
Exclusive Thai Set



พร้้อมร้วมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง แต่่ไม่ร้วมโต๊่ะเก้าอ้�

ร้วมถึึงการ้จัดต่กแต่่งบื้นโต๊่ะ This price includes Cutlery, 

Ceramic Utensils but does not include table and Chair 

and also decoration on the table.

Sapphire Set A

Appitizer & Salads

Soup

Main Dish

Dessert

Pomelo And Pork Crispy 
Spicy Salads

Seabass Spicy With 
Herb Soup

Deep Fried Chicken Crispy 
With Black Pepper Sauce

Mackerel Chilli Paste 
And Vegetable

Crispy Ruby With Jack Fruit

ยำำาส้้มโอหมูฝอยำ

โป๊ะแต่กปลากร้ะพง

ไก่ทอดผััดพริ้กไทยำดำา

นำ�าพริ้กปลาทูผัักส้ด

ทับื้ทิมกร้อบื้ขนุน

Exclusive Thai Set
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พร้้อมร้วมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง แต่่ไม่ร้วมโต๊่ะเก้าอ้�

ร้วมถึึงการ้จัดต่กแต่่งบื้นโต๊่ะ This price includes Cutlery, 

Ceramic Utensils but does not include table and Chair 

and also decoration on the table.

Appitizer & Salads

Soup

Main Dish

Dessert

Gold Bag Stuffed 
With Shrimp

Chicken Leg 
Massamun Currry

Deep Fried Seabass With
Tarmarin Spicy Sauce

Deep Fried With
Crispy Herb

Sticky Rice With Mango

กุ้งถุึงทอง

มัส้มั�นน่องไก่

ปลากร้ะพงทอดส้ามร้ส้

หมูทอดส้มุนไพร้

ข้าวเหน้ยำวมะม่วง

Exclusive Thai Set
Sapphire Set B
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Appitizer & Salads

Soup

Main Dish

Dessert

Grilled Prawns Spicy Salads
Galloping Horse & Crystal Dragon

With Crab Meat Three Kings

Fish Salted Egg Yolk 
Dumping Green Curry

Grilled River Prawns 
With Tarmarin Sauce

Stir Fried Stew Pork 
With Spicy Basil Sauce

Bualoy Balls Sapphire 
With Young Coconut

แส้ร้้งว่ากุ้งย่ำาง

แกงเข้ยำวหวานลูกชิิ้�นปลากร้ายำไข่เค็็ม

กุ้งแม่นำ�าย่ำางซอส้มะขาม

ผััดกร้ะเพร้าหมูตุ่�น

พลอยำไพลินมะพร้้าวอ่อน

Diamond Set A

Exclusive Thai Set

พร้้อมร้วมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง แต่่ไม่ร้วมโต๊่ะเก้าอ้�

ร้วมถึึงการ้จัดต่กแต่่งบื้นโต๊่ะ This price includes Cutlery, 

Ceramic Utensils but does not include table and Chair 

and also decoration on the table.
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Appitizer & Salads

Soup

Main Dish

Dessert

Galloping Horse & Crystal Dragon
With Crab Meat Three Kings

Young Pork Bone With 
Shrimp Paste Spicy Soup

Crab Meat Chilli Passte
And Vegetable

Stir Fried Crispy
Chicken Red Curry

Mixed Thai Dessert

ม้าฮ่่อเน้�อปูส้ามกษััต่ริ้ย์ำ

แกงรั้ญจวนกร้ะดูกหมูอ่อน

หลนเน้�อปูผัักส้ด

ไก่กร้อบื้ผััดพริ้กขิง

ร้วมหวานไทยำ
ลูกชุิ้บื้ จ่ามงกุฏ ขนมชัิ้�น ข้าวเหน้ยำวสั้งขยำา

Diamond Set B

Exclusive Thai Set

พร้้อมร้วมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง แต่่ไม่ร้วมโต๊่ะเก้าอ้�

ร้วมถึึงการ้จัดต่กแต่่งบื้นโต๊่ะ This price includes Cutlery, 

Ceramic Utensils but does not include table and Chair 

and also decoration on the table.
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General Term 
& Condition

ราคาน้ี้�รวม

• ร้าค็าข้างต้่นร้วมอาหาร้, ซุ้มนำ�าเปล่า, อุปกร้ณ์์การ้ทานภาชิ้นะ

   มาต่ร้ฐานโร้งแร้ม

• ร้าค็าข้างต้่นร้วม พนักงานอำานวยำค็วามส้ะดวกค็อยำ เติ่มอาหาร้

  เก็บื้ภาชิ้นะการ้ทานต่ลอดงาน (กร้ณ้์ต้่องการ้พนักงานเพิ�มเติ่ม 

  ค่็าบื้ริ้การ้ 700 บื้าท/ค็น) 

• ร้าค็าข้างต้่นร้วม โต๊่ะวางอาหาร้ ส้ำาหรั้บื้ให้บื้ริ้การ้ พร้้อมบื้ริ้การ้

   ให้การ้ต่กแต่่งจุดวางอาหาร้ ส้วยำงามต่ามรู้ปแบื้บื้งาน

• ร้ะยำะเวลาให้บื้ริ้การ้ต่่อเน้�อง 3 ชัิ้�วโมง ไม่ร้วมเวลาช่ิ้วงติ่ดตั่�งและร้้�อถึอน

  (คิ็ดบื้ริ้การ้เพิ�ม 2,000 บื้าท ในกร้ณ้์ท้�เกินเวลาท้�กำาหนด)

• 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

• ร้าค็าข้างต้่นไม่ร้วม โต๊่ะและเก้าอ้�นั�งทานส้ำาหรั้บื้แขก และ

  การ้ต่กแต่่งโต๊่ะทานอาหาร้ของแขก และค่็านำาเข้าส้ถึานท้� (กร้ณ้์ถ้ึาม้)

• ร้าค็าข้างต้่นไม่ร้วมค่็าขนส่้งคิ็ดต่ามร้ะยำะทาง เริ้�มต้่น 4,000 บื้าท 

• ร้าค็าข้างต้่นไม่ร้วมค่็าบื้ริ้การ้จัดเล้�ยำงนอกส้ถึานท้� 15%

• ร้าค็าข้างต้่นไม่ร้วมภาษ้ัมูลค่็าเพิ�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

