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กฎระเบียบในการใช้สถานที่จัดงาน ณ. บ้านมหาสวัสดิ	
  ์

กรุณาโทรนัดหมายล่ วงหน้ าก่ อนเข้ าชมสถานที: / ทําการจอง ตามเวลา 10:00 – 17:00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ )
สถานทีร: องรับแขกเริ:มที: 50 ท่ าน - ไม่ เกิน 200 ท่ าน เท่ านัFน ไม่เกินจากที,แจ้งก่อนทําสัญญา
กําหนดช่ วงเวลาในการเช่ าสถานที: บ้ านมหาสวัสดิH
•   พิธีการงานเช้า เริ, มพิธีต: งั แต่เวลา 07:00-14:00 / เหมาเช้า - เย็น ตั:งแต่เวลา 07:00-14:00 เริ, มพิธีเย็น 18:00 –ไม่เกิน 22:00 น.
•   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.
อัตราค่ าบริการแห่ ขนั หมากทางเรื อ
•   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 )
ตัวเรื อนทําพิธี เรื อนใหญ่ เรื อนเล็ก
•   เปิ ดใช้งานได้ตงั แต่เวลา 7:00 น. เป็ นต้นไป หากต้องการทําการเปิ ดหน้าต่าง ประตู รบกวนลูกค้าต้องทําการปิ ดแอร์ ทุกครั:ง
ห้องเตรี ยมตัวแต่งตัวก่อนวันงาน office ด้านหน้าทางเข้า
•   ทางบ้าน ( ไม่มีบริ การในการเข้าพักค้างคืน ณ บ้านมหาสวัสดิS / ขออนุญาติไม่เปิ ดให้ใช้ก่อนเวลาวันงานทุกกรณี )
•   ทางบ้านได้จดั เตรี ยมไว้แค่เฉพาะบ่าวสาว ทางบ้านขอสงวนสิ ทธ์ในการจัดหาอุปกรณ์และสิ, งอํานวยความสะดวกอื,นๆ ณ วันงาน
นอกเหนือจากที,มีอยู่ ภายในห้อง
•   อนุญาติให้สามารถนําของชําร่ วย รับไหว้ ต่างๆมาฝากเก็บไว้ก่อนล่วงหน้าวันงานได้ 1 วันเท่านัน, ตั:งแต่ช่วง 10:00 ไม่เกิน17:00 น.
•   ขอความร่ วมมือ ทําการปิ ดหน้าต่าง ประตูทุกครั:ง ห้ามเคลื,นย้ายโต๊ะเก้าอี: ยก รากออกนอกบริ เวณห้อง
•   กําหนดเวลาในการคืนห้องและกุญแจ พิธีงานเช้ า สุ ดเวลาที: 14:00 น. / พิธีงานเย็น ไม่เกิน 22:00 น.นําส่ งที: office
(กรุณาตรวจสอบสิ: งของมีค่าก่ อนและหลังเข้ าใช้ บริการทุกครัFงหากสู ญหายทางเราไม่ รับผิดชอบใดๆทัFงสิFนทุกกรณี)
(และหลังงานจากทางบ้ านไม่ ขอรับฝากของต่ างๆ ไว้ ทุกกรณี)
ข้ อจํากัดโดยรวมบริเวณโดยรอบสถานที: สถานทีร: องรับแขกเริ:มที: 50 ท่ าน - ไม่ เกิน 200 ท่ าน เท่ านัFน หากเกินทีแ: จ้ ง ขอยกเลิกสั ญญาทีท: าํ ไว้
•   ห้ามขีดเขียนผนังหรื อทําการตอกตะปูเพื,อรับนํ:าหนักต่างๆในการ Set Up ฉากหรื อ Backdrop
รวมถึงห้ามตัดแต่งตัดกิ,งต้นไม้ กรณี การตกแต่งสถานที,เพื,อความสวยงานที,จะต้องมีการโยงห้อย ผูกร้อย หรื อยึดติดกับตัวบ้าน
