
Baverage



Pandanus leaf  juice
น้ำำ��ใบเตย

Roselle juice
น้ำำ��กระเจ๊ี๊�ยบ

Chrysanthemum Tea
น้ำำ��เก๊กฮวย

Passion fruit juice
น้ำำ��เส�วรส

Bael Juice
น้ำำ��มะตูม

Butterfly Pea with 
Honey & Lime

น้ำำ��อััญชััน้ำมะน้ำ�ว

Longan Juice
น้ำำ��ลำำ�ใย

Herbal Drinks

Baverage
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Fruit Punch

Passion Punch

พัั้�น้ำช์ัผลำไม้

พัั้�น้ำช์ัเส�วรส

Emerald Punch 

Violet Soft

พัั้�น้ำช์ัมรกต

ไวโอัเล็ำตซอัฟ

Kiwi-Apple Punch 

Havana Club

พัั้�น้ำช์ัก๊ว๊แอัปเปิลำ

ฮ�ว�น่้ำ�คลัำบ

Strawberry - Lychee Punch 

Melon Punch

พัั้�น้ำช์ัสตรอัเบอัร๊�ล้ำ�น้ำจ๊ี๊�

พัั้�น้ำช์ัเมล่ำอัน้ำ

Cranberry-Orange Punch

Blue Lemon 

พัั้�น้ำช์ัแครน้ำเบอัร๊�ส้ม

บลูำเลำม่อัน้ำ

Orange-Carrot Punch

Blue Hawaii

พัั้�น้ำช์ัแครอัท

บลูำฮ�ว�ย

Lychee Punch

Blue Lychee

พัั้�น้ำช์ัล้ำ�น้ำจ๊ี๊�

บลูำล้ำ�น้ำจ๊ี๊�

พัั้�น้ำช์ัรูบ๊�
Strawberry  Punch

Blue Sea

Ruby Punch

Margarita Mocktail

พัั้�น้ำช์ัสตรอัเบอัร๊�

บลูำซ๊

ม�ร์ก�ร้ต้� ม็อัคเทลำ

Mocktail Drink

Baverage



Mai

Planter’s Punch

ไหมไทย

แพั้ลำน้ำเตอัร์ส พัั้น้ำช์ั
Margarita

Whisky sour

ม�ร์ก�ร้ต้�

ว้สก๊� ซ�วเอัอัร์
Martini

Pink Lady

ม�ร์ต้น๊้ำ�

พ้ั้งค์ เลำด๊ี้�
Singapore Sling

Tequila Sunrise

ส้งคโปร์สล้ำง

เตก๊ลำ� ซัน้ำไรส์
Kamikaze

Black & White Russian

Ice Tea

Green Devil

ก�ม้ก�เซ่

แบล็ำค แอัน้ำด์ี้ ไวท์ รัสเซ๊ยน้ำ

ไอัซ์ท๊

กร๊น้ำเดี้ว้ลำ

Blue Hawaii

Torpedo

Daiquiri

บลูำฮ�ว�ย

ตอัร์ปิโดี้

ไดี้ค๊ร๊

Zombie

B52 

Screwdriver

ซอัมบ๊�

บ๊ 52

สกรูไดี้ร์เวอัร์

Long Island 

Shooter

ลำอังไอัส์แลำน้ำด์ี้

ชูัตเตอัร์

Cocktail Drink

Baverage
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Cocktail Smoothie

Baverage

Blue Kami Kaze 
บลูำ ก�ม้ก�เซ่
(ม๊แบบเลืำอักส๊ได้ี้)

Blue Margarita 
บลูำ ม�ร์ก�ร้ต้�
(ม๊ทั�งแบบเลืำอักส๊หรือัรสผลำไม้ได้ี้)

