
จูนี่เลิฟเฮ้าส์ 

สถานท่ีรับจัดงานแต่งงาน และรับจัดเลี้ยงครบวงจร 

40/1  ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 5  ถ.งามวงศ์วาน  ต.บางเขน  อ.เมือง  จ.นนทบรุ ี11000  
โทร. 081-5731613 , 086-3137880                                                                                            

   Page 1 
 

งานเลีย้งฉลองทัว่ไป ชว่งกลางวนั    แพ็คเกจ A : 59,999 บาท 

         งานเลี้ยงกลางวนั ทัว่ไป 

        งานเลี้ยงฉลอง  

         พรอ้มอาหารบฟุเฟต่ ์30 ทา่น  

        เครือ่งดืม่ , คอฟฟีเ่บรค 30 ทา่น 

        สถานที ่ จูนีเ่ลฟิเฮา้ส ์

        หอ้งรบัรอง 1 หอ้ง 

 

 

1. พิธเีลี้ยงฉลองมงคลสมรส 

2. ตกแต่งโซนเวทีขนาดย่อม พร้อมป้ายช่ือ 

3. จัดเตรยีมดอกไม้ 

-ช่อดอกไม ้

-ดอกไม้ติดอก 4 ช่อ 

4. จัดเครื่องดื่ม น้้าอัดลม ส้าหรับแขก 30 ท่าน 

5. จัดชุดเครื่องดื่ม น้้าดื่ม น้้าหวาน และน้้าสมุนไพร  ส้าหรับแขก 30 ท่าน 

- จัดเตรยีม น้้าดื่ม ส้าหรับ  30 ท่าน 

- จัดเตรยีม น้้าสมุนไพร ส้าหรบั 30 ท่าน เลือกรายการได้ 1 อย่าง ได้แก่ น้า้เก็กฮวย ,          

น้้าล้าไย , น้า้กระเจ๊ียบ , น้้าตะไคร้ , น้้ามะตูม ,น้้าดอกอญัชัน 

- จัดเตรยีม น้้าหวาน แดงเฮลล์บลูบอย 

- โต๊ะวาง อุปกรณ์ พร้อมผ้าคลุม 

- จัดเตรยีม ชดุแก้ว และทิชชู  

6. จัดเตรยีมอาหารรับรองแขก แบบ บุฟเฟ่ต์  ส้าหรับแขก 30 ท่าน 

-อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ส้าหรับ 30 ท่าน 

- อาหารคาว 4 รายการ 

- ข้าวสวยหอมมะล ิ

- ขนมหวาน 1 รายการ 

- ผลไม้ 1 อย่าง 

- จัดเตรยีมภาชนะวางและใส่อาหาร โต๊ะวางอาหาร และผ้าคลุมสวยงาม  

 

7. โต๊ะเค้ก หรือ  โต๊ะแก้วแชมเปญ  หรอื อื่นๆ 
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8.จัดเตรยีมเครื่องเสียงและไมโครโฟน 

 

9.จัดตกแต่งสถานที่บริเวณงาน 

- จัดมุมส้าหรับโชว์ภาพถ่าย  

- จัดมุมส้าหรับเป็นฉากถ่ายภาพหน้างาน ให้สวยงาม 

- จัดอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณงานให้สวยงาม  

- จัดอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานที่ภายในสวน ให้สวยงาม  

- จัดโต๊ะลงทะเบียน พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ ,ประดับดอกไม้บนโต๊ะลงทะเบียน 

- กล่องรับซอง , สมุดอวยพร ,ที่วางของช้าร่วย 

 

10. พิธกีร 

11.บริการดูแลความเรียบร้อยภายในงาน , ดูแลเร่ืองล้าดับขั้นตอนของพิธีการต่างๆ 

12.บริการเสียงเพลง ส้าหรับเปิดในงาน ตลอดงาน  

13.โต๊ะเก้าอี้ส้าหรบัแขก 

 

สิง่ทีเ่จา้ภาพตอ้งจดัเตรยีม 

- กรอบรูปส้าหรับโชว์หน้างาน  1 ภาพ 

- อื่นๆ 

 

เพิม่เตมิ : 

กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มเติมส่วนอื่นนอกเหนอืจาก แพคเกจ มาตรฐาน ลูกค้าสามารถสัง่เพิ่มเติม

ได้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. ข้าวต้มทรงเครื่อง ส้าหรับแขก 100 บาท ต่อท่าน 

2. อาหารว่าง คอฟฟี่เบรค ชา กาแฟ โอวัลติน เบเกอรี่ ราคา 100 บาท ต่อท่าน 

3. ชุดเครื่องดื่ม น้้าดื่ม น้้าหวาน และน้้าสมนุไพร ราคา 50 บาท ต่อท่าน 

4. ชุดเครื่องดื่ม soft drink น้้าอดัลม ,โซดา  ราคา 50  บาท ต่อท่าน 

5. อาหารบุฟเฟ่ต์ , โต๊ะจีน , คอกเทล ราคา 250 บาท ต่อท่าน 
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อปุกรณเ์พิม่เตมิ 

กรณีแขกร่วมงานมากกว่า 50 ท่าน และใช้พื้นที่ภายนอกอาคารตัวบ้าน 

โดยที่ลูกคา้ต้องการเพิ่มเติมส่วนอื่นนอกเหนือจาก แพคเกจ มาตรฐาน ลูกค้าสามารถสั่ง

เพิ่มเติมได้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1.เต็นท์สีขาว ขนาด 4x8 m. หรอื  5x12 m. มีค่าใช้จ่าย หลังละ 2500 บาท 

2.เต็นท์สีขาว ขนาด 3x3 m. มีค่าใช้จ่าย หลังละ 800 บาท 

3.พดัลม  มีค่าใช้จ่าย ตัวละ 800 บาท 

4.พดัลมไอน้า้ มีค่าใช้จ่าย ตัวละ 1500 บาท 

5.ชุดโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าคลุมสีขาว และโบว์ผูกเก้าอี้ (1 ชุด มีโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 10 ตัว) ชดุละ 500 

บาท 

 

 

ขัน้ตอนการจองและชา้ระเงนิ 

1. ล็อควัน มัดจ้า 5,000 บาท 

2. ท้าสัญญา มัดจ้า ครึ่งแรก ภายใน 45 วันหลังจากล็อควัน หรอืมัดจ้าวันเดียวกันกับที่ล็อควัน 

3. ส่วนที่เหลือช้าระวันงานหลังจากจบงาน 

**กรณีลูกค้าจองภายใน 45วันก่อนงาน กล็็อควันพร้อมทา้สัญญาได้เลย*** 

หมายเหต ุ: ถ้ามัดจ้าแล้วยกเลิก ไม่มีการคืนเงินมัดจ้าให้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 


