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

พิซซ่ามาสเตอร์ คือตำ�แหน่งของสุดยอดเชฟพิซซ่�ในตำ�น�นของร�้นพ่อมดพิซซ่�  
ร้�นพิซซ่�อันดับหนึ่งของโลก แต่แล้ววันหนึ่งพิซซ่�ม�สเตอร์ได้ห�ยตัวไปอย�่งลึกลับ และ
เหตุก�รณ์นี้ได้ส่งผลให้ชื่อเสียงของร้�นตกต่ำ�ลง เพื่อทวงร�้นพิซซ่�อันดับหนึ่งกลับม�  
จึงมีก�รจัดแข่งขันเพื่อค้นห�สุดยอดเชฟพิซซ่�คนใหม่ ผู้ที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมที่จะกอบกู ้

ชื่อเสียงของร้�นกลับม�ได้ ผู้ที่คู่ควรกับตำ�แหน่ง “พิซซ่�ม�สเตอร์” คนถัดไป

เกมพิซซ่ามาสเตอร์ เป็นเกมว�งแผน ท่ีเล่นได้ 2-5 คน ท่ีผู้เล่นแต่ละคนเป็นเด็กฝึกง�นในร้�น 
พร้อมจะพิสูจน์คว�มส�ม�รถตนเองเพ่ือก้�วสู่ตำ�แหน่ง พิซซ่�ม�สเตอร์คนถัดไป  

ด้วยบททดสอบเรียบง่�ยในก�รทำ�พิซซ่� ส่ังวัตถุดิบท่ีต้องก�ร, เก็บวัตถุดิบ,  
ทำ�พิซซ่�ต�มเมนูท่ีได้, และ รับช่ือเสียงจ�กพิซซ่�ท่ีทำ�ได้

เพียงแต่ความท้าทายที่แท้นั้นอยู่ที่ กฎข้อแรกเด็กฝึกง�นทุกคนต้องแข่งขันอยู่ในครัว
เดียวกัน วัตถุดิบที่หม�ยปองอ�จถูกผู้เล่นอื่นแย่งชิงไปได้ทุกเมื่อ และกฏข้อที่สองสำ�หรับ 

เด็กฝึกง�นที่ใช้วัตถุดิบเหลือจะต้องถูกทำ�โทษ

อย�่ปล่อยให้โอก�สนี้หลุดลอยไป ถึงเวล�ที่จะแสดงคว�มส�ม�รถของคุณ  
สร้�งชื่อให้กับร้�นพ่อมดพิซซ่� และพิสูจน์ว่าคุณนั้นคือ พิซซ่ามาสเตอร์!

IntroductionIntroduction



Game components

Objective
ตอนเกมจบ เด็กฝึกง�นในร้�นคนไหนสร�้งชื่อเสียงได้ม�กที่สุดจะได้เป็นผู้ชนะตำ�แหน่ง “พิซซ่�ม�สเตอร์”
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P lay modes
เกมพิซซ่ามาสเตอร์นี้ มีความยาก 2 ระดับด้วยกัน

1. Trainee mode (โหมดฝึกหัด) : (ดูหน้� 7) ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับ “ก�ร์ดเมนู” ถือขึ้นมือตัวเอง,  
แต่ทุกๆคนจะต้องแบ่งวัตถุดิบกัน!

** Tutorial mode (เริ่มเล่น) สำ�หรับก�รเล่นครั้งแรกแนะนำ�ให้เริ่มเล่นโดยยังไม่ใช้
“ก�ร์ดบทบ�ท” (สีเขียว) และ “ก�ร์ดเป้�หม�ยประจำ�วัน” (สีชมพู) จนเข�้ใจก�รเล่น

2. Master mode (โหมดคนเก่ง) : (ดูหน้� 11) เหม�ะสำ�หรับผู้ที่รักก�รแข่งขันเป็นชีวิตจิตใจ และ พร้อม
ท่ีจะพิสูจน์ตนเองว่� “ข้�น้ีแหละคือ พิซซ่�ม�สเตอร์ ท่ีแท้ทรู”   
“การ์ดเมนู” กองกลางแย่งกันทำาได้! และแต่ละคนทำาพิซซ่าได้ เดียวรอบละ 1 เมนู!!

Mode Comparisons
ชื่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเล่น

เงินช่วยเหลือให้เด็กฝึกงานร้ังท้าย 0 1 เหรียญ 1 เหรียญ

เริ่มเล่น ฝึกหัด  คนเก่ง

การ์ดเมนู : บนมือ 4 ใบ 4 ใบ 1 ใบ (เมนูพิเศษ - สีม่วง)

การ์ดเมนู : แย่งกันบนโต๊ะ 0 0 (n+1) x 2
*n = จำ�นวนผู้เล่น

เงินต้ังต้นของผู้เล่นแต่ละคน 4 เหรียญ 4 เหรียญ 4 เหรียญ

มีความสามารถแลกวัตถุดิบ ไม่มี มีมี

มีความสามารถจองวัตถุดิบ มีไม่มี มี

จำานวนพิซซ่าท่ีทำาได้ต่อรอบ ไม่จำ�กัด ไม่จำ�กัด 1 เมนู ต่อรอบ

การ์ดบทบาท ท่ีต้องการ / เกม 0 จำ�นวน 
ผู้เล่น

จำ�นวน 
ผู้เล่น

การ์ดเป้าหมายประจำาวัน / รอบ 0 1 ใบ 1 ใบ
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Details on Pizza Order card

Symbol on Special Order Cards
สีม่วงเช่ือมกัน ใช้วัตถุดิบ 2 ช้ินเหมือนกัน 
ที่ไม่ใช่ชีส (เช่น เนื้อ 2 ชิ้น, ผัก 2 ชิ้น หรือ 
ซีฟู้ด 2 ชิ้น)

สีม่วงกับเท่� ใช้วัตถุดิบ 2 ชิ้นต่�งกัน ที่
ไม่ใช้ชีส (Ex. ซีฟู้ด 1 ชิ้น + ผัก 1 ชิ้น, 
หรือ เนื้อ 1 ชิ้น + ผัก 1 ชิ้น)

ประเภทเมนู

ช่ือเมนู

วัตถุดิบท่ีต้องการ
(เช่น.1 ชัีส, 1 เน้ือ, 1 ผัก)

ความสามารถใน 
การแลกวัตถุดิบ

คะแนนชื่อเสียง

EX
.

