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Emerald Set A

 Thai Set

Chiken Wing With Herb Crsipy

พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมต๊ร้

พร้้อมเก้าอ้�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 Spicy Seafood

Marinated With Clear Soup

Tuna Spicy Salads

Pork Spare Ribs Barbecue

Green Curry Fish Balls

Stir-Fried Shrimps Mixed 
With Broccoli

Deep Fried Prawn With Sweet 
And Sour Sauce

Crispy Ruby With Jack Fruit

Mixed Fruit Seasonal

ปีกไก่ทอดสมุนไพร้กร้อบื้

ผ่้ดเผ็้ดข้�เมาทะเลร้วมมิต๊ร้

ต้๊มจ้ดเต้๊าหู้้้หู้ม้ส่บื้

พล่าปลาท้น่า

ซ้ี่�โคร้งหู้ม้ซี่อสบื้าร์้บ้ื้คิว

แกงเข้ยวหู้วานล้กชิิ้�นปลากร้าย

บื้ล้อคโคล้�ผ่้ดกุ้ง

กุ้งทอดสามร้ส

ท่บื้ทิมกร้อบื้ขุนน

ผ้ลไม้ร้วมต๊ามฤด้กาล

VIP Thai Set | 2



Emerald Set B

 Thai Set

พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมต๊ร้

พร้้อมเก้าอ้�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

พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมต๊ร้ พร้้อมเก้าอ้�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

Fish Ball

Mixed Spicy Salads

Stir Fried Kale 
With Crispy Pork

Stir Fried Chicken 
With Black Pepper Sauce

Yellow Sour Curry With 
Shoot And Sea Fish

Thai Steamed Fish Curry

Chicken Coconut 
Milk Soup

Deep Fried Prawns 
With Tarmarin Sau

Bualoy Grains

Mixed Fruit Seasonal

ทอดม่นปลากร้าย

ยำาร้วมมิต๊ร้

ผ่้ดคะน้าหู้ม้กร้อบื้

ผ่้ดไก่พริ้กไทยดำา

แกงเหู้ล้องหู้น่อไม้ดองปลาทะเล

หู่้อหู้มกปลากร้าย
ต้๊มข่าไก่

กุ้งทอดซี่อสมะขาม

บ่ื้วลอยทร้งเคร้้�อง

ผ้ลไม้ร้วมต๊ามฤด้กาล
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พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมต๊ร้

พร้้อมเก้าอ้�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

Ruby Set A

 Thai Set

Vietnamese Spring Roll

Stir Fried Pork Belly With 
Black Pepper Sauce

Spicy Grilled Pork Neck Salad

Sour Curry Prawns 
With Vegetable Omelet

Vegan Spicy Minced Meat 
Mushroom Salad

Massaman Lamp Curry

Mixed Lod Chong

Stewed Pork Leg

Deep Fried Salmon With 
Tamarind Sauce

Mixed Fruit Seasonal

ป่อเปี�ยะเว้ยดนามทร้งเคร้้�อง

หู้ม้กร้อบื้ผ่้ดพริ้กไทยดำา

ยำาคอหู้ม้ย่าง

แกงส้มกุ้งชิ้ะอมทอด

ลาบื้เห็ู้ด

ม่สม่��นเน้�อแกะ

ลอดช่ิ้องร้วมมิต๊ร้

ขาหู้ม้พะโล้

ปลาแซี่ลมอนทอดซี่อสมะขาม

ผ้ลไม้ร้วมต๊ามฤด้กาล
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พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมต๊ร้

