
 
 

 

 

 

 

INCLUCIONS 
VENUE & WO 

➢ Rental Venue 

➢ Pre-Wedding Meeting 

➢ Wedding Assistant During the event 
DOCUMENTATION : 

➢ Photography For 6 Hours (Slide Show.CD edit+original photo file)  
➢ Videography for 6 hours include drone  

ROOM : 
➢ 2 Night stay at  7BR Villa for max 18 pax 

➢ B’fast for 18 pax 

RECEPTION : 

➢ Asian  buffet dinner for 50 pax 

➢ Bridal Bouquet and Groom’s Boutonniere 

➢ Decoration for dinner reception : 
o Bridal Table with flower centrepiece & Canovi 
o 6 Round Table with white cover 

o 50 tiffany  chair with ribbon 

o Dining centrepiece on each table 

➢ Linghting : 
o fairy light 
o 2 PAR LED 

➢ Entertainment : 
o Acoustic ( Singer,Gitar, keyboard) or DJ 
o Sound System  3000 watt 

➢ Billingual MC to lead wedding reception 

➢ Registration table 

o Simple gate 

o Long table 

o Guest book  
o Angpao box 

o Flower arrangement 
➢ Banjar fee 

➢ Genzet for electricity 
 

 
 

AMITA VILLA 

TYPE : WEDDING RECEPTION 

TOTAL : 50 PAX 

PRICE : IDR 125.000.000 NETT 
 



 

 

TERM & CONDITION 

Note :   

▪ Mengenai Tema atau Konsep tertentu, harus terlebih dahulu didiskusikan dengan Wedding 
Planner kami. 

▪ Make Up yang termasuk dalam paket diatas belum termasuk Aksesoris. 

SYARAT&KETENTUAN BOOKING PEMBAYARAN 

▪ 50%deposit payment diperlukan sebagai tanda deal dan blocking venue Non-refundable. 
▪ Penambahan deposit payment hingga mencapai 75% paling lambat 90hari sebelum hari H. 
▪ 100% payment atau pelunasan dilakukan 30hari sebelum hari H. 

PEMBATALAN  

▪ Pembatalan diatas 90hari dari hari H, 75% deposit payment akan hangus. 
▪ Pembatalan 90hari kebawah dari hari H, 100%  deposit payment akan hangus. 
▪ “No Show” atau tidak datang pada hari H, maka 100% pembayaran akan hangus. 

▪ Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam invoice atau tagihan klien tidak 
mampu untuk melakukan pelunasan, maka dianggap pembatalan 90hari kebawah. 

▪ Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam invoice atau tagihan klien tidak 
melakukan komunikasi dengan pihak pertama, maka juga dianggap pembatalan 90hari 
kebawah. 

PERUBAHAN TANGGAL 

▪ Perubahan tanggal dapat dilakukan maksimal 3x (tiga kali) dengan tetap berpatokan pada 
ketersediaan tempat atau availability, serta persetujuan dari venue yang bersangkutan. 

▪ Perubahan tanggal lebih dari 3x (tiga kali) dianggap sama dengan pembatalan bookingan 
atau pemesanan sebelumnya. Pada kasus ini, kembali ke klausul pembatalan. 

▪ Perubahan tanggal ke tahun berikutnya harus mendapat persetujuan dari tempat atau 
venue yang dipilih. Pada kasus ini, klien harus mengikuti harga paket paling baru atau paling 
update sesuai dengan periode wedding yang diubah. 

LAIN-LAIN 

▪ Penambahan orang harus dikonfirmasikan paling lambat 15hari sebelum hari H. Dengan 
additional IDR 750.000/pax 

▪ Penambahan orang secara mendadak atau tanpa konfirmasi sebelumnya kepada WO, maka 
kami tidak dapat menjamin ketersediaan makanan dan fasilitas yang sama seperti yang 
sebelumnya disepakati.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


