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Bukit Pandawa Golf

*Penggunaan venue Putting green atau Lake viewdi Bukit Pandawa Golf
untuk upacara pernikahan selama 3 jam
*Menginap dua malam di kamar Suite di Pandawa Hill Resort untuk
pengantin
termasuk makan pagi
*Transportasi pp dari Pandawa Hill Resort ke Bukit Pandawa Golf (1-mobil
biasa)
*Standard sound sistem dengan 2 mic untuk upacara pernikahan
*Handuk dingin kecil beraroma untuk 20 orang
*Dekorasi bunga tropical romantis untuk upacara pernikahan
*Bunga tangan untuk pengantin wanita dan bunga jas untuk pengantin pria
*Flower shower, Flower petal asile, 20 Kursi Tiffany dan pita
*Pendeta atau Selebrant memimpin upacara pernikahan
*Sertifikat pernikahan (tidak legal/tidak resmi)
*2 gelas sparkling wine untuk toast untuk pengantin
*Welcome Mocktail untuk 20 orang
*2 gadis Bali mengiring pengantin menuju altar
*Musisi selama upacara pernikahan
*Cocktail dengan 3 pilihan canape untuk 20 orang

BALI SHUKA WEDDING
IDR109,424,000.00 NETWedding PackageJepun

*Paket berlaku untuk 20 orang
termasuk pengantin
*Pernikahan legal dapat dikenai biaya
tambahan
*Berlaku sampai Maret 2021

REMARKS

*1-Golf cart untuk photo tour
*Banjar fee
*Tata rias wajah dan rambut untuk pengantin wanita
*Dekorasi resepsi termasuk lampu bolam kecil/fairy, banana trunk dengan
lilin, dekorasi meja dihias bunga meja/centerpiece dan lilin kecil untuk 20
orang, dan papan selamat datang
*Entertainment dengan penampilan live duo musisi (singer & keyboardist)
selama resepsi
*Makan malam Set Menu 3-Courses untuk 20 orang
*1 jam free flow paket minuman non-alcohol untuk 20 orang
*Sound sistem 2000W, dan generator 30 KVH
*8-jam service photo dan video termasuk 8-jam photoshoot, 2 photographer,
2 videographer, unlimited shoot, 80 edited photo, exclusive album 20x30 (40
lembar), cinematic wedding clip, drone pilot, full wedding dokumentasi,
instagram clip, wedding teaser, 1-flashdrive photo.
*Jasa Wedding Organizer termasuk pre-meeting, susunan acara wedding
dan koordinator wedding pada hari-H



TERM AND CONDITIONS

*Harga tertera adalah dalam Rupiah net, sudah termasuk 21% pajak dan servis
*Paket pernikahan adalah untuk 20 orang, tambahan orang akan dikenai biaya tambahan
*Isi paket adalah sesuai dengan yang tertera diatas. Apabila ada servis tambahan, bisa
diajukan dan akan dikenai biaya tambahan.
*Konfirmasi adalah sesuai dengan ketersediaan tempat dan waktu
*Paket ini berlaku untuk normal season
*High/Peak season akan dikenai biaya tambahan
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