หรื อต้นไม้โดยทําการตอกตะปู หรื อใช้ลวดผูกมัดเสาไม้ เสาปูนตัวเรื อนบ้าน
•   ห้ามจุดพลุ ดอกไม้ไฟ หรื อจุดโคมลอย ณ.บริ เวณสถานที,จดั งาน รวมถึง ห้ามโปรย เศษกระดาษ และใบไม้แห้งกลางสนามหญ้า
ขออนุญาติเป็ นกรณี ห้ามสู บบุหรี, บริ เวณสนามหญ้าอาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
•   ทางบ้านไม่อนุญาติติดตั:งเวที แท่งปูน เต้นท์ขดุ เจาะอื,นๆ หรื อนําโต๊ะลงกลางสนามหญ้า หากไม่ได้รับอนุญาติจากสถานที, ก่อน
•   พื:นที,ลาดจอดรถรองรับได้ 70 คัน ภายในบริ เวณบ้านที,รองรับและส่ วนด้านล่างที,จอดรถ โดยเจ้าหน้าที, อปพร
ที,ดูแลรถจะดูแลแค่ส่วนบริ เวณภายในสถานที,เท่านัน, ขอความร่ วมมือไม่รบกวนจอดบังหรื อขวางสถานที,ขา้ งเคียง
•   กรุณาตรวจสอบสิ: งของมีค่าก่ อนจอดรถทุกครัFง หากสู ญหายทางเราไม่ รับผิดชอบใดๆทัFงสิFนทุกกรณี
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เงื:อนไข นําเข้ าเองในส่ วนต่ างๆ มีดงั นีF

•   นําเข้า วงดนตรี เอง ได้แค่ประเภทวง เช่น วงดนตรีอะคูสติคกีต้าร์ (กีต้าร์ + นักร้ อง) วงดนตรีบอสซ่ า 3 ชิFน ( คาฮอง + กีต้าร์ +
นักร้ อง) โดยหากต้องการนําเข้าเอง คิดค่านําเข้า 5,000 บาท ( ไม่คืนเงิน ) และต้องทําการจัดเตรี ยมอุปกรณ์นาํ มา set up
ก่อนวันงานกับสถานที,เองทางบ้านไม่จดั หาอุปกรณ์เสริ มให้ ควรนํามาทดสอบก่อนวันงานจริ ง ว่าไฟในบ้านรองรับรึ ไหม
•   งดใช้เครื, องขยายเสี ยงหลังเวลาที,กาํ หนด พิธีงานเช้ า หลังเวลา 14:00 น. / พิธีงานเย็น หลังเวลา 21:00 น.
•   งดนําเข้าเอง ในส่ วนของอาหาร / ดอกไม้ ตกแต่ ง / แสงสี เสี ยง /อุปกรณ์เครื, องไฟฟ้าต่างๆ
ทุกกรณี แจ้ งมาเพื:อทราบก่ อนการลงจอง
•   ทางบ้านไม่อนุญาตินาํ เข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มาเอง เช่น พัดลม แอร์ตู ้ เครื, องเสี ยงต่างๆ ที,นาํ มาต่อพ่วงจากบ้าน
หากมีการนําเข้ามาเองทางบ้านไม่ขอรับผิดชอบหากเกิดปั ญหาทุกกรณี และต้องมีคนดูแลเองในส่ วนที,นาํ เข้ามา
เงื:อนไขการชําระเงินจอง ในส่ วนค่ าเช่ าสถานทีบ: ้ านมหาสวัสดิH
หลังจากมีการทําสัญญา (ชําระเงินเป็ นเงินสด หรื อโอนผ่านทางธนาคาร เท่านัน, )
ครั:งที, 1 : ชําระเงินค่ามัดจําจองสถานที, 30 % ของราคาแพคเกจ ณ วันจองทําสํญญา หรื อ ภายใน 7 วันเมื,อได้รับแจ้งเอกสารการจอง ของ
