
 

BENCHAMAS   CATERING  

Fine   Dining  

 

บ��ท เบญจมาศ   อา� แอ นน�   �ด เซอ��ส   ��ด   � ความ �น� � จะ � เส นอ แพ ก เก จ และ ราย ละเ�ยด ราคา 
การ �ด เ�ยง อาหาร ใน �ป แบบ   Fine   Dining   แ� �าน   �ง�  

 

Package   อาหาร  
Pack  Package   A  Package   B  Package   C  

1.   Appetizers   1   คอ�ส  1   คอ�ส  1   คอ�ส  

2.   Soup  -  -  1   คอ�ส  

3.   Salad  -  1   คอ�ส  1   คอ�ส  

4.   Main  1   คอ�ส  1   คอ�ส  1   คอ�ส  

5.   Dessert  1   คอ�ส  1   คอ�ส  1   คอ�ส  

 

เค�อง �ม  

Pack  Package   A  Package   B  Package   C  

Mocktails  -  1   คอ�ส  1   คอ�ส  

Cocktails  -  -  1   คอ�ส  

Soft   Drinks   (Refill)  1   คอ�ส  1   คอ�ส  1   คอ�ส  

 

�นวน แขก และ ราคา �อ �าน  

ขนาด แพ กเกจ  �นวน แขก  Package   A  Package   B  Package   C  

S  15-30   �าน  1,550.00  1,750.00  1,950.00  

M  31-60   �าน  1,450.00  1,650.00  1,850.00  

L  61-100   �าน  1,350.00  1,550.00  1,750.00  

XL  101-150   �าน  1,250.00  1,450.00  1,650.00  
 

หมายเห�   ราคา �ง ไ� รวม ภา� �ล�า เ�ม (VAT)   7%   และ �า บ�การ   (Servive   Charge   10%)  
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�อ ตกลง การ จอง งาน �ด เ�ยง นอก สถาน �   (Catering)  

 

1. �ก�า สามารถ เ�อก เม� อาหาร ไ� ไ� เ�น   2   ประเภท �อ   1   คอ�ส  

2. บ��ท �หนด เวลา การ บ�การ มาตรฐาน ไ�  4  �วโมง  �บ �งแ� เวลา � �ก�า แ�ง ใ� ทาง บ��ท เ�า บ�การ �ง    

สถาน � �ด งาน  

3. กร� �ก�า �องการ �ด งาน เ�ยง เ�น ก�า เวลา มาตรฐาน  4  �วโมง  �อง แ�ง �บ บ��ท �วง ห�า อ�าง �อย  1      

�น  และ สามารถ ขยาย เวลา ไ� ไ� เ�น  1  �วโมง  หาก เ�น ก�า �น  บ��ท ขอ �ด �า ใ� �าย �วง เวลา เ�ม เ�ม      

�าน ละ   100   บาท �อ �วโมง   รวม �วง เวลา แ�ว ไ� เ�น   8   �วโมง   ( เศษ ของ �วโมง �ด เ�น   1   �วโมง )  
4. หาก �ก�า �องการ เป�ยนแปลง �นวน คน  ห�อ รายการ อาหาร และ เค�อง �ม � �ง ไ� แ�ว  สามารถ แ�ง   

เป�ยนแปลง ไ� อ�าง �า �ด �อน �น งาน  4  �น  ภายใน เวลา  18.00  น .  � ฉะ�น ทาง บ��ท จะ ขอ สงวน �ท� ใน       

การ เป�ยนแปลง อาหาร ห�อ ราคา �งหมด  

5. การ เ�อน ห�อ ยกเ�ก การ จอง  หาก �ก�า � เห� �เ�น �อง เ�อน ห�อ ยกเ�ก การ �ด งาน  �ก�า �อง แ�ง แ�   

บ��ท �วง ห�า �อน �น งาน อ�าง �อย  7  �น  �ง จะ สามารถ เ�อน ห�อ ยกเ�ก การ �ด งาน ไ�  และ สามารถ �     

เ�น �ด� มา ใ�ไ� ใน งาน ค�ง ห�า  ภายใน ระยะ เวลา ไ� เ�น  90  �น  หาก แ�ง เ�อน ห�อ ยกเ�ก ห�ง จาก ระยะ     

