VIP

Thai Set

Thai Set
Emerald Set A
Chiken Wing With Herb Crsipy

ปีีกไก่่ทอดสมุุนไพรกรอบ

Tuna Spicy Salads

พล่่าปลาทููน่่า

Stir-Fried Shrimps Mixed
With Broccoli

บล้้อคโคลี่่�ผััดกุ้้�ง

Stir Fried Spicy Seafood

ผััดเผ็็ดขี้้�เมาทะเลรวมมิิตร

Pork Spare Ribs Barbecue

ซี่่�โครงหมููซอสบาร์์บีีคิิว

Deep Fried Prawn With Sweet
And Sour Sauce

กุ้้�งทอดสามรส

Marinated With Clear Soup

ต้้มจืืดเต้้าหู้้�หมููสัับ

Green Curry Fish Balls

แกงเขีียวหวานลููกชิ้้�นปลากราย

Crispy Ruby With Jack Fruit

ทัับทิิมกรอบขุุนน

Mixed Fruit Seasonal

ผลไม้้รวมตามฤดููกาล

พร้้อมอุุปกรณ์์การทาน, จานกระเบื้้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมตร
พร้้อมเก้้าอี้้บุ� ุนวมคลุุมผ้้า นั่่�งได้้ 8-10 ท่่านต่่อโต๊๊ะ
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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Thai Set
Emerald Set B
Fish Ball

Stir Fried Kale
With Crispy Pork

ทอดมัันปลากราย

ผััดคะน้้าหมููกรอบ

Mixed Spicy Salads

ยำำ�รวมมิิตร

Stir Fried Chicken
With Black Pepper Sauce

ผััดไก่่พริิกไทยดำำ�

Thai Steamed Fish Curry

ห่่อหมกปลากราย

Deep Fried Prawns
With Tarmarin Sau

กุ้้�งทอดซอสมะขาม

Yellow Sour Curry With
Shoot And Sea Fish

แกงเหลืืองหน่่อไม้้ดองปลาทะเล

Chicken Coconut
Milk Soup

ต้้มข่่าไก่่

Bualoy Grains

บััวลอยทรงเครื่่�อง

Mixed Fruit Seasonal

ผลไม้้รวมตามฤดููกาล

พร้้อมอุุปกรณ์์การทาน, จานกระเบื้้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมตร พร้้อมเก้้าอี้้บุ� ุนวมคลุุมผ้้า นั่่�งได้้ 8-10 ท่่านต่่อโต๊๊ะ
This price includes Cutlery, Ceramic Utensils, and 1.5-meter Round table and chair
with a table cloth for 8-10 person / Table

VIP Thai Set | 3

Thai Set
Ruby Set A
Vietnamese Spring Roll

ป่่อเปี๊๊�ยะเวีียดนามทรงเครื่่�อง

Spicy Grilled Pork Neck Salad

ยำำ�คอหมููย่่าง

Vegan Spicy Minced Meat
Mushroom Salad

ลาบเห็็ด

Stewed Pork Leg

ขาหมููพะโล้้

Stir Fried Pork Belly With
Black Pepper Sauce

หมููกรอบผััดพริิกไทยดำำ�

Sour Curry Prawns
With Vegetable Omelet

แกงส้้มกุ้้�งชะอมทอด

Massaman Lamp Curry

มััสมั้่่�นเนื้้�อแกะ

Deep Fried Salmon With
Tamarind Sauce

ปลาแซลมอนทอดซอสมะขาม
Mixed Lod Chong

ลอดช่่องรวมมิิตร

Mixed Fruit Seasonal

ผลไม้้รวมตามฤดููกาล

พร้้อมอุุปกรณ์์การทาน, จานกระเบื้้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมตร
พร้้อมเก้้าอี้้บุ� ุนวมคลุุมผ้้า นั่่�งได้้ 8-10 ท่่านต่่อโต๊๊ะ
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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Thai Set
Ruby Set B
Gold Bag Shrimp