Strawberry Margarita
สตรอัเบอัรร๊�ม�ร์ก�ร้ต้�

Apple Margarita
แอัปเปิลำม�ร์ก�ร้ต้�

Passion Fruit Margarita
แพั้ชัชัั�น้ำฟร๊๊ตม�ร์ก�ร้ต้�

Lychee Daiquiri
ล้ำ�น้ำจ๊ี๊�ไดี้ค๊ร๊

Mango Daiquiri
แมงโก้ไดี้ค๊ร๊

Pina Colada 

Raspberry Daiquiri

Blueberry Daiquiri

Blue Hawaii

พ้ั้น่้ำ�โคลำ�ดี้�

ร�สเบอัร๊�ไดี้ค๊ร๊

บลูำเบอัร๊�ไดี้ค๊ร๊

บลูำฮ�ว�ย



Singapore Sling
ส้งคโปร์สล้ำง

B52 
บ๊ 52

Blue Hawaii
บลูำฮ�ว�ย

Long Island 
ลำอังไอัส์แลำน้ำด์ี้

Margarita
ม�ร์ก�ร้ต้�

Black & White Russian
แบล็ำค แอัน้ำด์ี้ ไวท์ รัสเซ๊ยน้ำ

Chrysanthemum Tea
น้ำำ��เก๊กฮวย

Bael Juice
น้ำำ��มะตูม

Butterfly Pea with 
Honey & Lime
น้ำำ��อััญชััน้ำมะน้ำ�ว

Baverage
Baverage



Strawberry Margarita
สตรอัเบอัรร๊�ม�ร์ก�ร้ต้�

Passion Fruit Margarita
แพั้ชัชัั�น้ำฟร๊๊ตม�ร์ก�ร้ต้�

Raspberry Daiquiri

Blue Hawaii

ร�สเบอัร๊�ไดี้ค๊ร๊

บลูำฮ�ว�ย

Mango Daiquiri
แมงโก้ไดี้ค๊ร๊

Baverage
Baverage



Fruit Punch

Passion Punch

พัั้�น้ำช์ัผลำไม้

พัั้น้ำช์ัเส�วรส

*ภ�พั้เพืั้�อัก�รโฆษณ�

Blue Lemon 
บลูำเลำม่อัน้ำ

พัั้�น้ำช์ัรูบ๊�

Strawberry  Punch

Ruby Punch

พัั้น้ำช์ัสตรอัเบอัร๊�

Orange-Carrot Punch
พัั้น้ำช์ัแครอัท

Baverage



General Term 
& Condition

ราคาน้ี้�รวม

• ร�ค�ข้้�งต้น้ำรวมอั�ห�ร, ซ้๊มน้ำำ��เปล่ำ�, อ๊ัปกรณ์ก�รท�น้ำภ�ชัน้ำะ

   ม�ตรฐ�น้ำโรงแรม

• ร�ค�ข้้�งต้น้ำรวม พั้นั้ำกง�น้ำอัำ�น้ำวยคว�มสะดี้วกคอัย เต้มอั�ห�ร

  เก็บภ�ชัน้ำะก�รท�น้ำตลำอัดี้ง�น้ำ (กรณ๊ต้อังก�รพั้นั้ำกง�น้ำเพ้ั้�มเต้ม 

  ค่�บร้ก�ร 700 บ�ท/คน้ำ) 

• ร�ค�ข้้�งต้น้ำรวม โต๊ะว�งอั�ห�ร สำ�หรับให้บร้ก�ร พั้ร้อัมบร้ก�ร

   ให้ก�รตกแต่งจ๊ี๊ดี้ว�งอั�ห�ร สวยง�มต�มรูปแบบง�น้ำ

• ระยะเวลำ�ให้บร้ก�รต่อัเนื้ำ�อัง 3 ชัั�วโมง ไม่รวมเวลำ�ช่ัวงต้ดี้ตั�งแลำะรื�อัถอัน้ำ

  (ค้ดี้บร้ก�รเพ้ั้�ม 2,000 บ�ท/ชัม. ใน้ำกรณ๊ท๊�เก้น้ำเวลำ�ท๊�กำ�หน้ำดี้)

