All You Can Eat Terms & Conditions ข้อกําหนดและเงื่อนไข
1.The restaurant will start counting the 2 hours time limit based on the All You Can Eat reservation time.
Please arrive at least 5 minutes early or make changes to your reservation time to accommodate this.
ทางร้านขอสงวนสิทธิใ์ นการเริ่มนับเวลารับประทาน All You Can Eat ณ เวลาจองที่ท่านได้ทําการจองผ่านระบบมา
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณามาถึงที่ร้านก่อนเวลาจองอย่างน้ อย 5 นาที

2. Customer will pay full price of that dish if there is food wastage. Leftovers cannot be taken home
unless the item has been paid for at the full price.

หากรับประทานอาหารเหลือ ลูกค้าจําเป็ นต้องจ่ายราคาเต็มของจานที่เหลือนัน
้ ๆ ลูกค้านํ าอาหารจานนัน
้ กลับบ้านได้

3. Children Price: Height not over 80cm = Free | Height between 81 – 100 cm = 99 Baht Net/person |
Height between 101 - 130 cm = 50% of the full price. Premium Menu is available for adults only.
ความสูง 101-130 ซม. คิดราคา 50% จากราคาเต็ม/ท่าน | ความสูง 80-100 ซม. คิดราคา 99 บาทสุทธิ/ท่าน |
ความสูงตํ่ากว่า 80 ซม. ไม่คิดค่าบริการ สําหรับเมนู Premium เลือกได้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านัน
้

4. Orders outside Hungry Hub menu may be subject to the service charge / VAT according to the
restaurant's policy.
ราคาอาหารที่ลูกค้าสัง่ นอกเหนือจากเมนู Hungry Hub จะมีค่าเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามแต่นโยบายของร้านอาหาร

5. If customer is dissatisfied with the dish, customer must inform the restaurant within 10 mins of
receiving the dish otherwise will be considered waste if customer does not finish it.
กรณีลูกค้าไม่พอใจกับอาหารที่ทางร้านเสิร์ฟ ลูกค้าจะต้องแจ้งกับร้านอาหารภายใน 10 นาทีหลังจากได้รับอาหาร
มิฉะนัน
้ ทางร้านจะนับเป็ นอาหารเหลือหากลูกค้าทานไม่หมด

6. Restaurant has the right to refuse further service if they deem the customer has over ordered or
wasted too much food.

์ ี่จะปฏิเสธการให้บริการ หากทางร้านเห็นว่าลูกค้าสัง่ อาหารมากเกินหรือทานอาหารเหลือมากเกินไป
ร้านอาหารมีสิทธิท

7. Restaurant has the right to reject customers who bring more guests than reservation indicated. Party
size must be modified via Hungry Hub prior to being seated.
ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนจํานวนที่นัง่ ก่อนถึงเวลาการจอง
มิฉะนัน
้ ร้านอาหารสามารถปฏิเสธลูกค้าที่มาเกินจํานวนที่นัง่ ที่จองไว้ได้

8. Everyone on the table must participate in the same All You Can Eat package. Customer cannot change
or cancel the package once they have started ordering.
ลูกค้าทุกท่านที่ร่วมรับประทานในโต๊ะเดียวกัน จะต้องเลือกแพ็กเกจ All You Can Eat เดียวกัน
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแพ็กเกจหลังจากที่ลูกค้าเริ่มสัง่ อาหารแล้ว

9. All You Can Eat promotion cannot be used with any other promotions.
ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

10. The menu and Terms & Conditions changes may be made without prior notice.
ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเมนูและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
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