
Chinese SetVIP



พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 

เมต๊ร้พร้้อมเก้าอ้�บุื้นวมคลุมผ้้า น่�งได้ 8-10 ท่านต่๊อโต๊๊ะ

This price includes Cutlery, Ceramic Utensils, 
and 1.5-meter Round table and chair
with a table cloth for 8-10 person / Table

Emerald Set A

Chinese Set 

Deep Fried Crackers

Clear Fish Maw Soup 
With Crabs Meat

Roaste Pork With Honey

Steamed Sea Bass 
With Soy Sauce

Deep Fried Crackers

Fried Rice With 
Crab Meat

Yen Ta Fo 
“Pink Noodle Soup”

Stir Fried Squid 
With Salf   Yolk Egg

Pudding Fruit Salads

ข้าวเกร้้ยบื้กุ้ง

ซููปกร้ะเพาะปลาเน้�อปูก้อน

หมูแดงอบื้นำ�าผ้้�ง

ปลากร้ะพงน้�งซู้อ๊�ว

ข้าวผ่้ดปู

เย็นต๊าโฟทร้งเคร้้�อง

ปลาหม้กผ่้ดไข่แดง

เต้๊าฮวยฟรุ้ต๊สล่ด

4 Appetizer Menus
(Pork Dumpling,
Grilled Slice Pork,
Spring Rolls,
Chicken Sausage)
ออเดร๊้ฟ 4 อย่าง
(ขนมจ้บื้หมู หมูแผ่้น
ปอเป๊�ยะ ไส้กร้อกไก่)
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พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 

เมต๊ร้พร้้อมเก้าอ้�บุื้นวมคลุมผ้้า น่�งได้ 8-10 ท่านต่๊อโต๊๊ะ

This price includes Cutlery, Ceramic Utensils, 
and 1.5-meter Round table and chair 

with table cloth for 8-10 person / Table

Emerald Set B

Chinese Set 

Deep Fried Crackers

Red Pork And 
Shrimp Wontons

Big Noodel With 
Seafood Sauce

Clear Soup With 
Pork Stomach 

Deep Fried  Sea Bass With
Tarmarind Spicy Sauce

Stir Fried Hong Kong Kale With
Shiitake Mushroom Sauce

Sweet Sago With Cantaloupe 
In Coconut Milk

Stir Fried Prawns 
With Cashew Nuts

4 Appetizer Menus
(Marinated Chicken With 

Chinese Wine,
Century Eggs, Fish Tofu,

Wakame Salad)

ข้าวเกร้้ยบื้กุ้ง

เก้�ยวกุ้งหมูแดง

เส้นใหญ่่ร้าดหน้าทะเล

แกงจ้ดกร้ะเพาะหมูเก้�ยมฉ่่าย

ปลากร้ะพงทอดสามร้ส

ผ่้ดคะน้าฮ่องกงซูอสเห็ดหอม

สาคูแคนต๊าลูปนมสด

กุ้งผ่้ดเม็ดมะม่วงห๊มพานต์๊

ออเดร๊้ฟ 4 อย่าง
(ไก่แช่่เหล้า ไข่เย้�ยวม้า

ปลาท๊พย์ทอด ยำาสาหร่้าย)
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พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 

เมต๊ร้พร้้อมเก้าอ้�บุื้นวมคลุมผ้้า น่�งได้ 8-10 ท่านต่๊อโต๊๊ะ

This price includes Cutlery, Ceramic Utensils, 
and 1.5-meter Round table and chair 
with a table cloth for 8-10 person / Table

Stir Fried Vegetables 
With Cashew Nuts

Shark’s Fin With Crab Meat

Casseroled Shrimps With 
Glass Noodles

Snapper Topped With 
Fish Sauce

Stewed Pork Leg 
With Mantou

Hot And Sour Mixed 
Seafood Soup

Mixed Seafood Fried Rice

Sago Cantaloupe Dessert

Orders 4 (Roast Red Pork, 
Chickenwith Wisky, 
Crsipy Pork, Chickenroll )

