คำถามที่พบบ่อยสำหรับลูกค้าบ้านมหาสวัสดิ	
  ์
ลูกค้ าสามารถนัดหมาย ก่ อนเข้าชมสถานที, / ทําการจอง ตามเวลา 10:00 – 17:00 น. (กรุ ณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ามาทุกครั=ง)

ทางสถานทีร< องรับแขกได้ กที< ่ าน? : เริ, มที, 50 ท่ าน - ไม่ เกิน 200 ท่ าน เท่ านัCน ไม่เกินจากที,แจ้งก่อนทําสัญญา

แพคเกจงานแต่ งงานมีอะไรบ้ าง ?
•   รวมพิธีการ ค่ าสถานที< ทีค< วิ ทีมงาน พิธีกรนายพิธี อุปกรณ์ ต่างๆในพิธีการ รวมถึงอาหารเบรคเช้ าและกลางวันขึนC อยู่กบั แพคเกจที<
เลือก ว่ าจะเลือกแบบจัดพิธีการอย่ างเดียว แบบไม่ มจี ดั เลียC งกลางวัน /รวม จัดเลียC งกลางวัน ราคาจะแตกต่ างกันไปแต่ ละแพคเกจ
พิธีการงานเช้า เริ่มตั้งแต่ 07:00น. เสร็จสิ้นพิธีการส่งตัวไม่เกิน 11:30 จัดเลี้ยงรับประทานอาหารตั้งแต่ 11:30บริการจัดเลี้ยงไม่เกิน 13:00 น
พิธีการฉลองมงคลสมรสกลางวัน เริมที่ 12:00 ไม่เกิน 13:00 น. เสร็จสิ้นพิธีการฉลองกลางวันใช้สถานที่ได้ไม่เกิน -14:00 น.
พิธีการงานเย็น เริ่มตั้งแต่ 17:00น. เสร็จสิ้นพิธีการ ไม่เกิน 22:00 จัดเลี้ยงรับประทานอาหารตั้งแต่ 18:00 บริการจัดเลี้ยงไม่เกิน 21:00 น
ส่ วนลูกค้าที,ตอ้ งการมีพิธีการเช้า ฉลองต่อเย็น เหมาทั=งวัน ทางบ้านจะพิจารณารับจัดซึ,งอยูใ่ นเงื,อนไข แขกไม่เกิน 200 ท่านต่องานเท่านั=น
•   ส่ วนราคาทีมงานจะไม่ได้ทาํ เป็ นแพคเกจ ไว้เนื,องจากลูกค้าแต่ละคู่มีความต้องการในการตกแต่ง จํานวนแขก ? และอาหารไม่
เหมือนกัน จึงขอทําราคาเสนอให้ภายหลังจากได้ขอ้ มูลคะ
เข้ ามาเตรียมตัวได้ เวลาไหนของวันงาน ?
•   คู่แต่งงาน สามารถเข้าใช้สถานที,เตรี ยมตัวได้ก่อนเวลาตั=งแต่เวลา พิธีงานเช้า 05:00 น. /พิธีงานเย็น 15:00 น. งานเริ, ม 18:00 น.
ขออนุญาติไม่เปิ ดก่อนเวลา นอกเหนือเวลาทําการคิดค่าบริ การชัว, โมงละ 3,000 บาท เกิน 15 นาที คิดเป็ น 1 ชม.
•   พิธีการงานเช้า เริ, มพิธีต= งั แต่เวลา 07:00-14:00 / เหมาเช้า - เย็น ตั=งแต่เวลา 07:00-14:00 เริ, มพิธีเย็น 18:00 –ไม่เกิน 21:00 น.
อัตราค่ าบริการแห่ ขนั หมากทางเรื อเท่าไหร่ หากต้องการเพิ,มเติมถ้าไม่มีในแพคเกจ ?
•   ทางบ้านมีบริ การเรื อเช่าสําหรับพิธีแห่ขนั หมาก ช่วงเวลาเช้า 3,000 บาท ตั=งแต่เวลา 7:00 ไม่ เกิน 9:00 น.
( รบกวนทําการแจ้ งยืนยันล่ วงหน้ าอย่ างน้ อยไม่ ตาํ< กว่ า 2 อาทิตย์ ถ้าต้ องการยกเลิกแจ้ งก่ อนล่ วงหน้ า 2 อาทิตย์ )
พืนC ทีล< าดจอดรถรองรับได้ กคี< นั ?
•   สามารถจอดได้ 70 คัน ภายในบริ เวณบ้านที,รองรับและส่ วนด้านล่างที,จอดรถ โดยเจ้าหน้าที, อปพร
ที,ดูแลรถจะดูแลแค่ส่วนบริ เวณภายในสถานที,เท่านัน, ขอความร่ วมมือไม่รบกวนจอดบังหรื อขวางสถานที,ขา้ งเคียง
•   กรุณาตรวจสอบสิ< งของมีค่าก่ อนจอดรถทุกครัCง หากสู ญหายทางเราไม่ รับผิดชอบใดๆทัCงสิCนทุกกรณี
อาหาร / ดอกไม้ / และดนตรี ( งดนําเข้ าเอง) ทุกกรณี เนื<องจากทางบ้ านมีทมี งานบริการครบวงจรอยู่แล้ ว

