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ข้อตกลงการใช้บริการห้องจัดเลีย้ง (Banquet Room) 

ข้อตกลงการจองห้องและงานจัดเลีย้ง 

1. การจองหอ้งจดัเล้ียง 

- บริษทัคิดค่าใชจ่้ายเป็นค่าห้อง และค่าบริการ (Service Charge) 10% ของราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม 

- ลูกคา้ตอ้งมดัจาํค่าหอ้งเต็มจาํนวนภายใน 1-2 วนัหลงัวนัจอง เพ่ือยนืยนัการจองห้องจดัเล้ียง หากไม่มดัจาํในวนั-เวลาท่ี

กาํหนดและบริษทัไม่สามารถติดต่อท่านได ้บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการจองเพ่ือให้สิทธ์ิการจองกบัลูกคา้ท่านต่อไป  

2. ลูกคา้สามารถเลือกเมนูอาหารไดห้ลายประเภท อาทิ บุฟเฟต ์โต๊ะจีน ค็อกเทล คอฟฟ่ีเบรค อะลาคาท ฯลฯ  และตอ้งสั่งล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 3 วนั พร้อมทั้งลงลายมือช่ือยนืยนัในใบเสนอราคา 

3. เม่ือลูกคา้ตกลงในรายละเอียดงานจดัเล้ียงและทราบค่าใชจ่้ายทั้งหมดแลว้ จะตอ้งวางมดัจาํเพ่ือยนืยนัการจดังานเป็นจาํนวนเงิน 

30% จากยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด  

4. กรณีลูกคา้ตอ้งการใชห้้องเกินกว่าเวลา 23.00 น. (ร้านไม่สามารถให้บริการเกิน 24.00 น. ตามกฎหมายกาํหนด)  ตอ้งแจง้กบั

พนกังานขายล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั โดยมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมห้องละ 1,000 – 3,000 บาท (ตามขนาดห้อง)  หากลูกคา้ไม่ไดแ้จง้

ความจาํนงคใ์ชห้้องระหว่างเวลา 23.00 – 24.00 น. ไวล่้วงหนา้ และจะขอขยายเวลาในวนัจดังาน บริษทัไม่สามารถให้บริการได ้

หมายเหตุ  ร้านอาหารเพลิน เปิดให้บริการตั้งแต่ 11.00 -22.30 น.  (Last Oder 22.15 น.) 

5. หากลูกคา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในการจดังาน ตอ้งแจง้กบัพนกังานขายโดยตรงทางโทรศพัทเ์ท่านั้น (ไม่รับเร่ืองจาก

ช่องทางอ่ืนใดทั้งส้ิน) 

6. หากลูกคา้ตอ้งการเปล่ียนแปลง รายการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งไวแ้ลว้ สามารถแจง้พนกังานขายล่วงหนา้อยา่งชา้สุด ก่อนวนั

งาน 2 วนั  

7. หากลูกคา้ตอ้งการเปล่ียนแปลง จาํนวนคน ( เพ่ิมหรือลด) ท่ีสั่งไวแ้ลว้  

- กรณี เพ่ิมหรือลดนอ้ยกว่า 15% ของยอดจาํนวนคนยอดเดิม สามารถแจง้พนกังานขายล่วงหนา้อยา่งชา้สุด ก่อนวนังาน 1 

วนั ภายในเวลา 17.00 น.  

- กรณีเพ่ิมหรือลดเกินกว่า 15% ของยอดจาํนวนคนยอดเดิม กรุณาแจง้พนกังานขายล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั  

8. กรณีลูกคา้จดัเล้ียงแบบบุฟเฟต ์และมีแขก VIP ท่ีตอ้งตกัอาหารเสิร์ฟท่ีโต๊ะ บริษทัฯ กาํหนดจาํนวนโต๊ะของอาหาร VIP ไวต้าม

ตารางดา้นล่าง กรณีท่ีจาํนวนโต๊ะ VIP ท่ีลูกคา้ตอ้งการ มีมากกว่าท่ีบริษทักาํหนด สามารถซ้ือเพ่ิมได ้ในราคา 1,000 บาท /โต๊ะ) 

จาํนวนลูกคา้ <50 50 100 150 200 250 300 

จาํนวนโต๊ะ VIP มาตรฐาน 0 1 2 3 4 5 6 

จาํนวนโต๊ะท่ีสามารถขอซ้ือเพ่ิมได ้(1,000.-/โต๊ะ) 0 1 2 2 2 2 2 

 

 



Ploen Restaurant / Banquet Room /Page 2 

 