พร้้อมเก้าอ้�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

Ruby Set B

 Thai Set

Gold Bag Shrimp

Stir Fried Pork Crispy With 
Sweet & Sour Sauce

Ckicken Yellow Curry

Stir Fried Salmon 
WithLocal Celery

Saguo Cantaloupe With
Fresh Milk

Three Crispy Spicy Salads

Stir Fried Duck Meat 
With Basil Sauce

Tumyum Goong With 
Young Coconut Tree

Stir Fried Branch
With Shrimp

Mixed Fruit Seasonal

กุ้งถุุงทอง

ผ่้ดเปร้้�ยวหู้วานไก่กร้อบื้

แกงกร้ะหู้ร้้�ไก่

ปลาแซี่ลมอนทอดผ่้ดค้�นฉ่่าย

สาค้แคนต๊าล้ปนมสด

ยำาสามกร้อบื้

กร้ะเพร้าเป็ด

ต้๊มยำากุ้งยอดมะพร้้าว

ผ่้ดแขนงกุ้ง

ผ้ลไม้ร้วมต๊ามฤด้กาล
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Sapphire Set A

 Thai Set

Shrimp Cake

Crispy Tuna
Spicy Salads

Noodel Warpped 
Crab Stiky

Tom Yum Goong 
With Mushroom

Stir Fried Shrimp With 
Yellow Curry Sauce

Deep Fried Salmon 
With Basil Crispy

Bualoy Balls Sapphire 
With Young Coconut

Panang Curry Pork

Mixed Fruit Seasonal

Deep Fried Chicken 
And Herb With Tarmarin
Spicy Sauce

ทอดม่นกุ้ง

ยำาปลาท้น่าฟู้

ก๋วยเต้๊�ยวลุยสวนป้อ่ด

ต้๊มยำากุ้งเห็ู้ดออริ้จิ

ผ่้ดผ้งกร้ะหู้ร้้กุ้ง

ปลาเซี่าม่อลกร้ะเพร้ากร้อบื้

บ่ื้วลอยพลอยไพลินมะพร้้าวอ่อน

พแนงหู้ม้

ผ้ลไม้ร้วมต๊ามฤด้กาล

ไก่สามร้สสมุนไพร้

พร้้อมอุปกร้ณ์์การ้ทาน, จานกร้ะเบ้ื้�อง และโต๊๊ะขนาด 1.5 เมต๊ร้ พร้้อมเก้าอ้�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 เมต๊ร้

