
แพกเกจบุฟเฟตอาหารไทย บานเบญจมาศ

บริษัทเบญจมาศ อารแอนนดี ฟูดเซอรวิส จํากัด มีความยินดีที่จะนําเสนอแพกเกจและรายละเอียด
ราคาการจัดเลี้ยง Buffet อาหารและเครื่องดื่มบานเบญจมาศ จํานวน 4 ชั่วโมง แกทาน ดังนี้





ภาพสถานที่และแปลน

รายละเอียดสถานที่ชั้น 2 (หองอาหารเบญจมาศ)

1. พื้นที่มีขนาด 60 ตารางเมตร ความจุสูงสุด 30-35 คน 
โตะจํานวน 16 ตัว เกาอี้จํานวน 22 ตัว โซฟาติดผนังจํานวน 2 ชุด 
โดยแบงเปน 2 โซน คือ โซน A (หองใหญ) และโซน B (หองเล็ก)
2. มีหองนํ้ารวมภายในชั้น 2 หอง
3. มีลําโพงติดเพดานขนาดเล็ก 3 จุด
4. แสงไฟสามารถปรับเพิ่มลดความสวางได
5.  มีชุดโปรเจกเตอร 1 ชุด
 *ไมมีชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟน

รายละเอียดสถานที่ ชั้น 3 (Bar)

1. พื้นที่มีขนาด 80 ตารางเมตร ความจุสูงสุด 40-45 คน 
โตะสี่เหลี่ยมจัตุรัสจํานวน  7 ตัว  โตะกลมจํานวน 2 ตัว เกาอ้ีจํานวน 11 ตัว 
โตะกลมบาร 4 ตัว เกาอี้บาร 12 ตัว โซฟาติดผนังจํานวน 1 ชุด 
2. มีโซนบารเครื่องดื่ม
3. มีหองนํ้ารวมภายในชั้น 2 หอง
4. มีโซนสูบบุหรี่
5. มีเวทีและมีชุดเครื่องเสียงเวที พรอมไมคโครโฟน 1 ชุด
6. มีชุดไฟ LED สี แสงไฟสามารถปรับเพิ่มลดความสวางได
7. มีชุดโปรเจกเตอร 1 ชุด



เกี่ยวกับบานเบญจมาศ

 บานเบญจมาศกอตั้งขึ้นดวยความตั้งใจจริงของผูที่รักในความวิจิตรประณีตของอาหารไทย 
จึงหยิบยกกลิ่นอายความรุงเรืองของอาหารเมื่อ ๑๐๐ กวาปที่ผานมาในยุคที่สยามเปดรับวัฒนธรรม 
ตะวันตกอยางแพรหลายมาปรับปรุงและตีความใหมจนจนกลายมาเปนตํารับอาหารคาวหวานประจําบาน 
เบญจมาศที่มีเอกลักษณ ใหทานไดรื่นรมยสมฤดี
 เราใหบริการอาหาร ขนม ชาและเครื่องดื่มในรูปแบบไทยชาววังประชุกตในบรรยากาศอบอุน 
สไตลชาววัง และยังมีบริการรับจัดเลี้ยง แคทเทอริ่งแบบพรีเมียมดวยอาหารและขนมไทยชาววัง

การใหบร�การ 
 1. ห�องอาหารเบญจมาศ ตั้งอยูชั้นที่ 2 ของบานเบญจมาศ ในสไตลการตกแตงแบบโคโลเนียล อบอุน
 2. บาร�นภาลัย ตั้งอยูบั้นที่ 3 ของบานเบญจมาศ ในสไตลการตกแตงแบบ Industrial Vintage 
ใหบรรยากาศแบบเฉพาะตัวและเปนสวนตัว

เวลาทำการ 
รานเบญจมาศเปดใหบร�การทุกวัน ตั้งแตเวลา 11.00 น. - 21.00 น. 
นภาลัย สยามบาร เปดใหบร�การ วันอังคาร - เสาร ตั้งแตเวลา 18.00 น. - 24.00 น. 