Super Premium
ใช้วัถุดิบทุกประเภท 

อย�่งละ 1 ชิ้น

Freestyle Deluxe
พิซซ่�หน้�หนัก เช่น  

ใช้ ชีส 1 ชิ้น กับ ผัก 3 ชิ้น

Freestyle Duo card
พิซซ่�หน้�ผสม เช่น  

ใช้ ชีส 1 ชิ้น เนื้อ 1 ชิ้น กับ 
ซีฟู้ด 2 ชิ้น

เมนูชีส

เมนูผัก

เมนูซีฟู้ด

เมนูเน้ือ

เมนูพิเศษ
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3 types of Order Cards
ชื่อเสียงส่วนใหญ่ในก�รจะเป็นพิซซ่�ม�สเตอร์ ได้ม�จ�กก�รทำ�ก�ร์ดเมนูได้สำ�เร็จ

การ์ดเมนูพิซซ่า
ต้องก�ร วัตถุดิบ 3-4 ชิ้น  
และ ทำ�สำ�เร็จจะได้ 
ชื่อเสียง 4-6 แต้ม

การ์ดเมนูเครื่องเคียง
ต้องก�รวัตถุดิบ 2 ชิ้น  
และ ทำ�สำ�เร็จจะได้  
ชื่อเสียง 3 แต้ม

การ์ดเมนูพิเศษ (สีม่วง)
ต้องก�รวัตถุดิบ 4 ชิ้น  
และ ทำ�สำ�เร็จจะได้รับ  
ชื่อเสียง 7-8 แต้ม

การแลกวัตถุดิบ (ระหว่างช่วงทำาพิซซ่า)
คว่ำ� 2 ใบที่ทำ�สำ�เร็จ 
สีเดียวกัน เพื่อแลก 
ชีส ได้ 1 ชิ้น

คว่ำ� 2 ใบที่ทำ�สำ�เร็จ 
สีเดียวกัน เพื่อแลก ชีส 
ได้ 1 ชิ้น

คว่ำ� 2 ใบที่ทำ�สำ�เร็จ 
เพื่อแลก วัตถุดิบ 
ใดใด ได้ 1 ชิ้น

AnyAny

ระหว่างช่วงทำาพิซซ่า   ผู้เล่นสามารถแลก การ์ดเมนูท่ีทำาสำาเร็จแล้ว 2 ใบ ท่ีเป็นสีเดียวกัน เพ่ือได้วัตถุดิบ 
1 ช้ิน ตามคุณสมบัติของการ์ดเมนูนั้น

1. เลือกก�ร์ดเมนู 2 ใบที่ทำ�สำ�เร็จที่เป็นสีเดียวกัน (ว�งหง�ย)
2. คว่ำ�ก�ร์ดเมนูที่เลือก ว�งไว้ที่กระด�นผู้เล่นตนเอง
3. ถ้�ก�ร์ดที่เลือกเป็นก�ร์ดเมนูพิเศษ (สีม่วง) จะได้รับ

วัตถุดิบชนิดใดก็ได้ 1 ชิ้น จ�กนอกกระด�น แต่ถ้�เป็น
ก�ร์ดเมนูอื่นๆ จะได้รับ ชีส 1 ชิ้น (ใช้ก�ร์ดเมนูพิซซ่� 
ผสมกับ ก�ร์ดเครื่องเคียงได้)

4. นำ�วัตถุดิบที่ได้รับม�ว�งไว้บน Cooking Tray

ก�รแลกวัตถุดิบไม่มีผลต่อคะแนนชื่อเสียงของผู้เล่น 
*ส�ม�รถแลกวัตถุดิบกี่ชิ้นก็ได้ใน 1 รอบ
**ตอนจบเกม ก�ร์ดที่คว่ำ�ไว้จ�กก�รแลกวัตถุดิบจะถูกนำ�ม�นับรวมกับก�ร์ดเมนูที่ทำ�สำ�เร็จ โดยไม่ถูกนับเป็น 

เมนูประเภทไหน (มีผลเฉพาะกับ การ์ดบทบาท: เชฟขยันฟันทุกเมนู     และ เชฟช้าแต่ชัวร์ )

4
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Objective cards
ในการแข่งขันแต่ละรอบ “การ์ดบทบาท” จะกำาหนด 
บทบาทที่ร้านต้องการ จำานวนเท่าผู้เล่นในรอบนั้น

ผู้เล่นที่สามารถทำาได้ตามข้อกำาหนดของการ์ด
บทบาทจะได้แต้มพิเศษตอนจบเกมได้ และ ผู้เล่น 1 
คนสามารถได้รับการ์ดบทบาทมากกว่า 1 ใบได้

ชื่อบทบาท ข้อกำาหนด ตอนจบเกม รางวัล คะแนนช่ือเสียง

เชฟเมนูชีส

เชฟเมนูเน้ือ

เชฟขยัน 
ฟันทุกเมนู

เชฟเมนูซีฟู้ด

เชฟอินด้ี 
ขย้ีทุกเมนู

เชฟเมนูผัก

เชฟสุดยอด 
เคร่ืองเคียง

เชฟช้าแต่ชัวร

เชฟตามส่ัง

มีเมนูประเภทชีสที่สำ�เร็จ 
ม�กกว่�ทุกคน

มีเมนูประเภทเนื้อที่สำ�เร็จ
ม�กกว่�ทุกคน

มีเมนูท่ีทำ�สำ�เร็จม�กกว่�ทุกคน 
(รวมก�ร์ดคว่ำ�ที่แลกวัตถุดิบ)

