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Twinings Vanilla Tea

Twinings Earl Grey Tea

ชาวานิิลลา ทไวนิิงส์์

ชาเอิิร์์ลเกร์ย์์ ทไวนิิงส์์

Twinings Peach Tea
ชาพีีช ทไวนิิงส์์

Twinings Jasmine Green Tea
ชามะลิ ทไวนิิงส์์

Tea

Coffee Break



Espresso
เอิส์เพีร์ส์โซ่่

Americano
อิาเมรี์คาโนิ

Cappuccino

Green Tea

คัปปุชชีโนิ

ชาเขีีย์ว
(with syrup/milk)
(เพ่ิ่�ม ไซ่รั์ป/นิม)

Latte

Milk

ลาเต้
(with syrup: Vanilla / Caramel /
Hazelnut / Butter Scotch / Macadamia)
(เพ่ิ่�มไซรััป: วานิิลลา / คาร์าเมล / เฮเซ่ลนัิท /
บััตเตอิร์์ส์กอิตช์ / แมคาเดื่เมีย์)

นิม

Thai Tea

Cocoa

ชาไทย์
(with syrup/milk/Lemon)

โกโก้

(with syrup)
(เพ่ิ่�ม ไซ่รั์ป)

Coffee & Tea Hot/Ice
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Fresh Roasted Coffee



Coffee Break| 6

Strawberry

Green Apple

Passion Fruit

Lychee

Mint

Blue Sky

ส์ตร์อิเบัอิร์รี์�

แอิปเป้�ลเขีีย์ว

เส์าวร์ส์

ลิ�นิจีำ�

มิ�นิต์

บัลูส์กาย์

Lemon
มะนิาว

Peach
พีีช

Mango
มะม่วง

Kiwi
กีวี�

Blue Ocean
บัลูโอิเชี�ย์นิ

Italian Soda

Fresh Roasted Coffee



Shrimp
กุ้ง   

Tuna
ทูน่ิา

Crab Sticks
ปูอัิดื่

Chicken Ham
แฮมไก่

Mushroom
เห็ดื่

Chicken
ไก่

Shredded Chicken
ไก่หย์อิง

Spinach
ผัักโขีม

Cocktail Menu

Bekery Menu
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Tuna Red Chicken
ทูน่ิา ไก่แดื่ง

Cheese Sausage Garlic Chicken
ไส้์กร์อิกชีส์ ไก่กร์ะเทีย์ม

Baked Spinach 
with Cheese

Champignon 
Mushroom

ผัักโขีมอิบัชีส์ เห็ดื่แชมป้ย์อิงค์

Crab sticks Taro
ปูอัิดื่ เผืัอิก

Chicken Red Beans

Chicken ham
Pumpkin

ไก่ ถัั่�วแดื่ง

แฮมไก่
ฟัักทอิง

Chicken Stew Soybean

Chicken Massaman
Look Tan

ส์ตูว์ไก่ ถัั่�วเหลือิง

มัส์มั�นิไก่
ลูกตาล

Shrimp Mushroom Cashew nuts

Chicken Panang 
Curry

Pineapple

เห็ดื่กุ้ง เม็ดื่มะม่วง

พีะแนิงไก่

สั์ปปะร์ดื่

White Sauce 
Chicken

Apple

Mixed Vegetables

Green Curry 
Chicken

ไก่ซ่อิส์ขีาว
แอิปเป้�ล

ผัักร์วม
เขีีย์วหวานิไก่

Pie Menu

Bekery Menu
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Pizza Menu

Bekery Menu

Shrimp
กุ้ง   

Tuna
ทูน่ิา

Basil
กร์ะเพีร์า

Clams
หอิย์ลาย์

Chicken Ham
แฮมไก่

Crab Sticks
ปูอัิดื่

Vegetarian
มังส์วิรั์ติ

Chicken Sausage
ไส้์กร์อิกไก่
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Blueberry Peach
บัลูเบัอิรี์� พีีช