• The pricing listed in this package includes food, 

  drinking station, ceramic and stainless steel Utensil

• The pricing listed in this package includes waiter for service 

  such as refill food, collect and clear utensil 

   for your event (In case you need extra Staffs

  the price is 700 baht per person)

• The pricing listed in this package includes the food table

  for services  and also Food table decoration services 

   in the theme you want

• Three hours of the continuous service period do not include 

  setup, clear and cleaning time

  (2,000 baht per hour in case of overtime service)

ราคาน้ี้� ไม่รวม

• ร�ค�ข้้�งต้น้ำไม่รวม โต๊ะแลำะเก้�อ๊ั�นั้ำ�งท�น้ำสำ�หรับแข้ก แลำะ

  ก�รตกแต่งโต๊ะท�น้ำอั�ห�รข้อังแข้ก แลำะค่�น้ำำ�เข้้�สถ�น้ำท๊� (กรณ๊ถ้�ม๊)

• ร�ค�ข้้�งต้น้ำไม่รวมค่�ข้น้ำส่งค้ดี้ต�มระยะท�ง เร้�มต้น้ำ 4,000 บ�ท 

• ร�ค�ข้้�งต้น้ำไม่รวมค่�บร้ก�รจัี๊ดี้เล๊ำ�ยงน้ำอักสถ�น้ำท๊� 15%

• ร�ค�ข้้�งต้น้ำไม่รวมภ�ษ๊มูลำค่�เพ้ั้�ม 7%

• The pricing listed in this package does not include 

  Table and chair for the Guests, table settings decoration,

  and Venue fee if it has.

• The pricing listed in this package does not include 

  transportation fee start 4,000 baht.

• The pricing listed in this package does not include 

  a service charge of 15%.

• The pricing listed in this package does not include Tax 7%.

Payment term

กร๊ณ�ชัำ�ระมัดี้จี๊ำ� 50% ข้อังยอัดี้เง้น้ำทั�งหมดี้ เพืั้�อัยืน้ำยัน้ำจี๊อังวัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำ 

แลำะชัำ�ระยอัดี้ท๊�เหลืำอั ก่อัน้ำวัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำสอังวัน้ำผ่�น้ำท�งบัญช๊ั

ชืั�อับัญช๊ั บร้ษัท บล้ำสบ๊เท้ลำ จี๊ำ�กัดี้ 

เลำข้ท๊�บัญช๊ั 017-1-78939-7

บัญช๊ัอัอัมทรัพั้ย์ ธ. กส้กรไทย 

ส�ข้� แฟชัั�น้ำไอัส์แลำน้ำด์ี้ ร�มอ้ัน้ำทร�

เงื�อัน้ำไข้เป็น้ำไปต�มบร้ษัทฯ กำ�หน้ำดี้ กรณ๊น้ำอักเหนื้ำอัจี๊�กเงื�อัน้ำไข้ท๊�กล่ำ�วม� 

ท�งบร้ษัทฯ ข้อัสงวน้ำส้ทธ้�พ้ั้จี๊�รณ�ปรับเปล๊ำ�ยน้ำต�มคว�มเหม�ะสม

Making payment 50% of the total amount to confirm the 

reservation date and the rest amount three 3 days 

before the date

Bank transfer account 

Bliss beetle company No. 017-1-78939-7

Saving account: Kasikorn bank 

Branch: Fashion island Ramindra

Conditions are as specified by the Bliss beetle company

In cases other than the condition we reserve the right to 

consider modifying as appropriate.



Policy
KEY DATES
• Initial contact via chat, email, or phone call, and the preliminary quote was given.
• Initial meeting and consultation with Event planner including a food presentation (all event 
documents are updated and provided according to current guest count and selections) 
• Deposit and signed contract to secure a date, staffing, and rentals.
• Final meeting with Event planner four to six weeks before the event.
• Final guest count, floor plans, food, and beverage selections are due and locked in three 
weeks before the event date. 
• Payment in full of estimated event charges are due to five full business days before the 
event date.