พร้้อมเก้าอ้�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

Deep Fried Chicken With 
Lime Cream Sauce

Clear Stuffed Squid Soup

Stir Fried Pork Wirh 
Shrimp Paste Spicy Sauce

Shrimp & Crispy Kale 
Spicy Salads

Deep Fried Salmon With 
Tarmarin Spicy Sauce

Stir Fried Tofu & Pork 
With Crispy Basil

Spicy Minced Pork Salads

Seafood Spicy & Herb Soup

Banana & Grains With 
Coconut Milk

Mixed Fruit Seasonal

ไก่ทอดคร้้มมะนาว

แกงจ้ดปลาหู้มึกย่ดไส้

หู้ม้ผ่้ดกร้ะปิพริ้กข้�หู้น้สวน

ยำากุ้งคะน้ากร้อบื้

ปลาแซี่ลมอนทอดสามร้ส

ผ่้ดเต้๊าหู้้้หู้ม้ส่บื้กร้ะเพร้ากร้อบื้

ลาบื้หู้ม้

โป๊ะแต๊กซ้ี่ฟู๊้ด

กล้วยบื้วชิ้ช้ิ้ธ่ัญพ้ชิ้

ผ้ลไม้ร้วมต๊ามฤด้กาล

Sapphire Set B

 Thai Set
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 Thai Set

Pork Spare Ribs Barbecue             

Noodle Wrapped Crab Sticky 

Deep-Fried Salmon With Tamarind Sauce 

Spicy Grilled Pork Neck Salad       

Deep-Fried Chicken And Herb With 
Tamarind Spicy Sauce   

Stir-Fried Pork Belly With 
Black Pepper Sauce       

ซ้ี่�โคร้งหู้ม้ซี่อสบื้าร์้บ้ื้คิว

ก๋วยเต้๊�ยวลุยสวนป้อ่ด

ปลาแซี่ลมอนทอดซี่อสมะขาม

ยำาคอหู้ม้ย่าง

ไก่สามร้สสมุนไพร้

หู้ม้กร้อบื้ผ่้ดพริ้กไทยดำา



Shrimp & Crispy Kale 
Spicy Salads

Deep-Fried Chicken And Herb With 
Tamarind Spicy Sauce   

Deep-Fried Prawn With Sweet And Sour Sauce      

Seafood Spicy & Herb Soup

ก๋วยเต้๊�ยวลุยสวนป้อ่ด

ยำากุ้งคะน้ากร้อบื้

ไก่สามร้สสมุนไพร้
กุ้งทอดสามร้ส

โป๊ะแต๊กซ้ี่ฟู๊้ด

Deep Fried Salmon With 
Tamarind Sauce
ปลาแซี่ลมอนทอดซี่อสมะขาม



General Term 
& Condition

ราคาน้ี้�รวม

• ร้าคาข้างต้๊นร้วมอาหู้าร้, ซุ้ี่มนำ�าเปล่า, อุปกร้ณ์์การ้ทานภาชิ้นะ

   มาต๊ร้ฐานโร้งแร้ม

• ร้าคาข้างต้๊นร้วม พน่กงานอำานวยความสะดวกคอย เติ๊มอาหู้าร้

  เก็บื้ภาชิ้นะการ้ทานต๊ลอดงาน (กร้ณ้์ต้๊องการ้พน่กงานเพิ�มเติ๊ม 

  ค่าบื้ริ้การ้ 700 บื้าท/คน) 

• ร้าคาข้างต้๊นร้วม โต๊๊ะวางอาหู้าร้ สำาหู้ร่้บื้ใหู้้บื้ริ้การ้ พร้้อมบื้ริ้การ้

   ใหู้้การ้ต๊กแต่๊งจุดวางอาหู้าร้ สวยงามต๊ามร้้ปแบื้บื้งาน

• ร้ะยะเวลาใหู้้บื้ริ้การ้ต่๊อเน้�อง 3 ช่ิ้�วโมง ไม่ร้วมเวลาช่ิ้วงติ๊ดต่๊�งและร้้�อถุอน

  (คิดบื้ริ้การ้เพิ�ม 2,000 บื้าท ในกร้ณ้์ท้�เกินเวลาท้�กำาหู้นด)

• 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�งทานสำาหู้ร่้บื้แขก และ

  การ้ต๊กแต่๊งโต๊๊ะทานอาหู้าร้ของแขก และค่านำาเข้าสถุานท้� (กร้ณ้์ถุ้าม้)

• ร้าคาข้างต้๊นไม่ร้วมค่าขนส่งคิดต๊ามร้ะยะทาง เริ้�มต้๊น 4,000 บื้าท 

• ร้าคาข้างต้๊นไม่ร้วมค่าบื้ริ้การ้จ่ดเล้�ยงนอกสถุานท้� 15%

• ร้าคาข้างต้๊นไม่ร้วมภาษ้ีม้ลค่าเพิ�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

