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Caprese Skewers
มะเขืือเทศกัับมอสซาเร่่ล่่าชีีส

Bacon Wrapped Pork Tenderloin 
With Mushroom Sauce
เบค่่อนพัันหมูสันในซอสเห็ด

Baked Spinach With Cheese
ผัักัโขืมอบชีีส

Deep Fried Prawns 
With Orange Sauce
ก้ั�งทอดซอสส�ม

Tart Chicken With 
Mushroom Cream
ทาร์่ตไก่ักัับเห็ดค่รี่ม

Tart Tuna Cream
ทาร์่ตทูน่า

Bruschetta Tomato
บูเช็ีตต�ามะเขืือเทศ

Gyoza Chicken
เกีั�ยวซ่าไก่ั

Nachos Mexican
นาโช่ีแม๊กัซิกััน

Deepfried Chicken 
With Spicy Korean Sauce
ไก่ักัร่อบซอสเผ็ัดเกัาหลี่

Samosa Vegetables
ซาโมซ่าผัักั

Mixed Sushi
ซูชิีร่วม

Grilled Prawns With 
Mango Salsa
ก้ั�งย่างกัับมะม่วงเซาซ่า

Pasta Salads With Chicken
พัาสต�าสลั่ดไก่ั
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Hong Kong Stir Fried Noodles
ผััดหมี�ฮ่่องกัง

Yakisoba With Deep Fried Pork
ยากิัโซบะหมูทอด

Ramen Chicken Tonkatsu
ร่าเม็งทงคั่ตสึไก่ั

Spaghtti Kimchi Shrimp
สปาเก็ัตตี�ผััดกิัมจิิก้ั�ง

Baked Pasta Spinach And Ham
เพันเน่อบชีีสผัักัโขืมแฮ่ม

Fried Hokkien Noodles
ผััดหมี�ฮ่กัเกีั�ยน

Noodles With Fried Fish 
In Black Bean Sauce
ร่าดหน�าปล่าเต�าซี�

Spaghtti Bacon With 
Tomato Sauce
สปาเก็ัตตี�ผััดซอสมะเขืือเทศเบค่่อนกัร่อบ

Stir Fried Noodles With Seafood
ผััดหมี�ซั�วทะเล่

Stir Fried Vermicelli With  
Water Minosa And Prawns
เส�นหมี�ผััดกัร่ะเฉดก้ั�ง

Fried Rice With Shrimp
ขื�าวผััดก้ั�ง

Fried Rice With Crab Meat
ขื�าวผััดปู

Risotto With Mushroom
ขื�าวรี่ซอตโตเห็ด

Risotto Pumkin With Bacon 
And Spinach
ขื�าวรี่ซอตโตฟัักัทองเบค่่อนผัักัโขืม

International Buffet
Noodle And Pasta

Paella Seafood
ขื�าวผััดสเปนทะเล่

American Fried Rice
ขื�าวผััดอเมริ่กััน

Pineapple Fried Rice
ขื�าวผััดสับปะร่ด

Fried Rice Butter And Garlice
ขื�าวผััดเนยกัร่ะเทียม

Fried Rice Korea Kimchi
ขื�าวผััดเกัาหลี่กิัมจิิ

Fried Rice Vegetable
ขื�าวผััดเจิ
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Caesar Salads With
Bacon Crispy

ซี�ซ่าสลั่ดเบค่่อนกัร่อบ

Tuna Salads
ทูน่าสลั่ด

Grilled Chicken And
Apple Salads

สลั่ดไก่ัย่างแอ๊ปเปิล่

Mixed Salads
สลั่ดผัักัร่วม

Chicken Tonkatsu
สลั่ดไก่ัทงคั่ตสึ

Japanese Salads
สลั่ดนำ�าสลั่ดญีี่�ป้�น

Korean Salads
สลั่ดเกัาหลี่

Avocado And
Egg Salads

สลั่ดอะโวค่าโดไข่ืต�ม

Grain Salad
สลั่ดธััญี่พืัชี

Shrimp 
Cocktail Salads

สลั่ดค็่อกัเทล่ก้ั�ง

Mixed Fruit Salads
With Prawns
สลั่ดผัล่ไม�ร่วมก้ั�ง

Boiled Potato And 
Beetroot Salads
มันฝรั่�งแล่ะบีตรู่ตสลั่ด

International Buffet
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Chicken Tikka Masala
แกังไก่ัทิกักั�ามาซาล่่า

