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Đối với album chụp gia đình tại studio, quý khách được phía studio lo trang điểm, ảnh chụp tại studio với nhiều phông nền màu cho quý khách

dễ dàng lựa chọn. Tùy theo các gói mà quý khách có thể lấy ảnh gốc hoặc in hay không in album. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp gói chụp ngoại

cảnh với các địa điểm được liệt kê bên dưới, và bảng giá kèm theo. Mời quý khách tham khảo.

Các gói chụp cho bạn lựa chọn: K.Vực

Gói chụp Gia đình tại Studio: 2.500.000 VND Bình Thạnh

- Số lượng thành viên: 2 - 4 người (tăng 1 người cộng thêm 200.000 VND) Quận 1

- Trang điểm và làm tóc miễn phí cho 2 người Bình Thạnh

- Chụp 2~3 kiểu trang phục tự chọn (trang phục quý khách tự chuẩn bị) Quận 2

- In 1 album 20x20cm, 12 tờ (24 trang) chất lượng giấy cao cấp Gò vấp

- Giao toàn bộ file gốc ~ 160 files Quận 2

- Ekip bao gồm: 1 nhiếp ảnh, 1 trang điểm & làm tóc, 1 trợ lý ánh sáng Bình Thạnh

Gói chụp Gia đình tại Studio và 1 ngoại cảnh nội thành Sài Gòn : 3.400.000 VND

- Số lượng thành viên: 2 - 4 người (tăng 1 người cộng thêm 200.000 VND)
- Trang điểm và làm tóc miễn phí cho 2 người

- Chụp 2~3 kiểu trang phục tự chọn (trang phục quý khách tự chuẩn bị)

- In 1 album 20x20cm, 12 tờ (24 trang) chất lượng giấy cao cấp

- Giao toàn bộ file gốc ~ 250 file

- Ekip bao gồm: 1 nhiếp ảnh, 1 trang điểm & làm tóc, 1 trợ lý ánh sáng

- Khu vực nội thành lân cận: Quận 1, 2, Bình Thạnh

- Giá trên đã bao gồm xe đưa rước khi chụp ngoại cảnh

- Giá trên chưa bao gồm thuê địa điểm chụp nếu có

Gói chụp Gia đình tại ngoại cảnh tại nội thành Sài Gòn từ 2~3 địa điểm chụp : 4.400.000 VND

- Số lượng thành viên: 2 - 4 người (tăng 1 người cộng thêm 200.000 VND)
- Trang điểm và làm tóc miễn phí cho 2 người

- Chụp 2~3 kiểu trang phục tự chọn (trang phục quý khách tự chuẩn bị)

- In 1 album 20x20cm, 12 tờ (24 trang) chất lượng giấy cao cấp

- Giao toàn bộ file gốc ~ 300 file

- Ekip bao gồm: 1 nhiếp ảnh, 1 trang điểm & làm tóc, 1 trợ lý ánh sáng

- Giá trên đã bao gồm xe đưa rước khi chụp ngoại cảnh

- Giá trên chưa bao gồm thuê địa điểm chụp nếu có

Công viên gia định

Khu đô thị Sala

Công viên Vinhome central park 

Các địa điểm khác tự chọn

Khu du lịch văn quới

Đảo Kim Cương

Công viên Tao Đàn

Địa điểm chụp ngoại cảnh cho bé

Bình Qưới
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