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LỜI NGỎ 

 

Mr.Lee Studio xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin tưởng và lựa chọn 

các dịch vụ của chúng tôi. 

 

Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ảnh và film cưới, đã từng ghi dấu những khung 

hình đẹp nhất tại khắp Việt Nam và nhiều nơi khác nhau trên thế giới , tự hào là đơn vị 

luôn dẫn đầu trong việc tạo ra những ý tưởng, concept mới lạ trong lĩnh vực ảnh và phim 

cưới, chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ đem đến sự hài lòng cho quý khách hàng khi sử dụng 

các dịch vụ của Mr.Lee Studio cho sự kiện trọng đại nhất của cuộc đời mình. 

 

Mr.Lee Studio hân hạnh đồng hành cùng quý khách hàng ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 - GÓI HANOI BASIC : 

GIÁ 8.900.000 

THỜI GIAN ½ NGÀY ( 6h - 12H hoặc 12h – 18h ) 

ĐỊA ĐIỂM : chụp tại STUDIO phong cách HQ 

ADD ON : chụp thêm 01 địa điểm Out side nội thành HN + 1.000.000 

 

* Chi tiết sản phẩm:  
- 2 váy cưới tự chọn cho ngày chụp 
- 1 ảnh ép gỗ kích thước 60cm x 90cm 
- 1 quyển album 25X25Cm (15 tờ-30 trang) thiết kế và blend màu theo style MrLee 
- Slide trình chiếu HD lồng nhạc theo yêu cầu 
- Trả toàn bộ file ảnh gốc và 50 files ảnh chỉnh sửa chọn lọc 
 

ADD ON :  

Nâng cấp lên Album 25 tờ + 2.000.000 VND  

Quay phim Hậu trường       + 9.000.000 VND 

Chụp thêm đồ                      + 500.000 VND/ 1 concept 

 
* Quyền lợi của khách hàng:  
1. Ekip bao gồm: 1 thợ chụp, 1 phụ chụp, 1 makeup làm tóc đi theo trong ngày chụp 
2. Được chụp kết hợp 01 đồ concept ngoài váy cưới ( KH tự chuẩn bị ) 
3. Được chuyên viên CSKH của MrLee tư vấn concept phù hợp và follow suốt quá trình cho 
đến lúc trả sản phẩm 
 
 
* Ghi chú :  
- Bảng giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh ( đi lại, ăn ở, vé vào cửa, vé danh lam 
thắng cảnh...) Trong trường hợp có chi phí phát sinh tại ngày chụp sẽ do quý khách hàng 
thanh toán. 
- Để buổi chụp thuận lợi, quý khách vui lòng đi kèm tối đa 1 người thân hoặc bạn bè. 

      

 



 



 

2 - GÓI HANOI VVIP 

GIÁ 12.500.000 

THỜI GIAN 01 NGÀY ( 6h – 18h ) 

ĐỊA ĐIỂM : 1 – 3 địa điểm. Có thể kết hợp chụp tại STUDIO phong cách HQ 

 
* Chi tiết sản phẩm:  
- 2 váy cưới tự chọn cho ngày chụp 
- 2 ảnh ép gỗ kích thước 60cm x 90cm 
- 1 quyển album 30x30cm (15 tờ-30 trang) thiết kế và blend màu theo style MrLee 
- Slide trình chiếu HD lồng nhạc theo yêu cầu 
- Trả toàn bộ file ảnh gốc và 50 files ảnh chỉnh sửa chọn lọc 
 

ADD ON :  

Nâng cấp lên Album 25 tờ + 2.000.000 VND  

Quay phim Hậu trường       + 9.000.000 VND 

Chụp thêm đồ                      + 500.000 VND/ 1 concept 

 
* Quyền lợi của khách hàng:  
1. Ekip bao gồm: 1 thợ chụp, 1 phụ chụp, 1 makeup làm tóc đi theo trong ngày chụp 
2. Được chụp kết hợp 1 đồ concept ngoài váy cưới ( KH tự chuẩn bị ) 
3. Được chuyên viên CSKH của MrLee tư vấn concept phù hợp và follow suốt quá trình cho 
đến lúc trả sản phẩm 
 
 
* Ghi chú :  
- Bảng giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh ( đi lại, ăn ở, vé vào cửa, vé danh lam 
thắng cảnh...) Trong trường hợp có chi phí phát sinh tại ngày chụp sẽ do quý khách hàng 
thanh toán. 
- Để buổi chụp thuận lợi, quý khách vui lòng đi kèm tối đa 1 người thân hoặc bạn bè. 
 