ลำำาดัับขัั้�นี้ตอนี้การทำำางานี้
- ต้ดี้ต่อัเบื�อังต้น้ำ ท�ง Chat , Email หรือัท�งโทรศััพั้ท์ แลำะน้ำำ�เสน้ำอัร�ค�ให้เบื�อังต้น้ำ
- ประช๊ัมปรึกษ�กับท๊มง�น้ำว�งแผน้ำง�น้ำรวมถึงน้ำำ�เสน้ำอัร�ยก�รอั�ห�ร (เอักส�รข้้อัมูลำท๊กอัย่�งท๊�เคยไปให้ตอัน้ำแรก
จี๊ะได้ี้รับก�รปรับเปล๊ำ�ยน้ำแก้ไข้ ทั�งจี๊ำ�น้ำวน้ำแข้กแลำะร�ยก�รอั�ห�รท๊�เลืำอัก จี๊�กก�รประช๊ัมครั�งน๊้ำ�)
- ว�งเง้น้ำมัดี้จี๊ำ�ทำ�สัญญ� เพืั้�อัจี๊อังวัน้ำจัี๊ดี้เล๊ำ�ยง, ท๊มง�น้ำ แลำะ อ๊ัปกรณ์เช่ั�
- ประช๊ัมว�งแผน้ำก�รจัี๊ดี้ง�น้ำกับท๊มง�น้ำครั�งส๊ดี้ท้�ย 4 – 6 สัปดี้�ห์ก่อัน้ำวัน้ำง�น้ำ
- ต้อังยืน้ำยัน้ำ ร�ยลำะเอ๊ัยดี้ จี๊ำ�น้ำวน้ำแข้กใน้ำง�น้ำ, ผังท๊�นั้ำ�ง, ร�ยก�รอั�ห�ร แลำะเครื�อังดืี้�ม ล่ำวงหน้้ำ� 3 สัปดี้�ห์ก่อัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำ
- ชัำ�ระค่�บร้ก�รทั�งหมดี้ท๊�กำ�หน้ำดี้ใน้ำใบเสน้ำอัร�ค� 5 วัน้ำก่อัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำ

BOOKINGS
• Dates are reserved with a signed contract and applicable deposits. (See payments and 
deposits)
• Catering related costs such as food, beverage, rentals, and staffing, exclusive of tax and 
service charge are coordinated through Mongkol Catering and are paid to Bliss Beetle 
Company Bank account
• A 15% service charge is applied for the full coordination of catering related costs.
• All food and beverage pricing listed in this package is exclusive of tax and service charges.
• Overtime charges for staffing are calculated according to Event requirement

การจองงานี้จัดัเล้ำ�ยง
- ก�รยืน้ำยัน้ำจี๊อังวัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำนั้ำบจี๊�กวัน้ำท๊�ว�งมัดี้จี๊ำ�ทำ�สัญญ�เท่�นั้ำ�น้ำ (ดูี้ร�ยลำะเอ๊ัยดี้ก�รชัำ�ระเง้น้ำเพ้ั้�มเต้ม)
- ค่�บร้ก�รจัี๊ดี้เล๊ำ�ยง อั�ท้เช่ัน้ำอั�ห�ร, เครื�อังดืี้�ม, อ๊ัปกรณ์ข้อังเช่ั� แลำะท๊มง�น้ำ ไม่รวมภ�ษ๊มูลำค่�เพ้ั้�มแลำะเซอัร์ว้สชั�ร์จี๊ 
โดี้ยชัำ�ระให้ มงคลำ แคทเทอัร้�ง ผ่�น้ำบัญช๊ัธน้ำ�ค�ร บร้ษัท บล้ำสบ๊เท้ลำ จี๊ำ�กัดี้ 
- เซอัร์ว้สชั�จี๊ 15% สำ�หรับก�รประส�น้ำง�น้ำเต็มรูปแบบท๊�เก๊�ยวเนื้ำ�อังกับก�รจัี๊ดี้เล๊ำ�ยง
- ร�ค�อั�ห�รเครื�อังดืี้�มท๊�แสดี้งใน้ำแพั้คเกจี๊ทั�งหมดี้น๊้ำ�ยังไม่รวม ภ�ษ๊มูลำค่�เพ้ั้�มแลำะเซอัร์ว้สชั�ร์จี๊
- ค่�ล่ำวงเวลำ�ข้อังท๊มง�น้ำจี๊ะถูกคำ�น้ำวน้ำขึ้�น้ำอัยู่กับคว�มต้อังก�รข้อังง�น้ำจัี๊ดี้เล๊ำ�ยงนั้ำ�น้ำๆ