Roast Red Pork 
With Honey
หมูแดงอบนำ�าผึั�ง

Fried Tofu With 
Sichuan Sauce
เต�าหู�ทอดซอสเสฉวน

Roast Red Duck 
เป็ดย่างนำ�าแดง

Stewed Leg Pork With 
Chinese Herb
ขืาหมูต้�นยาจีิน

Japanese Chicken Curry
แกังกัร่ะหรี่�ไก่ัญีี่�ป้�น

Yellow Bean Curry 
With Roti
แกังกัร่ะหรี่�ถัั่�วกัับโร่ตี

Grilled Pork With 
Shoyu Sauce
หมูย่างซอสโชีย้

Grilled Chicken With 
Korea Sauce With Kimchi
ไก่ัย่างซอสเกัาหลี่แล่ะกิัมจิิ
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Bonchon Chicken
ไก่ัทอดบอนชีอน

Salmon Teriyaki
ปล่าแซล่มอนเทอริ่ยากิั

Grilled Pork With Black Pepper
Sauce And Mash Potato
หมูย่างพัริ่กัไทยดำามันบด

Baked Seabass With 
Vegetable Cream Sauce
ปล่ากัร่ะพังอบผัักัแล่ะค่รี่ม

Grilled Chicken Breast 
With Muahroom Sauce
อกัไก่ัย่างซอสเห็ดมันทอด

Chicken Wing With 
Bar.b.q. Sauce
ปีกัไก่ัทอดซอสบาร์่บีคิ่ว

Chicken Stew
สตูว์ไก่ั

Meat Ball With 
Tomato Sauce
มีทบอล่ซอสมะเขืือเทศ

Stir Fried Chicken With 
Cashew Nut And Ginko
ไก่ัผััดเม็ดมะม่วงแป๊ะกั�วย

Chicken Thigh Sous Vide 
Deep Fried With Orange Sauce
สะโพักัไก่ัซูวีทอดซอสส�ม

Grilled Saba With 
Ginger Sauce
ปล่าซาบะย่างซอสขิืง
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Carrot Soup
ซ้ปแค่ร่อท