Cherries Sago
เชอิรี์� ส์าคู

Coconut Corn
มะพีร้์าว ข้ีาวโพีดื่

Look Tan Water Chestnut
ลูกตาล แห้ว

Apple Longan
แอิปเป้�ล ลำาไย์

Pineapple Lemon
สั์ปปะร์ดื่ มะนิาว

Mixed fruit Chocolate
ผัลไม้ร์วม ช็อิคโกแล็ต

Strawberry
ส์ตร์อิเบัอิร์์รี์�

Tart Menu

Bekery Menu



Butter
เนิย์ส์ดื่

Chicken Ham
แฮมไก่

Sausage
ไส้์กร์อิก

Shredded Chicken
ไก่หย์อิง

Tuna
ทูน่ิา

Croissant Menu

Bekery Menu
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Danish Menu 

Bekery Menu

Corn
ข้ีาวโพีดื่

Look Tan
ลูกตาล

Blueberry
บัลูเบัอิร์์รี์�

Cherries
เชอิรี์�

Pineapple
สั์ปปะร์ดื่

Apple
แอิปเป้�ล



Orange

Green Tea

ส้์ม

ชาเขีีย์ว

Cold Milk

Strawberry

นิมเย็์นิ

ส์ตร์อิเบัอิร์รี์�

Chocolate Fudge

Blueberry

ช็อิคฟััดื่ส์์

บัลูเบัอิร์์รี์�

Coffee

Rainbow

กาแฟั

เร์นิโบัว์

Thai Tea

Brownies

ชาไทย์

บัร์าวนีิ�

Mini Cake Menu

Bekery Menu
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Tuna Sandwich

Chocolate Jam Roll

แซ่นิวิส์ทูน่ิา

แย์มโร์ลช็อิคโกแลต

Chicken Sandwich

Raisin Jam Roll

แซ่นิวิส์ไก่

แย์มโร์ลลูกเกดื่

Crab Stick Sandwich

Coffee Jam Roll

แซ่นิวิส์ปูอัิดื่

แย์มโร์ลกาแฟั

Jam Roll with 
Golden Thread

Vanilla Jam Roll

แย์มโร์ลฝอิย์ทอิง

แย์มโร์ลวานิิลลา

Lemon Jam Roll

Blueberry muffins

Chocolate Chip 
Muffins

แย์มโร์ลมะนิาว

มัฟัฟ้ันิบัลูเบัอิร์์รี์�

มัฟัฟ้ันิช็อิคชิพี
Pandan Jam Roll

Cherry muffins

Thai Puff Tea

แย์มโร์ลใบัเตย์

มัฟัฟ้ันิเชอิร์รี์�

พัีพีชาไทย์

Other Menu

Bekery Menu
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Fruit Shaped Mung Beans

Coconut Pudding

ลูกชุบั

ตะโก้

Layer Sweet Cake

Sticky Rice With 
Various Topping

ขีนิมชั�นิ

ข้ีาวเหนีิย์วหน้ิาต่างๆ

Pandanus Pudding 
In Coconut Cream

Sweety Gloden Drop

เปีย์กปูนิ

ทอิงหย์อิดื่

Pinched Gold Egg Yolk

Jackfruit Seed

ทอิงหยิ์บั

เม็ดื่ขีนุินิ

Golden Thread

Steamed Cassava Cake

Sago Cracker

ฝอิย์ทอิง

ขีนิมมันิ

ส์าคูข้ีาวเกรี์ย์บั

Sweet Stuffed Dough

Thai Crispy Pancakes

ขีนิมใส่์ไส้์

ขีนิมเบืั�อิง

Thai Dessert

Bekery Menu
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Tuna Cream Salad 
on Cracker

Cucumber Wrapped with 
Ham Cheese Rolled Canape’

แซ่นิวิส์ทูน่ิา

คานิาเป้โร์ลแตงกวาห่อิแฮมชีส์

Salmon Salad with 
Wasabi on Cracker

Salmon & Champignon 
Mushroom Canape’

แคร์กเกอิร์์ส์ลัดื่แซ่ลมอินิวาซ่าบิั

คานิาเป้แซ่ลมอินิแชมป้ญอิง

Ham with Oregano 
Cream on Cracker

Salmon & Cantaloupe
Canape’

แคร์กเกอิร์์แฮมครี์มอิอิริ์กาโนิ

คานิาเป้แซ่ลมอินิแคนิตาลูป

Shrimp with Cream 
Salad on Cracker

Salmon Grape & Ebiko 
Canape’

แคร์กเกอิร์์กุ้งครี์มส์ลัดื่

คานิาเป้แซ่ลมอินิอิงุ่นิไข่ีกุ้ง

Tuna Salad Rolled Canape’

