
1st 6.4 จัดลำ�ดับการเล่นใหม่เรียงตามคะแนนชือ่ เสียงปัจจุบน
คะแนนชือ
่ เสียงมากทีส
่ ด
ุ จะได้เล่นเป็นคนแรก ไล่ล�ำ ดับตามลูกศรขาว
The
Last
(ทวนเข็มนาฬิกา) ในกรณีทเ่ี ท่ากัน ให้คงลำ�ดับการเล่นไว้เหมือนรอบทีแ่ ล้ว
ผู้เล่นที่อยู่ลำ�ดับการเล่นคนสุดท้าย (คะแนนน้อยสุด) จะได้รับเหรียญช่วยเหลือ (สีดำ�) ใช้ได้ในวันถัดไป
*เหรียญช่วยเหลือ (สีดำ�) จะเริ่มนำ�มาใช้เมื่อเริ่มเกมรอบที่ 2 เป็นต้นไป

Game end

เมื่อมีผู้เล่นได้ คะแนนชื่อเสียงถึง 50 คะแนน ให้เล่นจนถึงช่วงที่ 6 จบวัน โดยข้าม 6.3 การจัดลำ�ดับ
การเล่นใหม่ไป แล้วเกมจะจบลง เข้าสู่การคิดคะแนนพิเศษ
1. บวกคะแนนชื่อเสียงพิเศษที่ได้รับจากการ์ดเป้าหมายประจำ�วัน
2. เปลีย
่ นการ์ดเมนูพเิ ศษ (สีมว่ ง) ทัง
้ หมด มาเป็นการ์ดเมนูประเภทใดก็ได้ (สีเหลือง, สีเขียว, สีฟา้ , สีแดง) เพือ
่ นำ�ไป
คิดเป็นคะแนน bonus จากการ์ดบทบาท โดยเริม
่ เปลีย
่ นทีละคนตามลำ�ดับลูกศรดำ� (ตามเข็มนาฬิกา) เริม
่ จากผู้
เล่นทีม
่ ล
ี �ำ ดับการเล่นเป็นคนสุดท้ายในรอบทีเ่ กมจบ วนตามลำ�ดับไปสูผ
่ เู้ ล่นทีม
่ ล
ี �ำ ดับการเล่นเป็นคนแรก

การ์ดทีถ
่ ก
ู นำ�มาแลกวัตถุดบ
ิ แล้ว
จะถูกคิด Bonus แบบจำ�นวน
แต่ไม่คด
ิ ในแบบชนิดเมนู (ตามสี)
(อ่านในหน้า 12)

3. ตรวจสอบการ์ดบทบาททีละใบว่าผู้เล่นคนใดมีเงื่อนไขตรงตามการ์ดบทบาทนั้น จะได้รับ
คะแนนชื่อเสียงตามความสามารถของการ์ดบทบาทใบนั้นไป (อ่านในหน้า 13)
ถ้ามีการ์ดบทบาทที่ผู้เล่นตรงตามเงื่อนไขมากกว่า 1 คน จะไม่มีผู้เล่นคนใดได้รับคะแนน
ชื่อเสียงพิเศษจากการ์ดบทบาทใบนั้น
ผู้เล่น 1 คนสามารถได้รับคะแนนชื่อเสียงจากการ์ดบทบาทได้มากกว่า 1 ใบ
สรุปผลการแข่งขัน ผู้เล่นทุกคนรวมคะแนนของตนเอง และเดินคะแนนในกระดานคะแนน
ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดในตอนท้ายคือผู้ชนะ และจะได้รับตำ�แหน่ง “PIZZA MASTER” ไปครอบครอง
ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ชนะคือผู้ที่มีลำ�ดับการเล่นก่อนตามลูกศรขาวในรอบที่เกมจบ
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Details on Order card
คะแนนชื่อเสียง

ประเภทเมนู
เมนูชส
ี
เมนูผก
ั

วัตถุดบ
ิ ทีต
่ อ
้ งการ

เมนูซฟ
ี ด
ู้

(เช่น.1 ชีส, 1 เนือ
้ , 1 ผัก)

เมนูเนือ
้
เมนูพเิ ศษ

ชือ
่ เมนู
ความสามารถใน
การแลกวัตถุดิบ

Symbol on Special Order Cards

สีม่วงกับเทา ใช้วัตถุดิบ 2 ชิ้นต่างกัน
ที่ไม่ใช่ชีส (Ex. ซีฟู้ด 1 ชิ้น + ผัก 1 ชิ้น,
หรือ เนื้อ 1 ชิ้น + ผัก 1 ชิ้น)

EX.