Consomme Onion Soup
ซ้ปหอมใหญ่ี่

Corn Cream Soup
ซ้ปค่รี่มขื�าวโพัด

Tomato Soup
ซ้ปมะเขืือเทศ

Double Boiled Bamboo 
Tissue With Shitake
เยื�อไผ่ัเห็ดหอมต้�นยาจีิน

Pasta Chicken Soup
ซ้ปพัาสต�ากัับไก่ั 

Miso Tufo Soup
ซ้ปมิโซะใส่เต�าหู�ญีี่�ป้�น

Miso Ginger Soup
ซ้ปมิโซะนำ�าขิืง

Mushroom Soup
ซ้ปเห็ด

Spinach Soup
ซ้ปผัักัโขืม

International Buffet
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Fruit

Watermelon
แตงโม

Cantaloupe
แค่นตาลู่ป

Pineapple
สับปะร่ด

Mango
มะม่วง

Guava
ฝรั่�ง

Rose Apple
ชีมพู่ั

Grape Fruit
อง่้น

Tao Tueng Nam 
Longanand Ginko
เต�าทึงแป๊ะกั�วย

Chao Kao In Fresh Milk 
With Young Coconut
เฉาก๊ัวยนมสดมะพัร่�าวอ่อน

Daifuku
โมจิิ ไดฟูัก้ั

Choux Cream
ชูีค่รี่ม

Fancy Puff Pastry
ขืนมเปี�ยะแฟันซี

Golden Thread Cake
เค็่กัฝอยทอง

Young Coconut Pudding
พ้ัดดิ�งมะพัร่�าวอ่อน

Dessert

Creme Brulee
แค่ร่มบรู่ว์เล่

Punna Cotta Lemon
พัานาค่อตต�าเล่ม่อน

Tiramisu
ทีร่ามิส้

Pancake Roll With 
Mixed Fruit
แพันเค่�กั ม�วนค่รี่มชีีส ผัล่ไม�สด

Cupcake Strawberry
คั่พัเค่�กัสตอเบอรี่�

Éclair With Fresh
Milk Sauce
เอแค่ล่ร์่ค่รี่มนมสด

Toffee Cake
ท๊อฟัฟีั�เค็่กั

Brownie Almond
บร่าวนี�อัล่มอนด์

Sago Cantaloupe 
With Freah Milk
สาคู่แค่นตาลู่ปนมสด
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International
Buffet

Spaghetti Bacon With Tomato Sauce

Steak Salmon With Spicy Tomato Sauce

Baked potato

Steak Pork Tenderloin 

Pork Rip With Bar.b.q Sauce  Pork Steak With Green Peppercorn Sauce

Steak Pork Tenderloin With Bar. B. Q. Sauce

สปาเก็ัตตี�ผััดซอสมะเขืือเทศเบค่่อนกัร่อบ

สเต็กัปล่าแซล่ม่อนซอสมะเขืือเทศร่สเผ็ัด

มันอบ

สเต็กัหมูสันในซอสเห็ด

ซี�โค่ร่งหมูบาร์่บีคิ่ว สเต็กัอกัไก่ัซอสพัริ่กัไทยอ่อน

สเต็กัหมูซอสบาร์่บีคิ่ว



General Term 
& Condition

ราคาน้ี้�รวม

• ร่าค่าขื�างต�นร่วมอาหาร่, ซ้�มนำ�าเปล่่า, อ้ปกัร่ณ์์กัาร่ทานภาชีนะ

   มาตร่ฐานโร่งแร่ม

• ร่าค่าขื�างต�นร่วม พันักังานอำานวยค่วามสะดวกัค่อย เติมอาหาร่

  เก็ับภาชีนะกัาร่ทานตล่อดงาน (กัร่ณี์ต�องกัาร่พันักังานเพิั�มเติม 

  ค่่าบริ่กัาร่ 700 บาท/ค่น) 

• ร่าค่าขื�างต�นร่วม โต๊ะวางอาหาร่ สำาหรั่บให�บริ่กัาร่ พัร่�อมบริ่กัาร่

   ให�กัาร่ตกัแต่งจ้ิดวางอาหาร่ สวยงามตามรู่ปแบบงาน

• ร่ะยะเวล่าให�บริ่กัาร่ต่อเนื�อง 3 ชัี�วโมง ไม่ร่วมเวล่าช่ีวงติดตั�งแล่ะรื่�อถั่อน

  (คิ่ดบริ่กัาร่เพิั�ม 2,000 บาท/ชีม. ในกัร่ณี์ที�เกิันเวล่าที�กัำาหนด)

• 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

• ร่าค่าขื�างต�นไม่ร่วม โต๊ะแล่ะเกั�าอี�นั�งทานสำาหรั่บแขืกั แล่ะ

  กัาร่ตกัแต่งโต๊ะทานอาหาร่ขืองแขืกั แล่ะค่่านำาเขื�าสถั่านที� (กัร่ณี์ถั่�ามี)

• ร่าค่าขื�างต�นไม่ร่วมค่่าขืนส่งคิ่ดตามร่ะยะทาง เริ่�มต�น 4,000 บาท 

• ร่าค่าขื�างต�นไม่ร่วมค่่าบริ่กัาร่จัิดเลี่�ยงนอกัสถั่านที� 15%

• ร่าค่าขื�างต�นไม่ร่วมภาษีีมูล่ค่่าเพิั�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