Tuna Cream Cheese 
& Spinach Canape’

Ham & Cheese Canape’
คานิาเป้โร์ลส์ลัดื่ทูน่ิา

คานิาเป้ทูน่ิาครี์มชีส์ผัักขีม

คานิาเป้แฮมชีส์

Crab Stick Wrapped With 
Seaweed &Ebiko With 
Wasabi Rolled Canape’

Ham & Ebiko with 
Parri Canape’

Shrimp Cucumber & 
Curry Cream Canape’

คานิาเป้โร์ลปูอัิดื่ห่อิส์าหร่์าย์ไข่ีกุ้งวาซ่าบิั

คานิาเป้แฮมไข่ีกุ้งพีาส์ลี�ย์์

คานิาเป้กุ้งแตงกวาครี์มเครื์�อิงเทศ

Finger food 

Bekery Menu



General Term 
& Condition

ราคาน้ี้�รวม

• ร์าคาข้ีางต้นิร์วมอิาหาร์, ซุ้่มนิำ�าเปล่า, อุิปกร์ณ์์การ์ทานิภาชนิะ

   มาตร์ฐานิโร์งแร์ม

• ร์าคาข้ีางต้นิร์วม พีนัิกงานิอิำานิวย์ความส์ะดื่วกคอิย์ เติมอิาหาร์

  เก็บัภาชนิะการ์ทานิตลอิดื่งานิ (กร์ณี์ต้อิงการ์พีนัิกงานิเพิี�มเติม 

  ค่าบัริ์การ์ 700 บัาท/คนิ) 

• ร์าคาข้ีางต้นิร์วม โต๊ะวางอิาหาร์ ส์ำาหรั์บัให้บัริ์การ์ พีร้์อิมบัริ์การ์

   ให้การ์ตกแต่งจุำดื่วางอิาหาร์ ส์วย์งามตามรู์ปแบับังานิ

• ร์ะย์ะเวลาให้บัริ์การ์ต่อิเนืิ�อิง 3 ชั�วโมง ไม่ร์วมเวลาช่วงติดื่ตั�งและรื์�อิถั่อินิ

  (คิดื่บัริ์การ์เพิี�ม 2,000 บัาท/ชม. ในิกร์ณี์ที�เกินิเวลาที�กำาหนิดื่)

• 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

• ร์าคาข้ีางต้นิไม่ร์วม โต๊ะและเก้าอีิ�นัิ�งทานิส์ำาหรั์บัแขีก และ

  การ์ตกแต่งโต๊ะทานิอิาหาร์ขีอิงแขีก และค่านิำาเข้ีาส์ถั่านิที� (กร์ณี์ถ้ั่ามี)

• ร์าคาข้ีางต้นิไม่ร์วมค่าขีนิส่์งคิดื่ตามร์ะย์ะทาง เริ์�มต้นิ 4,000 บัาท 

• ร์าคาข้ีางต้นิไม่ร์วมค่าบัริ์การ์จัำดื่เลี�ย์งนิอิกส์ถั่านิที� 15%

• ร์าคาข้ีางต้นิไม่ร์วมภาษีีมูลค่าเพิี�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

กรุ์ณ์าชำาร์ะมัดื่จำำา 50% ขีอิงย์อิดื่เงินิทั�งหมดื่ เพืี�อิยื์นิยั์นิจำอิงวันิจัำดื่งานิ 

และชำาร์ะย์อิดื่ที�เหลือิ ก่อินิวันิจัำดื่งานิส์อิงวันิผ่ัานิทางบััญชี

ชื�อิบััญชี บัริ์ษัีท บัลิส์บีัเทิล จำำากัดื่ 

เลขีที�บััญชี 017-1-78939-7

บััญชีอิอิมทรั์พีย์์ ธ. กสิ์กร์ไทย์ 

ส์าขีา แฟัชั�นิไอิส์์แลนิด์ื่ ร์ามอิินิทร์า

เงื�อินิไขีเป็นิไปตามบัริ์ษัีทฯ กำาหนิดื่ กร์ณี์นิอิกเหนืิอิจำากเงื�อินิไขีที�กล่าวมา 