ยำาเม็ดมะม่วงห๊มพานต์๊

หูฉ่ลามนำ�าแดงเน้�อปูก้อน

กุ้งอบื้วุ้นเส้น

ปลากร้ะพงทอดนำ�าปลา

ขาหมูหม่�นโถว

ต้๊มยำาทะเลร้วมม๊ต๊ร้

ข้าวผ่้ดทะเลร้วมม๊ต๊ร้

สาคูแคนต๊าลูป

ออเดร๊้ฟ 4 อย่าง 
(หมูแดง ไก่แช่่เหล้า หมูกร้อบื้ ไก่จ๊อ)

Chinese Set 
Ruby Set A
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Deep Fried Crackers

Fish Maw Soup

Stewed Duck With 
Brown Sauce

Deep Fried Stewed Pork Leg 
With Spicy Sauce

Stir Fried Hong Kong 
Noodle With Crab Meat

Steam Sea Bass With 
Spicy Sauce

Tom Khong With 
Crispy Fish

Ginkgo Taow Ting

Orders 4 (Chickenwith Wisky,
Preserved Egg,
Fish Tofu,Seaweed Salad )

ข้าวเกร้้ยบื้กุ้ง

กร้ะเพาะปลาทร้งเคร้้�อง

เป็ดนำ�าแดง

ขาหมูทอดนำ�าจ๊�มแซู่บื้

ผ่้ดหม้�ฮ่องกงเน้�อปู

ปลากร้ะพงน้�งมะนาว

ต้๊มโคล้งปลากร้อบื้

เต้๊าท้งแป๊ะก๊วย

ออเดร๊้ฟ 4 อย่าง
(ไก่แช่่เหล้า ไข่เย้�ยวม้า 
เต้๊าหู้ปลา ยำาสาหร่้าย )

Chinese Set 
Ruby Set B

พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมต๊ร้พร้้อมเก้าอ้�บุื้นวมคลุมผ้้า น่�งได้ 8-10 ท่านต่๊อโต๊๊ะ

This price includes Cutlery, Ceramic Utensils, and 1.5-meter Round table and chair 
with a table cloth for 8-10 person / Table
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พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 

เมต๊ร้พร้้อมเก้าอ้�บุื้นวมคลุมผ้้า น่�งได้ 8-10 ท่านต่๊อโต๊๊ะ

This price includes Cutlery, Ceramic Utensils, 
and 1.5-meter Round table and chair 

with a table cloth for 8-10 person / Table

Songkla Deep Fried Crackers

Shark’s Fin With Crab Meat

Fried Mushrooms, Abalone

Goi Si Mee

Fantastic Five With
Taro Krathong

Braised Pork Spare Ribs 
With Shiitake And Bamboo Pulp

Steam Squid With Spicy Chilli
And Lemon Sauce

Ginkgo In Fresh Milk

Hot Dimsum (Shrimp Dumplings,
Seaweed Garnished With Pork,

Crap Stick Garnished With Pork, 
Pork Garnished With Salt Egg )

ข้าวเกร้้ยบื้สงขลา

หูฉ่ลามนำ�าแดงเน้�อปูก้อน

ผ่้ดเห็ดเป๋าฮ้�อ

โกยซู้หม้�

โหงวก๊วยกร้ะทงเผ้้อก

ซู้�โคร้งหมูตุ๊�นยาจ้นเย้�อไผ่้

ปลาหม้กไข่น้�งมะนาว

แป๊ะก๊วยนมสด /ผ้ลไม้

ต๊๊�มซูำาร้้อน
(ขนมจ้บื้กุ้ง สาหร่้ายทร้งเคร้้�อง

ปูอ่ดทร้งเคร้้�อง หมูไข่เค็ม)

Sapphire Set A

Chinese Set 
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พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 

