






















 

 

  

กำหนดช่วงเวลาในการเช่าสถานที่ บ้านมหาสวัสดิ ์ 
•! ก่อนวันงาน 1 วัน อนุญาติให้สามารถนำของชำร่วย รับไหว้ ต่างๆ มาฝากเก็บไว้ก่อนล่วงหนา้ ตั้งแต่ช่วง 10:00 ไม่เกิน17:00 

(กรุณาตรวจสอบสิ่งของมีค่ากอ่นและหลังเข้าใช้บริการทุกครั้งหากสูญหายทางเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ทุกกรณี)และหลังงานจากทางบ้านไม่ขอรับฝากของต่างๆ ไว้ ทุกกรณี) 
•! คู่แต่งงาน สามารถเข้าใช้สถานที่เตรียมตัวได้ก่อนเวลาตั้งแต่เวลา พิธีงานเช้า 03:00 น.  / พิธีงานเย็น 15:00 น. เพื่อเข้า

เตรียมตัวก่อน ขออนุญาติไม่เปิดก่อนเวลา นอกเหนือเวลาทำการคิดค่าบริการชั่วโมงละ 3,000 บาท/1 ชม. 
พิธีการงานเช้า เริ่มตั้งแต่ 07:00น. เสร็จสิ้นพิธีการส่งตัวไม่เกิน 11:30 จัดเลี้ยงรับประทานอาหารตั้งแต่ 11:30บริการจัดเลี้ยงไม่เกิน 13:00 น 
พิธีการฉลองมงคลสมรสกลางวัน เริมที่ 12:00 ไม่เกิน 13:00 น. เสร็จสิ้นพิธีการฉลองกลางวันใช้สถานที่ไดไ้ม่เกิน -14:00 น. 
พิธีการงานเย็น เริ่มตั้งแต่ 17:00น. เสร็จสิ้นพิธีการ ไม่เกิน 22:00 จัดเลี้ยงรับประทานอาหารตั้งแต่ 18:00 บริการจัดเลี้ยงไม่เกิน 21:00 น 
ตัวเรือนทำพิธี เรือนพระสงฆ์ 

•! เปิดใช้งานได้ตังแต่เวลา 7:00 น. เป็นต้นไป หากต้องการทำการเปิดหน้าต่าง ประตู รบกวนลูกค้าต้องทำการปิดแอร์ ทุกครั้ง 
เรือนกระจกริมน้ำ ( เปิดใช้ได้หลังจากพิธีสงฆบ์นเรือนไทยเสร็จสิ้น ประมาณ 9:00 น. ใช้ได้ไม่เกิน 11:30 น.) ขอไม่เปิดก่อนเวลาทุกกรณ ี
ข้อจำกัดโดยรวมบริเวณโดยรอบสถานที่  

•! ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสนามหญ้าอาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้เนือ่งจากเป็นญาติเทียม  
•! พื้นทีร่องรับแขกไม่เกิน 200 ท่าน ลาดจอดรถรองรับได้ 70 คัน สามารถจอดได้ทั้งด้านหน้าลานจอดรถ และส่วนด้านล่างที่จอดรถ 
โดยเจ้าหน้าที ่อภปร ที่ดูแลรถจะดูแลแคส่่วนบริเวณภายในสถานที่เท่านั่นหากรถที่มาร่วมงานเกินขอความร่วมมือไม่จอดบังหรือขวางสถานที่ข้างเคียง 

•! กรุณาตรวจสอบสิ่งของมีค่าก่อนจอดรถทุกครั้ง หากสูญหายทางเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี 
เงื่อนไขหากลูกค้าต้องการนำเข้าเองในส่วนต่างๆ มีดังนี ้

•! ทางสถานที่งดนำเข้าเอง ในส่วนของอาหาร / ดอกไม้ตกแต่ง / แสงสีเสียง / อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าต่างๆ 
หากต้องการนำเข้าเอง มีค่านำเข้า 20,000 ต่อรายการ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น  
หมายเหต ุ*** 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 
หากมีการนำเข้ามาเองทางบ้านไม่ขอรับผิดชอบหากเกิดปัญหาทุกกรณ ีและต้องมีคนดูแลเองในส่วนที่นำเข้ามา 

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) 

หมายเหตุ *** กรณีมีแอลกอฮอล ์เพิ3ม: ค่าโซดานํ;าแขง็สาํหรับเหลา้ 1 ลิตร คิดขวดละ 1,000 บาท  (ไม่รวมแอลกอฮอล)์  
กรณีมีแอลกอฮอล ์ประเภท เบียร์ ขวดยกรัง หรือ แพค : คิดราคาเหมาที3 2,000 บาท ต่อการนาํเขา้  