กัร้่ณ์าชีำาร่ะมัดจิำา 50% ขืองยอดเงินทั�งหมด เพืั�อยืนยันจิองวันจัิดงาน 

แล่ะชีำาร่ะยอดที�เหลื่อ ก่ัอนวันจัิดงานสองวันผ่ัานทางบัญี่ชีี

ชืี�อบัญี่ชีี บริ่ษัีท บลิ่สบีเทิล่ จิำากััด 

เล่ขืที�บัญี่ชีี 017-1-78939-7

บัญี่ชีีออมทรั่พัย์ ธั. กัสิกัร่ไทย 

สาขืา แฟัชัี�นไอส์แล่นด์ ร่ามอินทร่า

เงื�อนไขืเป็นไปตามบริ่ษัีทฯ กัำาหนด กัร่ณี์นอกัเหนือจิากัเงื�อนไขืที�กัล่่าวมา 

ทางบริ่ษัีทฯ ขือสงวนสิทธิั�พิัจิาร่ณ์าปรั่บเปลี่�ยนตามค่วามเหมาะสม

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
- ติดต่อเบื�องต�น ทาง Chat , Email หรื่อทางโทร่ศัพัท์ แล่ะนำาเสนอร่าค่าให�เบื�องต�น
- ปร่ะช้ีมปรึ่กัษีากัับทีมงานวางแผันงานร่วมถึั่งนำาเสนอร่ายกัาร่อาหาร่ (เอกัสาร่ขื�อมูล่ท้กัอย่างที�เค่ยไปให�ตอนแร่กั
จิะได�รั่บกัาร่ปรั่บเปลี่�ยนแกั�ไขื ทั�งจิำานวนแขืกัแล่ะร่ายกัาร่อาหาร่ที�เลื่อกั จิากักัาร่ปร่ะช้ีมค่รั่�งนี�)
- วางเงินมัดจิำาทำาสัญี่ญี่า เพืั�อจิองวันจัิดเลี่�ยง, ทีมงาน แล่ะ อ้ปกัร่ณ์์เช่ีา
- ปร่ะช้ีมวางแผันกัาร่จัิดงานกัับทีมงานค่รั่�งส้ดท�าย 4 – 6 สัปดาห์ก่ัอนวันงาน
- ต�องยืนยัน ร่ายล่ะเอียด จิำานวนแขืกัในงาน, ผัังที�นั�ง, ร่ายกัาร่อาหาร่ แล่ะเค่รื่�องดื�ม ล่่วงหน�า 3 สัปดาห์ก่ัอนจัิดงาน
- ชีำาร่ะค่่าบริ่กัาร่ทั�งหมดที�กัำาหนดในใบเสนอร่าค่า 5 วันก่ัอนจัิดงาน

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
- กัาร่ยืนยันจิองวันจัิดงานนับจิากัวันที�วางมัดจิำาทำาสัญี่ญี่าเท่านั�น (ดูร่ายล่ะเอียดกัาร่ชีำาร่ะเงินเพิั�มเติม)
- ค่่าบริ่กัาร่จัิดเลี่�ยง อาทิเช่ีนอาหาร่, เค่รื่�องดื�ม, อ้ปกัร่ณ์์ขืองเช่ีา แล่ะทีมงาน ไม่ร่วมภาษีีมูล่ค่่าเพิั�มแล่ะเซอร์่วิสชีาร์่จิ 
โดยชีำาร่ะให� มงค่ล่ แค่ทเทอริ่�ง ผ่ัานบัญี่ชีีธันาค่าร่ บริ่ษัีท บลิ่สบีเทิล่ จิำากััด 
- เซอร์่วิสชีาจิ 15% สำาหรั่บกัาร่ปร่ะสานงานเต็มรู่ปแบบที�เกีั�ยวเนื�องกัับกัาร่จัิดเลี่�ยง
- ร่าค่าอาหาร่เค่รื่�องดื�มที�แสดงในแพัค่เกัจิทั�งหมดนี�ยังไม่ร่วม ภาษีีมูล่ค่่าเพิั�มแล่ะเซอร์่วิสชีาร์่จิ
- ค่่าล่่วงเวล่าขืองทีมงานจิะถูั่กัค่ำานวนขึื�นอยู่กัับค่วามต�องกัาร่ขืองงานจัิดเลี่�ยงนั�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
- พันักังานดูแล่ท้กัอย่างที�เกีั�ยวกัับงานจัิดเลี่�ยง เช่ีนกัาร่จัิดหน�างาน, กัาร่ให�บริ่กัาร่แล่ะเก็ับรื่�อถั่อน คื่นสถั่านที�
- บริ่หาร่จัิดกัาร่ดูแล่งานที�เกีั�ยวกัับกัาร่จัิดเลี่�ยง
- ให�ค่ำาปรึ่กัษีากัาร่เช่ีาอ้ปกัร่ณ์์กัาร่จัิดงาน อาทิเช่ีนผั�าค่ล้่มโต๊ะเกั�าอี�, ผั�าเช็ีดปากั, จิานชีามบนโต๊ะอาหาร่ แล่ะแกั�วนำ�า 
ร่วมถึั่งอ้ปกัร่ณ์์กัาร่เสิร์่ฟั
- จัิดทำาผัังที�นั�งสำาหรั่บงานเลี่�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
- ร่ายกัาร่อาหาร่ทั�งหมดต�องยืนยันล่่วงหน�าก่ัอนจัิดงาน 3 สัปดาห์
- ท่านสามาร่ถั่ปรั่บเปลี่�ยนร่ายกัาร่อาหาร่ได� โดยกัาร่ค่ำานวณ์ร่าค่าจิะอ�างอิงกัับตัวเลื่อกัส้ดท�ายขืองท่าน
- เมนูที�ต�องกัาร่ให�ทำานอกัเหนือจิากัที�มี จิะมีค่่าบริ่กัาร่เพิั�มเติมสำาหรั่บร่ายกัาร่นั�นๆ