ทางบัริ์ษัีทฯ ขีอิส์งวนิสิ์ทธิ�พิีจำาร์ณ์าปรั์บัเปลี�ย์นิตามความเหมาะส์ม

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
- ติดื่ต่อิเบืั�อิงต้นิ ทาง Chat , Email หรื์อิทางโทร์ศัพีท์ และนิำาเส์นิอิร์าคาให้เบืั�อิงต้นิ
- ปร์ะชุมปรึ์กษีากับัทีมงานิวางแผันิงานิร์วมถึั่งนิำาเส์นิอิร์าย์การ์อิาหาร์ (เอิกส์าร์ข้ีอิมูลทุกอิย่์างที�เคย์ไปให้ตอินิแร์ก
จำะได้ื่รั์บัการ์ปรั์บัเปลี�ย์นิแก้ไขี ทั�งจำำานิวนิแขีกและร์าย์การ์อิาหาร์ที�เลือิก จำากการ์ปร์ะชุมครั์�งนีิ�)
- วางเงินิมัดื่จำำาทำาสั์ญญา เพืี�อิจำอิงวันิจัำดื่เลี�ย์ง, ทีมงานิ และ อุิปกร์ณ์์เช่า
- ปร์ะชุมวางแผันิการ์จัำดื่งานิกับัทีมงานิครั์�งสุ์ดื่ท้าย์ 4 – 6 สั์ปดื่าห์ก่อินิวันิงานิ
- ต้อิงยื์นิยั์นิ ร์าย์ละเอีิย์ดื่ จำำานิวนิแขีกในิงานิ, ผัังที�นัิ�ง, ร์าย์การ์อิาหาร์ และเครื์�อิงดืื่�ม ล่วงหน้ิา 3 สั์ปดื่าห์ก่อินิจัำดื่งานิ
- ชำาร์ะค่าบัริ์การ์ทั�งหมดื่ที�กำาหนิดื่ในิใบัเส์นิอิร์าคา 5 วันิก่อินิจัำดื่งานิ

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
- การ์ยื์นิยั์นิจำอิงวันิจัำดื่งานินัิบัจำากวันิที�วางมัดื่จำำาทำาสั์ญญาเท่านัิ�นิ (ดูื่ร์าย์ละเอีิย์ดื่การ์ชำาร์ะเงินิเพิี�มเติม)
- ค่าบัริ์การ์จัำดื่เลี�ย์ง อิาทิเช่นิอิาหาร์, เครื์�อิงดืื่�ม, อุิปกร์ณ์์ขีอิงเช่า และทีมงานิ ไม่ร์วมภาษีีมูลค่าเพิี�มและเซ่อิร์์วิส์ชาร์์จำ 
โดื่ย์ชำาร์ะให้ มงคล แคทเทอิริ์�ง ผ่ัานิบััญชีธนิาคาร์ บัริ์ษัีท บัลิส์บีัเทิล จำำากัดื่ 
- เซ่อิร์์วิส์ชาจำ 15% ส์ำาหรั์บัการ์ปร์ะส์านิงานิเต็มรู์ปแบับัที�เกี�ย์วเนืิ�อิงกับัการ์จัำดื่เลี�ย์ง
- ร์าคาอิาหาร์เครื์�อิงดืื่�มที�แส์ดื่งในิแพีคเกจำทั�งหมดื่นีิ�ยั์งไม่ร์วม ภาษีีมูลค่าเพิี�มและเซ่อิร์์วิส์ชาร์์จำ
- ค่าล่วงเวลาขีอิงทีมงานิจำะถูั่กคำานิวนิขึี�นิอิยู่์กับัความต้อิงการ์ขีอิงงานิจัำดื่เลี�ย์งนัิ�นิๆ

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
- พีนัิกงานิดูื่แลทุกอิย่์างที�เกี�ย์วกับังานิจัำดื่เลี�ย์ง เช่นิการ์จัำดื่หน้ิางานิ, การ์ให้บัริ์การ์และเก็บัรื์�อิถั่อินิ คืนิส์ถั่านิที�
- บัริ์หาร์จัำดื่การ์ดูื่แลงานิที�เกี�ย์วกับัการ์จัำดื่เลี�ย์ง
- ให้คำาปรึ์กษีาการ์เช่าอุิปกร์ณ์์การ์จัำดื่งานิ อิาทิเช่นิผ้ัาคลุมโต๊ะเก้าอีิ�, ผ้ัาเช็ดื่ปาก, จำานิชามบันิโต๊ะอิาหาร์ และแก้วนิำ�า 
ร์วมถึั่งอุิปกร์ณ์์การ์เสิ์ร์์ฟั
- จัำดื่ทำาผัังที�นัิ�งส์ำาหรั์บังานิเลี�ย์ง

