


ABOUT US

“จูนี่เลฟิเฮา้ส ์”  ให้บรกิารระดบัมืออาชีพดา้นธุรกจิ ใหเ้ช่าชุดและ อุปกรณจ์ัดงานแตง่งาน แบบครบวงจรในประเทศไทย 

ซ่ึงมีประสบการณ์มากกว่า 6 ปี  เรามีชุดและอุปกรณ์ให้เลือกมากมาย หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป�น ชุดแต่งงานแบบวินเทจ
ชุดแต่งงานแบบสากล ชุดไทยบ่าวสาว ชุดถ่ายพรีเวดดิ�ง ชุดแฟนซี อุปกรณ์ในพิธีแต่งงาน อุปกรณ์พิธีสงฆ์ อุปกรณ์จัดเลี�ยง 
อุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี อุปกรณ์ท่ัวไป พร็อพเก๋ๆ ฯลฯ  



ทําไม? ลูกค้าจึงเลือกใช�บริการของจูน่ีเลิฟเฮ้าส์ 

มสีตูดิโอครบวงจร 
อุปกรณจ์ดังานแต่งงาน 
สตูดิโอชุดแตง่งาน, สตูดิโอถา่ยพรเีวดดิ�ง 
  

มฐีานลกูค้าทั่วไทย  
ลูกค้า ไว้วางใจใช�บรกิารทั่วประเทศ  

ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าออรแ์ก ไนซ์ สตูดิโอถ่ายพรเีวดดิ�ง  
สายงานสื่อมวลชน และด้านบนัเทงิ  
หน่วยงานราชการ และเอกชน ฯลฯ  

ที่จอดรถกว้างขวาง รองรับรถได้ 10 - 12 คัน  
ทางเขา้-ออกสะดวกสบาย 

ราคามิตรภาพ   
เราคัดสรรของทกุชิ�นในราคาย่อมเยาว ์ 

บริการเป�นกนัเองเอาใจใส่ลูกค้า  
และ ให้คําปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ 

 เดินทางสะดวกตั�งอยูใ่จกลางเมอืง 
มาได้หลายเส้นทาง ใกล้ทางด่วน  

  มีชุด และ อุปกรณ ์ให้เลือกมากมาย หลากหลายประเภท 



บริการใหเ้ช่า  ชุดแต่งงานแบบไทย-แบบสากล ไซส์มาตรฐานและ ไซส์ใหญ่ ชุดแต่งงานวินเทจแท้ 
 นําเข้าจากต่างประเทศ ชุดแฟนซี ชุดถ่ายพรีเวดดิ�ง  คัดสรรโดยผู้มีประสบการณ์สูงด้านแฟช่ัน  

   

   

  

   

                           

สตูดิโอชุดแต่งงานครบวงจร  
แบบ ไทย แบบสากล และแบบวินเทจ 



บริการใหเ้ช่า และจาํหน่าย  เครื่องประดับเจ้าสาวสไตล์วินเทจสําหรับผู้ช่ืนชอบงานสไตล์วินเทจ หรือสวมใส่          
ออกงานราตรี งานเลี�ยงฉลองสไตล์แฟนซี และเทพนิยาย  

อาทิ ผ้าคลุมผม ผ้าคาดศีรษะ มงกุฎดอกไม้ เวล เทียร่า กิ�บติดผม ดอกไม้ติดผม ฯลฯ  

 เข็มกลดัตดิสูท  (Lapel Pin)  เครื่องประดับสูทยอดนิยมมีแบบหลากหลายใช�สําหรับเจ้าบ่าว  

   

                  

เครื่องประดับสไตล์วินเทจ และเครื่องประดับสทูยอดนยิม 



  

จูนี่อินเลิฟ  

บริการให้เช่าชุดไทยเพ่ือนเจ้าสาว-เพ่ือนเจ้าบ่าว ชุดคุณพ่อคุณแม่ ชุดราตรี  
ชุดออกงานต่างๆ ชุดตามเทศกาล หลากหลายแบบเน้นคุณภาพดี  
มีทุกสีสัน ชุดสวยประหยัด ไม่ต้องตัดเอง 



มีแบบชุดไทยเพ่ือนเจ้าสาว-เพ่ือนเจ้าบ่าว  ตั�งแต่สมัยรชักาลท่ี4-9    
หลากหลายร่วม 100 แบบ รวมทั�งชุดไทยคุณพ่อ–คุณแม่บ่าวสาว 
มีให้เลือกหลากหลาย     