เมต๊ร้พร้้อมเก้าอ้�บุื้นวมคลุมผ้้า น่�งได้ 8-10 ท่านต่๊อโต๊๊ะ

This price includes Cutlery, Ceramic Utensils, 
and 1.5-meter Round table and chair 
with a table cloth for 8-10 person / Table

Songkla Deep Fried Crackers

Stir-Fried Shark’s Fin 
With Scramble Egg

Fried Mushrooms With 
Soft Vegetable

Steamed Grouper Fish 
With Soy Sauce

Big Head Garnished With Taro

Three Crispy Spicy Salads

Noodle With Fried In 
Black Bean Sauce

Assorted Thai Dessert 
Both Hot And Cold

Hot Dimsum (Shrimp Dumplings,
Seaweed Garnished With Pork,
Crap Stick Garnished With Pork,
Pork Garnished With Salt Egg )

ข้าวเกร้้ยบื้สงขลา

หูฉ่ลามผ่้ดแห้ง

เห็ดหอมยอดผ่้ก

ปลาเก�าน้�งซู้อ๊�ว

ห่วปลาจ้นเผ้้อก

ยำาสามกร้อบื้

ร้าดหน้าเน้�อปลาเต้๊าซู้�

เต้๊าท้งร้้อน-เย็น /ผ้ลไม้

ต๊๊�มซูำาร้้อน 
(ขนมจ้บื้กุ้ง สาหร่้ายทร้งเคร้้�อง 
ซูาลาเปาไส้หวาน หมูไข่เค็ม)

Sapphire Set B

Chinese Set 
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Wealthy man’s appetizers 
(deep-fried chicken roll, Salt roasted ginkgo nuts, stir-fried 
fried fish maw, Cashew nuts in taro’s Krathong )

Stewed goose

Braised Fish Maw with Crab Meat in Brown Soup

Peking Duck / Hong Kong crispy roasted duck

Steamed goose leg with noodle / Fried mushrooms with soft vegetable

banana shrimp (grilled with garlic, steamed with lemon, 
stir-fried with yellow curry) / White pomfret steamed with plum

Fish Head with Taro Stem in Hot-and-sour hot pot

Crabmeat fried rice / Fried Hong Kong noodles

Hot ginkgo nuts in ginger syrup / Ginkgo with ginger syrup
(Choose only one)

Deep Fried Crabmeat roll

Duck cooked with ( Mala, fried with garlic, black pepper )

ออเดร๊้ฟเจ้าส่ว
(หอยจ๊อ,แฮ่ก้�น,แปะก๊วยค่�วเกล้อ,กร้ะเพาะปลาผ่้ดแห้ง,โหงวก๊วยกร้ะทงเผ้้อก)

ห่านพะโล้

หูฉ่ลามตุ๊�นเห็ดหอมเน้�อปูนำ�าแดง 

เป็ดปักก๊�ง / เป็ดย่างฮ่องกงหน่งกร้อบื้
( Choose only one เล้อก 1 เมนู)

( Choose only one เล้อก 1 เมนู)

( Choose only one เล้อก 1 เมนู)

( Choose only one เล้อก 1 เมนู)

( Choose only one เล้อก 1 เมนู)

ขาห่านอบื้บื้ะหม้� / เห็ดหอมยอดผ่้ก

กุ้งแช่บ๊ื้วย (น้�งซู้อ๊�วกร้ะเท้ยมโทน ,น้�งมะนาว ,ผ่้ดผ้งกะหร้้�) / ปลาจาร้ะเม็ดน้�งบ๊ื้วย

ห่วปลาจ้นเผ้้อกหม้อไฟ 

ข้าวผ่้ดปู ,ผ่้ดหม้�ฮ่องกง

บ่ื้วลอยแปะก๊วยนำ�าข๊ง / แปะก๊วยนำ�าข๊ง

เน้�อเป็ด (ผ่้ดหม่าล่า ,ทอดกร้ะเท้ยม ,พร๊้กไทดำา)

