PAKET IV
Rp. 121.000.000,CATERING :
•
•
•
•

Menu Buffet Ekslusif Untuk 700 Piring (7 Macam Pilihan Menu Utama &
Tambahan Piring @ Rp 105.000,-)
Snack dan Dessert (Acar & Buah Segar)
“Soft Drink & Air Mineral” Selama Pesta Berlangsung (2 Jam)
Buffet Untuk Keluarga 20 Pax (Sebelum / Sesudah Acara Berlangsung)

COMPLIMENTARY :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

5 Tiket Parkir Gratis
4 Food Stall (3 Tabung Ice Cream,Sup Jagung Kepiting 200 Orang, 500 Tusuk
Sate Lontong & 100 Porsi Lontong cap gomeh)
Dekorasi Pelaminan Exclusive – Pilih Model Dari Album (1 Hall Dalam 1 Hari
hanya 1 Model Pelaminan)
Penggunaan Listrik Sampai 15.000 watt
Penggunaan VIP Room Untuk Ruang Tunggu Sebelum Pesta / Ruang Teh Pay
Spanduk Atas Nama Kedua Mempelai
2 Buah Ice Carving Inisial Nama Kedua Mempelai
3 Buah Buku Tamu Dan Pena
2 Buah Kaki Foto (Di Pinjamkan )
3 Buah Kotak Ang Pau (Di Pinjamkan )
“Red Carpet” Menuju Pelaminan
Standing Flower Dan Wedding Gate
Meja Untuk Wedding Toast (Tidak Termasuk Wine)
Entertainment (Organ/Band, MC, Singer & Sound System)
Sound System (Jika Hanya Pesan Sound System Tidak Termasuk MC & Singer
Foto Digital
1. Foto Kamera
2. Video Kamera Mini DV
* 2 ( dua ) album foto uk. 20 x 30 cm
* 2 ( dua ) kaset master Mini DV
* 1 Plat CD data foto pilihan
* 1 ( satu ) plat DVD edit
Bridal
* Gaun pengantin elegant ready stock ( Ruby )
* 1x make up pengantin wanita
* 1x make up pengantin pria dan blow dry
* 1x test make up pria & wanita
* 1x perawatan wajah pengantin pria & wanita
* Accessories pengantin wanita
* Crown dan slayer pengantin wanita
* Sarung tangan pengantin pria & wanita
* Bunga tangan dan bunga jas ( fresh )
* 1 stel jas pengantin pria ( milik )
* Gaun pengapit + make up
* 1 buah album exclusif semi digital uk.20 x 30 cm @ 10 hlm 10 lbr foto + anti gores
* 1 CD – ROM

•
•

Bonus ( Bridal ) :
* 1 buah cetak foto kanvas ukuran 50x60 cm + bingkai exclusive
* Peminjaman 1 stel jas tuxedo & 1 gaun tradisional untuk foto studio sebelum hari H
* Make up & Hair Do untuk Ibu kedua mempelai
* 1x perbaikan make up pengantin pria & wanita
Mobil Pengantin
Kue Pengantin

OTHER INFORMATION :
•
•
•

Penambahan Buffet Rp. 111.500,- nett
Harga Penambahan Tersebut Tidak Termasuk Menu Food Stall
Harga Dapat Berubah Sewaktu – Waktu Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya

* PEMBAYARAN *
1. Pembayaran Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai tanda jadi/deposit.
2. Pembayaran pertama 10 (sepuluh) hari setelah tanda jadi, sebesar 50% dari total
pemesanan.
3. Pembayaran kedua 1 (satu) bulan sebelum pesta, sebesar 50% dari total pemesanan.
4. Pelunasan dari jumlah yang telah dipesan di mohon 2 (dua) minggu sebelum acara
berlangsung, kelebihan dan atau kekurangannya dilunasi dalam 7 (tujuh) hari sesudah
pesta.
5. Deposit Rp. 5.000.000,- diperhitungkan untuk penambahan makanan atau minuman saat
pesta berlangsung, kelebihan dan atau kekurangan dilunasi dalam 7 (tujuh) hari sesudah
pesta.

* PEMBATALAN *
1. Apabila pembatalan terjadi lebih dari 3 (tiga) bulan setelah tanda jadi, biaya yang telah
dibayar tidak dapat diambil kembali/hangus
2. Apabila dalam 3 (tiga) bulan setelah tanda jadi terjadi pembatalan dari pemesanan,
pembayaran yang telah disetor tidak dapat dikembalikan berupa uang tunai akan tetapi
dapat digunakan sebagai pembayaran untuk makan dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
3. Apabila kewajiban “PEMBAYARAN” point 2 belum dipenuhi, akan diberi tenggang
waktu 2 minggu. Jika pemesan masih lalai maka dianggap BATAL dengan sendirinya
dan tanda jadi tidak dapat dikembalikan.
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* PERUBAHAN / DI UNDUR / DI MAJUKAN *
1. Pemberitahuan perubahan tanggal / waktu / tempat / bulan paling lambat 3 ( Tiga ) bulan
dari waktu yang telah di pesan.
2. Perubahan / pengunduran,hanya berlaku apabila tempat masih tersedia dan paling lambat
12 ( dua belas ) bulan ke depan terhitung dari mulai pemesanan sebelumnya dengan
catatan harga tidak terikat.

* PENAMBAHAN MAKANAN & MINUMAN *
1. Penambahan pada saat pesta berlangsung minimal 25 ( dua puluh lima ) piring dan
maksimal 10% dari pemesanan,apabila terjadi penambahan melebihi ketentuan di
atas,kami tidak bertanggung jawab bila terjadi keterlambatan dalam distribusi makanan.
2. Makanan yang telah di pesan untuk pondokan pada saat acara tidak dapat di tambah.
3. Penambahan minuman soft drink minimal 50 cup.

* LAIN – LAIN *
1. Pesta berlangsung hanya 2 ( dua ) jam dan di berikan toleransi ( kelebihan ) waktu
untuk berfoto selama +/-30 menit.
2. Apabila pesta telah berakhir ( sesuai waktu 2 jam ) sedangkan piring di atas meja
belum habis, menu di atas meja buffet dapat di bawa pulang ( di bungkus ) &
kelebihan piring di meja tidak di kenakan potongan.
3. Tidak di perkenankan membawa makanan dan minuman dari luar.
4. Pemilihan hidangan / menu makanan untuk keperluan restoran harus di berikan paling
lambat 1 ( satu ) bulan sebelum pesta.
5. Demi kelancaran pesta, dekorasi pelaminan ( standar ) di tentukan oleh restoran
Nelayan kecuali dekorasi special.
6. Pada saat acara tidak di perkenankan untuk mempromosikan segala bentuk produk.
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