มีเมนูประเภทซีฟู้ดที่สำ�เร็จ
ม�กกว่�ทุกคน

มีเมนูครบทั้ง 4 ประเภท 
ม�กกว่�ทุกคน

มีเมนูประเภทผักที่สำ�เร็จ
ม�กกว่�ทุกคน

มีก�ร์ดเมนูเครื่องเคียงที่สำ�เร็จ
ม�กกว่�ทุกคน

มีเมนูท่ีทำ�สำ�เร็จน้อยกว่�ทุกคน 
(รวมก�ร์ดคว่ำ�ที่แลกวัตถุดิบ)

ทำ�เป้�หม�ยประจำ�วันสำ�เร็จ
ม�กที่สุด

ได้ชื่อเสียงจ�ก จำ�นวนก�ร์ดเมนูชีส
ที่ทำ�สำ�เร็จของทุกคนรวมกัน  
(ยกเว้นก�ร์ดที่คว่ำ�เพื่อแลกวัตถุดิบ)

ได้ชื่อเสียงจ�ก จำ�นวนก�ร์ดเมนูเนื้อ
ที่ทำ�สำ�เร็จของทุกคนรวมกัน  
(ยกเว้นก�ร์ดที่คว่ำ�เพื่อแลกวัตถุดิบ)

ได้ชื่อเสียงจ�ก จำ�นวนผู้เล่นทั้งหมด 
คูณ 3

ได้ชื่อเสียงจ�ก จำ�นวนก�ร์ดเมนูซีฟู้ด
ที่ทำ�สำ�เร็จของทุกคนรวมกัน  
(ยกเว้นก�ร์ดที่คว่ำ�เพื่อแลกวัตถุดิบ)

ได้ชื่อเสียงจ�ก จำ�นวนของเมนูชุด 
(4ประเภท) ที่ทำ�ได้ คูณ 5

ได้ชื่อเสียงจ�ก จำ�นวนก�ร์ดเมนูผัก
ที่ทำ�สำ�เร็จของทุกคนรวมกัน  
(ยกเว้นก�ร์ดที่คว่ำ�เพื่อแลกวัตถุดิบ)

ได้ชื่อเสียงจ�ก จำ�นวนก�ร์ดเมนูเครือง 
เคียงที่ทำ�สำ�เร็จของทุกคนรวมกัน  
(ยกเว้นก�ร์ดที่คว่ำ�เพื่อแลกวัตถุดิบ)

ได้ชื่อเสียงจ�ก จำ�นวนผู้เล่นทั้งหมด 
คูณ 4 

ได้ชื่อเสียงจ�ก จำ�นวนเป้�หม�ยประจำ�
วันที่ทำ�ได้ของตนเอง คูณ จำ�นวนผู้เล่น

*ถ้ามีผู้เล่นมากกว่า 1 คน ทำาได้ตามข้อกำาหนดเท่ากัน จะไม่มีใครได้รับรางวัลในบทบาทนั้น
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Daily Mission Cards
การ์ดเป้าหมายประจำาวัน คือโจทย์ที่เปิดใหม่ตอนเริ่มทุกๆ รอบ  
 
ผู้เล่นคนแรกที่สามารถทำาตามข้อกำาหนดได้ (ช่วงที่ 3,4) จะได้รับ  
การ์ดเป้าหมายประจำาวันนั้นไป พร้อมแต้มและความสามารถพิเศษ

ชื่อเป้าหมาย ข้อกำาหนด (คนแรก) ชื่อเสียง 
หลังจบเกมความสามารถพิเศษ

Alchemist

Supporter

Carnivore

The Flash

Poseidon

Last hand 
standing

Refrigerator 

Organic 
supply

Spoil

(4) คนแรกที่ทำ�ก�ร์ดเมนู
สำ�เร็จ 3 ใบในรอบนี้

+1

(4) คนแรกที่ทำ�เมนูเครื่อง
เคียง 2 ใบในรอบนี้

+3

(4) คนแรกที่ทำ�ก�ร์ดเมนู
เนื้อ

+1

(4) คนแรกที่ทำ�ก�ร์ดเมนู +1

(4) คนแรกที่ทำ�ก�ร์ด
เมนูซีฟู้ด

+1

(3) คนสุดท้�ยที่เก็บ
วัตถุดิบ

+1

(3) คนที่มีคะแนนชื่อเสียง
น้อยที่สุด (ได้ก่อนเริ่ม 3)

+1

(4) คนแรกที่ทำ�ก�ร์ดเมนู
ผัก

+1

(3) คนแรกที่เก็บชีสได้ 5 
ชิ้น (ได้ทันทีเมื่อเก็บครบ)

+1

ก�ร์ดใบน้ีมีคว�มส�ม�รถเดียวกับ
ก�ร์ดเมนูพิเศษ (เมนูสีม่วง)

ไม่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ

ได้รับ เนื้อ สำ�รอง 1 ชิ้นในรอบถัด
ไป (ส�ม�รถใช้ในรอบใดก็ได้)

รอบถัดไป สั่งวัตถุดิบเป็นคน
สุดท้�ย และเก็บวัตถุดิบเป็นคน
แรก

ได้รับ ซีฟู้ด สำ�รอง 1 ชิ้นในรอบ
ถัดไป (ส�ม�รถใช้ในรอบใดก็ได้)

ได้รับก�ร์ดเมนูบนมือเพิ่ม 1 ใบ

มีคว�มส�ม�รถเก็บวัตถุดิบใดก็ได้ 1 ช้ิน 
ท่ีเหลือบน Cooking tray หลังทำ�พิซซ่� 
และส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ในรอบถัดไป

ได้รับ ผัก สำ�รอง 1 ชิ้นในรอบถัด
ไป (ส�ม�รถใช้ในรอบใดก็ได้)

ทิ้งวัตถุดิบของผู้เล่นอื่น  
ที่ยังไม่ถูกใช้ 1 ชิ้น ออกจ�กเกม

1st

1st

1st

1st

1st

the last

the least rep.