หอยจ๊อปู

Diamond Set A

Chinese Set 
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พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมต๊ร้พร้้อมเก้าอ้�บุื้นวมคลุมผ้้า น่�งได้ 8-10 ท่านต่๊อโต๊๊ะ

This price includes Cutlery, Ceramic Utensils, and 1.5-meter Round table and 
chair with a table cloth for 8-10 person / Table



( Choose only one เล้อก 1 เมนู)

( Choose only one เล้อก 1 เมนู)

( Choose only one เล้อก 1 เมนู)

( Choose only one เล้อก 1 เมนู)

( Choose only one เล้อก 1 เมนู)

Wealthy man’s appetizers 
(deep-fried chicken roll, Salt roasted ginkgo nuts, stir-fried 
fried fish maw, Cashew nuts in taro’s Krathong )

Goose leg with red sauce

Stewed beef  with red sauce

Suckling pig / Steamed crab claw

Fried Bamboo with grouper fish / Casseroled shrimps 
with glass noodles

Spring rolls with shrimp / Steamed duck with orange sauce

ออเดร๊้ฟเจ้าส่ว
(หอยจ๊อ,แฮ่ก้�น,แปะก๊วยค่�วเกล้อ,กร้ะเพาะปลาผ่้ดแห้ง,โหงวก๊วยกร้ะทงเผ้้อก)

ขาห่านนำ�าแดง

เน้�อนำ�าแดง

หมูห่น / ก้ามปูทะเลน้�ง

ปูก้อนจ่มโบ้ื้ผ่้ดผ้งกะหร้้� หร้้อผ่้ดพร๊้กข้�หนู

หน่อไม้ทะเลเจ้�ยนกุ้งแช่บ๊ื้วย / กุ้งแช่บ๊ื้วยอบื้วุ้นเส้น

Diamond Set B

Chinese Set 
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Steamed black cod with soy-chile sauce, 
Braised Cucumber in Brown Soup

4 colors in hot pot

Crispy Noodles in Thick Gravy / 
Noodle with Fried Snapper in Black Bean Sauce

Assorted Thai dessert ( hot or cold ) / Bird’s nest mixed with ginkgo

ปลาห๊มะน้�งซู้อ๊�ว ,ปล๊งนำ�าแดง 

ส้�ส้หม้อไฟ

โกยซู้หม้� ,ร้าดหน้าเน้�อปลากะพงเต้๊าซู้�

เต้๊าท้ง (ร้้อน ,เย็น) ,แปะก๊วยร่้งนก

พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมต๊ร้พร้้อมเก้าอ้�บุื้นวมคลุมผ้้า น่�งได้ 8-10 ท่านต่๊อโต๊๊ะ

This price includes Cutlery, Ceramic Utensils, and 1.5-meter Round table and 
chair with a table cloth for 8-10 person / Table