9. การยกเลิกการจอง หากลูกคา้มีเหตุจาํเป็น ตอ้งยกเลิกการจดังาน  

- ตอ้งแจง้กบัพนกังานขายโดยตรงทางโทรศพัทเ์ท่านั้น (ไม่รับเร่ืองจากช่องทางอ่ืนใดทั้งส้ิน) 

- ตอ้งแจง้ยกเลิกล่วงหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 7 วนั  (ในเวลาทาํการเวลา 9.00 – 17.00 น.)   มิเช่นนั้น บริษทัจะไม่คืนเงิน

มดัจาํ 

 

ข้อตกลงการเข้าใช้บริการงานจัดเลีย้ง 

1. กรณีลูกคา้ตอ้งการเปิดแอร์ก่อนเวลา คิดค่าบริการ หอ้งละ 500 บาท – 1,500 บาท / ชัว่โมง (ตามขนาดห้อง) 

2. กรณีลูกคา้มานอ้ยกว่าจาํนวนท่ีการันตีไว ้คิดค่าใชจ่้ายตามจาํนวนท่ีไดต้กลงกนัไวใ้นใบเสนอราคา ทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืม 

3. กรณีลูกคา้มาเกินกว่าจาํนวนท่ีการันตีไว ้คิดค่าใชจ่้ายตามจาํนวนลูกคา้ท่ีมาจริง ทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืม 

4. บริษทัไม่อนุญาตให้ลูกคา้นาํอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดเขา้มารับประทานภายในร้านอาหาร (ยกเวน้ สุรา ไม่คิดค่านาํเขา้)  หาก

ฝ่าฝืน จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการนาํเขา้อาหารและเคร่ืองด่ืม ดงัน้ี 

- งานจดัเล้ียงประเภทบุฟเฟตห์รือค็อกเทล 

- อาหารท่ีนาํเขา้มาจากภายนอก คิดรายการละ 500 บาท / ถาดมาตรฐาน  

- กรณีนาํซุม้อาหารจากร้านภายนอกเขา้มา คิดค่านาํเขา้ซุม้ละ 1,500 บาท  

- งานจดัเล้ียงประเภท อะลาคาทและโต๊ะจีน  คิดจานละ 100 บาท  

- กรณีนาํเขา้ผลไม ้คิกค่านาํเขา้จานละ 100 บาท 

- เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

- ปริมาตรไม่เกิน 500 ml คิดโหลละ 250 บาท 

- ปริมาตรเกิน     500 ml คิดโหลละ 350 บาท 

- ไวน์ คิดค่าเปิดขวด ขวดละ 50 บาท 

- เบียร์สด 30 ลิตร (1 ถงัใหญ่) คิดค่านาํเขา้ถงัละ 1,000 บาท 

5. บริษทัไม่รับปรุงอาหารจากวตัถุดิบท่ีลูกคา้นาํเขา้มาเองในทุกๆ กรณี 

6. บริษทัไม่อนุญาตให้นาํอาหารและผลไมท่ี้มีกล่ินแรงเขา้มารับประทานในร้านอาหารโดยเด็ดขาด อาทิเช่น ทุเรียน เป็นตน้ 

 

ข้อตกลงเร่ืองสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 

1. กรณีลูกคา้ตอ้งการเขา้มาตกแต่งจดัวาง อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องจดัเล้ียงเพ่ิมเติม จะตอ้งส่งมอบรูปแบบการจดัห้อง, อุปกรณ์ต่างๆ 

ตลอดจนกาํหนดเวลาท่ีจะเขา้มาให้บริษทัทราบอยา่งละเอียด ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 วนัก่อนการจดังาน ลูกคา้จะเขา้มาดาํเนินการ

ต่อไดห้ลงัจากท่ีร้านอาหารไดพิ้จารณาอนุมติัแลว้เท่านั้น 

2. ไม่อนุญาตให้มีการตอก ยดึ หรือติดส่ิงใดๆ หมายรวมถึงการใชส้ก็อตเทป เทปกาวชนิดต่างๆ ท่ีจะทาํให้เกิดความเสียหายกบัผนงั

ห้อง เพดาน หรือพ้ืนห้อง การติดตั้งส่ิงใดๆ  ลูกคา้ตอ้งแจง้กบัพนกังานล่วงหนา้ทุกคร้ัง หากดาํเนินการโดยพลการ ท่านตอ้ง

รับผดิชอบจดัเก็บให้ห้องคงสภาพเดิม หากเกิดความเสียหาย ท่านจะตอ้ง ชาํระค่าความเสียหายตามการประเมินของเจา้หนา้ท่ี 
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3. กรณีมีการขนยา้ยอุปกรณ์ขนาดใหญ่เขา้มาในห้องจดัเล้ียง ทางร้านอาหารขอใหลู้กคา้ตรวจสอบสถานท่ีร่วมกนัล่วงหนา้ อาทิเช่น 

