
 

 
Easy Akad Package – 50 Pax WEEKDAY 

 2022 | IDR 40.000.000 
 
Nama Pemesan  :  
Tanggal Acara  :  
Jam Acara  :  
Check in  :  
Check Out  :  
Pax   : 50 pax 

 
A. Sewa Tempat Azila Villa  
- Durasi akad nikah dan jamuan makan maksimal selama 3 jam, pukul 08.00-11.00 WIB 
- Biaya kebersihan 
- Parkir di dalam Azila Villa max 6 mobil – tidak disediakan parkir di luar Azila Villa 
- Penggunaan 2 Kamar– digunakan selama rias (check in 4 jam sebelum acara), selama acara dan 

check out maksimal 1 jam setelah acara (pembongkaran) 

 
B. CATERING – Stall Packages atau Hampers 

- Stall Package @ 50 Porsi atau hampers tumpeng mini 
- Pilihan Paket 1:  

a. Dimsum 50 Porsi 
b. Bakwan malang 50 Porsi 
c. Sate ayam & lontong 50 Porsi 
d. Dessert & beverages: softdrink (juice/soda), air mineral, buah potong dan mini cake. 

Bonus: es cendol 
- Pilihan Paket 2 

a. Paket hampers: nasi tumpeng mini, goody bag, thank you card, wooden cutleries 
b. Air mineral 330ml 50 pcs 
c. Guava juice/ soursop juice/ lemon tea (repacked) 

- Pilihan Paket 3 - Upgrade Rp 60.000/pax (atau Rp 3.000.000/50 pax)  
a. Lasagna 50 porsi 
b. Zuppa Soup 50 porsi 
c. Dimsum 50 porsi 
d. Kambing Guling & lontong (1 Ekor) 
e. Dessert & beverages: softdrink (juice/soda), air mineral, buah potong dan mini cake. 

Bonus: es cendol 

 
C. DEKORASI AKAD 

- Backdrop akad – max 3m, fresh flower 
- Standing flower backdrop akad 2pcs 
- Dekorasi tutup dapur 
- 1 Set Dekorasi Meja Akad dengan bunga segar (kursi dan meja dari Azila Villa) 
- 1 Exclusive Welcome Sign 

 
 
 
 



 
D. RIAS DAN BUSANA AKAD by Sanggar Violetta 

- Rias akad nikah pengantin – tanpa touch up 
- Busana akad nikah pengantin wanita – ready stock 
- Busana akad nikah pengantin pria – ready stock 
 

E. PHOTO & VIDEO (CINEMATIC) 
- 1 Photographer 
- 1 Videographer 
- 30 Photo edit 
- 1 Video highlight 1 menit 
- 1 Cetak Album 20 halaman 
- All files photo via google drive/flashdisk 
- Pilihan vendor: Askar Photography 
Vendor lain: Osamu Pictures (+500rb), Blessing Photography (+500rb), BGJ Photo (+1jt), 
Tesera Pictures (+1.5jt), Aksa Creative (4jt), Aspherica (+4jt) 

 
F. PERLENGKAPAN 
- Sound system standar untuk akad nikah dengan 2 mic 
- 50 kursi cover lotto broken white & pita 
- Hand bouquet dried flower – dipinjamkan 
- Sepatu VAIA (dipinjamkan, sesuai ketersediaan stock) – untuk pengantin wanita.  

 
 

SYARAT DAN KETENTUAN 

- Harga berlaku untuk pemesanan untuk acara di yang berlangsung di tahun 2022 sesi 

pagi/siang, untuk acara yang berlangsung di hari Senin-Kamis dan bukan merupakan hari libur 

nasional/ tanggal merah.  

- Tambahan item di luar paket akan dikenakan biaya tambahan. 

- Parkir hanya disediakan di dalam area Azila Villa (maksimal 6 mobil dan 10 motor). Pemesan 

wajib memastikan bahwa slot parkir yang disediakan mencukupi kebutuhan tamu yang hadir 

(termasuk pihak pengantin). 

- Penyediaan sarung tangan dan masker untuk keperluan akad nikah dari pengantin, tamu yang 

hadir, maupun pihak KUA merupakan tanggung jawab pemesan.  