กรุ้ณ์าชิ้ำาร้ะม่ดจำา 50% ของยอดเงินท่�งหู้มด เพ้�อย้นย่นจองว่นจ่ดงาน 

และชิ้ำาร้ะยอดท้�เหู้ล้อ ก่อนว่นจ่ดงานสองว่นผ่้านทางบ่ื้ญช้ิ้

ช้ิ้�อบ่ื้ญช้ิ้ บื้ริ้ษ่ีท บื้ลิสบ้ื้เทิล จำาก่ด 

เลขท้�บ่ื้ญช้ิ้ 017-1-78939-7

บ่ื้ญช้ิ้ออมทร่้พย์ ธั. กสิกร้ไทย 

สาขา แฟูช่ิ้�นไอส์แลนด์ ร้ามอินทร้า

เง้�อนไขเป็นไปต๊ามบื้ริ้ษ่ีทฯ กำาหู้นด กร้ณ้์นอกเหู้น้อจากเง้�อนไขท้�กล่าวมา 

ทางบื้ริ้ษ่ีทฯ ขอสงวนสิทธิั�พิจาร้ณ์าปร่้บื้เปล้�ยนต๊ามความเหู้มาะสม

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
- ติ๊ดต่๊อเบ้ื้�องต้๊น ทาง Chat , Email หู้ร้้อทางโทร้ศ่ัพท์ และนำาเสนอร้าคาใหู้้เบ้ื้�องต้๊น
- ปร้ะชุิ้มปรึ้กษีาก่บื้ท้มงานวางแผ้นงานร้วมถึุงนำาเสนอร้ายการ้อาหู้าร้ (เอกสาร้ข้อม้ลทุกอย่างท้�เคยไปใหู้้ต๊อนแร้ก
จะได้ร่้บื้การ้ปร่้บื้เปล้�ยนแก้ไข ท่�งจำานวนแขกและร้ายการ้อาหู้าร้ท้�เล้อก จากการ้ปร้ะชุิ้มคร่้�งน้�)
- วางเงินม่ดจำาทำาส่ญญา เพ้�อจองว่นจ่ดเล้�ยง, ท้มงาน และ อุปกร้ณ์์เช่ิ้า
- ปร้ะชุิ้มวางแผ้นการ้จ่ดงานก่บื้ท้มงานคร่้�งสุดท้าย 4 – 6 ส่ปดาห์ู้ก่อนว่นงาน
- ต้๊องย้นย่น ร้ายละเอ้ยด จำานวนแขกในงาน, ผ่้งท้�น่�ง, ร้ายการ้อาหู้าร้ และเคร้้�องด้�ม ล่วงหู้น้า 3 ส่ปดาห์ู้ก่อนจ่ดงาน
- ชิ้ำาร้ะค่าบื้ริ้การ้ท่�งหู้มดท้�กำาหู้นดในใบื้เสนอร้าคา 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�วางม่ดจำาทำาส่ญญาเท่าน่�น (ด้ร้ายละเอ้ยดการ้ชิ้ำาร้ะเงินเพิ�มเติ๊ม)
- ค่าบื้ริ้การ้จ่ดเล้�ยง อาทิเช่ิ้นอาหู้าร้, เคร้้�องด้�ม, อุปกร้ณ์์ของเช่ิ้า และท้มงาน ไม่ร้วมภาษ้ีม้ลค่าเพิ�มและเซี่อร์้วิสชิ้าร์้จ 
โดยชิ้ำาร้ะใหู้้ มงคล แคทเทอริ้�ง ผ่้านบ่ื้ญช้ิ้ธันาคาร้ บื้ริ้ษ่ีท บื้ลิสบ้ื้เทิล จำาก่ด 
- เซี่อร์้วิสชิ้าจ 15% สำาหู้ร่้บื้การ้ปร้ะสานงานเต็๊มร้้ปแบื้บื้ท้�เก้�ยวเน้�องก่บื้การ้จ่ดเล้�ยง
- ร้าคาอาหู้าร้เคร้้�องด้�มท้�แสดงในแพคเกจท่�งหู้มดน้�ย่งไม่ร้วม ภาษ้ีม้ลค่าเพิ�มและเซี่อร์้วิสชิ้าร์้จ
- ค่าล่วงเวลาของท้มงานจะถุ้กคำานวนขึ�นอย่้ก่บื้ความต้๊องการ้ของงานจ่ดเล้�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
- พน่กงานด้แลทุกอย่างท้�เก้�ยวก่บื้งานจ่ดเล้�ยง เช่ิ้นการ้จ่ดหู้น้างาน, การ้ใหู้้บื้ริ้การ้และเก็บื้ร้้�อถุอน ค้นสถุานท้�
- บื้ริ้หู้าร้จ่ดการ้ด้แลงานท้�เก้�ยวก่บื้การ้จ่ดเล้�ยง
- ใหู้้คำาปรึ้กษีาการ้เช่ิ้าอุปกร้ณ์์การ้จ่ดงาน อาทิเช่ิ้นผ้้าคลุมโต๊๊ะเก้าอ้�, ผ้้าเช็ิ้ดปาก, จานชิ้ามบื้นโต๊๊ะอาหู้าร้ และแก้วนำ�า 
ร้วมถึุงอุปกร้ณ์์การ้เสิร์้ฟู
- จ่ดทำาผ่้งท้�น่�งสำาหู้ร่้บื้งานเล้�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
- ร้ายการ้อาหู้าร้ท่�งหู้มดต้๊องย้นย่นล่วงหู้น้าก่อนจ่ดงาน 3 ส่ปดาห์ู้
- ท่านสามาร้ถุปร่้บื้เปล้�ยนร้ายการ้อาหู้าร้ได้ โดยการ้คำานวณ์ร้าคาจะอ้างอิงก่บื้ต่๊วเล้อกสุดท้ายของท่าน
- เมน้ท้�ต้๊องการ้ใหู้้ทำานอกเหู้น้อจากท้�ม้ จะม้ค่าบื้ริ้การ้เพิ�มเติ๊มสำาหู้ร่้บื้ร้ายการ้น่�นๆ