กรุ้ณ์าชิ้ำาร้ะมัดจำา 50% ของยำอดเงินทั�งหมด เพ้�อย้ำนยัำนจองวันจัดงาน 

และชิ้ำาร้ะยำอดท้�เหล้อ ก่อนวันจัดงานส้องวันผ่ัานทางบัื้ญช้ิ้

ช้ิ้�อบัื้ญช้ิ้ บื้ริ้ษััท บื้ลิส้บ้ื้เทิล จำากัด 

เลขท้�บัื้ญช้ิ้ 017-1-78939-7

บัื้ญช้ิ้ออมทรั้พย์ำ ธ. กสิ้กร้ไทยำ 

ส้าขา แฟชัิ้�นไอส์้แลนด์ ร้ามอินทร้า

เง้�อนไขเป็นไปต่ามบื้ริ้ษััทฯ กำาหนด กร้ณ้์นอกเหน้อจากเง้�อนไขท้�กล่าวมา 

ทางบื้ริ้ษััทฯ ขอส้งวนสิ้ทธิ�พิจาร้ณ์าปรั้บื้เปล้�ยำนต่ามค็วามเหมาะส้ม

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



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
- ติ่ดต่่อเบ้ื้�องต้่น ทาง Chat , Email หร้้อทางโทร้ศััพท์ และนำาเส้นอร้าค็าให้เบ้ื้�องต้่น
- ปร้ะชุิ้มปรึ้กษัากับื้ท้มงานวางแผันงานร้วมถึึงนำาเส้นอร้ายำการ้อาหาร้ (เอกส้าร้ข้อมูลทุกอย่ำางท้�เค็ยำไปให้ต่อนแร้ก
จะได้รั้บื้การ้ปรั้บื้เปล้�ยำนแก้ไข ทั�งจำานวนแขกและร้ายำการ้อาหาร้ท้�เล้อก จากการ้ปร้ะชุิ้มค็รั้�งน้�)
- วางเงินมัดจำาทำาสั้ญญา เพ้�อจองวันจัดเล้�ยำง, ท้มงาน และ อุปกร้ณ์์เช่ิ้า
- ปร้ะชุิ้มวางแผันการ้จัดงานกับื้ท้มงานค็รั้�งสุ้ดท้ายำ 4 – 6 สั้ปดาห์ก่อนวันงาน
- ต้่องย้ำนยัำน ร้ายำละเอ้ยำด จำานวนแขกในงาน, ผัังท้�นั�ง, ร้ายำการ้อาหาร้ และเค็ร้้�องด้�ม ล่วงหน้า 3 สั้ปดาห์ก่อนจัดงาน
- ชิ้ำาร้ะค่็าบื้ริ้การ้ทั�งหมดท้�กำาหนดในใบื้เส้นอร้าค็า 5 วันก่อนจัดงาน

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
- การ้ย้ำนยัำนจองวันจัดงานนับื้จากวันท้�วางมัดจำาทำาสั้ญญาเท่านั�น (ดูร้ายำละเอ้ยำดการ้ชิ้ำาร้ะเงินเพิ�มเติ่ม)
- ค่็าบื้ริ้การ้จัดเล้�ยำง อาทิเช่ิ้นอาหาร้, เค็ร้้�องด้�ม, อุปกร้ณ์์ของเช่ิ้า และท้มงาน ไม่ร้วมภาษ้ัมูลค่็าเพิ�มและเซอร์้วิส้ชิ้าร์้จ 
โดยำชิ้ำาร้ะให้ มงค็ล แค็ทเทอริ้�ง ผ่ัานบัื้ญช้ิ้ธนาค็าร้ บื้ริ้ษััท บื้ลิส้บ้ื้เทิล จำากัด 
- เซอร์้วิส้ชิ้าจ 15% ส้ำาหรั้บื้การ้ปร้ะส้านงานเต็่มรู้ปแบื้บื้ท้�เก้�ยำวเน้�องกับื้การ้จัดเล้�ยำง
- ร้าค็าอาหาร้เค็ร้้�องด้�มท้�แส้ดงในแพค็เกจทั�งหมดน้�ยัำงไม่ร้วม ภาษ้ัมูลค่็าเพิ�มและเซอร์้วิส้ชิ้าร์้จ
- ค่็าล่วงเวลาของท้มงานจะถูึกค็ำานวนขึ�นอยู่ำกับื้ค็วามต้่องการ้ของงานจัดเล้�ยำงนั�นๆ

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
- พนักงานดูแลทุกอย่ำางท้�เก้�ยำวกับื้งานจัดเล้�ยำง เช่ิ้นการ้จัดหน้างาน, การ้ให้บื้ริ้การ้และเก็บื้ร้้�อถึอน ค้็นส้ถึานท้�
- บื้ริ้หาร้จัดการ้ดูแลงานท้�เก้�ยำวกับื้การ้จัดเล้�ยำง
- ให้ค็ำาปรึ้กษัาการ้เช่ิ้าอุปกร้ณ์์การ้จัดงาน อาทิเช่ิ้นผ้ัาค็ลุมโต๊่ะเก้าอ้�, ผ้ัาเช็ิ้ดปาก, จานชิ้ามบื้นโต๊่ะอาหาร้ และแก้วนำ�า 
ร้วมถึึงอุปกร้ณ์์การ้เสิ้ร์้ฟ
- จัดทำาผัังท้�นั�งส้ำาหรั้บื้งานเล้�ยำง

