
 

 

 

 

 

 

งานแต่งงาน แบบสากล ช่วงเยน็ แพค็เกจ A : 59,999 บาท 

งานเลีย้งเย็น งานแต่งงาน งานเลีย้งฉลอง จดุเทียน ตดัเค้ก โยนช่อดอกไม้ 

พร้อมอาหารบฟุเฟ่ต์  30 ท่าน  เคร่ืองด่ืม & คอฟฟ่ีเบรค 30 ท่าน 

สถานท่ี  จน่ีูเลิฟเฮ้าส์ พิเศษ ห้องรับรองบ่าวสาว 
 

1. พธีิเลีย้งฉลองมงคลสมรส 

2. ตกแต่งโซนเวทีขนาดย่อม พร้อมป้ายช่ือ 

3. จัดเตรียมดอกไม้ 

-จดัตระกร้ากลีบดอกไม้ส าหรับโปรยทางเดนิ 

-ชอ่บเูก้เจ้าสาว 

-ดอกไม้ตดิอก 4 ช่อ 

4. จัดเคร่ืองดื่ม น า้อัดลม ส าหรับแขก 30 ท่าน 

5. จัดชุดเคร่ืองดื่ม น า้ดื่ม น า้หวาน และน า้สมุนไพร  ส าหรับแขก 30 ท่าน 

- จดัเตรียม น า้ด่ืม ส าหรับ  30 ทา่น 

- จดัเตรียม น า้สมนุไพร ส าหรับ 30 ทา่น เลือกรายการได้ 1 อยา่ง ได้แก่ น า้เก็กฮวย ,          น า้ล าไย , น า้

กระเจ๊ียบ , น า้ตะไคร้ , น า้มะตมู  

- จดัเตรียม น า้หวาน แดงเฮลล์บลบูอย 

- โต๊ะวาง อปุกรณ์ พร้อมผ้าคลมุ 

- จดัเตรียม ชดุแก้ว และทิชช ู 



6. จัดเตรียมอาหารรับรองแขก แบบ บุฟเฟ่ต์  ส าหรับแขก 30 ท่าน 

-อาหารแบบบฟุเฟ่ต์ ส าหรับ 30 ทา่น 

- อาหารคาว 4 รายการ 

- ข้าวสวยหอมมะลิ 

- ขนมหวาน 1 รายการ 

- ผลไม้ 1 อยา่ง 

- จดัเตรียมภาชนะวางและใสอ่าหาร โต๊ะวางอาหาร และผ้าคลมุสวยงาม  

7. โต๊ะเค้กแต่งงาน  หรือ  โต๊ะแก้วแชมเปญ 

8.จัดเตรียมเคร่ืองเสียงและไมโครโฟน 

9.จัดตกแต่งสถานท่ีบริเวณงาน 

- จดัมมุส าหรับโชว์ภาพถ่ายบา่วสาว  

- จดัมมุส าหรับเป็นฉากถ่ายภาพหน้างาน ให้สวยงาม 

- จดัอปุกรณ์ประดบัตกแตง่สถานท่ีภายในบริเวณงานให้สวยงาม  

- จดัอปุกรณ์ประดบัตกแตง่สถานท่ีภายในสวน ให้สวยงาม  

- จดัโต๊ะลงทะเบียน พร้อมผ้าคลมุโต๊ะ ,ประดบัดอกไม้บนโต๊ะลงทะเบียน 

- กลอ่งรับซอง , สมดุอวยพร ,ท่ีวางของช าร่วย 

10. พธีิกร 

11.บริการดูแลความเรียบร้อยภายในงาน ,  

12.บริการเสียงเพลง ส าหรับเปิดในงาน ตลอดงาน  

13.โต๊ะเก้าอีส้ าหรับแขก 

สิ่งท่ีเจ้าภาพต้องจดัเตรียม 

- เตรียมเพื่อนเจ้าสาว เพ่ือนเจ้าบา่ว ส าหรับ โปรยกลีบกหุลาบ 4-12 ท่าน 



- กรอบรูปส าหรับโชว์หน้างาน  1 ภาพ 

- อ่ืนๆ 

เพิ่มเตมิ : 

กรณีลกูค้าต้องการเพิ่มเตมิส่วนอ่ืนนอกเหนือจาก แพคเกจ มาตรฐาน ลกูค้าสามารถสัง่เพิ่มเตมิได้โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. อาหารวา่ง คอฟฟ่ีเบรค ชา กาแฟ โอวลัตนิ เบเกอร่ี ราคา 100 บาท ตอ่ทา่น 

2. ชดุเคร่ืองดื่ม น า้ด่ืม น า้หวาน และน า้สมนุไพร ราคา 50 บาท ตอ่ทา่น 

3. ชดุเคร่ืองดื่ม soft drink น า้อดัลม ,โซดา  ราคา 50 บาท ตอ่ทา่น 

4. อาหารบฟุเฟ่ต์ ,โต๊ะจีน , คอกเทล ราคา 250 บาท ตอ่ทา่น 

 

อุปกรณ์เพิ่มเตมิ 

กรณีแขกร่วมงานมากกวา่ 50 ทา่น และใช้พืน้ท่ีภายนอกอาคารตวับ้าน 

โดยท่ีลกูค้าต้องการเพิ่มเตมิสว่นอ่ืนนอกเหนือจาก แพคเกจ มาตรฐาน ลกูค้าสามารถสัง่เพิ่มเตมิได้โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.เต็นท์สีขาว ขนาด 4x8 m. หรือ  5x12 m. มีคา่ใช้จา่ย หลงัละ 2500 บาท 

2.เต็นท์สีขาว ขนาด 3x3 m. มีคา่ใช้จา่ย หลงัละ 800 บาท 

3.พดัลม  มีคา่ใช้จา่ย ตวัละ 800 บาท 

4.พดัลมไอน า้ มีคา่ใช้จา่ย ตวัละ 1500 บาท 

5.ชดุโต๊ะ เก้าอี ้พร้อมผ้าคลมุสีขาว และโบว์ผกูเก้าอี ้(1 ชดุ มีโต๊ะ 1 ตวั เก้าอี ้10 ตวั) ชดุละ 500 บาท 

 

 

 

 

 



ขัน้ตอนการจองและช าระเงนิ 

1. ล็อควนั มดัจ า 5,000 บาท 

2. ท าสญัญา มดัจ า คร่ึงแรก ภายใน 45 วนัหลงัจากล็อควนั หรือมดัจ าวนัเดียวกนักบัท่ีล็อควนั 

3. สว่นท่ีเหลือช าระวนังานหลงัจากจบงาน 

**กรณีลกูค้าจองภายใน 45วนัก่อนงาน ก็ล็อควนัพร้อมท าสญัญาได้เลย*** 

หมายเหตุ : ถ้ามดัจ าแล้วยกเลิก ไมมี่การคืนเงินมดัจ าให้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 