Chinese Set 

Stewed Duck With Brown Sauce

Seaweed Garnished With Pork Shrimp Dumplings

Pork Garnished With Salt Egg Crap Stick Garnished With Pork

Shark’s Fin With Crab Meat

Steamed Duck With Orange Sauce

เป็ดนำ�าแดง

สาหร่้ายทร้งเคร้้�อง ขนมจ้บื้กุ้ง

หมูไข่เค็ม ปูอ่ดทร้งเคร้้�อง 

หูฉ่ลามนำ�าแดงเน้�อปูก้อน

เป็ดอบื้ส้ม



Crap Stick Garnished With Pork

Songkla Deep-Fried Crackers

Braised Pork Spare Ribs With Shiitake 
And Bamboo Pulp

White Pomfret Steamed With Plum

Fried Mushrooms, Abalone Fried Rice With Crab Meat

Ginkgo In Ginger Syrup

ข้าวเกร้้ยบื้สงขลา

ซู้�โคร้งหมูตุ๊�นยาจ้นเย้�อไผ่้

ปลาจาร้ะเม็ดน้�งบ๊ื้วย

ผ่้ดเห็ดเป๋าฮ้�อ ข้าวผ่้ดปู

บ่ื้วลอยนำ�าข๊ง 



General Term 
& Condition

ราคาน้ี้�รวม

• ร้าคาข้างต้๊นร้วมอาหาร้, ซุู้มนำ�าเปล่า, อุปกร้ณ์์การ้ทานภาช่นะ

   มาต๊ร้ฐานโร้งแร้ม

• ร้าคาข้างต้๊นร้วม พน่กงานอำานวยความสะดวกคอย เต๊๊มอาหาร้

  เก็บื้ภาช่นะการ้ทานต๊ลอดงาน (กร้ณ้์ต้๊องการ้พน่กงานเพ๊�มเต๊๊ม 

  ค่าบื้ร๊้การ้ 700 บื้าท/คน) 

• ร้าคาข้างต้๊นร้วม โต๊๊ะวางอาหาร้ สำาหร่้บื้ให้บื้ร๊้การ้ พร้้อมบื้ร๊้การ้

   ให้การ้ต๊กแต่๊งจุดวางอาหาร้ สวยงามต๊ามรู้ปแบื้บื้งาน

• ร้ะยะเวลาให้บื้ร๊้การ้ต่๊อเน้�อง 3 ช่่�วโมง ไม่ร้วมเวลาช่่วงต๊๊ดต่๊�งและร้้�อถอน

  (ค๊ดบื้ร๊้การ้เพ๊�ม 2,000 บื้าท ในกร้ณ้์ท้�เก๊นเวลาท้�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

• ร้าคาข้างต้๊นไม่ร้วม โต๊๊ะและเก้าอ้�น่�งทานสำาหร่้บื้แขก และ

  การ้ต๊กแต่๊งโต๊๊ะทานอาหาร้ของแขก และค่านำาเข้าสถานท้� (กร้ณ้์ถ้าม้)

• ร้าคาข้างต้๊นไม่ร้วมค่าขนส่งค๊ดต๊ามร้ะยะทาง เร๊้�มต้๊น 4,000 บื้าท 

• ร้าคาข้างต้๊นไม่ร้วมค่าบื้ร๊้การ้จ่ดเล้�ยงนอกสถานท้� 15%

• ร้าคาข้างต้๊นไม่ร้วมภาษ้ีมูลค่าเพ๊�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