กุ้้�งถุุงทอง

Three Crispy Spicy Salads

ยำำ�สามกรอบ

Stir Fried Pork Crispy With
Sweet & Sour Sauce

ผััดเปรี้้�ยวหวานไก่่กรอบ

Stir Fried Duck Meat
With Basil Sauce

กระเพราเป็็ด

Ckicken Yellow Curry

แกงกระหรี่่�ไก่่

Tumyum Goong With
Young Coconut Tree

ต้้มยำำ�กุ้้�งยอดมะพร้้าว

Stir Fried Salmon
WithLocal Celery

ปลาแซลมอนทอดผััดคื่่�นฉ่่าย
Stir Fried Branch
With Shrimp

ผััดแขนงกุ้้�ง

Saguo Cantaloupe With
Fresh Milk

สาคููแคนตาลููปนมสด

Mixed Fruit Seasonal

ผลไม้้รวมตามฤดููกาล

พร้้อมอุุปกรณ์์การทาน, จานกระเบื้้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมตร
พร้้อมเก้้าอี้้บุ� ุนวมคลุุมผ้้า นั่่�งได้้ 8-10 ท่่านต่่อโต๊๊ะ
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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Thai Set
Sapphire Set A
Shrimp Cake

Panang Curry Pork

Crispy Tuna
Spicy Salads

Deep Fried Chicken
And Herb With Tarmarin
Spicy Sauce

ทอดมัันกุ้้�ง

พแนงหมูู

ยำำ�ปลาทููน่่าฟูู

ไก่่สามรสสมุุนไพร

Noodel Warpped
Crab Stiky

Stir Fried Shrimp With
Yellow Curry Sauce

ก๋๋วยเตี๋๋�ยวลุุยสวนปููอััด

ผััดผงกระหรีีกุ้้�ง

Tom Yum Goong
With Mushroom

ต้้มยำำ�กุ้้�งเห็็ดออริิจิิ

Bualoy Balls Sapphire
With Young Coconut

Deep Fried Salmon
With Basil Crispy

Mixed Fruit Seasonal

ปลาเซาม่่อลกระเพรากรอบ

บััวลอยพลอยไพลิินมะพร้้าวอ่่อน
ผลไม้้รวมตามฤดููกาล

พร้้อมอุุปกรณ์์การทาน, จานกระเบื้้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมตร พร้้อมเก้้าอี้้บุ� ุนวมคลุุมผ้้า นั่่�งได้้ 8-10 ท่่านต่่อโต๊๊ะ
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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Thai Set
Sapphire Set B
Deep Fried Chicken With
Lime Cream Sauce

ไก่่ทอดครีีมมะนาว

Shrimp & Crispy Kale
Spicy Salads

ยำำ�กุ้้�งคะน้้ากรอบ

Spicy Minced Pork Salads

ลาบหมูู

Clear Stuffed Squid Soup

แกงจืืดปลาหมึึกยััดไส้้

Deep Fried Salmon With
Tarmarin Spicy Sauce

ปลาแซลมอนทอดสามรส

Seafood Spicy & Herb Soup

โป๊๊ะแตกซีีฟู๊๊�ด

Stir Fried Pork Wirh
Shrimp Paste Spicy Sauce

หมููผััดกระปิิพริิกขี้้หนูู
� สวน

Stir Fried Tofu & Pork
With Crispy Basil

ผััดเต้้าหู้้�หมููสัับกระเพรากรอบ

Banana & Grains With
Coconut Milk

กล้้วยบวชชีีธััญพืืช

Mixed Fruit Seasonal

ผลไม้้รวมตามฤดููกาล

พร้้อมอุุปกรณ์์การทาน, จานกระเบื้้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมตร
พร้้อมเก้้าอี้้บุ� ุนวมคลุุมผ้้า นั่่�งได้้ 8-10 ท่่านต่่อโต๊๊ะ
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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Pork Spare Ribs Barbecue