เวลา � �หนด ไ�   ทาง บ��ท จะ ขอ สงวน �ท� ใน การ �น เ�น �ด�  

  

�อ ตกลง การ ใ� บ�การ งาน �ด เ�ยง  
 

1. กร� แขก ใน �น งาน ของ �ก�า � �อย ก�า �นวน � ไ� แ�ง ไ�   บ��ท จะ �ด ราคา �า ใ� �าย ตาม �นวน � ไ� 

ตกลง �น ไ� ใน ใบ เสนอ ราคา   
2. บ��ท จะ �ด เต�ยม การ บ�การ อาหาร และ เค�อง �ม   พ�อม ภาชนะ - �ปกร� � เ�ยว�อง �บ การ �บ ประทาน 

อาหาร และ การ ประกอบ อาหาร ของ บ��ท เ�า�น   �ก�า จะ �อง �ด เต�ยม สถาน � �ห�บ �ด งาน ใน �วน ของ 
�ก�า เอง  

3. บ��ท จะ �ด เต�ยม พ�กงาน ห�อ เ�า ห�า� ใ� เ�ยง พอ �อ การ ใ� บ�การ อาหาร และ เค�อง �ม ของ บ��ท 

เ�า�น   �ก�า จะ �อง �ด เต�ยม พ�กงาน ห�อ เ�า ห�า� ใน �วน �นๆ   ใน �วน ของ �ก�า เอง  
4. �ก�า จะ �อง �ด เต�ยม �น� �ห�บ การเต � ยม อาหาร ใ� บ��ท สามารถ บ�การ งาน �ด เ�ยง ไ�  

5. การ �ด วาง อาหาร �ด เ�ยง แบบ �ฟเฟ�   บ��ท จะ �ด เต�ยม ตาม มาตรฐาน ใ�   1   �ด   หาก �ก�า �องการ �ด 

เ�ม   ใ� แ�ง ความ ประสง� แ� บ��ท   และ จะ � �า ใ� �าย เ�ม เ�ม ตาม �นวน � เ�ม เ�า มา  
6. บ��ท ไ�� บ�การ โ�ะ และ เ�า� �ห�บ �ง �บ ประทาน   หาก �ก�า �องการ ใ� ทาง บ��ท �ดหา ใ�   ก�ณา แ�ง 

ความ ประสง� �บ บ��ท �วง ห�า อ�าง �อย   7   �น และ จะ � �า ใ� �าย เ�ม เ�ม  

7. �ก�า จะ �องเต � ยม �ด ป�ก ไฟ และ กระแส ไฟ�า ใ� เ�ยง พอ �อ การ ใ� บ�การ   �ง� ทาง บ��ท จะแ�ง �อ�ล 

ใ� ทาง �ก�า �ด เต�ยม ไ� �วง ห�า  
8. �อน งาน �ด งาน เ�ยง   อ�าง �อย   7   �น   บ��ท จะ �อง ขอ เ�า �รวจ สถาน � �วม �น �บ �ก�า   เ�อ วางแผน งาน 

บ�การ อาหาร และ การ ใ� บ�การ  
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�อ ตกลง เ�อง การ �ระ เ�น  

 

1. บ��ท �ด �า อาหาร และ เค�อง �ม �ง ไ� รวม ภา� �ล�า เ�ม  (VAT)  7%  และ �า บ�การ  (Service  Charge)       

10%  

2. กร� งาน �ด เ�ยง �าง �งห�ด นอก ก�งเทพมหานคร  จะ � �า ใ� �าย �า เ�น ทาง และ ��ก เ�ม เ�ม ตาม ความ  

เหมาะ สม  

3. เ�อ �ก�า ตกลง ใน ราย ละเ�ยด งาน �ด เ�ยง นอก สถาน � และ �า ใ� �าย �งหมด แ�ว  จะ �อง วาง �ด� เ�อ  

�น�น การ �ด เ�ยง เ�น �นวน เ�น  50%  จาก ยอด �งหมด ของ ใบ เสนอ ราคา  ภายใน  15  �น �บ จาก �น � ออก      