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
- ร้ายำการ้อาหาร้ทั�งหมดต้่องย้ำนยัำนล่วงหน้าก่อนจัดงาน 3 สั้ปดาห์
- ท่านส้ามาร้ถึปรั้บื้เปล้�ยำนร้ายำการ้อาหาร้ได้ โดยำการ้ค็ำานวณ์ร้าค็าจะอ้างอิงกับื้ตั่วเล้อกสุ้ดท้ายำของท่าน
- เมนูท้�ต้่องการ้ให้ทำานอกเหน้อจากท้�ม้ จะม้ค่็าบื้ริ้การ้เพิ�มเติ่มส้ำาหรั้บื้ร้ายำการ้นั�นๆ

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

Please contact our Event planner for more details.
การ้ชิิ้มอาหาร้
- ท่านส้ามาร้ถึชิิ้มอาหาร้โดยำทำาการ้นัดทำาชิิ้มล่วงหน้า
- ค่็าบื้ริ้การ้ทำาชิิ้มต่่อค็รั้�งเริ้�มต้่น 5,000 บื้าท

กรุ้ณ์าติ่ดต่่อท้มงานเพ้�อรั้บื้ร้ายำละเอ้ยำดเพิ�มเติ่ม

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.
เค็ร้้�องด้�มและบื้าร์้
- บื้ริ้การ้เค็ร้้�องด้�มตั่�งซุ้ม, เดินเสิ้ร์้ฟ, บื้ริ้การ้แบื้บื้บื้าร์้ พร้้อมให้บื้ริ้การ้งานเล้�ยำงของท่าน
ต้่องการ้บื้าร์้เค็ร้้�องด้�มท้�เหมาะส้มส้ำาหรั้บื้งานเล้�ยำงของท่าน กรุ้ณ์าติ่ดต่่อท้มงานเพ้�อรั้บื้ค็ำาปรึ้กษัาเก้�ยำวกับื้ค่็าใช้ิ้จ่ายำและ
ปริ้มาณ์ท้�เหมาะส้มส้ำาหรั้บื้งานเล้�ยำงของท่าน

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
เร้าม้ค็วามสั้มพันธ์อันยำอดเย้ำ�ยำมกับื้ธุร้กิจท้�เก้�ยำวข้องในแวดวงจัดเล้�ยำง เร้ายิำนด้แนะนำา บื้ริ้การ้ของหุ้นส่้วนท้�
เร้ามั�นใจในค็วามเป็นม้ออาช้ิ้พ
กรุ้ณ์าบื้อกค็วามต้่องการ้เพิ�มเติ่มของท่านกับื้ท้มงานของเร้า

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.

การ้การั้นต้่จำานวนแขก
- การ้ย้ำนยัำนจำานวนแขกท้�แน่นอนจะต้่องเส้ร็้จสิ้�นก่อนการ้จัดงาน 3 สั้ปดาห์
- ขอแจ้งให้ท่านทร้าบื้ว่าถ้ึาท่านไม่ได้แจ้งให้ท้มงานทร้าบื้ถึึงการ้เปล้�ยำนแปลงจำานวนแขก
ทางเร้าขอส้งวนสิ้ทธิ�นับื้จำานวนแขกอ้างอิงต่ามร้ายำละเอ้ยำดใบื้เส้นอร้าค็าสุ้ดท้ายำท้�ได้รั้บื้การ้ย้ำนยัำน

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
เงินมัดจำา 10,000 บื้าทส้ำาหรั้บื้จองวันท้�จะจัดงานล่วงหน้า 
ซึ�งเงินส่้วนน้�จะไม่ส้ามาร้ถึค้็นได้โดยำเงินมัดจำาส่้วนน้�เป็นการ้มัดจำาจองวันเท่านั�น 
โดยำชิ้ำาร้ะให้ มงค็ล แค็ทเทอริ้�ง ผ่ัานบัื้ญช้ิ้ธนาค็าร้ บื้ริ้ษััท บื้ลิส้บ้ื้เทิล จำากัด