ซี่่�โครงหมููซอสบาร์์บีีคิิว

Noodle Wrapped Crab Sticky

ก๋๋วยเตี๋๋�ยวลุุยสวนปููอััด

Stir-Fried Pork Belly With
Black Pepper Sauce

หมููกรอบผััดพริิกไทยดำำ�

Thai Set
Deep-Fried Chicken And Herb With
Tamarind Spicy Sauce

ไก่่สามรสสมุุนไพร

Spicy Grilled Pork Neck Salad

ยำำ�คอหมููย่่าง

Deep-Fried Salmon With Tamarind Sauce

ปลาแซลมอนทอดซอสมะขาม

Shrimp & Crispy Kale
Spicy Salads

ยำำ�กุ้้�งคะน้้ากรอบ

Seafood Spicy & Herb Soup

โป๊๊ะแตกซีีฟู๊๊�ด

Deep-Fried Chicken And Herb With
Tamarind Spicy Sauce

ไก่่สามรสสมุุนไพร

Deep Fried Salmon With
Tamarind Sauce

ปลาแซลมอนทอดซอสมะขาม

Deep-Fried Prawn With Sweet And Sour Sauce

กุ้้�งทอดสามรส

ราคานี้้� ไม่่รวม
• ราคาข้้างต้้นไม่่รวม

General Term
& Condition
ราคานี้้�รวม
• ราคาข้้างต้้นรวมอาหาร,

ซุ้้�มน้ำำ��เปล่่า, อุุปกรณ์์การทานภาชนะ

มาตรฐานโรงแรม
• ราคาข้้างต้้นรวม พนัักงานอำำ�นวยความสะดวกคอย เติิมอาหาร
เก็็บภาชนะการทานตลอดงาน (กรณีีต้้องการพนัักงานเพิ่่�มเติิม
ค่่าบริิการ 700 บาท/คน)
• ราคาข้้างต้้นรวม โต๊๊ะวางอาหาร สำำ�หรัับให้้บริิการ พร้้อมบริิการ
ให้้การตกแต่่งจุุดวางอาหาร สวยงามตามรููปแบบงาน
• ระยะเวลาให้้บริิการต่่อเนื่่�อง 3 ชั่่�วโมง ไม่่รวมเวลาช่่วงติิดตั้้�งและรื้้�อถอน
(คิิดบริิการเพิ่่�ม 2,000 บาท ในกรณีีที่่�เกิินเวลาที่่�กำำ�หนด)
• 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)

โต๊๊ะและเก้้าอี้้นั่� ่�งทานสำำ�หรัับแขก และ
การตกแต่่งโต๊๊ะทานอาหารของแขก และค่่านำำ�เข้้าสถานที่่� (กรณีีถ้้ามีี)
• ราคาข้้างต้้นไม่่รวมค่่าขนส่่งคิิดตามระยะทาง เริ่่�มต้้น 4,000 บาท
• ราคาข้้างต้้นไม่่รวมค่่าบริิการจััดเลี้้�ยงนอกสถานที่่� 15%
• ราคาข้้างต้้นไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�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
กรุุณาชำำ�ระมััดจำำ� 50% ของยอดเงิินทั้้�งหมด เพื่่�อยืืนยัันจองวัันจััดงาน
และชำำ�ระยอดที่่�เหลืือ ก่่อนวัันจััดงานสองวัันผ่่านทางบััญชีี
ชื่่�อบััญชีี บริิษััท บลิิสบีีเทิิล จำำ�กััด
เลขที่่�บััญชีี 017-1-78939-7
บััญชีีออมทรััพย์์ ธ. กสิิกรไทย
สาขา แฟชั่่�นไอส์์แลนด์์ รามอิินทรา
เงื่่�อนไขเป็็นไปตามบริิษััทฯ กำำ�หนด กรณีีนอกเหนืือจากเงื่่�อนไขที่่�กล่่าวมา
ทางบริิษััทฯ ขอสงวนสิิทธิ์์�พิิจารณาปรัับเปลี่่�ยนตามความเหมาะสม
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.
ลำำ�ดัับขั้้�นตอนการทำำ�งาน
- ติิดต่่อเบื้้�องต้้น ทาง Chat , Email หรืือทางโทรศััพท์์ และนำำ�เสนอราคาให้้เบื้้�องต้้น
- ประชุุมปรึึกษากัับทีีมงานวางแผนงานรวมถึึงนำำ�เสนอรายการอาหาร (เอกสารข้้อมููลทุุกอย่่างที่่�เคยไปให้้ตอนแรก
จะได้้รัับการปรัับเปลี่่�ยนแก้้ไข ทั้้�งจำำ�นวนแขกและรายการอาหารที่่�เลืือก จากการประชุุมครั้้�งนี้้�)
- วางเงิินมััดจำำ�ทำำ�สััญญา เพื่่�อจองวัันจััดเลี้้�ยง, ทีีมงาน และ อุุปกรณ์์เช่่า
- ประชุุมวางแผนการจััดงานกัับทีีมงานครั้้�งสุุดท้้าย 4 – 6 สััปดาห์์ก่่อนวัันงาน
- ต้้องยืืนยััน รายละเอีียด จำำ�นวนแขกในงาน, ผัังที่่�นั่่�ง, รายการอาหาร และเครื่่�องดื่่�ม ล่่วงหน้้า 3 สััปดาห์์ก่่อนจััดงาน
- ชำำ�ระค่่าบริิการทั้้�งหมดที่่�กำำ�หนดในใบเสนอราคา 5 วัันก่่อนจััดงาน
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
การจองงานจััดเลี้้�ยง
- การยืืนยัันจองวัันจััดงานนัับจากวัันที่่�วางมััดจำำ�ทำำ�สััญญาเท่่านั้้�น (ดููรายละเอีียดการชำำ�ระเงิินเพิ่่�มเติิม)
- ค่่าบริิการจััดเลี้้�ยง อาทิิเช่่นอาหาร, เครื่่�องดื่่�ม, อุุปกรณ์์ของเช่่า และทีีมงาน ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มและเซอร์์วิิสชาร์์จ
โดยชำำ�ระให้้ มงคล แคทเทอริ่่�ง ผ่่านบััญชีีธนาคาร บริิษััท บลิิสบีีเทิิล จำำ�กััด
- เซอร์์วิิสชาจ 15% สำำ�หรัับการประสานงานเต็็มรููปแบบที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการจััดเลี้้�ยง
- ราคาอาหารเครื่่�องดื่่�มที่่�แสดงในแพคเกจทั้้�งหมดนี้้ยัั� งไม่่รวม ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มและเซอร์์วิิสชาร์์จ
- ค่่าล่่วงเวลาของทีีมงานจะถููกคำำ�นวนขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการของงานจััดเลี้้�ยงนั้้�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.
บริิการเพิ่่�มเติิมที่่�เราช่่วยประสานงานให้้งานเลี้้�ยงของท่่าน
- พนัักงานดููแลทุุกอย่่างที่่�เกี่่�ยวกัับงานจััดเลี้้�ยง เช่่นการจััดหน้้างาน, การให้้บริิการและเก็็บรื้้�อถอน คืืนสถานที่่�
- บริิหารจััดการดููแลงานที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดเลี้้�ยง
- ให้้คำำ�ปรึึกษาการเช่่าอุุปกรณ์์การจััดงาน อาทิิเช่่นผ้้าคลุุมโต๊๊ะเก้้าอี้้�, ผ้้าเช็็ดปาก, จานชามบนโต๊๊ะอาหาร และแก้้วน้ำำ��
รวมถึึงอุุปกรณ์์การเสิิร์์ฟ
- จััดทำำ�ผัังที่่�นั่่�งสำำ�หรัับงานเลี้้�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.
การเลืือกรายการอาหาร
- รายการอาหารทั้้�งหมดต้้องยืืนยัันล่่วงหน้้าก่่อนจััดงาน 3 สััปดาห์์
- ท่่านสามารถปรัับเปลี่่�ยนรายการอาหารได้้ โดยการคำำ�นวณราคาจะอ้้างอิิงกัับตััวเลืือกสุุดท้้ายของท่่าน
- เมนููที่่�ต้้องการให้้ทำ�ำ นอกเหนืือจากที่่�มีี จะมีีค่่าบริิการเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับรายการนั้้�นๆ