 

 



 



3 – GÓI OUTSIDE BASIC 

GIÁ 14.500.000  ( BA VÌ, TAM ĐẢO, ĐẠI LẢI, NINH BÌNH…  ) 

GIÁ 16.500.000 ( MỘC CHÂU, MAI CHÂU, HẠ LONG, VÂN ĐỒN… ) 

THỜI GIAN 01 NGÀY ( 6h – 18h ) 

* Chi tiết sản phẩm:  
- 2 váy cưới tự chọn cho ngày chụp 
- 1 ảnh ép gỗ kích thước 60cm x 90cm 
- 1 quyển album 30X30cm (15 tờ-30 trang) thiết kế và blend màu theo style MrLee 
- Slide trình chiếu HD lồng nhạc theo yêu cầu 
- Trả toàn bộ file ảnh gốc và 50 files ảnh chỉnh sửa chọn lọc 
 

ADD ON :  

Nâng cấp lên Album 25 tờ + 2.000.000 VND  

Quay phim Hậu trường       + 11.000.000 VND 

Chụp thêm đồ                      + 500.000 VND/ 1 concept 

 
* Quyền lợi của khách hàng:  
1. Ekip bao gồm: 1 thợ chụp, 1 phụ chụp, 1 makeup làm tóc đi theo trong ngày chụp 
2. Được chụp kết hợp 1-2 đồ concept ngoài váy cưới ( KH tự chuẩn bị ) 
3. Được chuyên viên CSKH của MrLee tư vấn concept phù hợp và follow suốt quá trình cho 
đến lúc trả sản phẩm 
 
 
* Ghi chú :  
- Bảng giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh ( đi lại, ăn ở, vé vào cửa, vé danh lam 
thắng cảnh...) Trong trường hợp có chi phí phát sinh tại ngày chụp sẽ do quý khách hàng 
thanh toán. 
- Để buổi chụp thuận lợi, quý khách vui lòng đi kèm tối đa 1 người thân hoặc bạn bè. 
 

 

 

 

 

 



 



 

 

4 – GÓI OUTSIDE VVIP 

GIÁ 19.500.000 ( SAPA, QUAN LẠN, CÔ TÔ … ) 

GIÁ 22.000.000 ( ĐÀ NẴNG, NHA TRANG, ĐÀ LẠT, PHAN THIẾT, PHÚ QUỐC… ) 

THỜI GIAN 02 NGÀY  

 

* Chi tiết sản phẩm:  
- 2 váy cưới tự chọn cho ngày chụp 
- 1 ảnh ép gỗ kích thước 60cm x 90cm 
- 1 quyển album 30X30cm (15 tờ-30 trang) thiết kế và blend màu theo style MrLee 
- Slide trình chiếu HD lồng nhạc theo yêu cầu 
- Trả toàn bộ file ảnh gốc và 50 files ảnh chỉnh sửa chọn lọc 
 

ADD ON :  

Thêm ngày chụp   + 8.000.000 VND / ngày 

Nâng cấp lên Album 25 tờ + 2.000.000 VND  

Quay phim Hậu trường       + 18.000.000 VND 

Chụp thêm đồ                      + 500.000 VND/ 1 concept 

 
* Quyền lợi của khách hàng:  
1. Ekip bao gồm: 1 thợ chụp, 1 phụ chụp, 1 makeup làm tóc đi theo trong ngày chụp 
2. Được chụp kết hợp 1-2 đồ concept ngoài váy cưới ( KH tự chuẩn bị ) 
3. Được chuyên viên CSKH của MrLee tư vấn concept phù hợp và follow suốt quá trình cho 
đến lúc trả sản phẩm 
 
 
* Ghi chú :  
- Bảng giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh (vé máy bay hoặc xe đi lại, ăn ở, vé vào 
cửa, vé danh lam thắng cảnh...). Trong trường hợp có chi phí phát sinh tại ngày chụp sẽ do 
quý khách hàng thanh toán. 
- Để buổi chụp thuận lợi, quý khách vui lòng đi kèm tối đa 1 người thân hoặc bạn bè. 
 
