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THƯ NGỎ

Chào bạn, cám ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ chụp ảnh cưới của MrLee Studio – Chúng tôi tự 
hào là một thương hiệu ảnh cưới hàng đầu tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm 10 năm trong 
nghề, nắm trong tay số lượng khách hàng lên đến hàng ngàn và đã có những tác phẩm được thực 
hiện từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại website 
www.mrlee.vn và trên fan page www.facebook.com/mrleestudio hoặc trên  các công cụ tìm kiếm 
như google để tìm hiểu thêm về những gì mà chúng tôi đã mang lại cho các cặp đôi về lĩnh vực
cưới

Với nhu cầu rất lớn của các khách hàng trong và ngoài nước trong suốt những năm gần đây về
việc chụp ảnh cưới ở khắp các địa điểm trên thế giới. Mr Lee Studio xin gửi tới các bạn thông tin 
của gói chụp ảnh cưới tại nước ngoài do trực tiếp NAG Mr.Lee ( Viết Sơn ) thực hiện…

Báo giá và thông tin cụ thể sẽ được chi tiết phía dưới để các bạn tham khảo. Các bạn có thể hoàn 
toàn tin tưởng gửi gắm bởi những gì chúng tôi đã đóng góp với kinh nghiệm trong nghề suốt 10 
năm qua, MrLee Studio hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những thước hình quý giá đầy hạnh phúc. 

Mr.Lee Studio xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của quý khách hàng!

http://www.mrlee.vn/
http://www.facebook.com/mrleestudio


G
Ó

I 
O

V
E

R
S

E
A

2500 EUR

01 Album 30x30 dạng tạp trí bìa thiết kế ( 50 trang)

01 ảnh gỗ laminate size 60x90

01 ảnh để bàn 20x30

01 bộ DVD slide show

GHI CHÚ

- Thời gian làm việc: 2 ngày ( bao gồm cả thời gian chụp + make và di chuyển)

- Trong ngày làm việc sẽ bắt đầu từ : 7h-17h (  nếu quý khách có nhu cầu phát 
sinh chụp tối, vui lòng thanh toán phát sinh 100 EUR/ 3h)

- Trong trường hợp quý khách hàng có nhu cầu chụp phát sinh ngày vui lòng 
phát sinh 800 EUR/ ngày chụp

- Quý khách vui lòng lo chi phí vé máy bay, visa,khách sạn, ăn uống, di chuyển
và phí vào cửa điểm chụp ( nếu có) trong thời gian làm việc cho cả ekip chụp.



THÔNG TIN LƯU Ý :

Thời gian làm việc kể trên không bao gồm thời gian đến và đi từ Việt Nam tới 
các điểm được chọn ( 2 ngày bay khứ hồi)

- Báo giá trên chỉ bao gồm công chụp và thiết kế, in ấn album thành phẩm. 
Khách hàng tự lo trang phục và make up trong ngày chụp ( chúng tôi có 
những đối tác làm make up và cung cấp váy cưới ở Pháp và Séc với mức giá 
cực tốt áp dụng riêng cho khách hàng book lịch của Mr Lee, vui lòng liên hệ 
inbox FB để được biết thêm chi tiết) 

- Quý khách vui lòng lo chi phí vé máy bay, visa và phí vào các địa điểm 
chụp ( nếu có ), chi phí di chuyển, ăn nghỉ và chi phí khách sạn ( hoặc ở cùng 
nhà quý khách trong thời gian e kip làm việc )

- Về Váy Cưới : Tại Việt Nam, chúng tôi có cửa hàng cung cấp, bán  váy 
cưới ngoại nhập với giá cả rất phải chăng. Dao động giá mua từ 4-6-8-10 triệu 
cho các loại. Các bạn có thể đặt mua váy và ship sang ( sẽ vẫn rẻ hơn là thuê 
hoặc mua bên đó ), chúng tôi sẽ có bộ phận CSKH liên hệ và tư vấn cho các 
bạn qua mạng bằng hình ảnh để chọn lựa ( tham khảo tại trang Miamor 
wedding : https://goo.gl/kxCGKe ) 

- Album và mọi sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được gửi tới người nhà của 
khách hàng tại VN hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện đến nơi ở 
của khách hàng ( phí vận chuyển do khách hàng thanh toán ) 



• Phương thức thanh toán :

• Khách hàng thanh toán 30% giá trị bộ ảnh ngay sau khi đồng ý 
chụp và đặt ngày

• 50% giá trị bộ ảnh sẽ được thanh toán vào ngày chụp

• 20% còn lại được thanh toán sau khi album, ảnh phóng đã 
được in xong

Khách hàng ở xa có thể hiện hệ đặt cọc hoặc thanh toán qua tài khoản:

Chủ tài khoản: Bùi Viết Sơn

Số tài khoản: 0011.0035.92911

Tại: Ngân hàng TMCP Vietcombank- CN Sở giao dịch- HN

Chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của

MR.LEE STUDIO