 
เงื่อนไขการชำระเงินจอง ในส่วนค่าเช่าสถานที่บ้านมหาสวัสดิ ์(ชำระเงินเป็นเงินสด หรือโอนผ่านทางธนาคาร เท่านั่น) 
·       ครั้งที่ 1 : ชำระเงินค่ามดัจำสถานที่ 30% ของแพคเกจที่ทำการจอง หรือ ภายใน 7 วันเมื่อได้รับแจ้งเอกสารการจอง  
 ·      ครั้งที่ 2 : ชำระเงินค่าเช่าส่วนที่เหลือ 30% +ค่านำเข้าอื่นๆ (ถ้ามี) ชำระเป็นเงินสด หรือโอนผ่านธนาคาร ก่อนงานล่วงหน้า 1 เดือน 
•      ครั้งที่ 3 : ชำระเงิน ส่วนที่เหลอืครบยอดตามค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงสรุปการจัดงานทั้งหมด ณ วันจัดงาน  
 

•! ทาง บ้านมหาสวัสดิ์ ขอสวงนสิทธ์ไม่คืนเงินมัดให้กับทางลูกค้าหากยกเลิกการจองหรือเลื่อนวัน ทุกกรณี  
•! หากมีการเลื่อนวันโดยไม่มีเหตุอันควร ลูกค้าจะต้องชำระมัดจำการจัดงานใหม่ทุกกรณี 
•!  กรณีการันตี ยอดอาหารแล้วทางเจ้าภาพไม่สามารถลดจำนวนยอดการันตีได้ 

ทางผู้จองได้อ่านและทำความเข้าใจกับกฎการเข้าใช้สถานที่บ้านมหาสวัสดิ์เรียบร้อยแล้วหากไม่ปฎิบัติตามทางบ้านขอสวงนสิทธิ์ในการเข้าใช้สถานที ่

กฎระเบียบในการใช้สถานที่จัดงาน ณ. บ้านมหาสวัสดิ์ 



เงื่อนไข กรณีเช่าสถานที่ถ่ายภาพ Pre wedding Baanmahasawat 
 

!! บริการเหมาทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 ราคา 3,000 บาท 
!! สามารถถ่ายได้ 1  คู่แต่งงาน ต่อการเช่าสถานที่ 1 ครั้ง 
!! ห้องแต่งตัว รับรองแต่งตัว มีเครื่องปรับอากาศเปิด 9:00-ไม่เกิน 16:00 เท่านั้น 
!!ขอความร่วมมือ ทำการปิดหน้าต่าง ประตูทุกครั้ง เมื่อทำการเปิดแอร์  
!!จำกัดผู้เข้าใช้พื้นที่ไม่เกิน 8 คน รวมคู่บ่าวสาวต่อการใช้บริการ 
!! ไม่อนุญาติให้เคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ออกจากห้องแต่งตัว รวมถึงสิ่งของบนตัวเรือนไทย 
!! จองล่วงหนา้อย่างน้อย 14 วัน ( 2 อาทิตย์)  
!!กรุณาถอดรองเท้าในตัวเรือนบ้านไทยทั้งเรือนใหญ ่และเรือนเล็ก ขณะเข้าถ่ายรูปทุกครั้ง 
!!อนุญาติให้เปิดเครื่องปรับอากาศได้ แค่ส่วนของห้องรับรอง แต่งตั้วเท่านั้ ส่วนตัวเรือนใหญ่และเล็ก 
ห้องกระจกนิมน้ำ *** ขอสวงนสิทธิ์ไม่เปิด ใช้งานเครื่องปรับอากาศ *** 
 
 
เงื่อนไขการชะรำเงิน 

•! กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน 3,000 บาท ทางบ้านจะออกบิลเงินสดให้ทุดครั้ง ณ  วันจอง  
•! คืนเงินมัดจำในกรณีที่มีการยกเลิกการจองโดยแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 7 วัน 
•! กรณีการเลื่อนวันเข้าใช้บริการ จะมีค่าปรับ 1,000 บาท ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 
ก่อนวันและเวลานัดใช้บริการ (เวลาทำการ 8:00-17:00) 

 
หมายเหต ุข้อห้ามต่างๆ อ้างอิงตามกฎของ บ้านมหาสวัสดิ์  

•! (เอกสาร กฎระเบียบในการสถานที่จัดงาน ณ. บ้านมหาสวัสดิ์ ) 
 
 