แผนี้การช่ำาระเงินี้
6 เด้อนก่อนวันจัดงาน : ชิ้ำาร้ะ 50% ของมูลค่็างานจัดเล้�ยำง
3 เด้อนก่อนวันจัดงาน : ชิ้ำาร้ะ 25% ของมูลค่็างานจัดเล้�ยำง
5 วันก่อนจัดงานชิ้ำาร้ะส่้วนท้�เหล้อทั�งหมด

ภายำหลังจากการ้จัดงานเส้ร็้จสิ้�น ใบื้วางบิื้ลใบื้สุ้ดท้ายำจะส้รุ้ปค่็าใช้ิ้จ่ายำเพิ�มเติ่มภายำในงานท้�เกิดขึ�น (กร้ณ้์ถ้ึาม้) 
โดยำหลังจากได้รั้บื้ใบื้วางบิื้ลแล้วท่านส้ามาร้ถึชิ้ำาร้ะได้ท้� มงค็ล แค็ทเทอริ้�ง ผ่ัานบัื้ญช้ิ้ธนาค็าร้ บื้ริ้ษััท บื้ลิส้บ้ื้เทิล จำากัด

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
เงินมัดจำางานจัดเล้�ยำงของท่าน ลบื้ด้วยำเงินมัดจำาจองวันท้�ไม่ส้ามาร้ถึค้็นได้ 10,000 บื้าท นอกนั�นทางบื้ริ้ษััทจะ
ค้็นเงินท้�เหล้อให้เต็่มจำานวน กร้ณ้์ท้�ท่านแจ้งยำกเลิกการ้จัดงานล่วงหน้า 61 วันหร้้อมากกว่าก่อนวันจัดงาน 
ถ้ึากร้ณ้์ท้�ยำกเลิกงานในช่ิ้วงเวลา 60 วันก่อนวันจัดงาน เน้�องจากทาง มงค็ล แค็ทเทอริ้�ง 
เส้้ยำโอกาส้ในการ้รั้บื้งานในวันนั�นๆ ทางเร้าจำาเป็นต้่องเร้้ยำกค่็าใช้ิ้จ่ายำดังน้�

- 60 - 30 วันก่อนวันจัดงาน 50% ของเงินมัดจำาท้�ชิ้ำาร้ะมา
- 30 - 10 วันก่อนวันจัดงาน 75% ของเงินมัดจำาท้�ชิ้ำาร้ะมา
ภายำใน 10 วันก่อนการ้จัดงาน ทางเร้าขอส้งวนสิ้ทธิ�ไม่ค้็นเงินมัดจำาท้�ชิ้ำาร้ะมาทั�งหมด 
โดยำอาจจำาเป็นต้่องคิ็ดค่็าใช้ิ้จ่ายำเพิ�ม 100% ของมูลค่็าวัต่ถุึดิบื้อาหาร้ท้�ม้การ้สั้�งซ้�อเพ้�อจัดงานเล้�ยำงของท่าน

มงค็ลแค็ทเทอริ้�ง ขอส้งวนสิ้ทธิ�ยำกเลิก การ้จัดงานในการ้ณ้์ท้�ไม่ได้รั้บื้การ้ชิ้ำาร้ะเงินเต็่มจำานวน
ก่อนวันจัดงาน 5 วันทำาการ้

BOOKING INQUIRIES
ส้ามาร้ถึจองงานจัดเล้�ยำงได้ท้�
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
บัื้ญช้ิ้ บื้ริ้ษััท บื้ลิส้ บ้ื้เทิล จำากัด เลขท้� 017-1-78939-7 
บัื้ญช้ิ้ออมทรั้พย์ำ กสิ้กร้ไทยำ ส้าขา แฟชัิ้�นไอส์้แลนด์



www.mongkolcatering.com

@mongkol.catering             mongkolcatering                 Mongkol.Catering