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.
แนะนำำ�ร้้านค้้าหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ
เรามีีความสััมพัันธ์์อัันยอดเยี่่�ยมกัับธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องในแวดวงจััดเลี้้�ยง เรายิินดีีแนะนำำ� บริิการของหุ้้�นส่่วนที่่�
เรามั่่�นใจในความเป็็นมืืออาชีีพ
กรุุณาบอกความต้้องการเพิ่่�มเติิมของท่่านกัับทีีมงานของเรา
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.
การการัันตีีจำำ�นวนแขก
- การยืืนยัันจำำ�นวนแขกที่่�แน่่นอนจะต้้องเสร็็จสิ้้�นก่่อนการจััดงาน 3 สััปดาห์์
- ขอแจ้้งให้้ท่่านทราบว่่าถ้้าท่่านไม่่ได้้แจ้้งให้้ทีีมงานทราบถึึงการเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนแขก
ทางเราขอสงวนสิิทธิ์์�นัับจำำ�นวนแขกอ้้างอิิงตามรายละเอีียดใบเสนอราคาสุุดท้้ายที่่�ได้้รัับการยืืนยััน
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
การชำำ�ระเงิินและวางมััดจำำ�
เงิินมััดจำำ� 10,000 บาทสำำ�หรัับจองวัันที่่�จะจััดงานล่่วงหน้้า
ซึ่่�งเงิินส่่วนนี้้�จะไม่่สามารถคืืนได้้โดยเงิินมััดจำำ�ส่่วนนี้้�เป็็นการมััดจำำ�จองวัันเท่่านั้้�น
โดยชำำ�ระให้้ มงคล แคทเทอริ่่�ง ผ่่านบััญชีีธนาคาร บริิษััท บลิิสบีีเทิิล จำำ�กััด
แผนการชำำ�ระเงิิน
6 เดืือนก่่อนวัันจััดงาน : ชำำ�ระ 50% ของมููลค่่างานจััดเลี้้�ยง
3 เดืือนก่่อนวัันจััดงาน : ชำำ�ระ 25% ของมููลค่่างานจััดเลี้้�ยง
5 วัันก่่อนจััดงานชำำ�ระส่่วนที่่�เหลืือทั้้�งหมด
ภายหลัังจากการจััดงานเสร็็จสิ้้�น ใบวางบิิลใบสุุดท้้ายจะสรุุปค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมภายในงานที่่�เกิิดขึ้้�น (กรณีีถ้้ามีี)
โดยหลัังจากได้้รัับใบวางบิิลแล้้วท่่านสามารถชำำ�ระได้้ที่่� มงคล แคทเทอริ่่�ง ผ่่านบััญชีีธนาคาร บริิษััท บลิิสบีีเทิิล จำำ�กััด
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.
การยกเลิิก
เงิินมััดจำำ�งานจััดเลี้้�ยงของท่่าน ลบด้้วยเงิินมััดจำำ�จองวัันที่่�ไม่่สามารถคืืนได้้ 10,000 บาท นอกนั้้�นทางบริิษััทจะ
คืืนเงิินที่่�เหลืือให้้เต็็มจำำ�นวน กรณีีที่่�ท่่านแจ้้งยกเลิิกการจััดงานล่่วงหน้้า 61 วัันหรืือมากกว่่าก่่อนวัันจััดงาน
ถ้้ากรณีีที่่�ยกเลิิกงานในช่่วงเวลา 60 วัันก่่อนวัันจััดงาน เนื่่�องจากทาง มงคล แคทเทอริ่่�ง
เสีียโอกาสในการรัับงานในวัันนั้้�นๆ ทางเราจำำ�เป็็นต้้องเรีียกค่่าใช้้จ่่ายดัังนี้้�

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

- 60 - 30 วัันก่่อนวัันจััดงาน 50% ของเงิินมััดจำำ�ที่่�ชำำ�ระมา
- 30 - 10 วัันก่่อนวัันจััดงาน 75% ของเงิินมััดจำำ�ที่่�ชำำ�ระมา
ภายใน 10 วัันก่่อนการจััดงาน ทางเราขอสงวนสิิทธิ์์�ไม่่คืืนเงิินมััดจำำ�ที่่�ชำำ�ระมาทั้้�งหมด
โดยอาจจำำ�เป็็นต้้องคิิดค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�ม 100% ของมููลค่่าวััตถุุดิิบอาหารที่่�มีีการสั่่�งซื้้�อเพื่่�อจััดงานเลี้้�ยงของท่่าน

Please contact our Event planner for more details.
การชิิมอาหาร
- ท่่านสามารถชิิมอาหารโดยทำำ�การนััดทำำ�ชิิมล่่วงหน้้า
- ค่่าบริิการทำำ�ชิิมต่่อครั้้�งเริ่่�มต้้น 5,000 บาท

มงคลแคทเทอริ่่�ง ขอสงวนสิิทธิ์์�ยกเลิิก การจััดงานในการณีีที่่�ไม่่ได้้รัับการชำำ�ระเงิินเต็็มจำำ�นวน
ก่่อนวัันจััดงาน 5 วัันทำำ�การ

กรุุณาติิดต่่อทีีมงานเพื่่�อรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
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.
เครื่่�องดื่่�มและบาร์์
- บริิการเครื่่�องดื่่�มตั้้�งซุ้้�ม, เดิินเสิิร์์ฟ, บริิการแบบบาร์์ พร้้อมให้้บริิการงานเลี้้�ยงของท่่าน
ต้้องการบาร์์เครื่่�องดื่่�มที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับงานเลี้้�ยงของท่่าน กรุุณาติิดต่่อทีีมงานเพื่่�อรัับคำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่่ายและ
ปริิมาณที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับงานเลี้้�ยงของท่่าน

BOOKING INQUIRIES
สามารถจองงานจััดเลี้้�ยงได้้ที่่�
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
บััญชีีธนาคาร
บััญชีี บริิษััท บลิิส บีีเทิิล จำำ�กััด เลขที่่� 017-1-78939-7
บััญชีีออมทรััพย์์ กสิิกรไทย สาขา แฟชั่่�นไอส์์แลนด์์

www.mongkolcatering.com
@mongkol.catering

mongkolcatering

Mongkol.Catering

