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BÁO GIÁ CHỤP ẢNH CƯỚI NGOẠI CẢNH ĐÀ LẠT
Đà lạt là xứ sở của sương mù, cũng như là xứ sở của các loài hoa. Có thể nói Đà lạt là một trong những địa
điểm chụp ảnh cưới đẹp nhất Việt Nam, đến với Đà lạt là đến với đồi thông reo vút, con đường quanh co trong nắng
sớm, những lưng đồi thoai thoải. Tất cả điều đó sẽ tạo ra một album ảnh đẹp trên cả tuyệt vời.
Sản phẩm bao gồm:

Địa điểm chụp hình cưới đẹp nhất Đà Lạt

Gói chụp Album & in ảnh (Pre-Wedding)

Đồi cỏ hồng (đồi trọc)
Hồ tuyền lâm

- 2 váy cưới + 2 vest
- 2 bộ đồ thường tự chọn

Phim trường SECRET GARDEN Đà lạt

- Hoa cưới cầm tay, vòng hoa cho cô dâu

Đồi chè Cầu Đất- Đà lạt, xã xuân trường

- 1 album Hàn Quốc 25x25cm, 20 trang, 60 ảnh photoshop

Cung đường Trại Mát – Cầu Đất

- 2 ảnh ép gỗ laminate 60x90cm

Thung lũng tình yêu

- 10 ảnh nhỏ để bàn 13x18cm có khung kèm theo

Vườn hoa thành phố
Ga đà lạt, trường cao đẳng sư phạm

- 1 DVD slide show ảnh
- CD Giao toàn bộ file gốc ~ 300 file

- Ekip bao gồm: 1 nhiếp ảnh, 1 trang điểm & làm tóc, 1 trợ lý ánh sáng
- Địa điểm chụp: Quý khách có thể chọn các địa điểm được liệt kê ở trên sao cho thuận đường nhất.
Bảng giá chi tiết:
2 Áo cưới + 2 Vest

VND

2.600.000

In ấn

VND

1.800.000

Makeup, Photo & Retouch

VND

4.500.000

Đi lại, ăn uống

VND

4.000.000

VND

12.900.000

Giá thuê địa điểm chụp (nếu có)
Phát sinh (nếu có)
Tổng chi phí