กรุ้ณ์าช่ำาร้ะม่ดจำา 50% ของยอดเง๊นท่�งหมด เพ้�อย้นย่นจองว่นจ่ดงาน 

และช่ำาร้ะยอดท้�เหล้อ ก่อนว่นจ่ดงานสองว่นผ่้านทางบ่ื้ญ่ช้่

ช้่�อบ่ื้ญ่ช้่ บื้ร๊้ษ่ีท บื้ล๊สบ้ื้เท๊ล จำาก่ด 

เลขท้�บ่ื้ญ่ช้่ 017-1-78939-7

บ่ื้ญ่ช้่ออมทร่้พย์ ธ. กส๊กร้ไทย 

สาขา แฟช่่�นไอส์แลนด์ ร้ามอ๊นทร้า

เง้�อนไขเป็นไปต๊ามบื้ร๊้ษ่ีทฯ กำาหนด กร้ณ้์นอกเหน้อจากเง้�อนไขท้�กล่าวมา 

ทางบื้ร๊้ษ่ีทฯ ขอสงวนส๊ทธ๊�พ๊จาร้ณ์าปร่้บื้เปล้�ยนต๊ามความเหมาะสม

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
- ต๊๊ดต่๊อเบ้ื้�องต้๊น ทาง Chat , Email หร้้อทางโทร้ศ่ัพท์ และนำาเสนอร้าคาให้เบ้ื้�องต้๊น
- ปร้ะชุ่มปร้้กษีาก่บื้ท้มงานวางแผ้นงานร้วมถ้งนำาเสนอร้ายการ้อาหาร้ (เอกสาร้ข้อมูลทุกอย่างท้�เคยไปให้ต๊อนแร้ก
จะได้ร่้บื้การ้ปร่้บื้เปล้�ยนแก้ไข ท่�งจำานวนแขกและร้ายการ้อาหาร้ท้�เล้อก จากการ้ปร้ะชุ่มคร่้�งน้�)
- วางเง๊นม่ดจำาทำาส่ญ่ญ่า เพ้�อจองว่นจ่ดเล้�ยง, ท้มงาน และ อุปกร้ณ์์เช่่า
- ปร้ะชุ่มวางแผ้นการ้จ่ดงานก่บื้ท้มงานคร่้�งสุดท้าย 4 – 6 ส่ปดาห์ก่อนว่นงาน
- ต้๊องย้นย่น ร้ายละเอ้ยด จำานวนแขกในงาน, ผ่้งท้�น่�ง, ร้ายการ้อาหาร้ และเคร้้�องด้�ม ล่วงหน้า 3 ส่ปดาห์ก่อนจ่ดงาน
- ช่ำาร้ะค่าบื้ร๊้การ้ท่�งหมดท้�กำาหนดในใบื้เสนอร้าคา 5 ว่นก่อนจ่ดงาน

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
- การ้ย้นย่นจองว่นจ่ดงานน่บื้จากว่นท้�วางม่ดจำาทำาส่ญ่ญ่าเท่าน่�น (ดูร้ายละเอ้ยดการ้ช่ำาร้ะเง๊นเพ๊�มเต๊๊ม)
- ค่าบื้ร๊้การ้จ่ดเล้�ยง อาท๊เช่่นอาหาร้, เคร้้�องด้�ม, อุปกร้ณ์์ของเช่่า และท้มงาน ไม่ร้วมภาษ้ีมูลค่าเพ๊�มและเซูอร์้ว๊สช่าร์้จ 
โดยช่ำาร้ะให้ มงคล แคทเทอร๊้�ง ผ่้านบ่ื้ญ่ช้่ธนาคาร้ บื้ร๊้ษ่ีท บื้ล๊สบ้ื้เท๊ล จำาก่ด 
- เซูอร์้ว๊สช่าจ 15% สำาหร่้บื้การ้ปร้ะสานงานเต็๊มรู้ปแบื้บื้ท้�เก้�ยวเน้�องก่บื้การ้จ่ดเล้�ยง
- ร้าคาอาหาร้เคร้้�องด้�มท้�แสดงในแพคเกจท่�งหมดน้�ย่งไม่ร้วม ภาษ้ีมูลค่าเพ๊�มและเซูอร์้ว๊สช่าร์้จ
- ค่าล่วงเวลาของท้มงานจะถูกคำานวนข้�นอยู่ก่บื้ความต้๊องการ้ของงานจ่ดเล้�ยงน่�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
- พน่กงานดูแลทุกอย่างท้�เก้�ยวก่บื้งานจ่ดเล้�ยง เช่่นการ้จ่ดหน้างาน, การ้ให้บื้ร๊้การ้และเก็บื้ร้้�อถอน ค้นสถานท้�
- บื้ร๊้หาร้จ่ดการ้ดูแลงานท้�เก้�ยวก่บื้การ้จ่ดเล้�ยง
- ให้คำาปร้้กษีาการ้เช่่าอุปกร้ณ์์การ้จ่ดงาน อาท๊เช่่นผ้้าคลุมโต๊๊ะเก้าอ้�, ผ้้าเช็่ดปาก, จานช่ามบื้นโต๊๊ะอาหาร้ และแก้วนำ�า 
ร้วมถ้งอุปกร้ณ์์การ้เส๊ร์้ฟ
- จ่ดทำาผ่้งท้�น่�งสำาหร่้บื้งานเล้�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
- ร้ายการ้อาหาร้ท่�งหมดต้๊องย้นย่นล่วงหน้าก่อนจ่ดงาน 3 ส่ปดาห์
- ท่านสามาร้ถปร่้บื้เปล้�ยนร้ายการ้อาหาร้ได้ โดยการ้คำานวณ์ร้าคาจะอ้างอ๊งก่บื้ต่๊วเล้อกสุดท้ายของท่าน
- เมนูท้�ต้๊องการ้ให้ทำานอกเหน้อจากท้�ม้ จะม้ค่าบื้ร๊้การ้เพ๊�มเต๊๊มสำาหร่้บื้ร้ายการ้น่�นๆ