สีมว่ งเชือ
่ มกัน ใช้วต
ั ถุดบ
ิ 2 ชิน
้ เหมือนกัน
ที่ไม่ใช่ชีส (เช่น เนื้อ 2 ชิ้น, ผัก 2 ชิ้น หรือ
ซีฟู้ด 2 ชิ้น)

Super Premium
ใช้วัตถุดิบทุกประเภท
อย่างละ 1 ชิ้น

Freestyle Deluxe
พิซซ่าหน้าหนัก เช่น
ใช้ ชีส 1 ชิ้น กับ ผัก 3 ชิ้น
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Freestyle Duo card
พิซซ่าหน้าผสม เช่น
ใช้ ชีส 1 ชิ้น เนื้อ 1 ชิ้น กับ
ซีฟู้ด 2 ชิ้น

3 types of Order Cards
ชื่อเสียงส่วนใหญ่ในการจะเป็นพิซซ่ามาสเตอร์ ได้มาจากการทำ�การ์ดเมนูได้สำ�เร็จ

การ์ดเมนูพิซซ่า
ต้องการ วัตถุดิบ 3-4 ชิ้น
และทำ�สำ�เร็จจะได้
ชื่อเสียง 4-6 คะแนน

การ์ดเมนูเครื่องเคียง
ต้องการวัตถุดิบ 2 ชิ้น
และทำ�สำ�เร็จจะได้
ชื่อเสียง 3 คะแนน

การ์ดเมนูพิเศษ (สีม่วง)
ต้องการวัตถุดิบ 4 ชิ้น
และทำ�สำ�เร็จจะได้รับ
ชื่อเสียง 7-8 คะแนน

การแลกวัตถุดิบ (ระหว่างช่วงทำ�พิซซ่า)
คว่ำ� 2 ใบสีเดียวกัน
ที่ทำ�สำ�เร็จ เพื่อแลก
ชีส ได้ 1 ชิ้น

คว่ำ� 2 ใบสีเดียวกัน
ที่ทำ�สำ�เร็จ เพื่อแลก
ชีส ได้ 1 ชิ้น

คว่ำ� 2 ใบสีเดียวกัน
Any
ที่ทำ�สำ�เร็จ เพื่อแลก
วัตถุดิบใดใด ได้ 1 ชิ้น

ระหว่างช่วงทำ�พิซซ่า 4 ผูเ้ ล่นสามารถแลก
การ์ดเมนูทท
่ี �ำ สำ�เร็จแล้ว 2 ใบ ทีเ่ ป็นสีเดียวกัน เพือ
่ ได้วต
ั ถุดบ
ิ 1
ชิน
้ ตามคุณสมบัติของการ์ดเมนูนั้น
1. เลือกเมนูที่ทำ�สำ�เร็จแล้ว 2 ใบ (วางหงายที่บอร์ดผู้เล่น)
ที่เป็นสีเดียวกัน ถ้าการ์ดที่เลือกเป็นการ์ดเมนูพิเศษ (สี
ม่วง) จะและเป็นวัตถุดิบชนิดใดก็ได้ 1 ชิ้น แต่ถ้าเป็นการ์ด
เมนูอื่นๆ จะได้รับ ชีส 1 ชิ้น (ใช้การ์ดเมนูพิซซ่าผสมกับ
การ์ดเครื่องเคียงได้)
2. คว่ำ�การ์ดเมนูที่เลือก วางไว้ด้านซ้ายของกระดานผู้เล่น
ตนเอง
3. นำ�วัตถุดิบจากนอกกระดาน มาวางไว้บน Cooking Tray
การแลกวัตถุดิบไม่มีผลต่อคะแนนชื่อเสียงของผู้เล่น
*สามารถแลกวัตถุดิบกี่ชิ้นก็ได้ใน 1 รอบ
**การ์ดที่คว่ำ�ไว้จากการแลกวัตถุดิบจะไม่ถูกนำ�มานับจำ�นวนรวมกับการ์ดเมนูที่ทำ�สำ�เร็จ ในการคิดคะแนนพิเศษ
จากการ์ดบทบาท ยกเว้น การ์ดบทบาท: Greedy - เชฟขยันฟันทุกเมนู และ Lazy - เชฟช้าแต่ชัวร์
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Objective cards
ในการแข่งขันแต่ละรอบ “การ์ดบทบาท” จะกำ�หนด
บทบาทที่ร้านต้องการจำ�นวน 3 ใบ
ผู้เล่นที่สามารถทำ�ได้ตามข้อกำ�หนดของการ์ดบทบาท
จะได้คะแนนพิเศษตอนจบเกม และผู้เล่น 1 คน สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการ์ดบทบาทได้มากกว่า 1 ใบ
ชื่อบทบาท