ยอดเงินจอง ( สรุ ปงานครั:งที, 1 ณ วันทําสัญญา หรื อหลังจากทําสัญญา สามารถนัดทีมงานสรุ ปรายละเอียดได้ หลังจากการจอง ครั:งที, 1 )
ครั:งที, 2 : ชําระเงิน 70 % ที,เหลือ ก่อนงาน 1 เดือน ชําระเป็ นเงินสด หรื อโอนผ่านธนาคาร ( สรุ ปงานครั:งที, 2 ก่อนงาน 1 เดือน) ไม่
เปลี,ยนแปลงหลังจากนี:
หมายเหตุ *** ทาง บ้านมหาสวัสดิS ขอสวงนสิ ทธ์ไม่คืนเงินจองให้กบั ทางลูกค้าในทุกกรณี และ หากมีการเพิ,มเติมเปลี,ยนแปลงจํานวนแขก
เกิน 200 ท่าน ตามกฎที,แจ้งไว้ หรื อเลื,อนกําหนดวันและในทุกกรณี ซ, ึงทางผูจ้ องได้อ่านและทําความเข้าใจ เรี ยบร้อยแล้วหากไม่ปฎิบตั ิ
ตามทางบ้านขอสวงนสิ ทธิSในการเข้าใช้สถานที,
เงื่อนไข กรณีเช่าสถานที่ถ่ายภาพ Pre-wedding

เหมาทั:งวัน ตั:งแต่เวลา 10:00-17:00 ราคา 3,000 บาท รบกวนรักษาเวลาในการเข้าใช้สถานที,
v   สามารถถ่ายได้ เฉพาะวัน จัน-พฤหัส ถ่ายได้ 1 คู่แต่งงาน ต่อการเช่าสถานที, 1 ครั:ง ( หยุดวันจันทร์)
v   ขอความร่ วมมือ ทําการปิ ดหน้าต่าง ประตูทุกครั:ง เมื,อทําการเปิ ดแอร์
v   จํากัดผูเ้ ข้าใช้พ:ืนที,ไม่เกิน 8 คน รวมคู่บ่าวสาวต่อการใช้บริ การ
v   ไม่อนุญาติให้เคลื,อนย้ายสิ, งของต่างๆ ออกจากห้องแต่งตัว รวมถึงสิ, งของบนตัวเรื อนไทย
v   จองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ( 2 อาทิตย์) ขอสวงนสิ ทธิในการจอง หากวันที,จองตรงกับวันที,ทางบ้านมีงาน
v   กรุ ณาถอดรองเท้าในตัวเรื อนบ้านไทยทั:งเรื อนใหญ่ และเรื อนเล็ก ขณะเข้าถ่ายรู ปทุกครั:ง
v   อนุญาติให้เปิ ดเครื, องปรับอากาศได้ แค่ส่วนของห้องรับรองเรื อนพักริ มนํ:าเท่านั:นในวันที,เข้ามาถ่ายทํา ส่ วนตัวเรื อนใหญ่และเล็ก
ขอสวงนสิ ทธิSในการเปิ ดใช้งานเครื, องปรับอากาศ
v   ตัวเรื อนใหญ่ สามารถเปิ ดหน้าต่างได้เผือ, ให้อากาศถ่ายเทสะดวก ขณะการถ่ายทํา
เงื:อนไขการชะรําเงิน
•   กรุ ณาชําระเงินเต็มจํานวน 3,000 บาท กับทางบ้านโดยการโอนเงิน หรื อจ่ายเงินสดก่อนเข้าบริ การ ทางบ้านจะออกบิลเงินสดให้ทุกครั:ง ณ วันจอง
•   คืนเงินมัดจําในกรณี ที,มีการยกเลิกการจองโดยแจ้งล่วงหน้าไม่ต,าํ กว่า 3 วัน
•   กรณี การเลื,อนวันเข้าใช้บริ การ จะมีค่าปรับ 1,000 บาท ในกรณี ที,ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
หมายเหตุ ข้ อห้ ามต่ างๆอ้างอิงตามกฎของ บ้านมหาสวัสดิS ***ขอขอบพระคุณ***