1st

1st
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Trainee mode
Game Setup

Game play
ในแต่ละรอบจะแบ่งออกได้เป็น 6 ช่วง เล่นวนต�มลำ�ดับผู้เล่น จนกระทั่งมีผู้เล่นที่ทำ�ชื่อเสียงได้ถึง 50 แต้ม 

ในโหมดฝึกหัดนี้ จะมีความพิเศษคือ
- ในช่วงการสั่งวัตถุดิบ ผู้เล่นที่สั่งวัตถุดิบม�กที่สุดในแต่ละชนิดจะได้สิทธิจองวัตถุดิบนั้น 
- ในช่วงการทำาพิซซ่า ผู้เล่นส�ม�รถแลกก�ร์ดเมนูที่ทำ�เสร็จแล้ว เป็นเป็นวัตถุดิบได้ต�มข้อกำ�หนด
- ในตอนจบเกม ผู้เล่นมีคุณสมบัติต�มข้อกำ�หนดของก�ร์ดบทบ�ท จะได้คะแนนชื่อเสียงพิเศษ
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Turn sequence 
ตัวอย่าง : ลำ�ดับก�รเล่นลูกศรข�ย สีเขียว > สีฟ้� > สีแดง  

ลำ�ดับย้อนกลับลูกศรดำ� สีแดง > สีฟ้� > สีเขียว

1) Start the day (ช่วงเปิดร้าน) ผู้เล่นจะเล่นต�ม
ลำ�ดับลูกศรข�ว (จ�กซ�้ยไปขว�)

เปิด “ก�ร์ดเป้�หม�ยประจำ�วัน” ให้ผู้เล่นทุกคนเห็น

ผู้เล่นแต่ละคนจั่วการ์ดเมนูขึ้นมือ ให้ครบคนละ 4 ใบ  
(ครบ 5 ใบ เมื่อมีผู้เล่นมีชื่อเสียงถึง 10 แต้ม และ ครบ 6 ใบ เมื่อถึง 20 แต้ม)

ผู้เล่นแต่ละคนส�ม�รถเปลี่ยนก�ร์ดเมนูที่ไม่ต้องก�รกี่ใบก็ได้ ได้ 1 ครั้งต่อรอบ โดยก�รทิ้งก�ร์ดเมนูที่ไม่
ต้องก�รลงกองทิ้ง และจั๋วใหม่ให้ได้จำ�นวนในมือเท่�เดิม  เมื่อกองการ์ดเมนูหมด ให้นำาการ์ดเมนูจาก
กองทิ้งมาสลับใหม่ และใช้เป็นกองการ์ดเมนูแทน

(2) Shopping (สั่งวัตถุดิบ) - ต�มลำ�ดับลูกศรข�ว (จ�กซ้�ยไปขว�) เมื่อถึงตาของผู้เล่น ผู้เล่นสั่ง
วัตถุดิบ โดยนำาเหรียญทั้งหมดไปวางในวงกลมของช่องวัตถุดิบที่ต้องก�รแต่ละช่อง (ได้แก่ ชีส, ผัก, 
ซีฟู้ด, เนื้อ) เพื่อสั่งวัตถุดิบเข้�ม�ในร้�น เสร็จแล้ววนไปต�ผู้เล่นถัดไปต�มลำ�ดับ 
- ส�ม�รถกระจ่�ยเหรียญที่มี แบ่งว�งเพื่อสั่งวัตถุดิบหล�ยประเภทได ้
- ถ้�ต้องก�รว�งม�กกว่� 1 เหรียญในวัตถุดิบประเภทเดียว ให้ว�งเหรียญซ้อนเป็นตั้งเดียวกัน

เมื่อผู้เล่นทุกคนได้สั่งวัตถุดิบเรียบร้อยแล้ว จึงทำาการเติมวัตถุดิบสู่ห้องครัวตามจำานวนเหรียญที่สั่งไว้
- จะได้รับ ชีสสู่ห้องครัว 2 ชิ้น / เหรียญที่สั่งไว้
- ผัก ซีฟู้ด และ เนื้อ จะได้รับ 1 ชิ้น / เหรียญที่สั่งไว้

การจองวัตถุดิบ : ผู้เล่นที่สั่งวัตถุดิบม�กทีุ่สุดในแต่ละ
ประเภทจะได้จองวัตถุดิบชนิดนั้นๆ โดยก�รนำ�วัตถุดิบ
จ�กที่เติมแล้วม�ว�งตั้งไว้บนเหรียญของผู้เล่นที่สั่ง
วัตถุดิบม�กที่สุด

- ถ้�ผู้ที่ได้จองว�ง 1-3 เหรียญ จะได้จองวัตถุดิบ 1 ชิ้น
- ถ้�ผู้ที่ได้จองว�ง 4 เหรียญขึ้นไป จะได้จองวัตถุดิบ 2 ชิ้น
ถ้�ก�รสั่งวัตถุดิบม�กสุดมีม�กกว่� 1 ผู้เล่น จะไม่มีผู้เล่น

คนใดได้จองวัตถุดิบประเภทนั้น

(3) Collecting (เก็บวัตถุดิบ) - ต�มลำ�ดับลูกศรดำ� (จ�กขว�ไปซ้�ย) 
ผู้เล่นแต่ละคนเลือกว่�จะ “เก็บวัตถุดิบ” หรือ “ผ�่น” 
   - ก�รเก็บวัตถุดิบ ผลัดกันเก็บวัตถุดิบทีละ 1 ชิ้น ชิ้นไหนก็ได้จ�กกระด�นพิซซ่� (ยกเว้นชิ้นที่ถูกจองไว้