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

Please contact our Event planner for more details.
การ้ช๊่มอาหาร้
- ท่านสามาร้ถช๊่มอาหาร้โดยทำาการ้น่ดทำาช๊่มล่วงหน้า
- ค่าบื้ร๊้การ้ทำาช๊่มต่๊อคร่้�งเร๊้�มต้๊น 5,000 บื้าท

กรุ้ณ์าต๊๊ดต่๊อท้มงานเพ้�อร่้บื้ร้ายละเอ้ยดเพ๊�มเต๊๊ม

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.
เคร้้�องด้�มและบื้าร์้
- บื้ร๊้การ้เคร้้�องด้�มต่๊�งซุู้ม, เด๊นเส๊ร์้ฟ, บื้ร๊้การ้แบื้บื้บื้าร์้ พร้้อมให้บื้ร๊้การ้งานเล้�ยงของท่าน
ต้๊องการ้บื้าร์้เคร้้�องด้�มท้�เหมาะสมสำาหร่้บื้งานเล้�ยงของท่าน กรุ้ณ์าต๊๊ดต่๊อท้มงานเพ้�อร่้บื้คำาปร้้กษีาเก้�ยวก่บื้ค่าใช้่จ่ายและ
ปร๊้มาณ์ท้�เหมาะสมสำาหร่้บื้งานเล้�ยงของท่าน

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
เร้าม้ความส่มพ่นธ์อ่นยอดเย้�ยมก่บื้ธุร้ก๊จท้�เก้�ยวข้องในแวดวงจ่ดเล้�ยง เร้าย๊นด้แนะนำา บื้ร๊้การ้ของหุ้นส่วนท้�
เร้าม่�นใจในความเป็นม้ออาช้่พ
กรุ้ณ์าบื้อกความต้๊องการ้เพ๊�มเต๊๊มของท่านก่บื้ท้มงานของเร้า

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.

การ้การ่้นต้๊จำานวนแขก
- การ้ย้นย่นจำานวนแขกท้�แน่นอนจะต้๊องเสร็้จส๊�นก่อนการ้จ่ดงาน 3 ส่ปดาห์
- ขอแจ้งให้ท่านทร้าบื้ว่าถ้าท่านไม่ได้แจ้งให้ท้มงานทร้าบื้ถ้งการ้เปล้�ยนแปลงจำานวนแขก
ทางเร้าขอสงวนส๊ทธ๊�น่บื้จำานวนแขกอ้างอ๊งต๊ามร้ายละเอ้ยดใบื้เสนอร้าคาสุดท้ายท้�ได้ร่้บื้การ้ย้นย่น

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
เง๊นม่ดจำา 10,000 บื้าทสำาหร่้บื้จองว่นท้�จะจ่ดงานล่วงหน้า 
ซู้�งเง๊นส่วนน้�จะไม่สามาร้ถค้นได้โดยเง๊นม่ดจำาส่วนน้�เป็นการ้ม่ดจำาจองว่นเท่าน่�น 
โดยช่ำาร้ะให้ มงคล แคทเทอร๊้�ง ผ่้านบ่ื้ญ่ช้่ธนาคาร้ บื้ร๊้ษ่ีท บื้ล๊สบ้ื้เท๊ล จำาก่ด

