คำถามที่พบบ่อยสำหรับลูกค้าบ้านมหาสวัสดิ	
  ์
ลูกค้ าสามารถนัดหมาย ก่ อนเข้าชมสถานที, / ทําการจอง ตามเวลา 10:00 – 17:00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ )

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

แพคเกจงานแต่ งงานมีอะไรบ้ าง ?
แพคเกจงานเช้า ทางบ้านมหาสวัสดิ? จะทําการส่ งข้อมูลทาง E-mail ในเรื, องของเอกสารราคา และรายละเอียดต่างๆ ให้กบั ลูกค้า
พิจารณา โดยสามารถแจ้งกําหนดวัน จํานวนแขก รู ปแบบที,ตอ้ งการ ให้กบั ทีมงานผ่านทางเมล์ baan.mahasawat@gmail.com
line : baan.nahasawat โดยจะมีราคา แพคเกจ เช้าพิธีการครบวงจร รวมถึงฉลองกลางวันให้พิจารณาเบืPองต้นก่อนทําการนัดคุยรายละเอียด
แพคเกจงานเย็น งานเย็นทางบ้านทางบ้านงดรับจัดงานคะ ไม่มีรายละเอียด
ส่ วนลูกค้าที,ตอ้ งการมีพิธีการเช้า ฉลองต่อเย็น เหมาทัPงวัน ทางบ้านจะพิจารณารับจัดซึ,งอยูใ่ นเงื,อนไข แขกไม่เกิน 200 ท่านต่องานเท่านัPน
•   ส่ วนราคาทีมงานจะไม่ได้ทาํ เป็ นแพคเกจ ไว้เนื,องจากลูกค้าแต่ละคู่มีความต้องการในการตกแต่ง จํานวนแขก ? และอาหารไม่
เหมือนกัน จึงขอทําราคาเสนอให้ภายหลังจากได้ขอ้ มูลคะ
เข้ ามาเตรียมตัวได้ เวลาไหนของวันงาน ?
•   คู่แต่งงาน สามารถเข้าใช้สถานที,เตรี ยมตัวได้ก่อนเวลาตัPงแต่เวลา 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, มพิธีตP งั แต่เวลา 07:00-14:00 / เหมาเช้า - เย็น ตัPงแต่เวลา 07:00-14:00 เริ, มพิธีเย็น 18:00 –ไม่เกิน 22:00 น.
อัตราค่ าบริการแห่ ขนั หมากทางเรื อเท่าไหร่ หากต้องการเพิ,มเติมถ้าไม่มีในแพคเกจ ?
•   ทางบ้านมีบริ การเรื อเช่าสําหรับพิธีแห่ขนั หมาก ช่วงเวลาเช้า 3,000 บาท ตัPงแต่เวลา 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 )
พืนF 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 อนจอดรถทุกครัFง หากสู ญหายทางเราไม่ รับผิดชอบใดๆทัFงสิFนทุกกรณี
อาหาร / ดอกไม้ / และดนตรี ( งดนําเข้ าเอง) ทุกกรณี เนื?องจากทางบ้ านมีทมี งานบริการครบวงจรอยู่แล้ ว
•   ทางบ้านงด นําเข้า วงดนตรี ดอกไม้ และเครื, องเสี ยง ต่างๆ เอง โดยหากต้องการนําเข้าเอง ทุกกรณี
•   งดใช้เครื, องขยายเสี ยงหลังเวลาที,กาํ หนด พิธีงานเช้ า หลังเวลา 14:00 น. / พิธีงานเย็น หลังเวลา 21:00 น.
เงื?อนไขการชําระเงินจอง ในส่ วนค่ าเช่ าสถานทีบ? ้ านมหาสวัสดิ (ชําระเงินเป็ นเงินสด หรื อโอนผ่านทางธนาคาร เท่านัน, )
ครัPงที, 1 : ชําระเงินค่ามัดจําจองสถานที, 30 % ของราคาแพคเกจ ณ วันจองทําสํญญา หรื อ ภายใน 7 วันเมื,อได้รับแจ้งเอกสารการจอง ของ
ยอดเงินจอง ( สรุ ปงานครัPงที, 1 ณ วันทําสัญญา หรื อหลังจากทําสัญญา สามารถนัดทีมงานสรุ ปรายละเอียดได้ หลังจากการจอง ครัPงที, 1 )
ครัPงที, 2 : ชําระเงิน 70 % ที,เหลือ ก่อนงาน 1 เดือน ชําระเป็ นเงินสด หรื อโอนผ่านธนาคาร ( สรุ ปงานครัPงที, 2 ก่อนงาน 1 เดือน) ไม่
เปลี,ยนแปลงหลังจากนีP
หมายเหตุ *** ทาง บ้านมหาสวัสดิ? ขอสวงนสิ ทธ์ไม่คืนเงินจองให้กบั ทางลูกค้าในทุกกรณี และ หากมีการเพิ,มเติม จํานวนแขกเกิน 200
ท่าน ตามกฎที,แจ้งไว้ ตามที,ทางบ้านได้แจ้งในกฎบ้าน ขอสวงนสิ ทธิ?ในการเข้าใช้สถานที,

เงื่อนไข กรณีเช่าสถานที่ถ่ายภาพ Pre-wedding
v  เหมาทัPงวัน ตัPงแต่เวลา 10:00-17:00 ราคา 3,000 บาท รบกวนรักษาเวลาในการเข้าใช้สถานที,
v   สามารถถ่ายได้ เฉพาะวัน จัน-พฤหัส ถ่ายได้ 1 คู่แต่งงาน ต่อการเช่าสถานที, 1 ครัPง ( หยุดวันจันทร์)
v  ขอความร่ วมมือ ทําการปิ ดหน้าต่าง ประตูทุกครัPง เมื,อทําการเปิ ดแอร์
v  จาํ กัดผูเ้ ข้าใช้พPืนที,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 อนบ้านไทยทัPงเรื อนใหญ่ และเรื อนเล็ก ขณะเข้าถ่ายรู ปทุกครัPง
v  อนุญาติให้เปิ ดเครื, องปรับอากาศได้ แค่ส่วนของห้องรับรองเรื อนพักริ มนํPาเท่านัPนในวันที,เข้ามาถ่ายทํา
ส่ วนตัวเรื อนใหญ่และเล็ก ขอสวงนสิ ทธิ?ในการเปิ ดใช้งานเครื, องปรับอากาศ
v  ตวั เรื อนใหญ่ สามารถเปิ ดหน้าต่างได้เผือ, ให้อากาศถ่ายเทสะดวก ขณะการถ่ายทํา
เงื?อนไขการชะรําเงิน
•   กรุ ณาชําระเงินเต็มจํานวน 3,000 บาท กับทางบ้านโดยการโอนเงิน หรื อจ่ายเงินสดก่อนเข้าบริ การ
ทางบ้านจะออกบิลเงินสดให้ทุกครัPง 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 บ้านมหาสวัสดิ? ***ขอขอบพระคุณ***

