Http://hthaostudio.com
Mobile: 0931.430.716

BÁO GIÁ CHỤP ẢNH CHO BÉ
Để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cho bé khi còn thơ, những hành động vô tư và những nét đẹp hồn nhiên đó. Bậc cha mẹ nên chụp một
Album ảnh và lưu lại, nó sẽ rất có giá trị khi vài năm sau nhìn lại, rằng con bạn đã lớn thế này rồi ư. Hãy đến với Hthao Studio, chúng tôi sẽ giúp
bạn lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời đó.
Các gói chụp bé cho bạn lựa chọn:

Địa điểm chụp ngoại cảnh gia đình

K.Vực

Gói chụp bé tại Studio: 2.000.000 VND

Bình Qưới

Bình Thạnh

- Thời gian chụp 2~3h
- 2 ~3 bộ trang phục mẹ chuẩn bị cho bé

Công viên Tao Đàn

Quận 1

Khu du lịch văn quới

Bình Thạnh

- Đạo cụ chụp ảnh được chuẩn bị bởi HThao Studio

Đảo Kim Cương

Quận 2

- In 1 album 20x20cm, 10 tờ (20 trang) chất lượng giấy cao cấp

Công viên gia định

Gò vấp

- Giao toàn bộ file gốc ~ 160 files và 30 file xử lý PSD

Khu đô thị Sala

Quận 2

- Ekip bao gồm: 1 nhiếp ảnh, 1 trợ lý ánh sáng

Công viên Vinhome central park

Bình Thạnh

Gói chụp bé ngoại cảnh tại nội thành Sài Gòn : 2.700.000 VND
- Thời gian chụp 2~3h
- 2 ~3 bộ trang phục mẹ chuẩn bị cho bé
- Đạo cụ chụp ảnh được chuẩn bị bởi HThao Studio
- In 1 album 20x20cm, 10 tờ (20 trang) chất lượng giấy cao cấp
- Giao toàn bộ file gốc ~ 160 files và 30 file xử lý PSD
- Ekip bao gồm: 1 nhiếp ảnh, 1 trợ lý ánh sáng
- Chụp ở 1~2 địa điểm nội thành Tp.HCM
- Giá trên đã bao gồm xe đưa rước khi đi chụp ngoại cảnh
- Giá trên chưa bao gồm thuê địa điểm chụp nếu có
Gói chụp bé tại nhà: 2.500.000 VNĐ
- Thời gian chụp 2~3h
- 2 ~3 bộ trang phục mẹ chuẩn bị cho bé
- Đạo cụ chụp ảnh được chuẩn bị bởi HThao Studio
- In 1 album 20x20cm, 10 tờ (20 trang) chất lượng giấy cao cấp
- Giao toàn bộ file gốc ~ 160 files và 30 file xử lý PSD
- Ekip bao gồm: 1 nhiếp ảnh, 1 trợ lý ánh sáng

Các địa điểm khác tự chọn