ใบ เสนอ ราคา  
4. �ก�า �อง �ระ �า ใ� �าย �วน � เห�อ จาก ยอด �งหมด  ภายใน  �น งาน   

5. โปรด เ�บ ห�ก ฐาน การ �ระ เ�น �ด� ห�อ ใบ โอน เ�น �าน ธนาคาร   และ � มา มอบ ใ� แ� บ��ท ใน �น �ด งาน  

เ�อ ความ สะดวก ใน การ �ก ยอด �ระ เ�น  

6. กร� �ก�า ยกเ�ก การ จอง   บ��ท ขอ สงวน �ท� ใน การ �น เ�น �ด�   

7. �ก�า สามารถ �ระ เ�น ไ�   2   �อง ทาง �อ   

7.1. �ระ �วย เ�นสด ,   ห�อ �ตร เคร�ต   

7.2. โอน เ�น �าน ธนาคาร    :    บ��ท   เบญจมาศ   อา� แอน� �   �ด   เซอ��ส   ��ด  

หมายเลข �ญ�   047-3-93118-4   ธนาคาร ก�กร ไทย    สาขา ��ก พหลโย�น  
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เมนูจัดเลี้ยง
CATERING MENU



ช่อเบญจมาศไส้กรกฏ*
(*เพิ่มท่านละ 50 บาท)

หมูโสร่ง

เมี่ยงลาวข้าวตังถุงทองสอดไส้แฮมฝรั่ง

 ปลาแห้งแตงอุลิตพิเศษ

ม้าฮ่อ

กระทงทอง

เมี่ยงค�า

หมวดเครื่องว่างอย่างสยาม 
Appetizers

(เลือก 3 รายการ)



ซุปหมี่น�า้บ้านปาร์ค ซุปต้มย�ากุ้งแม่น�้า

ซุปไข่ลูกรอก ซุปนอกหม้อปลาใบไม้

ซุปข่าไก่

หมวดซุปสยาม 
Soup

(เลือก 1-2 รายการ)



ย�าส้มโอกุ้งแม่น�า้
พล่าหอยเชลล์ญี่ปุ่น*

(*เพิ่มท่านละ 50 บาท)

ย�าผักกูดไข่ปลาเมืองญี่ปุ่น สลัดก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

ส้มต�าไก่ย่างดซอสสยาม

สลัดอย่างสยาม
Salad

(เลือก 1-2 รายการ)



เนื้อร�าพึง

มัจฉาลงสรง

อกเป็ดรมควันซอสแกงเผ็ดผลไม้ไทย

ข้าวปรุงน�า้พริกเจ้าจอม

กุ้งพิศดาร

ไก่กงฟีซอสมั่สมั่นและมันฝรั่งเศส

กรกฎเจ้าดารา

หมวดจานส�าคัญ 
Main

(เลือก 1-2 รายการ)



ไข่การะเวก

คริมบูเล่หม้อแกงในผลฟักทอง

 ส้มฉุนกรุ่นกลิ่นส้มซ่า

เครื่องทองรวมและสุธารสชา*
(*เพิ่มท่านละ 50 บาท)

ข้าวเหนียวมะม่วง

ทับทิบสยาม

หมวดของหวานอย่างสยาม 
Dessert

(เลือก 1-2 รายการ)



หมวดเครื่องดื่มอย่างสยาม
Cocktails (เลือก 1-2 รายการ)

เมอรีกีมาร์*
(*เพิ่มท่านละ 50 บาท)

คุณหญิง

Old Fashion

มาดามชบา

คุณชาย

Negroni

แพศยา

Gin tonic Twist

Cosmopolitan



Cocktails

Clover club

Aperol spritz Daiquiri

Margarita

Gimlet

Manhattan

Mojito



สุวรรณรส

Sherry Proper

Cucumber-Grape

Vergin Cosmo

Lavender Lemonade

Virgin Paloma

Virgin Mojito

Strawberry chrysanthemum

Mocktails
(เลือก 1-2 รายการ)

นางสาวสยาม จุมอรชมพูพริ้ง



น�้าล�าใย

น�้ามะตูม

น�้าตะไคร้ใบเตยหอม น�้าอัญชัญมะนาว

Soft drink (Free Flow)
(เลือก 1-2 รายการ)

น�้าดื่ม Montfleur (Include) น�้าเก็กฮวยน�้ากระเจี๊ยบ


