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❝ Every story
has an end, but
i n l i fe e v e r y
end is a new
beginning.

&

☚

➳ DAY - 12, 10 THÁNG
Xem ngày cưới, hỏi
Bắt đầu tìm hiểu tất cả các thông tin liên
quan đến cưới hỏi (qua bạn bè, blog, forum,
facebook, v.v...)
Lập bảng ngân sách
Book photographer & videographer cho lễ
ăn hỏi, album ảnh cưới, lễ cưới, v.v...
Dán ảnh của bạn vào đây

➳ DAY - 9, 8 THÁNG
(Chuẩn bị cho lễ ăn hỏi)
Danh sách tham dự lễ ăn hỏi
Đặt dịch vụ nấu tiệc tại nhà / Đặt nhà
hàng
Book (dịch vụ ?) trang trí nhà + bàn ghế
Nhẫn đính hôn
Áo dài ăn hỏi (hiệu vải ? may ? thuê ?)
......................................................
.....................................................
Giày (guốc) mang áo dài + phụ kiện

Dán ảnh của bạn vào đây

Dán ảnh của bạn vào đây

«N O T E S»

Book make up cô dâu
Vest chú rể (hiệu vải ? may ? thuê ?)
.........................................................
.........................................................
Giày + phụ kiện chú rể
Đồng phục đội bưng quả (may ? thuê ?)
Xe đưa đón đoàn nhà trai
Quả hỏi (bao nhiêu quả ? liệt kê)
Xem tiếp trang 2

PT & MP ‘s magazine, Paris, France | (+33) 6 42 42 25 59 | www.ptmpmagazine.com

MY WEDDING CHECKLIST!

Dán ảnh của bạn vào đây

(3 ngày trước lễ ăn hỏi)
Đặt bánh kem
Mua trà, nước, hạt dưa, bánh ngọt, v.v...
Hoa cầm tay cô dâu (optional)

➳ DAY - 7, 6 THÁNG
(Chuẩn bị & chụp album ảnh cưới)
Địa điểm chụp ảnh cưới
Trang phục, giày & phụ kiện cô dâu
Trang phục, giày & phụ kiện chú rể

➳ DAY - 5 THÁNG
Bắt đầu lên danh sách khách mời
Liên hệ địa điểm tổ chức đám cưới (nhà
hàng, trung tâm hội nghị tiệc cưới, khách sạn,
resort, v.v...)
Liên hệ wedding planner (optional)
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Dán ảnh của bạn vào đây

Áo dài cưới (hiệu vải ? may ? thuê ?)
........................................................
........................................................
Váy cưới, váy dạ hội (may ? thuê ?)
........................................................
........................................................
Giày, guốc mang áo dài, giày mang váy
cưới + phụ kiện cô dâu
Vest chú rể (hiệu vải, may ? thuê ?)
.........................................................
.........................................................

EAT,

Drink

Giày + phụ kiện chú rể

➳ DAY - 1 THÁNG
Gửi thiệp cưới
Chốt hợp đồng với nhà hàng

Thiết kế thiệp cưới (optional)
Post SAVE THE DATE lên Facebook ;;)

➳ DAY - 2 THÁNG

Book (đoàn) xe đưa đón dâu
Book (dịch vụ ?) trang trí nhà + sảnh tiệc
Quà lưu niệm cho khách mời
Quả cưới (bao nhiêu quả ? liệt kê)
Đồng phục đội bưng quả
(5 ngày trước lễ cưới)
Hoa cưới (hoa cầm tay, hoa cài áo, hoa trang
trí xe đưa dâu , v.v...)

In thiệp
Nhẫn cưới

Bánh cưới

Book make up cô dâu

Bàn lại với người lớn về tất cả các việc

AND BE

Married.

Chuẩn bị bàn đón tiếp (optional)

➳ DAY - 4, 3 THÁNG

2
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THE D A Y - D R E A M !!!

Dán ảnh của bạn vào đây

TODAY
❤❤

I MARRY
MY BEST
FRIEND
THE ONE I
LAUGH WITH

LIVE FOR
DREAM WITH

LOVE
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Notes
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« I guess what I’m trying to say is that you are there, in everything I am, in everything I’ve ever done, and looking back, I
know that I should have told you know much you’ve always meant to me...»
--- Nicholas Sparks, The Wedding

❤
.../.../...
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