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

Please contact our Event planner for more details.
การ้ชิิ้มอาหู้าร้
- ท่านสามาร้ถุชิิ้มอาหู้าร้โดยทำาการ้น่ดทำาชิิ้มล่วงหู้น้า
- ค่าบื้ริ้การ้ทำาชิิ้มต่๊อคร่้�งเริ้�มต้๊น 5,000 บื้าท

กรุ้ณ์าติ๊ดต่๊อท้มงานเพ้�อร่้บื้ร้ายละเอ้ยดเพิ�มเติ๊ม

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
- บื้ริ้การ้เคร้้�องด้�มต่๊�งซุ้ี่ม, เดินเสิร์้ฟู, บื้ริ้การ้แบื้บื้บื้าร์้ พร้้อมใหู้้บื้ริ้การ้งานเล้�ยงของท่าน
ต้๊องการ้บื้าร์้เคร้้�องด้�มท้�เหู้มาะสมสำาหู้ร่้บื้งานเล้�ยงของท่าน กรุ้ณ์าติ๊ดต่๊อท้มงานเพ้�อร่้บื้คำาปรึ้กษีาเก้�ยวก่บื้ค่าใช้ิ้จ่ายและ
ปริ้มาณ์ท้�เหู้มาะสมสำาหู้ร่้บื้งานเล้�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
เร้าม้ความส่มพ่นธ์ัอ่นยอดเย้�ยมก่บื้ธุัร้กิจท้�เก้�ยวข้องในแวดวงจ่ดเล้�ยง เร้ายินด้แนะนำา บื้ริ้การ้ของหุู้้นส่วนท้�
เร้าม่�นใจในความเป็นม้ออาช้ิ้พ
กรุ้ณ์าบื้อกความต้๊องการ้เพิ�มเติ๊มของท่านก่บื้ท้มงานของเร้า

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�แน่นอนจะต้๊องเสร็้จสิ�นก่อนการ้จ่ดงาน 3 ส่ปดาห์ู้
- ขอแจ้งใหู้้ท่านทร้าบื้ว่าถุ้าท่านไม่ได้แจ้งใหู้้ท้มงานทร้าบื้ถึุงการ้เปล้�ยนแปลงจำานวนแขก
ทางเร้าขอสงวนสิทธิั�น่บื้จำานวนแขกอ้างอิงต๊ามร้ายละเอ้ยดใบื้เสนอร้าคาสุดท้ายท้�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
เงินม่ดจำา 10,000 บื้าทสำาหู้ร่้บื้จองว่นท้�จะจ่ดงานล่วงหู้น้า 
ซึี่�งเงินส่วนน้�จะไม่สามาร้ถุค้นได้โดยเงินม่ดจำาส่วนน้�เป็นการ้ม่ดจำาจองว่นเท่าน่�น 
โดยชิ้ำาร้ะใหู้้ มงคล แคทเทอริ้�ง ผ่้านบ่ื้ญช้ิ้ธันาคาร้ บื้ริ้ษ่ีท บื้ลิสบ้ื้เทิล จำาก่ด

