ใบสั่งจองจัดเลี้ยงนอกสถานที่
ลูกค้ า :

วันทีจ่ อง :

ทีอ่ ยู่ :

วันทีจ่ ดั งาน :

เบอร์ โทร
No.
1

ประเภทงาน:

2

รายการ
เลือก Package___________________________________
VIP หรื อพระสงฆ์
คิดค่าจัดอาหารเพิ่มท่านละ 100 บาท สาหรับลงโต๊ะเป็ นวง
คิดค่าจัดอาหารเพิ่มท่านละ 150 บาท สาหรับลงโตกหรื อเดี่ยว
อาหารคาว(เมนูที่มีปลาหมึก,กุง้ ,ปลาทะเล คิดเพิ่มท่านละ 30 บาท
1._______________________ 2._____________________
3.______________________ 4.______________________
5.______________________ 6.______________________
7.______________________ 8.______________________

3

ของหวาน____________________________

4

ข้าวสวย + ผลไม้ตามฤดูกาล (ทางร้านเลือกให้)
น้ าดื่มเย็น (ฟรี ) สาหรับ 50 ท่าน
แขก 60 ท่านขึ้นไป ทางเจ้าภาพเตรี ยมน้ าดื่มและน้ าแข็ง
น้ า สมุนไพร ____________ ________________
Set อื่น หากต้องการน้ าสมุนไพร คิด ท่านละ 20 บาท
เครื่ องดื่มประเภทพัน๊ ช์ น้ าอัดลม ท่านละ 30 บาท
ค่าจัดส่ง ลาดกระบัง,มีนบุรี ราคา 1,000 บาท
ค่าจัดส่ง กรุ งเทพ อื่นๆ ราคาเริ่ มต้น 1,500-2,500 บาท
ค่าจัดส่ง จังหวัดปริ มณฑล ราคา 2,500-4,000 บาท
ค่าบริ การ ก่อน 10.00 น เริ่ มต้น1,500 บาท
ค่าบริ การ เวลา 10.00 -18.00 น เริ่ มต้น 1,500บาท
ค่าบริ การ หลัง 18.00 -20.00 น เริ่ มต้น2,500 บาท
ค่าบริ การ หลัง 20.00 -24.00 น เริ่ มต้น 3,500 บาท

2

5

6

เวลาจัดงาน :
จานวนแขก

7
วิธีการสั่งจอง
กรุณาโอนเงินมัดจา 50 % เข้ าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามาระ เลขบัญชี 138-441-680-4
ชื่ อบัญชี นายรณยศ ตันติถาวรวัช และส่ งหลักฐานการโอนเงินมาที่ catering.in.th@gmail.com
** กรุณาสั่งจองล่ วงหน้ าวันจัดงานอย่ างน้ อย 7 -14 วัน

ท่ านละ/บาท

ราคารวม

----------------------ลงชื่ อผู้จอง

ใบสั่งอุปกรณ์เสริม
ลูกค้ า :

วันที่สั่ง :

ที่อยู่ :

วันที่จดั งาน :

เบอร์ โทร

ประเภทงาน:

No.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

รายการ

เวลาจัดงาน :
จานวน

หน่ วยละ

ชุดอาสนะพระสงฆ์พร้อมโต๊ะหมู่บูชา

_____ชุด

5,500

ชุดโต๊ะอาหารกลมคลุมผ้าขาว ( 1-9 ชุด)
ชุดโต๊ะอาหารกลมคลุมผ้าขาว ( 10ชุด ขึ้นไป)
โต๊ะโฟมเมก้า สู ง 0.75 X ยาว1.80 เมตร +คลุมผ้า ( 1-9 ชุด)
โต๊ะโฟมเมก้า สู ง 0.75 X ยาว1.80 เมตร +คลุมผ้า (10ชุด ขึ้นไป)
เต็นท์สีขาว 4 x 8 เมตร
เต็นท์สีขาว 5 x 12 เมตร
เต็นท์สีขาว 2 x 2 เมตร
เต็นท์สีขาว 3 x 3 เมตร
เต็นท์สีขาว 4 x 4 เมตร
พัดลมตั้งพื้น
พัดลมไอน้ าตั้งพื้น
โซฟาชุดรับแขกสี ขาว
เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้า
ค่าขนส่ งและค่าบริ การติดตั้ง 10 % ของราคาเช่าอุปกรณ์เสริ ม
ราคาเริ่ มต้นที่ 1,500 บาท

____ชุด
____ชุด
____ ตัว
____ ตัว
____หลัง
____หลัง
____ หลัง
____หลัง
____หลัง
____ ตัว
____ ตัว
____ชุด
____ ตัว

650
600
400
350
2,300
2,800
800
1,300
1,800
900
1,200
3,500
50

ราคา

ราคารวม
วิธีการสั่ งจอง
กรุณาโอนเงินมัดจา 50 % เข้ าบัญชีธนาคารกรุ งเทพ สาขาอินทามาระ เลขบัญชี 138-441-680-4
ชื่ อบัญชี นายรณยศ ตันติถาวรวัช และส่ งหลักฐานการโอนเงินมาที่ catering.in.th@gmail.com
** กรุณาสั่งจองล่วงหน้ าวันจัดงานอย่างน้ อย 7-14 วัน
*** ทางร้ านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

---------------------------------ลงชื่อผูส้ งั่ จอง