บนเหรียญผู้เล่นคนอื่น) แล้วนำ�ม�ไว้ว�งไว้ที่ cooking tray ส่วนตัว
   - ถ้�ผ่�นแล้วจะไม่ส�ม�รถกลับม�เก็บวัตถุดิบเพิ่มได้ และจะเข�้สู่ช่วงก�รทำ�พิซซ่�ถัดไปทันที
อยู่ในครัวเดียวกัน นั้นหมายถึงผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถเก็บวัตถุดิบที่ไม่ได้สั่งไว้ไปได้ และวัตถุดิบที่คุณ

สั่งอาจถูกแย่งได้ทุกเมื่อ แต่วัตถุดิบที่ถูกจองไว้นั้น ต้องเป็นผู้ที่จองไว้เท่านั้นถึงจะเก็บได้

เมื่อผู้เล่นทุกคนผ่�นหมด วัตถุดิบที่ถูกจองแต่ไม่ถูกเก็บจะตกลงสู่กระด�นพิซซ่� และวัตถุดิบที่เหลือในกระด�น
พิซซ่�ทั้งหมด จะถูกว�งไว้เหมือนเดิมและถูกเก็บไว้ใช้ในวันถัดไปได้

(4) Making Pizzas (ทำาพิซซ่า) - ผู้เล่นที่ผ่�นในช่วงเก็บวัตถุดิบแล้ว ส�ม�รถใช้วัตถุดิบที่เก็บม� ผสมต�ม
ส่วนผสมของก�ร์ดเมนู เพื่อทำ�ก�ร์ดเมนูใบนั้นได้ทันที

(การทำาพิซซ่า ต่อหน้าถัดไป)

        การผ่าน:  เลื่อนหมากเชฟไปด้านบนของลำาดับ
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1st

The
Last

(การทำาพิซซ่า ต่อจากหน้าท่ีแล้ว)

วิธีการแลกวัตถุดิบ
ในระหว่�งก�รทำ�พิซซ่� ถ้�ผู้เล่นมีก�ร์ดเมนูท่ีทำ�สำ�เร็จแล้วชนิด

เดียวกัน (สีเดียวกัน) 2 ใบข้ึนไป ผู้เล่นส�ม�รถแลกก�ร์ด
เมนู 2 ใบน้ัน กับ ชีส 1 ช้ิน และถ้�เป็นก�ร์ดเมนูพิเศษ (สี
ม่วง) 2 ใบ จะส�ม�รถแลกกับวัตถุดิบชนิดไหนก็ได้ 1 ช้ิน

วิธีการแลก คว่ำาการ์ดเมนูชนิดเดียวกัน 2 ใบ วางไว้ด้าน
ข้างของกระดานผู้เล่น แล้วจึงได้รับวัตถุดิบจากนอก
กระดาน มาที่บอร์ดของผู้เล่น

ผู้เล่นส�ม�รถแลกวัตถุดิบครั้งละกี่ชิ้นก็ได้ ต�มก�ร์ดเมนูที่
มี และก�รแลกวัตถุดิบไม่มีผลต่อแต้มชื่อเสียงที่ได้รับไปแล้วจ�กก�ร์ดใบนั้น (แต่จะมีผลกับก�รคิดคะแนน 
bonus ของก�ร์ดบทบ�ท ตอนจบเกม)

      ระหว่างเก็บวัตถุดิบหรือทำาพิซซ่า ผู้เล่นคนใดส�ม�รถทำ�ต�มเงื่อนไขของก�ร์ดเป�้หม�ยประจำ�วันได้ 
จะได้รับก�ร์ดเป�้หม�ยประจำ�วันนั้นไป พร้อมคว�มส�ม�รถพิเศษ และ คะแนนพิเศษเพิ่มหลังจบเกม

(5) Scoring (เพิ่มชื่อเสียง) - ผู้เล่นได้รับ “คะแนนชื่อเสียง” จ�กแต้มขว�บนของก�ร์ดเมนูทั้งหมดที่
ส�ม�รถทำ�สำ�เร็จได้ในรอบนี้ ถ้าผู้เล่นมีวัตถุดิบบนกระดานผู้เล่นที่เก็บมาแล้วแต่ใช้ไม่หมดจะเน่า ผู้เล่น
นั้นจะเสียชื่อเสียง 1 แต้มต่อวัตถุดิบที่เหลือ 1 ชิ้น

เดินหม�กผู้เล่นบนกระด�นคะแนนต�มแต้มชื่อเสียงที่ได้ และว�งก�ร์ดเมนูที่ทำ�สำ�เร็จแล้วไว้บนกระด�นผู้เล่น
ต�มช่วงสีด้�นล่�งของกระด�น

ร้�นจะพัฒน�ขึ้นเมื่อมีผู้เล่น ได้รับแต้มชื่อเสียงถึง 10 และ 25 
แต้ม ผู้เล่นที่ทำาให้ร้านพัฒนาจะได้รับรางวัลพิเศษเป็น
การ์ดเป้าหมายประจำาวัน 1 ใบ

เมื่อร้านพัฒนาขึ้น ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ
+ ถือการ์ดเมนูบนมือได้เพิ่ม 1 ใบ
+ เหรียญเพิ่มคนละ 1 เหรียญ

เมื่อร้�นพัฒน�ที่ 10 แต้ม ผู้เล่นทุกคนจะมี 5 เหรียญ และถือ
ก�ร์ดเมนูบนมือได้ 5 ใบ และเมื่อร�้นพัฒน�ที่ 25 แต้ม ผู้เล่นทุก
คนจะมี 6 เหรียญ และถือก�ร์ดเมนูบนมือได้ 6 ใบ