สถานที่ตั้ง บานเบญจมาศตั้งอยู เลขที่ 7/3 ซ.อาร�ย 1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

การติดตอ

     เบอรโทรศัพทราน : 02-279-8055 
     Email ลูกคาสัมพันธ : info.benchamas@gmail.com

การเดินทาง ทานสามารถเดินทางจาก BTS อาร�ย เดินเขาซอยอาร�ย 1 หร�อนำรถสวนตัวมาจอดไดที่ 
อาคารปยวรรณ จอดรถฟร� 2 ชม. รานอยูในซอยอาร�ย 1 ตรงขาม Re:D Condominium ชื่อราน 
เบญจมาศ เปนตึกสองคูหาสามชั้น สีคร�ม สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล



ขอตกลงการใชบร�การหองจัดเลี้ยง

การจองหองจัดเลี้ยง

1. ลูกคาตองมัดจำคาหองเต็มจำนวน ภายใน 5 วันหลังวันจอง เพ�่อยืนยันการจองหองจัดเลี้ยง 
หากไมมัดจำในวัน-เวลาที่กำหนด และหากบร�ษัทไมสามารถติดตอทานได 
บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองเพ�่อใหสิทธิ์การจองกับลูกคาทานตอไป

2. เมื่อลูกคาตกลงในรายละเอียดและทราบคาใชจายทั้งหมดแลว 
จะตองวางมัดจำเพ�่อยืนยันการจัดงานเปนจำนวนเง�น 50% จากยอดคาใชจายทั้งหมด

3. บร�ษัทไมสามารถใหบร�การเกินเวลา 24.00น. ได (ตามกฎหมายกำหนด)  *หมายเหตุ บานเบญจมาศ 
เปดใหบร�การตั้งแต 11.00น. - 23.30น. (Last Oder 22.00 น.)

4. หากลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดงาน 
ตองแจงกับพนักงานโดยตรงทางโทรศัพทรานหร�อผูประสานงานเทานั้น (ไมรับเร�่องจากชองทางอื่น)

5. หากลูกคาตองการเปลี่ยนแปลง จำนวนและรายการอาหารและเคร�่องดื่มที่สั่งไวแลว 
สามารถแจงพนักงานลวงหนาอยางชาสุด กอนวันงาน 2 วัน

6. การยกเลิกการจอง หากลูกคามีเหตุจำเปนตองยกเลิกการจัดงาน จะตองแจงกับพนักงานโดยตรง 
ทางโทรศัพทรานหร�อผูประสานงานเทานั้น (ไมรับเร�่องจากชองทางอื่น) และจะตองแจงยกเลิกลวงหนา 
กอนวันงานอยางนอย 7 วัน (ในเวลาทำการเวลา 9.00น. – 17.00 น.) จึงจะสามารถเลื่อนวันการจอง 
และนำเง�นมัดจำมาใชไดในครั้งตอไป ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน หากยกเลิกนอยกวาวันที่กำหนดไว 
ทางบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเง�นมัดจำ

ขอตกลงการเขาใชบร�การงานจัดเลี้ยง

1. ชวงเวลาการใชบร�การหองจัดเลี้ยงเปนไปตามแพกเกจที่ลูกคาเลือก
2. บร�ษัทกำหนดเวลาในการใหบร�การบุฟเฟตอาหารและเคร�่องดื่มตามแพกเกจที่นำเสนออยูที่ 3 ชั่วโมง 
หากลูกคาตองการเพ�่มเวลาบุฟเฟตอาหารและเคร�่องดื่ม บร�ษัทขอคิดคาใชจายเพ�่มเติม ดังนี้ 
    1.  Package S เพ�่มชั่วโมง.ละ 300 บาท/ทาน
    2.  Package M เพ�่มชั่วโมง.ละ 400 บาท/ทาน
    3.  Package L เพ�่มชั่วโมง.ละ 500 บาท/ทาน
    4.  Package XL เพ�่มชั่วโมง.ละ 600 บาท/ทาน
3. ลูกคาสามารถเขามาจัดเตร�ยมสถานที่ลวงหนากอนเวลาเร�่มงานได 2 ชั่วโมง 
กรณีที่ลูกคาตองการเขามาจัดเตร�ยมสถานที่มากกวา 2 ชั่วโมงกอนเวลาเร�่มงาน จะมีคาใชจาย 
เพ�่มเติมชั่วโมงละ 500 บาท 