•   ทางสถานที่งดนำเข้าเอง ในส่วนของอาหาร / ดอกไม้ตกแต่ง / แสงสีเสียง / อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าต่างๆ
หากต้องการนำเข้าเอง มีค่านำเข้า 20,000 ต่อรายการ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ *** โดยค่านำเข้านี้เป็นแค่ส่วนการนำเข้าเองของลูกค้าเท่านั้น ทางบ้านจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในสิ่งต่างๆ
ที่ลูกค้านำเข้าเองทั้งสิ้น ลูกค้าต้องดูแลในสิ่งที่นำเข้ามาเองในทุกอย่าง หากเกิดความเสียหายในสิ่งนั้นจะต้อง
รับผิดชอบเองโดยทางบ้านแจ้งมา ณ ที่นี้เพื่อทราบ
งดใช้เครื่องขยายเสียงหลังเวลาที่กำหนด งานเช้าไม่เกินเวลา 13:00 น. / งานเย็นไม่เกิน 21:00 น.ทีมงานจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆตามเวลาที่กำหนด
•   ทางบ้านไม่อนุญาตินำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มาเอง เช่น พัดลม แอร์ตู้ เครื่องเสียงต่างๆ ที่นำมาต่อพ่วงจากบ้าน
หากมีการนำเข้ามาเองทางบ้านไม่ขอรับผิดชอบหากเกิดปัญหาทุกกรณี และต้องมีคนดูแลเองในส่วนที่นำเข้ามา

•  

หมายเหตุ *** กรณี มีแอลกอฮอล์ เพิ,ม: ค่าโซดานํ=าแข็งสําหรับเหล้า 1 ลิตร คิดขวดละ 1,000 บาท (ไม่รวมแอลกอฮอล์)
กรณี มีแอลกอฮอล์ ประเภท เบียร์ ขวดยกรัง หรื อ แพค : คิดราคาเหมาที, 2,000 บาท ต่อการนําเข้า

เงื<อนไขการชําระเงินจอง ในส่ วนค่ าเช่ าสถานทีบ< ้ านมหาสวัสดิ (ชําระเงินเป็ นเงินสด หรื อโอนผ่านทางธนาคาร เท่านัน, )
อัตราค่าบริการแห่ขันหมากทางเรือ/กลองยางนางรำ
•   ทางบ้านมีบริการเรือเช่าสําหรับพิธีแห่ขันหมาก ช่วงเวลาเช้า 3,000 บาท ตั้งแต่เวลา 7:00 ไม่เกิน 9.00 น.เท่านั้น
•   กลองยางนางรำ 10 คน 7,000 บาท ( รบกวนทำการแจ้งยืนยันล่วงหน้าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 อาทิตยถ้าต้องการยกเลิกแจ้งก่อนล่วงหน้า 2 อาทิตย์)

เงื่อนไขการชำระเงินจอง ในส่วนค่าเช่าสถานที่บ้านมหาสวัสดิ์ (ชำระเงินเป็นเงินสด หรือโอนผ่านทางธนาคาร เท่านั่น)
·
·
•