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

Please contact our Event planner for more details.
กัาร่ชิีมอาหาร่
- ท่านสามาร่ถั่ชิีมอาหาร่โดยทำากัาร่นัดทำาชิีมล่่วงหน�า
- ค่่าบริ่กัาร่ทำาชิีมต่อค่รั่�งเริ่�มต�น 5,000 บาท

กัร้่ณ์าติดต่อทีมงานเพืั�อรั่บร่ายล่ะเอียดเพิั�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.
เค่รื่�องดื�มแล่ะบาร์่
- บริ่กัาร่เค่รื่�องดื�มตั�งซ้�ม, เดินเสิร์่ฟั, บริ่กัาร่แบบบาร์่ พัร่�อมให�บริ่กัาร่งานเลี่�ยงขืองท่าน
ต�องกัาร่บาร์่เค่รื่�องดื�มที�เหมาะสมสำาหรั่บงานเลี่�ยงขืองท่าน กัร้่ณ์าติดต่อทีมงานเพืั�อรั่บค่ำาปรึ่กัษีาเกีั�ยวกัับค่่าใชี�จ่ิายแล่ะ
ปริ่มาณ์ที�เหมาะสมสำาหรั่บงานเลี่�ยงขืองท่าน

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
เร่ามีค่วามสัมพัันธ์ัอันยอดเยี�ยมกัับธ้ัร่กิัจิที�เกีั�ยวขื�องในแวดวงจัิดเลี่�ยง เร่ายินดีแนะนำา บริ่กัาร่ขืองห้�นส่วนที�
เร่ามั�นใจิในค่วามเป็นมืออาชีีพั
กัร้่ณ์าบอกัค่วามต�องกัาร่เพิั�มเติมขืองท่านกัับทีมงานขืองเร่า

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.

กัาร่กัารั่นตีจิำานวนแขืกั
- กัาร่ยืนยันจิำานวนแขืกัที�แน่นอนจิะต�องเสร็่จิสิ�นก่ัอนกัาร่จัิดงาน 3 สัปดาห์
- ขือแจิ�งให�ท่านทร่าบว่าถั่�าท่านไม่ได�แจิ�งให�ทีมงานทร่าบถึั่งกัาร่เปลี่�ยนแปล่งจิำานวนแขืกั
ทางเร่าขือสงวนสิทธิั�นับจิำานวนแขืกัอ�างอิงตามร่ายล่ะเอียดใบเสนอร่าค่าส้ดท�ายที�ได�รั่บกัาร่ยืนยัน