(6) End of the day (จบวัน) - คืนวัตถุดิบท่ีเน่�บนกระด�นผู้เล่น (วัตถุดิบบนกระด�นพิซซ่�เก็บไว้ใช้วันถัดไป
ได้) เก็บเหรียญท้ังหมดกลับม�ท่ีกระด�นผู้เล่น 

จัดลำาดับการเล่นใหม่เรียงตามคะแนนช่ือเสียงปัจจุบัน โดยผู้เล่นท่ีมีคะแนนช่ือเสียงมากท่ีสุดจะได้เล่นเป็น
คนแรก ไล่ลำาดับลงไป ในกรณีท่ีเท่ากัน ให้คงลำาดับการเล่นไว้เหมือนรอบท่ีแล้ว

ผู้เล่นที่อยู่ลำาดับการเล่นคนสุดท้าย (แต้มน้อยสุด) จะได้รับเหรียญช่วยเหลือ (สีดำ�) ใช้ได้ในวันถัดไป 
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เมื่อมีผู้เล่นได้ คะแนนชื่อเสียงถึง 50 แต้ม ให้เล่นจนถึงช่วงที่ 5 จบวัน แล้วเกมจะจบลง

+ บวกคะแนนชื่อเสียงพิเศษที่ได้รับจากการ์ดเป้าหมายประจำาวัน

เปล่ียนก�ร์ดเมนูพิเศษ (สีม่วง) ท้ังหมด ม�เป็นก�ร์ดเมนูประเภทใดก็ได้ (สีเหลือ, สีเขียว, สีฟ้�, สีแดง) เพ่ือนำ�ไปคิด
เป็นคะแนน bonus จ�กก�ร์ดบทบ�ท 
เปล่ียนทีละคนโดย (วนย้อนกลับ) โดยเร่ิมจากผู้เล่นท่ีมีลำาดับการเล่นเป็นคนสุดท้ายในรอบท่ีเกมจบ  
วนตามลำาดับ ไปสู่ผู้เล่นท่ีมลำาดับการเล่นเป็นคนแรก

ตรวจสอบก�ร์ดบทบ�ททีละใบว่�ผู้เล่นคนใดมีเงื่อนไขตรงต�มก�ร์ดบทบ�ทนั้น จะได้รับ
คะแนนชื่อเสียงต�มคว�มส�ม�รถของก�ร์ดบทบ�ทใบนั้นไป 
ถ้ามีการ์ดบทบาทที่ผู้เล่นตรงตามเงื่อนไขมากกว่า 1 คน จะไม่มีผู้เล่นคนใดได้รับคะแนน
ชื่อเสียงพิเศษจากการ์ดบทบาทใบนั้น

ผู้เล่น 1 คนสามารถได้รับคะแนนชื่อเสียงจากการ์ดบทบาทได้มากกว่า 1 ใบ

สรุปผลการแข่งขัน ผู้เล่นทุกคนรวมคะแนนของตนเอง และเดินแต้มใบกระดานคะแนน  
ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดในตอนท้ายคือผู้ชนะ และจะได้รับตำาแหน่ง “PIZZA MASTER” ไปครอบครอง

ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ชนะคือผู้ที่มีลำาดับการเล่นเร็วกว่าในรอบที่เกมจบ

Game end
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Master mode
Game Setup

Game play
ในแต่ละรอบจะแบ่งออกได้เป็น 6 ช่วง เล่นวนต�มลำ�ดับผู้เล่น จนกระทั่งมีผู้เล่นที่ทำ�ชื่อเสียงได้ถึง 50 แต้ม 

ในโหมดฝึกหัดนี้ จะมีความพิเศษคือ
+ผู้เล่นทุกคนต้องใช้การ์ดเมนูร่วมกัน (เฉพาะใน Master Mode)
- ในช่วงก�รสั่งวัตถุดิบ ผู้เล่นที่สั่งวัตถุดิบม�กที่สุดในแต่ละชนิดจะได้สิทธิจองวัตถุดิบนั้น 
- ในช่วงก�รทำ�พิซซ่� ผู้เล่นส�ม�รถแลกก�ร์ดเมนูที่ทำ�เสร็จแล้ว เป็นเป็นวัตถุดิบได้ต�มข้อกำ�หนด
- ในตอนจบเกม ผู้เล่นมีคุณสมบัติต�มข้อกำ�หนดของก�ร์ดบทบ�ท จะได้คะแนนชื่อเสียงพิเศษ
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(1) Start the day (เริ่มวัน) - ผู้เล่นจะเล่นต�ม
ลำ�ดับลูกศรข�ว (จ�กซ�้ยไปขว�)

เปิด “ก�ร์ดเป้�หม�ยประจำ�วัน” ให้ผู้เล่นทุกคนเห็น

ผู้เล่นแต่ละคนจั๋วการ์ดเมนูขึ้นมือ ให้ครบคนละ 1 ใบ (ครบ 2 ใบเมื่อมีผู้เล่นมีชื่อเสียงถึง 10 แต้ม และ 
ครบ 3 ใบเมื่อถึง 20 แต้ม) ผู้เล่นแต่ละคนส�ม�รถเปลี่ยนก�ร์ดเมนูที่ไม่ต้องก�รกี่ใบก็ได้ ได้ 1 ครั้งต่อ
รอบ โดยก�รทิ้งก�ร์ดเมนูที่ไม่ต้องก�รลงกองทิ้ง และจั๋วใหม่ให้ได้จำ�นวนในมือเท�่เดิม เมื่อกองก�ร์ดเมนู
หมดให้นำ�ก�ร์ดเมนูจ�กกองทิ้งม�สลับใหม่ และใช้เป็นกองก�ร์ดเมนูแทน

(2) Shopping - ต�มลำ�ดับลูกศรข�ว (จ�กซ้�ยไปขว�) เมื่อถึงตาของผู้เล่น ผู้เล่นสั่งวัตถุดิบ โดยนำา
เหรียญทั้งหมดไปวางในวงกลมของช่องวัตถุดิบที่ต้องก�รแต่ละช่อง (ได้แก่ ชีส, ผัก, ซีฟู้ด, เนื้อ) เพื่อ
สั่งวัตถุดิบเข้�ม�ในร้�น เสร็จแล้ววนไปต�ผู้เล่นถัดไปต�มลำ�ดับ 
- ส�ม�รถกระจ่�ยเหรียญที่มี แบ่งว�งเพื่อสั่งวัตถุดิบหล�ยประเภทได ้
- ถ้�ต้องก�รว�งม�กกว่� 1 เหรียญในวัตถุดิบประเภทเดียว ให้ว�งเหรียญซ้อนเป็นตั้งเดียวกัน

เมื่อผู้เล่นทุกคนได้สั่งวัตถุดิบเรียบร้อยแล้ว จึงทำาการเติมวัตถุดิบสู่ห้องครัวตามจำานวนเหรียญที่สั่งไว้
- จะได้รับ ชีสสู่ห้องครัว 2 ชิ้น / เหรียญที่สั่งไว้
- ผัก ซีฟู้ด และ เนื้อ จะได้รับ 1 ชิ้น / เหรียญที่สั่งไว้

การจองวัตถุดิบ : ผู้เล่นที่สั่งวัตถุดิบม�กทีุ่สุดในแต่ละ
ประเภทจะได้จองวัตถุดิบชนิดนั้นๆ โดยก�รนำ�วัตถุดิบ
จ�กที่เติมแล้วม�ว�งตั้งไว้บนเหรียญของผู้เล่นที่สั่ง
วัตถุดิบม�กที่สุด

- ถ้�ผู้ที่ได้จองว�ง 1-3 เหรียญ จะได้จองวัตถุดิบ 1 ชิ้น
- ถ�้ผู้ที่ได้จองว�ง 4 เหรียญขึ้นไป จะได้จองวัตถุดิบ 2 ชิ้น
ถ้�ก�รสั่งวัตถุดิบม�กสุดมีม�กกว่� 1 ผู้เล่น จะไม่มีผู้เล่น

คนใดได้จองวัตถุดิบประเภทนั้น

จำานวนผู้เล่น (n) 2 3 4 5

จำานวนการ์ดเมนู (n+1)x2 6 8 10 12

Turn sequence 

ใน Master mode จะมีการสั่งอาหารเข้าที่
หน้าร้าน โดยเปิดก�ร์ดเมนูว�งหง�ยบนโต๊ะ
ในบริเวณพื้นที่สั่งอ�ห�ร จำ�นวนก�ร์ดต�ม
ต�ร�งด้�นล�่ง ผู้เล่นทุกคนสามารถทำา
เมนูในพื้นที่สั่งอาหารได้ ผู้เล่นที่ทำาได้ก่อน
จะได้การ์ดเมนูนั้นออกไป และคนอื่นจะไม่
สามารถทำาได้

ตัวอย่าง : ลำ�ดับก�รเล่นลูกศรข�ย สีเขียว > สีฟ้� > สีแดง  
ลำ�ดับย้อนกลับลูกศรดำ� สีแดง > สีฟ้� > สีเขียว
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(3) Collecting (เก็บวัตถุดิบ) - ต�มลำ�ดับลูกศรดำ� (จ�กขว�ไปซ้�ย) 
ผู้เล่นแต่ละคนเลือกว่�จะ “เก็บวัตถุดิบ” หรือ “ผ�่น” 
   - ก�รเก็บวัตถุดิบ ผลัดกันเก็บวัตถุดิบทีละ 1 ชิ้น ชิ้นไหนก็ได้จ�กกระด�นพิซซ่� (ยกเว้นชิ้นที่ถูกจองไว้บน

เหรียญผู้เล่นคนอื่น) แล้วนำ�ม�ไว้ว�งไว้ที่ cooking tray ส่วนตัว
   - ถ้�ผ่�นแล้วจะไม่ส�ม�รถกลับม�เก็บวัตถุดิบเพิ่มได้ และจะเข�้สู่ช่วงก�รทำ�พิซซ่�ถัดไปทันที
อยู่ในครัวเดียวกัน นั้นหมายถึงผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถเก็บวัตถุดิบที่ไม่ได้สั่งไว้ไปได้ และวัตถุดิบที่คุณ

สั่งอาจถูกแย่งได้ทุกเมื่อ แต่วัตถุดิบที่ถูกจองไว้นั้น ต้องเป็นผู้ที่จองไว้เท่านั้นถึงจะเก็บได้

(4) Making Pizzas (ทำาพิซซ่า) - ผู้เล่นที่ผ่านในช่วงเก็บวัตถุดิบ
แล้ว จะสามารถทำาพิซซ่าได้ครั้งละ 1 ใบเมื่อวนมาถึงตาตนเอง 
ห�กต้องก�รทำ�ม�กกว่� 1 ใบต้องรอในรอบถัดไป

ผู้เล่นที่จะทำาพิซซ่าสามารถเลือกการ์ดเมนูได้ทั้งจากบนมือตนเอง 
หรือจากพื้นที่สั่งอาหารก็ได้ โดยใช้วัตถุดิบที่เก็บม�ผสมต�มส่วน
ผสมของก�ร์ดเมนูเพื่อทำ�ก�ร์ดเมนูใบนั้น (ถ้�วัตถุดิบไม่พอจะไม่
ส�ม�รถทำ�ก�ร์ดเมนูได้)

สามาระแลกวัตถุดิบระหว่างช่วงทำาพิซซ่าได้ (*หน้า9)

 ระหว่างเก็บวัตถุดิบ (3) หรือทำาพิซซ่า (4) ผู้เล่นคน
ใดส�ม�รถทำ�ต�มเงื่อนไขของก�ร์ดเป�้หม�ยประจำ�
วันได้ จะได้รับก�ร์ดเป�้หม�ยประจำ�วันนั้นไป พร้อม
คว�มส�ม�รถพิเศษ และ คะแนนพิเศษเพิ่มหลังจบ
เกม