แผนี้การช่ำาระเงินี้
6 เด้อนก่อนว่นจ่ดงาน : ชิ้ำาร้ะ 50% ของม้ลค่างานจ่ดเล้�ยง
3 เด้อนก่อนว่นจ่ดงาน : ชิ้ำาร้ะ 25% ของม้ลค่างานจ่ดเล้�ยง
5 ว่นก่อนจ่ดงานชิ้ำาร้ะส่วนท้�เหู้ล้อท่�งหู้มด

ภายหู้ล่งจากการ้จ่ดงานเสร็้จสิ�น ใบื้วางบิื้ลใบื้สุดท้ายจะสรุ้ปค่าใช้ิ้จ่ายเพิ�มเติ๊มภายในงานท้�เกิดขึ�น (กร้ณ้์ถุ้าม้) 
โดยหู้ล่งจากได้ร่้บื้ใบื้วางบิื้ลแล้วท่านสามาร้ถุชิ้ำาร้ะได้ท้� มงคล แคทเทอริ้�ง ผ่้านบ่ื้ญช้ิ้ธันาคาร้ บื้ริ้ษ่ีท บื้ลิสบ้ื้เทิล 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
เงินม่ดจำางานจ่ดเล้�ยงของท่าน ลบื้ด้วยเงินม่ดจำาจองว่นท้�ไม่สามาร้ถุค้นได้ 10,000 บื้าท นอกน่�นทางบื้ริ้ษ่ีทจะ
ค้นเงินท้�เหู้ล้อใหู้้เต็๊มจำานวน กร้ณ้์ท้�ท่านแจ้งยกเลิกการ้จ่ดงานล่วงหู้น้า 61 ว่นหู้ร้้อมากกว่าก่อนว่นจ่ดงาน 
ถุ้ากร้ณ้์ท้�ยกเลิกงานในช่ิ้วงเวลา 60 ว่นก่อนว่นจ่ดงาน เน้�องจากทาง มงคล แคทเทอริ้�ง 
เส้ยโอกาสในการ้ร่้บื้งานในว่นน่�นๆ ทางเร้าจำาเป็นต้๊องเร้้ยกค่าใช้ิ้จ่ายด่งน้�

- 60 - 30 ว่นก่อนว่นจ่ดงาน 50% ของเงินม่ดจำาท้�ชิ้ำาร้ะมา
- 30 - 10 ว่นก่อนว่นจ่ดงาน 75% ของเงินม่ดจำาท้�ชิ้ำาร้ะมา
ภายใน 10 ว่นก่อนการ้จ่ดงาน ทางเร้าขอสงวนสิทธิั�ไม่ค้นเงินม่ดจำาท้�ชิ้ำาร้ะมาท่�งหู้มด 
โดยอาจจำาเป็นต้๊องคิดค่าใช้ิ้จ่ายเพิ�ม 100% ของม้ลค่าว่ต๊ถุุดิบื้อาหู้าร้ท้�ม้การ้ส่�งซ้ี่�อเพ้�อจ่ดงานเล้�ยงของท่าน

มงคลแคทเทอริ้�ง ขอสงวนสิทธิั�ยกเลิก การ้จ่ดงานในการ้ณ้์ท้�ไม่ได้ร่้บื้การ้ชิ้ำาร้ะเงินเต็๊มจำานวน
ก่อนว่นจ่ดงาน 5 ว่นทำาการ้

BOOKING INQUIRIES
สามาร้ถุจองงานจ่ดเล้�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
บ่ื้ญช้ิ้ บื้ริ้ษ่ีท บื้ลิส บ้ื้เทิล จำาก่ด เลขท้� 017-1-78939-7 
บ่ื้ญช้ิ้ออมทร่้พย์ กสิกร้ไทย สาขา แฟูช่ิ้�นไอส์แลนด์
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