- Pemilihan menu catering dan desain dekorasi dilakukan melalui group whatsapp dan dapat 

dilakukan 1x technical meeting (max 2 jam) di hari Senin-Jumat pukul 09.00-16.00 WIB, sesuai 

dengan ketersediaan jadwal Azila Villa dan para vendor yang terlibat. 

 
 

KETENTUAN PEMESANAN & PEMBAYARAN  

- Scan KTP/  Paspor/ SIM & Mengisi Formulir Booking via whatsapp 

- Down Payment/ DP/ Pembayaran pertama minimal Rp 5.000.000 

- Pembayaran kedua 14 hari setelah DP sebesar 20% dari total paket 

- Pembayaran ketiga 30 hari setelah DP sebesar 20% dari total paket 

- Pelunasan H-45 Sebelum pelaksanaan acara. 



 
- Pemesanan yang dilakukan kurang dari 2 bulan sebelum acara, maka termin pembayaran akan 

menyesuaikan.  

- Jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka Azila Villa berhak untuk membatalkan acara secara 

sepihak, dan pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan karena alasan apapun 

termasuk karena alasan force majeure.  

- Meskipun telah melakukan pemesanan di tanggal tertentu, pelaksanaan acara bersifat tentatif 

(baik batas maksimal tamu yang hadir, tanggal pelaksanaan, dll) karena menyesuaikan dengan 

regulasi terkait pandemi. Jika di kemudian hari, terdapat regulasi pemerintah yang dapat 

menghalangi pelaksanaan acara pada tanggal yang telah ditetapkan, maka pemesan wajib 

melakukan perubahan tanggal acara sesuai dengan ketersediaan tanggal Azila Villa dan vendor 

yang terlibat. Penggantian tanggal dapat dilakukan maksimal 2X di tahun yang selama masa 

pandemi dan dilakukan maksimal H-30 sebelum pelaksanaan acara. 

- Pembayaran dilakukan melalui Bridestory Pay. Pembayaran melalui kartu kredit akan dikenakan 

biaya tambahan sesuai dengan ketentuan Bridestory dan bank terkait.  

- Jumlah pax sudah termasuk dengan pengantin dan orang tua 

- Terdapat biaya deposit/ jaminan sebesar Rp 1.000.000. Deposit maksimal dibayarkan H-14 

sebelum pelaksanaan acara ke rekening BANK MANDIRI atas nama Ghofar Rozaq Nazila, nomor 

rekening 127-000-9987-718. Adanya kerusakan/ pelanggaran tata tertib Azila Villa dapat 

mengakibatkan pemotongan deposit yang besarannya ditentukan sepenuhnya oleh Azila Villa. 

Pengembalian (sisa) deposit dilakukan 3-10 hari kerja setelah pemesan mengirimkan Formulir 

Pengembalian Deposit dengan lengkap sesuai dengan ketentuan. 

- Dengan melakukan pembayaran, maka pemesan telah menyetujui syarat dan ketentuan yang 

berlaku di Azila Villa.  

 
PENAMBAHAN LAIN-LAIN 

- Tambahan item di luar paket akan dikenakan biaya tambahan 

- Tambahan MC Akad mulai dari Rp 2.000.000 (sudah termasuk penyusunan rundown) 

- Jika menggunakan entertainment, akan dikenakan charge Rp 1.000.000 dan wajib menggunakan 

vendor rekanan Azila Villa. 

- Untuk acara sore/malam dikenakan tambahan dekorasi lampu untuk acara malam mulai dari Rp 

1.500.000 dan charge sewa malam hari Rp 1.000.000 

- Tambahan rias dan busana di luar vendor rekanan Azila Villa tidak dikenakan charge vendor. 

Penambahan rias busana, wedding organizer, MC rekanan harus melalui pihak Azila Villa. 

- Tambahan parkir luar Azila Villa Rp 750.000/10 mobil 

- Penambahan banquet 

o Misty fan Rp 350.000/pc 
o Kursi Rp 22.000/pc (termasuk cover dan pita organdi) 

 