4. หลังจากหมดเวลาบุฟเฟตอาหารและเคร�่องดื่ม 
บร�ษัทจะทำการเก็บอาหารเคร�่องดื่มและอุปกรณที่ใชในการใหบร�การ หากลูกคาประสงคจะสั่งอาหาร 
และเคร�่องดื่มตอ สามารถสั่งไดจนกวารานจะปดใหบร�การโดยราคาอาหารและเคร�่องดื่มจะเปนราคาปกติ 
ของทางราน

5. ลูกคาสามารถสั่งอาหารและเคร�่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือจากแพกเกจบุฟเฟตได โดยราคาอาหารและ 
เคร�่องดื่มอื่นๆ จะเปนราคาปกติของทางราน

6. กรณีแขกในวันงานของลูกคามีนอยกวาจำนวนที่ไดแจงไว บร�ษัทจะคิดราคาคาใชจายตามจำนวนที่ได
ตกลงกันไวในใบเสนอราคา 

7. กรณีแขกในวันงานของลูกคามาเกินกวาจำนวนที่ไดแจงไว บร�ษัทจะคิดคาใชจายตามจำนวนลูกคาที่ 
มาเขางานจร�งตามราคาแพกเกจที่ไดซื้อไว ทั้งอาหารและเคร�่องดื่ม

8. บร�ษัทไมอนุญาตใหลูกคาหร�อแขกทานอื่นๆ ที่ไมใชลูกคาบุฟเฟตเขามาภายในบร�เวณที่จัดเลี้ยง 
บุฟเฟตอาหารและเคร�่องดื่ม 

9. บร�ษัทไมอนุญาตใหลูกคานำอาหารและเคร�่องดื่มทุกชนิดเขามารับประทานภายในรานอาหาร

10. กรณีลูกคานำเคร�่องดื่มแอลกอฮอลมาเปดภายในรานนอกเหนือจากแพกเกจ บร�ษัทขอคิดคาเปดขวด ดังนี้ 
คาเปดไวน 500 บาทตอขวด และคาเปดเหลา 1,000 บาทตอขวด

11. กรณีลูกคามึนเมาจนครอบสติไมได อาเจียนนอกชักโครก บร�ษัทขอปรับคาอาเจียนจ�ดละ 1,000 บาท

12. รานไมรับปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่ลูกคานำเขามาเองในทุกๆ กรณี

ขอตกลงเร�่องสถานที่และอุปกรณ

1. กรณีลูกคาตองการเขามาตกแตงจัดวางอุปกรณตางๆ ในหองจัดเล้ียงเพ�่มเติม จะตองสงมอบรูปแบบ 
การจัดหอง, อุปกรณตางๆ ตลอดจนกำหนดเวลาที่จะเขามาใหบร�ษัททราบอยางละเอียด ลวงหนา อยางนอย 3 
วันกอนการจัดงาน และลูกคาจะเขามาดำเนินการตอไดหลังจากที่รานอาหารไดพ�จารณา อนุมัติแลวเทานั้น

2. ไมอนุญาตใหมีการตอก ยึด หร�อติดสิ�งใดๆ หมายรวมถึงการใชสก็อตเทป เทปกาวชนิดตางๆ 
ที่จะทำใหเกิดความเสียหายกับผนังหอง เพดาน หร�อพ�้นหอง การติดต้ังสิ�งใดๆ ลูกคาตองแจงกับ 
พนักงานลวงหนาทุกครั้ง หากดำเนินการโดยพลการ ลูกคาตองรับผิดชอบจัดเก็บใหหองคงสภาพเดิม 
หากเกิดความเสียหาย ลูกคาจะตองชำระคาความเสียหายตามการประเมินของเจาหนาที่