(5) Scoring (เพิ่มชื่อเสียง) - ผู้เล่นได้รับ “คะแนนชื่อเสียง” จ�กแต้มขว�บนของก�ร์ดเมนูทั้งหมดที่ส�ม�รถ
ทำ�สำ�เร็จได้ในรอบนี้ ถ้าผู้เล่นมีวัตถุดิบบนกระดานผู้เล่นที่เก็บมาแล้วแต่ใช้ไม่หมดจะเน่า ผู้เล่นนั้นจะ
เสียชื่อเสียง 1 แต้มต่อวัตถุดิบที่เหลือ 1 ชิ้น

เดินหม�กผู้เล่นบนกระด�นคะแนนต�มแต้มชื่อเสียงที่ได้ และว�งก�ร์ดเมนูที่ทำ�สำ�เร็จแล้วไว้บนกระด�นผู้เล่น
ต�มช่วงสีด้�นล่�งของกระด�น

        การผ่าน:  เลื่อนหมากเชฟไปด้านบนของลำาดับ

**จุดแตกต่างที่สำาคัญของ MASTER MODE คือ ช่วงที่ 4 การทำาพิซซ่า**
ผู้เล่นที่ผ่านแล้วยังคงวนตามลำาดับการเล่นไปต่อไปเช่นเดียวกับ ผู้เล่นที่ยังไม่ผ่าน

ร้�นจะพัฒน�ขึ้นเมื่อมีผู้เล่น ได้รับแต้มชื่อเสียงถึง 10 
และ 25 แต้ม ผู้เล่นที่ทำาให้ร้านพัฒนาจะได้รับรางวัล
พิเศษเป็นการ์ดเป้าหมายประจำาวัน 1 ใบ

เมื่อร้านพัฒนาขึ้น ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ
+ ถือการ์ดเมนูบนมือได้ เพิ่ม 1 ใบ
+ เหรียญ เพิ่มคนละ 1 เหรียญ

เมื่อร้�นพัฒน�ที่ 10 แต้ม ผู้เล่นทุกคนจะมี 5 เหรียญ และถือ
ก�ร์ดเมนูบนมือได้ 2 ใบ และเมื่อร�้นพัฒน�ที่ 25 แต้ม ผู้เล่นทุก
คนจะมี 6 เหรียญ และถือก�ร์ดเมนูบนมือได้ 3 ใบ
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เมื่อมีผู้เล่นได้ คะแนนชื่อเสียงถึง 50 แต้ม ให้เล่นจนถึงช่วงที่ 5 จบวัน แล้วเกมจะจบลง

+ บวกคะแนนชื่อเสียงพิเศษที่ได้รับจ�กก�ร์ดเป้�หม�ยประจำ�วัน

เปล่ียนก�ร์ดเมนูพิเศษ (สีม่วง) ท้ังหมด ม�เป็นก�ร์ดเมนูประเภทใดก็ได้ (สีเหลือ, สีเขียว, สีฟ้�, สีแดง) เพ่ือนำ�ไปคิด
เป็นคะแนน bonus จ�กก�ร์ดบทบ�ท 
เปล่ียนทีละคนโดย (วนย้อนกลับ) โดยเร่ิมจากผู้เล่นท่ีมีลำาดับการเล่นเป็นคนสุดท้ายในรอบท่ีเกมจบ  
วนตามลำาดับ ไปสู่ผู้เล่นท่ีมีลำาดับการเล่นเป็นคนแรก

ตรวจสอบก�ร์ดบทบ�ททีละใบว่�ผู้เล่นคนใดมีเงื่อนไขตรงต�มก�ร์ดบทบ�ทนั้น จะได้รับ
คะแนนชื่อเสียงต�มคว�มส�ม�รถของก�ร์ดบทบ�ทใบนั้นไป 
ถ้ามีการ์ดบทบาทที่ผู้เล่นตรงตามเงื่อนไขมากกว่า 1 คน จะไม่มีผู้เล่นคนใดได้รับ
คะแนนชื่อเสียงพิเศษจากการ์ดบทบาทใบนั้น

ผู้เล่น 1 คนสามารถได้รับคะแนนชื่อเสียงจากการ์ดบทบาทได้มากกว่า 1 ใบ

Game end

สรุปผลการแข่งขัน ผู้เล่นทุกคนรวมคะแนนของตนเอง และเดินแต้มใบกระดานคะแนน  
ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดในตอนท้ายคือผู้ชนะ และจะได้รับตำาแหน่ง “PIZZA MASTER” ไปครอบครอง

ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ชนะคือผู้ที่มีลำาดับการเล่นเร็วกว่าในรอบที่เกมจบ

(6) End of the day (จบวัน) - ทิ้งการ์ดเมนูทุกใบบนพื้นที่สั่งอาหาร

คืนวัตถุดิบท่ีเน่�บนกระด�นผู้เล่น (วัตถุดิบบนกระด�นพิซซ่�เก็บไว้ใช้วันถัด
ไปได้) เก็บเหรียญท้ังหมดกลับม�ท่ีกระด�นผู้เล่น 

จัดลำาดับการเล่นใหม่เรียงตามคะแนนช่ือเสียงปัจจุบัน โดยผู้เล่นท่ีมี
คะแนนช่ือเสียงมากท่ีสุดจะได้เล่นเป็นคนแรก ไล่ลำาดับลงไป ในกรณี
ท่ีเท่ากัน ให้คงลำาดับการเล่นไว้เหมือนรอบท่ีแล้ว

ผู้เล่นที่อยู่ลำาดับการเล่นคนสุดท้าย (แต้มน้อยสุด) จะได้รับเหรียญช่วยเหลือ (สีดำ�) ใช้ได้ในวันถัดไป 

1st

The
Last
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