ข้อกำ�หนด ตอนจบเกม

เชฟเมนูชส
ี

ได้ชื่อเสียงจากจำ�นวนการ์ดเมนูชีส
มีเมนูประเภทชีสที่ทำ�สำ�เร็จ
มากกว่าทุกคน (ยกเว้นการ์ดที่ ที่ท�ำ สำ�เร็จของทุกคนรวมกัน
คว่ำ�เพื่อแลกวัตถุดิบ)

เชฟเมนูเนือ
้

ได้ชื่อเสียงจากจำ�นวนการ์ดเมนูเนื้อ
มีเมนูประเภทเนื้อที่ทำ�สำ�เร็จ
มากกว่าทุกคน (ยกเว้นการ์ดที่ ที่ท�ำ สำ�เร็จของทุกคนรวมกัน
คว่ำ�เพื่อแลกวัตถุดิบ)

เชฟเมนูซฟ
ี ด
ู้

ได้ชื่อเสียงจากจำ�นวนการ์ดเมนูซีฟู้ด
มีเมนูประเภทซีฟู้ดที่ทำ�สำ�เร็จ
มากกว่าทุกคน (ยกเว้นการ์ดที่ ที่ท�ำ สำ�เร็จของทุกคนรวมกัน
คว่ำ�เพื่อแลกวัตถุดิบ)

เชฟเมนูผก
ั

ได้ชื่อเสียงจากจำ�นวนการ์ดเมนูผัก
มีเมนูประเภทผักที่ทำ�สำ�เร็จ
มากกว่าทุกคน (ยกเว้นการ์ดที่ ที่ท�ำ สำ�เร็จของทุกคนรวมกัน
คว่ำ�เพื่อแลกวัตถุดิบ)

เชฟช้าแต่ชว
ั ร

มีเมนูทท
่ี �ำ สำ�เร็จน้อยกว่าทุกคน
(รวมการ์ดคว่ำ�ที่แลกวัตถุดิบ)

ได้ชื่อเสียงจากจำ�นวนผู้เล่นทั้งหมด คูณ
4

เชฟขยัน
ฟันทุกเมนู

มีเมนูทท
่ี �ำ สำ�เร็จมากกว่าทุกคน
(รวมการ์ดคว่ำ�ที่แลกวัตถุดิบ)

ได้ชื่อเสียงจากจำ�นวนผู้เล่นทั้งหมด คูณ
3

เชฟอินดี้
ขยีท
้ ก
ุ เมนู

มีเมนูครบทั้ง 4 ประเภท
มากกว่าทุกคน

ได้ชื่อเสียงจากจำ�นวนของเมนูชุด
(4 ประเภท) ที่ทำ�ได้ คูณ 5

เชฟสุดยอด
เครือ
่ งเคียง

มีการ์ดเมนูเครื่องเคียงที่สำ�เร็จ ได้ชื่อเสียงจากจำ�นวนการ์ดเมนูเครื่อง
มากกว่าทุกคน (ยกเว้นการ์ดที่ เคียงที่ทำ�สำ�เร็จของทุกคนรวมกัน
คว่ำ�เพื่อแลกวัตถุดิบ)

เชฟตามสัง
่

ทำ�เป้าหมายประจำ�วันสำ�เร็จ
มากกว่าทุกคน

รางวัล คะแนนชือ
่ เสียง

ได้ชื่อเสียงจากจำ�นวนเป้าหมายประจำ�
วันที่ทำ�ได้ของตนเอง คูณ จำ�นวนผู้เล่น

*ถ้ามีผู้เล่นมากกว่า 1 คน ทำ�ได้ตามข้อกำ�หนดเท่ากัน จะไม่มีใครได้รับรางวัลในบทบาทนั้น
13