ครั้งที่ 1 : ชำระเงินค่ามัดจำสถานที่ 30% ของแพคเกจที่ทำการจอง หรือ ภายใน 7 วันเมื่อได้รับแจ้งเอกสารการจอง
ครัง้ ที่ 2 : ชำระเงินค่าเช่าส่วนที่เหลือ 30% +ค่านำเข้าอื่นๆ (ถ้ามี) ชำระเป็นเงินสด หรือโอนผ่านธนาคาร ก่อนงานล่วงหน้า 1 เดือน
ครั้งที่ 3 : ชำระเงิน ส่วนที่เหลือครบยอดตามค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงสรุปการจัดงานทั้งหมด ณ วันจัดงาน
•   ทาง บ้านมหาสวัสดิ์ ขอสวงนสิทธ์ไม่คืนเงินมัดให้กับทางลูกค้าหากยกเลิกการจองหรือเลื่อนวัน ทุกกรณี
•   หากมีการเลื่อนวันโดยไม่มีเหตุอันควร ลูกค้าจะต้องชำระมัดจำการจัดงานใหม่ทุกกรณี
•   กรณีการันตี ยอดอาหารแล้วทางเจ้าภาพไม่สามารถลดจำนวนยอดการันตีได้

ทางผู้จองได้อ่านและทำความเข้าใจกับกฎการเข้าใช้สถานที่บ้านมหาสวัสดิ์เรียบร้อยแล้วหากไม่ปฎิบัติตามทางบ้านขอสวงนสิทธิ์ในการเข้าใช้สถานที่

เงื่อนไข กรณีเช่าสถานที่ถ่ายภาพ Pre-wedding
เงื่อนไข กรณีเช่าสถานที่ถ่ายภาพ Pre wedding Baanmahasawat
vv
vv

บริการเหมาทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 ราคา 3,000 บาท vv สามารถถ่ายได้ 1 คู่แต่งงาน ต่อการเช่าสถานที่ 1 ครั้ง
ห้องแต่งตัว รับรองแต่งตัว มีเครื่องปรับอากาศเปิด 9:00-ไม่เกิน 16:00 เท่านั้น

vv

 ขอความร่วมมือ ทําการปิดหน้าต่าง ประตูทุกครั้ง เมื่อทําการเปิดแอร์

vv  จํากัดผู้เข้าใช้พื้นที่ไม่เกิน 8 คน รวมคู่บ่าวสาวต่อการใช้บริการ vv ไม่อนุญาติให้เคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ออกจากห้อง
แต่งตัว รวมถึงสิ่งของบนตัวเรือนไทย vv จองล่วงหนา้ อย่างน้อย 14 วัน ( 2 อาทิตย์)
vv

 กรุณาถอดรองเท้าในตัวเรือนบ้านไทยทั้งเรือนใหญ่ และเรือนเล็ก ขณะเข้าถ่ายรูปทุกครั้ง

vv

 อนุญาติให้เปิดเครื่องปรับอากาศได้ แค่ส่วนของห้องรับรอง แต่งตั้วเท่านั้ ส่วนตัวเรือนใหญ่และเล็ก
ห้องกระจกริมน้ํา *** ขอสวงนสิทธิ์ไม่เปิด ใช้งานเครื่องปรับอากาศ ***

เงื่อนไขการชะรําเงิน
•   กรุณาชําระเงินเต็มจํานวน3,000บาททางบ้านจะออกบิลเงินสดให้ทุดครั้งณวันจอง
•   คืนเงินมัดจําในกรณีที่มีการยกเลิกการจองโดยแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ํากว่า7วัน
•   กรณีการเลื่อนวันเข้าใช้บริการจะมีค่าปรับ1,000บาทในกรณีที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันและเวลานัดใช้บริการ (เวลาทําการ 9:00-17:00)
•   หมายเหตุ ข้อห้ามต่างๆ อ้างอิงตามกฎของ บ้านมหาสวัสดิ์ • (เอกสารกฎระเบียบในการสถานที่จัดงานณ.บ้านมหาสวัสดิ)์
หมายเหตุ ข้ อห้ ามต่ างๆอ้างอิงตามกฎของ บ้านมหาสวัสดิZ ***ขอขอบพระคุณ***