แผนี้การช่ำาระเงินี้
6 เด้อนก่อนว่นจ่ดงาน : ช่ำาร้ะ 50% ของมูลค่างานจ่ดเล้�ยง
3 เด้อนก่อนว่นจ่ดงาน : ช่ำาร้ะ 25% ของมูลค่างานจ่ดเล้�ยง
5 ว่นก่อนจ่ดงานช่ำาร้ะส่วนท้�เหล้อท่�งหมด

ภายหล่งจากการ้จ่ดงานเสร็้จส๊�น ใบื้วางบ๊ื้ลใบื้สุดท้ายจะสรุ้ปค่าใช้่จ่ายเพ๊�มเต๊๊มภายในงานท้�เก๊ดข้�น (กร้ณ้์ถ้าม้) 
โดยหล่งจากได้ร่้บื้ใบื้วางบ๊ื้ลแล้วท่านสามาร้ถช่ำาร้ะได้ท้� มงคล แคทเทอร๊้�ง ผ่้านบ่ื้ญ่ช้่ธนาคาร้ บื้ร๊้ษ่ีท บื้ล๊สบ้ื้เท๊ล จำาก่ด

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
เง๊นม่ดจำางานจ่ดเล้�ยงของท่าน ลบื้ด้วยเง๊นม่ดจำาจองว่นท้�ไม่สามาร้ถค้นได้ 10,000 บื้าท นอกน่�นทางบื้ร๊้ษ่ีทจะ
ค้นเง๊นท้�เหล้อให้เต็๊มจำานวน กร้ณ้์ท้�ท่านแจ้งยกเล๊กการ้จ่ดงานล่วงหน้า 61 ว่นหร้้อมากกว่าก่อนว่นจ่ดงาน 
ถ้ากร้ณ้์ท้�ยกเล๊กงานในช่่วงเวลา 60 ว่นก่อนว่นจ่ดงาน เน้�องจากทาง มงคล แคทเทอร๊้�ง 
เส้ยโอกาสในการ้ร่้บื้งานในว่นน่�นๆ ทางเร้าจำาเป็นต้๊องเร้้ยกค่าใช้่จ่ายด่งน้�

- 60 - 30 ว่นก่อนว่นจ่ดงาน 50% ของเง๊นม่ดจำาท้�ช่ำาร้ะมา
- 30 - 10 ว่นก่อนว่นจ่ดงาน 75% ของเง๊นม่ดจำาท้�ช่ำาร้ะมา
ภายใน 10 ว่นก่อนการ้จ่ดงาน ทางเร้าขอสงวนส๊ทธ๊�ไม่ค้นเง๊นม่ดจำาท้�ช่ำาร้ะมาท่�งหมด 
โดยอาจจำาเป็นต้๊องค๊ดค่าใช้่จ่ายเพ๊�ม 100% ของมูลค่าว่ต๊ถุด๊บื้อาหาร้ท้�ม้การ้ส่�งซู้�อเพ้�อจ่ดงานเล้�ยงของท่าน

มงคลแคทเทอร๊้�ง ขอสงวนส๊ทธ๊�ยกเล๊ก การ้จ่ดงานในการ้ณ้์ท้�ไม่ได้ร่้บื้การ้ช่ำาร้ะเง๊นเต็๊มจำานวน
ก่อนว่นจ่ดงาน 5 ว่นทำาการ้

BOOKING INQUIRIES
สามาร้ถจองงานจ่ดเล้�ยงได้ท้�
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
บ่ื้ญ่ช้่ บื้ร๊้ษ่ีท บื้ล๊ส บ้ื้เท๊ล จำาก่ด เลขท้� 017-1-78939-7 
บ่ื้ญ่ช้่ออมทร่้พย์ กส๊กร้ไทย สาขา แฟช่่�นไอส์แลนด์



www.mongkolcatering.com
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