
BÁO GIÁ GÓI CHỤP FAMILY, BABY, NEWBORN, MẸ & BÉ, MẸ BẦU



LỜI NGỎ

MrLee_Kid_Studio là một nhóm nhỏ được kiến tạo từ thương 
hiệu cha MrLee_Studio và cũng là đơn vị sáng lập ra phim trường
M's Town được cộng đồng yêu thích ảnh mến mộ một thời

Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực ảnh và làm việc tại phim 
trường, MrLeeStudio luôn biết cách tạo mới và thay đổi liên tục
bối cảnh chụp khác nhau. Với một đội ngũ ekip_chuyên_nghiệp, 
sáng tạo, chiều và biết chăm sóc em bé, Mr.Lee Kids Studio luôn 
hướng tới dịch vụ tối ưu và đi đầu trong việc tạo ra trend hot hay 
những concept mới lạ, ấn tượng, độc đáo nhưng đầy tinh tế.

Chính với những lợi thế sẵn có, team_MrLee quyết đình chào
đón và ra mắt đứa con tinh thần MR.LEE KID STUDIO. Vẫn giữ
slogan " Nắm giữ từng khoảnh khắc" chúng tôi vẫn đã đang và sẽ
là những người ghi lại cảm xúc chân thật, những ngọt ngào và
yêu thương đong đầy của gia đình bạn bằng những shoot hình
đẹp và tự nhiên nhất. 

.



GÓI BASIC VIP VVIP

Điểm chụp Studio Studio OUTDOOR + Studio

Make up mẹ + bé

gái 01 slot 01 slot 01 slot

Trang phục

( khách hàng tự

chuẩn bị)

02 02

( hỗ trợ 1 set trang

phục có sẵn)

02

( hỗ trợ 1 set trang

phục có sẵn)

Thời gian chụp 3h 3h 6h

Album 30x30 -

01 album

( 20 trang)

01 album 

( 30 trang)

Ảnh phóng gỗ cao

cấp

01 ( size 60x90) 01 ( size 60x90) 01 ( size 60x90)

Ảnh gốc + file chỉnh

sửa

File gốc + 20 file 

chỉnh sửa

file ảnh trong

album đã chỉnh sửa

( 30 file)

file ảnh trong

album đã chỉnh sửa

( 40 file)

GIÁ 5.000.000 8.000.000 10.000.000

GÓI CHỤP GIA ĐÌNH

( áp dụng cho gia đình 04 người, phát sinh 1 người : + 500.000 VND)



GÓI BASIC VIP VVIP

Điểm chụp Studio Studio

Nhà khách ( Hoặc

outdoor)

Concept 02 03 03

Thời gian chụp 3h 3h 3h

Album 25x25 - 01 album

( 20 trang)

01 album

( 30 trang) 

Ảnh phóng gỗ cao

cấp 01 ( size 40x60) 01 ( size 50x75) 01 ( size 60x90)

Ảnh gốc + file 

chỉnh sửa

File gốc + 15 file 

chỉnh sửa

file ảnh trong album 

đã chỉnh sửa

( 30 file)

file ảnh trong

album đã chỉnh

sửa ( 40 file)

GIÁ 3.500.000 5.000.000 6.500.000

GÓI CHỤP BABY

( áp dụng cho 01 bé từ 3 tháng đến 4 tuổi, phát sinh 1 bé : +1.000.000 VND)



GÓI BASIC VIP VVIP

Điểm chụp Studio Studio Nhà khách

Concept 03 03 03

Thời gian

chụp

3h 3h 3h

Album 

25x25 

- 01 album

( 20 trang)

01 album 

( 30 trang)

Ảnh phóng

gỗ cao cấp

01 ( size 40x60) 01 ( size 50x75) 01 ( size 60x90)

Ảnh gốc + 

file chỉnh

sửa

File gốc + 15 file 

chỉnh sửa

file ảnh trong

album đã chỉnh sửa

( 30 file)

file ảnh trong album 

đã chỉnh sửa ( 40 file)

GIÁ 3.500.000 5000.000 7.000.000

GÓI CHỤP NEWBORN 

( Áp dụng cho 01 bé từ 7 ngày đến 3 tháng tuổi, phát sinh 1 bé : + 1.000.000 VND)



GÓI CHỤP MẸ BẦU 

GÓI BASIC VIP VVIP

Concept + 

trang phục 02 03 03

Make up + 

làm tóc 1 lần 1 lần 1 lần

Thời gian

chụp 3h 3h 3h

Album 

25x25 -

01 album

( 20 trang)

01 album 

( 30 trang)

Ảnh phóng

gỗ cao cấp 01 ( size 40x60) 01 ( size 50x75) 01 ( size 60x90)

Ảnh gốc + 

file chỉnh

sửa

File gốc + 15 file 

chỉnh sửa

file ảnh trong album 

đã chỉnh sửa

( 30 file)

file ảnh trong album 

đã chỉnh sửa ( 40 

file)

GIÁ 4.500.000 6.000.000 8.000.000



GÓI BASIC VIP VVIP

Điểm chụp Studio Studio Nhà khách ( Hoặc

outdoor)

Make up mẹ + bé 

gái 01 slot 01 slot 01 slot

Thời gian làm việc 3h 3h 3h

Trang phục

( khách hàng tự 

chuẩn bị)

02 02 02

Album 25x25 

- 01 album

( 20 trang)

01 album 

( 30 trang)

ảnh phóng gỗ cao 

cấp

01 ( size 40x60) 01 ( size 50x75) 01 ( size 60x90)

Ảnh gốc + file 

chỉnh sửa

File gốc + 20 file 

chỉnh sửa

file ảnh trong album 

đã chỉnh sửa

( 30 file)

file ảnh trong

album đã chỉnh

sửa ( 40 file)

GIÁ 4.500.000 6.500.000 8000.000

GÓI CHỤP MẸ VÀ BÉ 

( áp dụng cho 01 mẹ và 01 bé, phát sinh 1 bé :+1.000.000 VND )



QUÝ KHÁCH LƯU Ý:

- Quý khách hàng vui lòng lo chi phí di chuyển , phí vào điểm chụp ( nếu
có) cho ekip chụp đối với các gói VVIP.

- Phát sinh make up + làm tóc : + 500.000 VND / Người

- Chúng tôi có 1 số set trang phục được stylish thiết kế riêng, nếu quý
khách có nhu cầu tham khảo vui lòng liên hệ với lễ tân để được tư vấn.

- Quy trình thanh toán: Quý khách vui lòng thanh toán theo quy trình sau
để đặt lịch chụp

+ Khi đặt lịch chụp: 50%

+ Khi chụp xong : 50%

Quý khách hàng có thể đặt lịch trực tiếp tại cửa hàng hoặc thanh toán qua 
tài khoản:

Ngân hàng vietcombank:

STK: 0011003592911

Tên TK: BUI VIET SON

Chi nhánh: Sở Giao Dịch Hà Nội

Ngân hàng VP Bank:

STK: 2848888888

Tên TK: BUI VIET SON

Chi Nhánh: Hà Nội

Mr.Lee Kid Studio xin chân thành cảm ơn quý khách !