ADDITIONAL SERVICES WE COORDINATE FOR CLIENTS
• Service staff for everything catering related including set up, service, and tear down.
• Event management for catering related services.
• Rental consultation, ordering, and coordination for items such as tablecloths and napkins, 
standard plates, table flatware, and water goblets, serving equipment.
• Digital floor plan.

บริการเพิิ่�มเติมท้ำ�เราช่่วยประสานี้งานี้ให้้งานี้เล้ำ�ยงขั้องท่ำานี้
- พั้นั้ำกง�น้ำดูี้แลำท๊กอัย่�งท๊�เก๊�ยวกับง�น้ำจัี๊ดี้เล๊ำ�ยง เช่ัน้ำก�รจัี๊ดี้หน้้ำ�ง�น้ำ, ก�รให้บร้ก�รแลำะเก็บรื�อัถอัน้ำ คืน้ำสถ�น้ำท๊�
- บร้ห�รจัี๊ดี้ก�รดูี้แลำง�น้ำท๊�เก๊�ยวกับก�รจัี๊ดี้เล๊ำ�ยง
- ให้คำ�ปรึกษ�ก�รเช่ั�อ๊ัปกรณ์ก�รจัี๊ดี้ง�น้ำ อั�ท้เช่ัน้ำผ้�คล๊ำมโต๊ะเก้�อ๊ั�, ผ้�เช็ัดี้ป�ก, จี๊�น้ำชั�มบน้ำโต๊ะอั�ห�ร แลำะแก้วน้ำำ�� 
รวมถึงอ๊ัปกรณ์ก�รเส้ร์ฟ
- จัี๊ดี้ทำ�ผังท๊�นั้ำ�งสำ�หรับง�น้ำเล๊ำ�ยง

MENU SELECTION
• All menus must be pre-set and finalized three weeks before your event date.
• You can interchange items between menus - prices will be adjusted based upon your final 
selections.
• Custom menus are subject to a service surcharge.

การเลืำอกรายการอาห้าร
- ร�ยก�รอั�ห�รทั�งหมดี้ต้อังยืน้ำยัน้ำล่ำวงหน้้ำ�ก่อัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำ 3 สัปดี้�ห์
- ท่�น้ำส�ม�รถปรับเปล๊ำ�ยน้ำร�ยก�รอั�ห�รได้ี้ โดี้ยก�รคำ�น้ำวณร�ค�จี๊ะอ้ั�งอ้ังกับตัวเลืำอักส๊ดี้ท้�ยข้อังท่�น้ำ
- เมนู้ำท๊�ต้อังก�รให้ทำ�น้ำอักเหนื้ำอัจี๊�กท๊�ม๊ จี๊ะม๊ค่�บร้ก�รเพ้ั้�มเต้มสำ�หรับร�ยก�รนั้ำ�น้ำๆ

TASTINGS
• Tastings are available and must be scheduled 
• Tasting service start 5,000 baht