ชุดไทยรัชกาลที่4-9 แบบประยุกต์ 



มีชุดราตรีให้เลือกหลากหลายสีสัน ทั�งแบบสวยสง่า น่ารัก และแบบเรียบหรู 
มีทั�งแบบธีมสีต่างๆ ทั�งแบบสั�น-ยาว ชุดท่านหญิงสุภาพบุรุษจุฑาเทพ  
ชุดย้อนยุค ชุดวนิดา ชุดทองกวาว ชุดลายดอก ชุดแกสบี�  
ชุดราตรีแบบเล่ือม แบบเซ�กซ่ีซีทรู มีทั�งขนาด ไซส์มาตรฐานและ ไซส์ใหญ่    

ชุดราตรี ชุดเพื่อนเจ้าสาว  



ชุดร่วมกิจกรรมตา่งๆ   

• ชุดนานาชาติ  
• ชุดอาเซียน AEC  
• ชุดกี่เพ้า  
• ชุดคอสเพลย์  
• ชุดเทพนิยาย         
• ชุดซูเปอร์ฮีโร่  

• ชุดสัตว์  
• ชุดภาพยนตร์ฮอลลีวูด  
• ชุดแฟนซี  
• ชุดเจ้าชาย เจ้าหญิง  
• ชุดนักเรียนญ่ีปุ่น  
• ชุดฮาโลวีน  
• ฯลฯ  



พานขันหมากดอกไม้ประดิษฐ์               พานขันหมากโท                                                     
         

อุปกรณ์รดนํ�าสังข์กะไหล่ทอง 

 

   
                                                  

ชุดอุปกรณ์ส่งตัว                           

ชุดตั่งรดนํ�าสังข์           
   

“อุปกรณ์จัดงานแต่งงาน งานพิธี และงานเลี�ยงครบวงจร” 
จูน่ีเลิฟเฮ้าส์  ผู้บริการด้านธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์จัดงานแต่งงาน งานพิธี และงานเลี�ยง 

เพ่ือให้งานสมบูรณ์แบบท่ีสุด ด้วยบริการมาตรฐานระดับมืออาชีพ    

อุปกรณ์ในพิธีแต่งงาน  



อุปกรณ์พิธีสงฆ์ 

 

  

ชุดกี๋มุกพรอ้มแกว้นํ�า  

 ชุดโตะ๊หมูบู่ชา อาสนะพระสงฆ ์

ชุดโตกพรอ้มภาชนะ   

พรมหลยุส ์      

ที่กรวดนํ�ามุก 



อุปกรณ์จัดเลี�ยง 

• ถาดอุ่นอาหาร     
• เตาบาร์บีคิว 
• หม้ออุ่นอาหาร 
• จานขนมพร้อมฝาครอบ 
• ลัง ไม้ใส่ผลไม้ 
• ถังนํ�าร้อน  
• ถังนํ�าเย็น 
• โถนํ�าหวาน 



อุปกรณ์จัดตกแต่งสถานที่ 

       

ฉากแบ็คดร็อปหลากสไตล์ พร้อมตกแต่ง   

อุปกรณ์ตกแต่งสไตล์วินเทจ 

                                                                 
  

 

       



                     

     

 

   

            
    

       

 
        

     

 

  

  

 

      

 

 
     

อุปกรณ์ทัว่ไป  

ซุ้มโครงเหล็ก และพร็อพตกแต่งต่างๆ   



เหมาะสาํหรบัคูแ่ตง่งานที่กาํลงัมองหา เวดดิ�งสตดูิโอ ครบจบในที่เดยีว 
“ เวดดิ�งสตดูโิอถา่ยภาพพรีเวดดิ�ง 3 บรรยากาศ ” 

 

 
                           
        

 

ฉาก 3 มิติ  

 บ้านสไตลว์นิเทจ 

สวนอังกฤษ 

คุณภาพฉาก 3 มิติ 
เสมือนจริงหลากหลายสไตล์ 

บรรยากาศภายในบ้านเรียบหรู  
มีรสนิยม อบอุ่น น่าหลงใหล 
 

 
ท่ีสร้างบรรยากาศแนวธรรมชาติ 
มีกล่ินอายโรแมนติกวินเทจ 
 

จูนี่เลิฟเฮ้าส์ สตูดิโอครบวงจร 



“บริการให้เช่าสถานที่ ถ่ายโฆษณา ถ่ายแบบ ถ่ายละคร ถ่ายรายการ ถ่ายสกู๊ป ฯลฯ” 



ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้วางใจเรา  



แผนที่ จูนี่เลิฟเฮ้าส์  Contact Us 

www.junilovehouse.com 

junilovehouse 

junilovehouse 

Juni Love House จูน่ีเลิฟเฮ้าส์ 

40/1 ซอยงามวงศ์วาน 23 (ซอยวัดบัวขวัญ)  
แยก 5 ถนนงามวงศ์วาน  
ตําบลบางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

Tel : 095-2173782 

junilovehouse 

junilovehouse@gmail.com 

เปิดทําการทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น. 
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