Daily Mission Cards
การ์ดเป้าหมายประจำ�วัน คือโจทย์ที่เปิดใหม่ตอนเริ่มทุกๆ รอบ
ผู้เล่นคนแรกที่สามารถทำ�ตามข้อกำ�หนดได้ (ช่วงที่ 3,4) จะได้รับ
การ์ดเป้าหมายประจำ�วันนั้นไป พร้อมคะแนนและความสามารถพิเศษ
ผู้เล่นได้จากการพัฒนาร้าน (ผ่าน 10 และ 25 คะแนน) ให้เปิดและใช้ความสามารถทันที
ชื่อเสียง
หลังจบเกม

ชื่อเป้าหมาย

ข้อกำ�หนด (คนแรก)

ความสามารถพิเศษ

Alchemist

1st

คนแรกที่ทำ�การ์ดเมนู
สำ�เร็จ 3 ใบในรอบนี้

มีความสามารถเดียวกับการ์ดเมนู
พิเศษ (เมนูสม
ี ว่ ง)

+1

1st

ไม่มีความสามารถพิเศษ ชื่อเสียง
คนแรกที่ทำ�เมนูเครื่อง
เคียง (Side dish) 2 ใบใน พิเศษที่ได้จะไปคิดตอนจบเกม
รอบนี้สำ�เร็จ

+3

1st

คนแรกที่หยุดเก็บวัตถุดิบ
และเริ่มทำ�เมนูในรอบนี้ได้
สำ�เร็จ

รอบถัดไป สั่งวัตถุดิบเป็นคน
สุดท้าย และเก็บวัตถุดิบเป็นคนแรก
พร้อมรับเหรียญช่วยเหลือ (ดำ�)

+1

คนสุดท้ายที่ยังอยู่เก็บ
วัตถุดิบในรอบนี้

รอบที่เหลือในเกม ช่วงแจกการ์ด
จะได้การ์ดเมนูถือขึ้นมือมากกว่าผู้
เล่นคนอื่น 1 ใบ

+1

1st

คนแรกที่ทำ�การ์ดเมนู
ผัก(สีเขียว) ได้ในรอบนี้ได้
สำ�เร็จ

ได้รับ ผัก สำ�รอง 1 ชิ้นในรอบถัด
ไป (สามารถเก็บไว้ใช้ในรอบใดก็ได้)

+1

1st

ได้รับ เนื้อ สำ�รอง 1 ชิ้นในรอบถัด
คนแรกที่ทำ�การ์ดเมนู
เนื้อ (สีแดง) ได้ในรอบนี้ได้ ไป (สามารถเก็บไว้ใช้ในรอบใดก็ได้)
สำ�เร็จ

+1

1st

คนแรกที่ทำ�การ์ดเมนู
ซีฟด
ู้ (สีฟ้า) ได้ในรอบนี้
ได้สำ�เร็จ

Supporter
The Flash
Last hand
standing

the last

Organic
supply
Carnivore
Poseidon

Refrigerator
the least rep.

Spoil

1st

ได้รับ ซีฟู้ด สำ�รอง 1 ชิ้นในรอบ
ถัดไป (สามารถเก็บไว้ใช้ในรอบใด
ก็ได้)

+1

คนที่มีคะแนนชื่อเสียงน้อย เก็บวัตถุดิบใดก็ได้ 1 ชิ้น ที่เหลือบน
Cooking tray หลังทำ�พิซซ่า และ
ที่สุด ก่อนเริ่มวันใหม่
สามารถนำ�ไปใช้ได้ในรอบถัดไป

+1

ทิ้งวัตถุดิบบน Cooking tray ของ
ผู้เล่นอื่น 1 คน ที่ยังไม่ถูกใช้ 1 ชิ้น
เข้าคลังวัตถุดิบนอกกระดาน

+1

คนแรกที่เก็บชีสได้ 5 ชิ้น
(ได้ทันทีเมื่อเก็บครบ)

*ความสามารถพิเศษสามารถใช้ได้ครั้งเดียว ยกเว้นการ์ด Last Hand Standing
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