Please contact our Event planner for more details.
ก�รช้ัมอั�ห�ร
- ท่�น้ำส�ม�รถช้ัมอั�ห�รโดี้ยทำ�ก�รนั้ำดี้ทำ�ช้ัมล่ำวงหน้้ำ�
- ค่�บร้ก�รทำ�ช้ัมต่อัครั�งเร้�มต้น้ำ 5,000 บ�ท

กร๊ณ�ต้ดี้ต่อัท๊มง�น้ำเพืั้�อัรับร�ยลำะเอ๊ัยดี้เพ้ั้�มเต้ม

BEVERAGE AND BAR COSTS
• Beverage Station, Free flow Serving Beverage, Bar Service packages are available for your 
event.

Customized bar offerings can be tailored with your Event Planner to manage your bar costs 
and consumption.
เครื�อังดืี้�มแลำะบ�ร์
- บร้ก�รเครื�อังดืี้�มตั�งซ้๊ม, เด้ี้น้ำเส้ร์ฟ, บร้ก�รแบบบ�ร์ พั้ร้อัมให้บร้ก�รง�น้ำเล๊ำ�ยงข้อังท่�น้ำ
ต้อังก�รบ�ร์เครื�อังดืี้�มท๊�เหม�ะสมสำ�หรับง�น้ำเล๊ำ�ยงข้อังท่�น้ำ กร๊ณ�ต้ดี้ต่อัท๊มง�น้ำเพืั้�อัรับคำ�ปรึกษ�เก๊�ยวกับค่�ใช้ัจ่ี๊�ยแลำะ
ปร้ม�ณท๊�เหม�ะสมสำ�หรับง�น้ำเล๊ำ�ยงข้อังท่�น้ำ

VENDOR REFERRALS
We have established wonderful relationships with other businesses in the industry and 
are glad to provide referrals for all of your needs
Please speak with our Event Planner for more details.

แนี้ะนี้ำาร้านี้ค้าห้้้นี้ส่วนี้ทำางธุ้รกิจ
เร�ม๊คว�มสัมพัั้น้ำธ์อััน้ำยอัดี้เย๊�ยมกับธ๊รก้จี๊ท๊�เก๊�ยวข้้อังใน้ำแวดี้วงจัี๊ดี้เล๊ำ�ยง เร�ย้น้ำด๊ี้แน้ำะน้ำำ� บร้ก�รข้อังห้๊น้ำส่วน้ำท๊�
เร�มั�น้ำใจี๊ใน้ำคว�มเป็น้ำมือัอั�ช๊ัพั้
กร๊ณ�บอักคว�มต้อังก�รเพ้ั้�มเต้มข้อังท่�น้ำกับท๊มง�น้ำข้อังเร�

GUARANTEED GUEST COUNTS
• The guaranteed number of guests attending the event 
is required three weeks prior to the event date.
• Please note that unless your Event Planner is notified of a guest count revision, 
the number originally contracted will be assumed as the guarantee.

ก�รก�รัน้ำต๊จี๊ำ�น้ำวน้ำแข้ก
- ก�รยืน้ำยัน้ำจี๊ำ�น้ำวน้ำแข้กท๊�แน่้ำน้ำอัน้ำจี๊ะต้อังเสร็จี๊ส้�น้ำก่อัน้ำก�รจัี๊ดี้ง�น้ำ 3 สัปดี้�ห์
- ข้อัแจ้ี๊งให้ท่�น้ำทร�บว่�ถ้�ท่�น้ำไม่ได้ี้แจ้ี๊งให้ท๊มง�น้ำทร�บถึงก�รเปล๊ำ�ยน้ำแปลำงจี๊ำ�น้ำวน้ำแข้ก
ท�งเร�ข้อัสงวน้ำส้ทธ้�นั้ำบจี๊ำ�น้ำวน้ำแข้กอ้ั�งอ้ังต�มร�ยลำะเอ๊ัยดี้ใบเสน้ำอัร�ค�ส๊ดี้ท้�ยท๊�ได้ี้รับก�รยืน้ำยัน้ำ

PAYMENT & DEPOSITS
A non-refundable deposit of 10,000 Baht is required to secure the date and contract, 
— payable to Mongkol Catering Via Bank account Name: Bliss Beetle Company along 
with a signed contract.