3. กรณีมีการขนยายอุปกรณขนาดใหญเขามาในหองจัดเลี้ยง ทางรานอาหารขอใหลูกคาตรวจสอบ 
สถานที่รวมกันลวงหนา อาทิเชนขนาดความกวาง ความสูงของประตูทางเขา หากมีการขนยาย 
และเกิดการชำรุดเสียหาย ลูกคาตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข�้นตามการประเมินของเจาหนาที่

4. กรณีติดตั้งอุปกรณเพ�่มเติมที่มีน้ำหนักมาก อาจทำความเสียหายแกพ�้นหอง ตองมีวัสดุปูรองพ�้นทุก ครั้ง 
หากพ�้นเกิดการชำรุดเสียหาย ลูกคาตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข�้น ตามการประเมิน ของเจาหนาที่

5. หากเกิดความชำรุดเสียหายตอโตะเกาอี้, พ�้น, ผนัง, กระจก, ประตู, หนาตาง, รวมถึงวัสดุ-อุปกรณ 
ที่ลูกคาใชอันเกิดจากความประมาท ลูกคาตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข�้น ตามการประเมิน 
ของเจาหนาที่

6. กรณีมีการใชไฟฟาเกินอัตรากระแสไฟฟาปกติ อาทิเชน ระบบแสง-สี นอกเหนือจากระบบของราน 
บร�ษัทจะคิดคาไฟฟาเพ�่มเติม 2,500 บาท

7. หลังจากการจัดงานเสร็จสิ�น ลูกคาตองร�้อถอนอุปกรณตางๆ ที่นำมาติดตั้ง จัดวางเพ�่มเติมทั้งหมด 
ใหเสร็จสิ�นภายในวันที่จัดงานทันที เนื่องจากบร�ษัทตองเตร�ยมสถานที่ใหพรอมสำหรับผูจัดงานทาน อ่ืนในวันถัดไป

8. กรณีนำนักดนตร�และเคร�่องดนตร�จากภายนอกเขามา ขอใหแจงกับพนักงานลวงหนา และมีคาอาหาร 
และเคร�่องดื่มนักดนตร�เพ�่มเติมคนละ 500 บาท

9. กรณีลูกคานำสิ�งของมาฝากไวกอนการจัดงาน บร�ษัทไมรับผิดชอบตอการสูญหาย หร�อชำรุดใดๆ ทั้งสิ�น

10. ไมอนุญาติใหลูกคานำสัตวเลี้ยงทุกชนิด เขามาภายในหองจัดเลี้ยงโดยเด็ดขาด

ขอตกลงเร�่องการชำระเง�น

1. คาอาหารและเคร�่องดื่มรวม VAT 7% และคาบร�การ (Service Charge 10%) เร�ยบรอยแลว

2. เมื่อลูกคาตกลงในรายละเอียดงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่และคาใชจายทั้งหมดแลวจะตองวางมัดจำ 
เพ�่อยืนยันการจัดเลี้ยงเปนจำนวนเง�น 50% จากยอดทั้งหมดของใบเสนอราคา ภายใน 5 วัน นับจาก 
วันที่ออกใบเสนอราคา

3. ลูกคาตองชำระคาใชจายสวนที่เหลือจากยอดทั้งหมดภายในวันงาน 

4. โปรดเก็บหลักฐานการชำระเง�นมัดจำหร�อใบโอนเง�นผานธนาคาร และนำมามอบใหแกบร�ษัทในวันจัดงาน 
เพ�่อความสะดวกในการหักยอดชำระเง�น

5. กรณีลูกคายกเลิกการจอง บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเง�นมัดจำ 

6. ลูกคาสามารถชำระเง�นได 2 ชองทางคือ 
    1. ชำระดวยเง�นสด, หร�อบัตรเครดิต 
    2. โอนเง�นผานธนาคาร  : บร�ษัท เบญจมาศ อารแอนดดี ฟ�้ด เซอรว�ส จำกัด

หมายเลขบัญชี 047-3-93118-4 ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสำนักพหลโยธิน