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
- ร์าย์การ์อิาหาร์ทั�งหมดื่ต้อิงยื์นิยั์นิล่วงหน้ิาก่อินิจัำดื่งานิ 3 สั์ปดื่าห์
- ท่านิส์ามาร์ถั่ปรั์บัเปลี�ย์นิร์าย์การ์อิาหาร์ได้ื่ โดื่ย์การ์คำานิวณ์ร์าคาจำะอ้ิางอิิงกับัตัวเลือิกสุ์ดื่ท้าย์ขีอิงท่านิ
- เมนูิที�ต้อิงการ์ให้ทำานิอิกเหนืิอิจำากที�มี จำะมีค่าบัริ์การ์เพิี�มเติมส์ำาหรั์บัร์าย์การ์นัิ�นิๆ

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

Please contact our Event planner for more details.
การ์ชิมอิาหาร์
- ท่านิส์ามาร์ถั่ชิมอิาหาร์โดื่ย์ทำาการ์นัิดื่ทำาชิมล่วงหน้ิา
- ค่าบัริ์การ์ทำาชิมต่อิครั์�งเริ์�มต้นิ 5,000 บัาท

กรุ์ณ์าติดื่ต่อิทีมงานิเพืี�อิรั์บัร์าย์ละเอีิย์ดื่เพิี�มเติม

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.
เครื์�อิงดืื่�มและบัาร์์
- บัริ์การ์เครื์�อิงดืื่�มตั�งซุ้่ม, เดิื่นิเสิ์ร์์ฟั, บัริ์การ์แบับับัาร์์ พีร้์อิมให้บัริ์การ์งานิเลี�ย์งขีอิงท่านิ
ต้อิงการ์บัาร์์เครื์�อิงดืื่�มที�เหมาะส์มส์ำาหรั์บังานิเลี�ย์งขีอิงท่านิ กรุ์ณ์าติดื่ต่อิทีมงานิเพืี�อิรั์บัคำาปรึ์กษีาเกี�ย์วกับัค่าใช้จ่ำาย์และ
ปริ์มาณ์ที�เหมาะส์มส์ำาหรั์บังานิเลี�ย์งขีอิงท่านิ

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
เร์ามีความสั์มพัีนิธ์อัินิย์อิดื่เยี์�ย์มกับัธุร์กิจำที�เกี�ย์วข้ีอิงในิแวดื่วงจัำดื่เลี�ย์ง เร์ายิ์นิดีื่แนิะนิำา บัริ์การ์ขีอิงหุ้นิส่์วนิที�
เร์ามั�นิใจำในิความเป็นิมือิอิาชีพี
กรุ์ณ์าบัอิกความต้อิงการ์เพิี�มเติมขีอิงท่านิกับัทีมงานิขีอิงเร์า

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.

การ์การั์นิตีจำำานิวนิแขีก
- การ์ยื์นิยั์นิจำำานิวนิแขีกที�แน่ินิอินิจำะต้อิงเส์ร็์จำสิ์�นิก่อินิการ์จัำดื่งานิ 3 สั์ปดื่าห์
- ขีอิแจ้ำงให้ท่านิทร์าบัว่าถ้ั่าท่านิไม่ได้ื่แจ้ำงให้ทีมงานิทร์าบัถึั่งการ์เปลี�ย์นิแปลงจำำานิวนิแขีก
ทางเร์าขีอิส์งวนิสิ์ทธิ�นัิบัจำำานิวนิแขีกอ้ิางอิิงตามร์าย์ละเอีิย์ดื่ใบัเส์นิอิร์าคาสุ์ดื่ท้าย์ที�ได้ื่รั์บัการ์ยื์นิยั์นิ

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
เงินิมัดื่จำำา 10,000 บัาทส์ำาหรั์บัจำอิงวันิที�จำะจัำดื่งานิล่วงหน้ิา 
ซึ่�งเงินิส่์วนินีิ�จำะไม่ส์ามาร์ถั่คืนิได้ื่โดื่ย์เงินิมัดื่จำำาส่์วนินีิ�เป็นิการ์มัดื่จำำาจำอิงวันิเท่านัิ�นิ 
โดื่ย์ชำาร์ะให้ มงคล แคทเทอิริ์�ง ผ่ัานิบััญชีธนิาคาร์ บัริ์ษัีท บัลิส์บีัเทิล จำำากัดื่

แผนี้การช่ำาระเงินี้
6 เดืื่อินิก่อินิวันิจัำดื่งานิ : ชำาร์ะ 50% ขีอิงมูลค่างานิจัำดื่เลี�ย์ง
3 เดืื่อินิก่อินิวันิจัำดื่งานิ : ชำาร์ะ 25% ขีอิงมูลค่างานิจัำดื่เลี�ย์ง
5 วันิก่อินิจัำดื่งานิชำาร์ะส่์วนิที�เหลือิทั�งหมดื่

ภาย์หลังจำากการ์จัำดื่งานิเส์ร็์จำสิ์�นิ ใบัวางบิัลใบัสุ์ดื่ท้าย์จำะส์รุ์ปค่าใช้จ่ำาย์เพิี�มเติมภาย์ในิงานิที�เกิดื่ขึี�นิ (กร์ณี์ถ้ั่ามี) 
โดื่ย์หลังจำากได้ื่รั์บัใบัวางบิัลแล้วท่านิส์ามาร์ถั่ชำาร์ะได้ื่ที� มงคล แคทเทอิริ์�ง ผ่ัานิบััญชีธนิาคาร์ บัริ์ษัีท บัลิส์บีัเทิล จำำากัดื่

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
เงินิมัดื่จำำางานิจัำดื่เลี�ย์งขีอิงท่านิ ลบัด้ื่วย์เงินิมัดื่จำำาจำอิงวันิที�ไม่ส์ามาร์ถั่คืนิได้ื่ 10,000 บัาท นิอิกนัิ�นิทางบัริ์ษัีทจำะ
คืนิเงินิที�เหลือิให้เต็มจำำานิวนิ กร์ณี์ที�ท่านิแจ้ำงย์กเลิกการ์จัำดื่งานิล่วงหน้ิา 61 วันิหรื์อิมากกว่าก่อินิวันิจัำดื่งานิ 
ถ้ั่ากร์ณี์ที�ย์กเลิกงานิในิช่วงเวลา 60 วันิก่อินิวันิจัำดื่งานิ เนืิ�อิงจำากทาง มงคล แคทเทอิริ์�ง 
เสี์ย์โอิกาส์ในิการ์รั์บังานิในิวันินัิ�นิๆ ทางเร์าจำำาเป็นิต้อิงเรี์ย์กค่าใช้จ่ำาย์ดัื่งนีิ�

- 60 - 30 วันิก่อินิวันิจัำดื่งานิ 50% ขีอิงเงินิมัดื่จำำาที�ชำาร์ะมา
- 30 - 10 วันิก่อินิวันิจัำดื่งานิ 75% ขีอิงเงินิมัดื่จำำาที�ชำาร์ะมา
ภาย์ในิ 10 วันิก่อินิการ์จัำดื่งานิ ทางเร์าขีอิส์งวนิสิ์ทธิ�ไม่คืนิเงินิมัดื่จำำาที�ชำาร์ะมาทั�งหมดื่ 
โดื่ย์อิาจำจำำาเป็นิต้อิงคิดื่ค่าใช้จ่ำาย์เพิี�ม 100% ขีอิงมูลค่าวัตถุั่ดิื่บัอิาหาร์ที�มีการ์สั์�งซื่�อิเพืี�อิจัำดื่งานิเลี�ย์งขีอิงท่านิ

มงคลแคทเทอิริ์�ง ขีอิส์งวนิสิ์ทธิ�ย์กเลิก การ์จัำดื่งานิในิการ์ณี์ที�ไม่ได้ื่รั์บัการ์ชำาร์ะเงินิเต็มจำำานิวนิ
ก่อินิวันิจัำดื่งานิ 5 วันิทำาการ์

BOOKING INQUIRIES
ส์ามาร์ถั่จำอิงงานิจัำดื่เลี�ย์งได้ื่ที�
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
บััญชี บัริ์ษัีท บัลิส์ บีัเทิล จำำากัดื่ เลขีที� 017-1-78939-7 
บััญชีอิอิมทรั์พีย์์ กสิ์กร์ไทย์ ส์าขีา แฟัชั�นิไอิส์์แลนิด์ื่
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