PAYMENT PLAN SCHEDULE:
6 months prior: 50% of the estimated cost of catering related services
3 months prior: 25% of the estimated cost of catering related services
5 days prior: the remaining cost of catering related services

Following the completion of the event, a final invoice will be produced detailing all actual 
charges. Upon issuance of the final invoice, 
payment of any outstanding balance will be due and payable immediately 
to Mongkol Catering Via Bank account Name: Bliss Beetle Company

การช่ำาระเงินี้แลำะวางมัดัจำา
เง้น้ำมัดี้จี๊ำ� 10,000 บ�ทสำ�หรับจี๊อังวัน้ำท๊�จี๊ะจัี๊ดี้ง�น้ำล่ำวงหน้้ำ� 
ซึ�งเง้น้ำส่วน้ำน๊้ำ�จี๊ะไม่ส�ม�รถคืน้ำได้ี้โดี้ยเง้น้ำมัดี้จี๊ำ�ส่วน้ำน๊้ำ�เป็น้ำก�รมัดี้จี๊ำ�จี๊อังวัน้ำเท่�นั้ำ�น้ำ 
โดี้ยชัำ�ระให้ มงคลำ แคทเทอัร้�ง ผ่�น้ำบัญช๊ัธน้ำ�ค�ร บร้ษัท บล้ำสบ๊เท้ลำ จี๊ำ�กัดี้

แผนี้การช่ำาระเงินี้
6 เดืี้อัน้ำก่อัน้ำวัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำ : ชัำ�ระ 50% ข้อังมูลำค่�ง�น้ำจัี๊ดี้เล๊ำ�ยง
3 เดืี้อัน้ำก่อัน้ำวัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำ : ชัำ�ระ 25% ข้อังมูลำค่�ง�น้ำจัี๊ดี้เล๊ำ�ยง
5 วัน้ำก่อัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำชัำ�ระส่วน้ำท๊�เหลืำอัทั�งหมดี้

ภ�ยหลัำงจี๊�กก�รจัี๊ดี้ง�น้ำเสร็จี๊ส้�น้ำ ใบว�งบ้ลำใบส๊ดี้ท้�ยจี๊ะสร๊ปค่�ใช้ัจ่ี๊�ยเพ้ั้�มเต้มภ�ยใน้ำง�น้ำท๊�เก้ดี้ขึ้�น้ำ (กรณ๊ถ้�ม๊) 
โดี้ยหลัำงจี๊�กได้ี้รับใบว�งบ้ลำแล้ำวท่�น้ำส�ม�รถชัำ�ระได้ี้ท๊� มงคลำ แคทเทอัร้�ง ผ่�น้ำบัญช๊ัธน้ำ�ค�ร บร้ษัท บล้ำสบ๊เท้ลำ จี๊ำ�กัดี้

CANCELLATIONS
Your catering deposit, minus A non-refundable deposit of 10,000 Baht is fully refundable 
if notice of cancellation is received 61 or more days prior to the event date. If the 
contract is canceled within 60 days before the event, the group’s liability for liquidated 
damages, in addition to the non-refundable deposit, will be as follows:
• 60 to 30 days prior: 50% of the deposit on the initial contract.
• 30 to 10 days prior: 75% of the deposit on the initial contract.
Within 10 days prior to the event: 100% of the deposit on the initial contract. on the 
initial contract, in addition to 100% of food ordered and any other incurred cost related 
to the event.

Mongkol Catering reserves the right to terminate any
function for which payment of final estimated invoice has not been received five business 
days prior to the function.