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
เงินมัดจิำา 10,000 บาทสำาหรั่บจิองวันที�จิะจัิดงานล่่วงหน�า 
ซึ�งเงินส่วนนี�จิะไม่สามาร่ถั่คื่นได�โดยเงินมัดจิำาส่วนนี�เป็นกัาร่มัดจิำาจิองวันเท่านั�น 
โดยชีำาร่ะให� มงค่ล่ แค่ทเทอริ่�ง ผ่ัานบัญี่ชีีธันาค่าร่ บริ่ษัีท บลิ่สบีเทิล่ จิำากััด

แผนี้การช่ำาระเงินี้
6 เดือนก่ัอนวันจัิดงาน : ชีำาร่ะ 50% ขืองมูล่ค่่างานจัิดเลี่�ยง
3 เดือนก่ัอนวันจัิดงาน : ชีำาร่ะ 25% ขืองมูล่ค่่างานจัิดเลี่�ยง
5 วันก่ัอนจัิดงานชีำาร่ะส่วนที�เหลื่อทั�งหมด

ภายหลั่งจิากักัาร่จัิดงานเสร็่จิสิ�น ใบวางบิล่ใบส้ดท�ายจิะสร้่ปค่่าใชี�จ่ิายเพิั�มเติมภายในงานที�เกิัดขึื�น (กัร่ณี์ถั่�ามี) 
โดยหลั่งจิากัได�รั่บใบวางบิล่แล่�วท่านสามาร่ถั่ชีำาร่ะได�ที� มงค่ล่ แค่ทเทอริ่�ง ผ่ัานบัญี่ชีีธันาค่าร่ บริ่ษัีท บลิ่สบีเทิล่ จิำากััด

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
เงินมัดจิำางานจัิดเลี่�ยงขืองท่าน ล่บด�วยเงินมัดจิำาจิองวันที�ไม่สามาร่ถั่คื่นได� 10,000 บาท นอกันั�นทางบริ่ษัีทจิะ
คื่นเงินที�เหลื่อให�เต็มจิำานวน กัร่ณี์ที�ท่านแจิ�งยกัเลิ่กักัาร่จัิดงานล่่วงหน�า 61 วันหรื่อมากักัว่าก่ัอนวันจัิดงาน 
ถั่�ากัร่ณี์ที�ยกัเลิ่กังานในช่ีวงเวล่า 60 วันก่ัอนวันจัิดงาน เนื�องจิากัทาง มงค่ล่ แค่ทเทอริ่�ง 
เสียโอกัาสในกัาร่รั่บงานในวันนั�นๆ ทางเร่าจิำาเป็นต�องเรี่ยกัค่่าใชี�จ่ิายดังนี�

- 60 - 30 วันก่ัอนวันจัิดงาน 50% ขืองเงินมัดจิำาที�ชีำาร่ะมา
- 30 - 10 วันก่ัอนวันจัิดงาน 75% ขืองเงินมัดจิำาที�ชีำาร่ะมา
ภายใน 10 วันก่ัอนกัาร่จัิดงาน ทางเร่าขือสงวนสิทธิั�ไม่คื่นเงินมัดจิำาที�ชีำาร่ะมาทั�งหมด 
โดยอาจิจิำาเป็นต�องคิ่ดค่่าใชี�จ่ิายเพิั�ม 100% ขืองมูล่ค่่าวัตถ้ั่ดิบอาหาร่ที�มีกัาร่สั�งซื�อเพืั�อจัิดงานเลี่�ยงขืองท่าน

มงค่ล่แค่ทเทอริ่�ง ขือสงวนสิทธิั�ยกัเลิ่กั กัาร่จัิดงานในกัาร่ณี์ที�ไม่ได�รั่บกัาร่ชีำาร่ะเงินเต็มจิำานวน
ก่ัอนวันจัิดงาน 5 วันทำากัาร่

BOOKING INQUIRIES
สามาร่ถั่จิองงานจัิดเลี่�ยงได�ที�
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
บัญี่ชีี บริ่ษัีท บลิ่ส บีเทิล่ จิำากััด เล่ขืที� 017-1-78939-7 
บัญี่ชีีออมทรั่พัย์ กัสิกัร่ไทย สาขืา แฟัชัี�นไอส์แล่นด์
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