 
 



 



 

 

 

5 – WEDDING CEREMONY  

A - GÓI PHÓNG SỰ BASIC  : 13.500.000 VND / Thời gian 01 ngày  

 Áp dụng cho ngày chụp tiệc cưới đại lễ hoặc ngày ăn hỏi có đón dâu  
 

B – GÓI PHÓNG SỰ VIP : 17.500.000 VND / Thời gian 01 hoạc 1,5 ngày  

• Áp dụng Bao gồm cả 2 buổi đại lễ và ăn hỏi trong cùng ngày hoặc trong 2 ngày tách 

rời. 

 

Chi tiết sản phẩm :  

• 1 Album photobook Hàn Quốc size 25x35cm (60 trang được thiết kế dạng tạp chí với 

những hình ảnh đẹp nhất của lễ cưới ) 

• + Toàn bộ ảnh gốc + file Album chỉnh sửa 

 

ADD ON : 

- Thêm 01 thợ chụp truyền thống  + 2.500.000 VND 
- Nâng cấp album  80 trang + 2.000.000 
- Nâng cấp album 100 trang + 4.000.000  
- Ngoại thành HN –> 80km + 2000.000 
- Ngoại thành HN  trên 80km + 3000.000 

 

* Ghi chú :  
- Bảng giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh ( đi lại, ăn ở, vé vào cửa, vé danh lam 
thắng cảnh...) Trong trường hợp có chi phí phát sinh tại ngày chụp sẽ do quý khách hàng 
thanh toán. 
 

 

 

 

 



 



 

6 – PREWEDDING FILM 

A- GÓI QUAY PREWEDDING CÙNG NGÀY CHỤP :16.000.000 VND / 01 ngày 

 Áp dụng cho film prewedding kết hợp quay cùng ngày chụp ảnh cưới 

  Bao gồm 2 máy quay film, kịch bản và đạo diễn , nội dung sẽ được dàn dựng và tư 
vấn trước  

 Sản phẩm : 01 film prewedding được dàn dựng đặc sắc độ dài 3 -5 phút 
 

B- GÓI QUAY PREWEDDING RIÊNG: 20.000.000 VND / 01 ngày 

 Bao gồm 2 máy quay film, kịch bản và đạo diễn , nội dung sẽ được dàn dựng và tư 
vấn trước  

 Sản phẩm : 01 film prewedding được dàn dựng đặc sắc độ dài 3 -5 phút 
 
ADD ON: 

- Thêm 1 ngày quay liền kề : + 10.000.000 VND 
- Phát sinh đi tỉnh : + 3.000.000 VND 
- Phát sinh clip trailer 1 phút : + 2.000.000 VND 

 
 

* Ghi chú :  

- Bảng giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh ( đi lại, ăn ở, vé vào cửa, vé danh lam 

thắng cảnh...) Trong trường hợp có chi phí phát sinh tại ngày chụp sẽ do quý khách hàng 

thanh toán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*** QUY TRÌNH THANH TOÁN: 

Qúy khách đặt lịch vui lòng tiến hành đặt lịch và thanh toán theo quy trình sau:  

 Đối với các gói chụp prewedding : 
- Đặt lịch chụp/ gói chụp: đặt 30% giá trị hợp đồng 
- Chụp xong/ cop file gốc : 50% giá trị hợp đồng 
- Lấy các sản phẩm hoàn thiện: 20% giá trị hợp đồng.  

 

 Đối với các gói chụp phóng sự : 
- Đặt lịch chụp / gói chụp: đặt 50% giá trị hợp đồng 
- Cop file ảnh gốc : 30% giá trị hợp đồng 
- Lấy album hoàn thiện: 20% giá trị hợp đồng. 

 
 
Quý khách hàng có thể ghé qua studio tại địa chỉ 24 Lê Quý Đôn – Hai Bà Trưng – Hà 
Nội để được tư vấn và đặt lịch, kí hợp đồng trực tiếp  hoặc làm hợp đồng và nhận 
được sự tư vấn online qua facebook / điện thoại và chuyển khoản thanh toán theo 
quy trình trên. 
 
Thông tin tài khoản : 

 Ngân hàng VIETCOMBANK  
Chủ tài khoản: BÙI VIẾT SƠN 
Số tài khoản: 0011003592911  
Chi nhánh: Sở giao dịch Hà Nội  
 

 Ngân hàng VP BANK 
Chủ tài khoản : BÙI VIẾT SƠN 
Số tài khoản: 284.888.8888 
 

Mr.Lee Studio xin chân thành cảm ơn ! 

 

 

 

 

 