ขนาดความกวา้ง ความสูงของประตูทางเขา้ หากมีการขนยา้ยและเกิดการชาํรุดเสียหาย ลูกคา้ตอ้งรับผดิชอบความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนตามการประเมินของเจา้หนา้ท่ี 

4. กรณีติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมท่ีมีนํ้ าหนกัมาก อาจทาํความเสียหายแก่พ้ืนห้อง ตอ้งมีวสัดุปรูองพ้ืนทุกคร้ัง หากพ้ืนเกิดการชาํรุด

เสียหาย  ลูกคา้ตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

5. กรณีมีการใชไ้ฟฟ้าเกินอตัรากระแสไฟฟ้าปกติ อาทิเช่น ระบบแสง สี บริษทัจะคิดค่าไฟฟ้าเพ่ิมเติม 2,500 บาท 

6. หลงัจากการจดังานเสร็จส้ิน ลูกคา้ตอ้งร้ือถอนอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีนาํมา ติดตั้ง จดัวางเพ่ิมเติมทั้งหมด ให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ีจดังาน

ทนัที เน่ืองจากบริษทัตอ้งเตรียมสถานท่ีให้พร้อมสาํหรับผูจ้ดังานท่านอ่ืนในวนัถดัไป 

7. กรณีนาํเคร่ืองดนตรีจากภายนอกเขา้มา  

7.1  บริษทัจะคิดค่าบริการเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

-  กรณีต่อพ่วงกบัปลัก๊ไฟธรรมดา เช่น อิเล็กโทน 1 เคร่ือง คิดค่าบริการเพ่ิมเติม 1,000 บาท  

-  กรณีต่อพ่วงกบัเบรคเกอร์ คิดค่าบริการเพ่ิมเติม 2,500 บาท  

-  อุปกรณ์นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาน้ี ขอให้แจง้กบัพนกังานขายล่วงหนา้ เน่ืองจากอาจมีค่าบริการเพ่ิมเติม 

7.2  นกัดนตรีจะตอ้งนาํอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เขา้มาใชง้านเอง อาทิเช่น ลาํโพง , ไมโครโฟน , มิ๊กเซอร์ , แอมพลิฟลายเออร์ , 

สายต่อต่างๆ ฯลฯ  บริษทัไม่อนุญาตให้เช่ือมต่อเขา้กบัระบบและอุปกรณ์ของร้านอาหารทุกกรณี 

8. กรณีลูกคา้นาํส่ิงของมาฝากไวก่้อนการจดังาน บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการสูญหาย หรือชาํรุดใดๆ ทั้งส้ิน  

9. ไม่อนุญาติให้ลูกคา้นาํสัตวเ์ล้ียงทุกชนิด เขา้มาภายในห้องจดัเล้ียงโดยเด็ดขาด    

 

ข้อตกลงเร่ืองการชําระเงิน 

1. กรณีจองห้องจดัเล้ียงและสั่งอาหารเคร่ืองด่ืมล่วงหนา้ ตอ้งมดัจาํ 30% จากยอดทั้งหมด สามารถชาํระได ้2 ช่องทางคือ  

- ชาํระท่ีร้านอาหารดว้ยเงินสด หรือบตัรเครดิต  

- โอนเงินผา่นธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว บญัชีออมทรัพย ์ช่ือบญัชี บริษทั แคร์เตอร์ร่ี จาํกดั เลขท่ีบญัชี 129-5-44699-9 

และกรุณาส่งหลกัฐานการมดัจาํมาท่ี sales@caretery.com หรือแฟ็กซ์ 02-5378910   

2. ลูกคา้ตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือทั้งหมดภายในวนัท่ีจดังานเล้ียง โดยสามารถชาํระดว้ยเงินสด หรือบตัรเครดิตเท่านั้น บริษทั

ไม่รับชาํระดว้ยเช็คทุกกรณี 

3. โปรดเก็บหลกัฐานการชาํระเงินมดัจาํหรือใบโอนเงินผา่นธนาคารและนาํมามอบใหแ้ก่พนกังานบริการในวนัจดังาน  เพ่ือความ

สะดวกในการหักยอดชาํระเงิน 

4. กรณีลูกคา้ยกเลิกการจอง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินมดัจาํ   

5. กรณีลูกคา้แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดังาน 7 วนั สามารถขอเล่ือนวนัจดังานใหม่ได ้หรือสามารถใชย้อดเงินมดัจาํมาใชบ้ริการประเภท

อ่ืนไดโ้ดยตอ้งแจง้ให้พนกังานขายทราบล่วงหนา้ก่อน 