การยกเลิำก
เง้น้ำมัดี้จี๊ำ�ง�น้ำจัี๊ดี้เล๊ำ�ยงข้อังท่�น้ำ ลำบด้ี้วยเง้น้ำมัดี้จี๊ำ�จี๊อังวัน้ำท๊�ไม่ส�ม�รถคืน้ำได้ี้ 10,000 บ�ท น้ำอักนั้ำ�น้ำท�งบร้ษัทจี๊ะ
คืน้ำเง้น้ำท๊�เหลืำอัให้เต็มจี๊ำ�น้ำวน้ำ กรณ๊ท๊�ท่�น้ำแจ้ี๊งยกเล้ำกก�รจัี๊ดี้ง�น้ำล่ำวงหน้้ำ� 61 วัน้ำหรือัม�กกว่�ก่อัน้ำวัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำ 
ถ้�กรณ๊ท๊�ยกเล้ำกง�น้ำใน้ำช่ัวงเวลำ� 60 วัน้ำก่อัน้ำวัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำ เนื้ำ�อังจี๊�กท�ง มงคลำ แคทเทอัร้�ง 
เส๊ยโอัก�สใน้ำก�รรับง�น้ำใน้ำวัน้ำนั้ำ�น้ำๆ ท�งเร�จี๊ำ�เป็น้ำต้อังเร๊ยกค่�ใช้ัจ่ี๊�ยดัี้งน๊้ำ�

- 60 - 30 วัน้ำก่อัน้ำวัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำ 50% ข้อังเง้น้ำมัดี้จี๊ำ�ท๊�ชัำ�ระม�
- 30 - 10 วัน้ำก่อัน้ำวัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำ 75% ข้อังเง้น้ำมัดี้จี๊ำ�ท๊�ชัำ�ระม�
ภ�ยใน้ำ 10 วัน้ำก่อัน้ำก�รจัี๊ดี้ง�น้ำ ท�งเร�ข้อัสงวน้ำส้ทธ้�ไม่คืน้ำเง้น้ำมัดี้จี๊ำ�ท๊�ชัำ�ระม�ทั�งหมดี้ 
โดี้ยอั�จี๊จี๊ำ�เป็น้ำต้อังค้ดี้ค่�ใช้ัจ่ี๊�ยเพ้ั้�ม 100% ข้อังมูลำค่�วัตถ๊ด้ี้บอั�ห�รท๊�ม๊ก�รสั�งซื�อัเพืั้�อัจัี๊ดี้ง�น้ำเล๊ำ�ยงข้อังท่�น้ำ

มงคลำแคทเทอัร้�ง ข้อัสงวน้ำส้ทธ้�ยกเล้ำก ก�รจัี๊ดี้ง�น้ำใน้ำก�รณ๊ท๊�ไม่ได้ี้รับก�รชัำ�ระเง้น้ำเต็มจี๊ำ�น้ำวน้ำ
ก่อัน้ำวัน้ำจัี๊ดี้ง�น้ำ 5 วัน้ำทำ�ก�ร

BOOKING INQUIRIES
ส�ม�รถจี๊อังง�น้ำจัี๊ดี้เล๊ำ�ยงได้ี้ท๊�
093-995-4246
info@mongkolcatering.com
Line@ : @mongkol.catering

BANK TRANSFER ACCOUNT
Bliss beetle company No. 017-1-78939-7
Saving account: Kasikorn bank 
Branch: Fashion island Ramindra

บัญช้่ธุนี้าคาร
บัญช๊ั บร้ษัท บล้ำส บ๊เท้ลำ จี๊ำ�กัดี้ เลำข้ท๊� 017-1-78939-7 
บัญช๊ัอัอัมทรัพั้ย์ กส้กรไทย ส�ข้� แฟชัั�น้ำไอัส์แลำน้ำด์ี้



www.mongkolcatering.com

@mongkol.catering             mongkolcatering                 Mongkol.Catering


