
 

 

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CỦA MR.LEE STUDIO  

• Mr. Lee Studio chỉ cung cấp các dịch vụ trọn gói trong ngày chụp. Không bao gồm ngày cưới. Khách hàng 

có nhu cầu sử dụng các dịch vụ cho ngày cưới vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được 

tư vấn với các mức giá ưu đãi. 

• Mr. Lee Studio chỉ có trách nhiệm cung cấp những phần đã liệt kê trong từng báo giá gói cụ thể, ngoài ra 

không kèm theo bất kể phụ phí nào khác mà không có trong gói. 

• Khách hàng có trách nhiệm lo chi phí ăn ở, đi lại và chi phí vào cửa các điểm chụp (nếu có) cho cả ekip 

trong thời gian làm việc (áp dụng cho tất cả các gói chụp) và khách hàng tự thanh toán trực tiếp với nhà 

cung cấp các dịch vụ kể trên, Mr. Lee studio sẽ không thu các khoản này. 

• Mr. Lee Studio sẵn sàng hỗ trợ liên hệ các nhà cung cấp dịch vụ phát sinh như khách sạn, Resort, xe ô tô, 

các điểm chụp… nếu cần để quý khách có được deal tốt nhất. 

• Để đảm bảo cho công việc tiến triển tốt đẹp và không gây ảnh hưởng đến cách làm việc của ekip – Mr. Lee 

Studio khuyến cáo khách hàng hạn chế mang theo người nhà đi cùng trong thời gian làm việc. 

• Nếu quý khách có nhu cầu phát sinh sản phẩm ngoài gói vui lòng thanh toán ngoài gói với báo giá như sau: 

+ Phát sinh tờ album Laminate: 250.000/ 1 tờ. 

+ Phát sinh ảnh phóng Laminate 60x90: 600.000đ/ 1 ảnh, 80x120cm: 800.000đ/ ảnh. 

+ Thuê thêm váy cưới hoặc váy dạ hội để chụp: 500.000 – 1.500.000đ. 

(Vui lòng liên hệ lễ tân để được tư vấn cụ thể về các phát sinh này). 

 

Cách thức làm việc và mọi điều khoản về công việc của Mr. Lee Studio sẽ được thực hiện theo đúng thông 

tin báo giá này. 

 

 

 



 

 

 

 

CÁC GÓI CHỤP TẠI HÀ NỘI 

  GÓI 

Chi tiết 
BASIC VIP 

STAFF MR.LEE STAFF MR.LEE 
Giá 10.000.000 16.000.000 13.000.000 23.000.000 
Thời gian ½ ngày 

( 6h-12h hoặc 

12h-18h) 

½ ngày 
( 6h-12h hoặc 

12h-18h) 

 

7h-17h 
 

7h-17h 

Địa điểm 1-2 địa điểm 1-2 địa điểm 1-3 địa điểm 1-3 địa điểm 
Make up, tóc và phụ kiện 

ngày chụp 
Dịch vụ mặc định có sẵn trong gói 

Váy chụp cô dâu  2 váy 2 váy 2 váy +  1 áo dài 2 váy +  1 áo dài 
Album 30x30, bìa thiết kế 30 trang 30 trang 30 trang 30 trang 
Ảnh phóng 60x90 gỗ 1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh 
Ảnh để bàn 20x30 , tráng 

gương 
X X 1 ảnh 1 ảnh 

DVD slide show 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ 
Ghi chú   Kết hợp chụp 

studio phong cách  

Hàn Quốc 

Kết hợp chụp 

studio phong cách  

Hàn Quốc 
 

 GÓI 

Chi tiết 
KOREA STYLES STUDIO SPECIAL LUXURY ( VVIP ONLY) 

STAFF MR.LEE MR.LEE 
Giá 9.000.000 15.000.000 50.000.000 
Thời gian ½ ngày 

( 6h-12h hoặc 

12h-18h) 

½ ngày 
( 6h-12h hoặc 

12h-18h) 

 

 

7h-17h 
Địa điểm STUDIO STUDIO 1-4 địa điểm 
Make up, tóc và phụ kiện 

ngày chụp 
Dịch vụ mặc định có sẵn trong gói 

Váy chụp cô dâu 2 váy 2 váy 2 váy + 2 concept set up 
Album 30x30, bìa thiết kế 30 trang 30 trang 40 trang Ultra HD ( sần / bóng) 
Ảnh phóng 60x90 gỗ 2 ảnh 2 ảnh 2 ảnh Mica Ultra HD khung gỗ 
Ảnh để bàn 20x30 , tráng 

gương 
1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh Ultra HD và 1 bộ 5 ảnh gỗ để bàn 

các size 20x30 & 20x20 
DVD slide show 1 bộ 1 bộ 1 clip prewedding cao cấp ( có thể sử 

dung flycam) 

Quý khách lưu ý: 

- Quý khách vui lòng thanh toán chi phí đi lại, ăn uống và phí vào điểm chụp (nếu có) trong ngày chụp cho 

cả ekip. 

- Đối với gói chụp cả ngày, nếu phát sinh gói chụp vào buổi tối (thêm 3 tiếng), quý khách vui 

lòng thanh toán phí phát sinh là 10% giá trị gói chụp.  

Đối với gói Special Luxury, sản phẩm hậu kì sẽ do chính Mr.Lee thực hiện và trả sản phẩm thần tốc sau 7 

ngày 



 

 

 

CÁC GÓI CHỤP TẠI ĐẠI LẢI, TAM ĐẢO, NINH BÌNH, BA VÌ… 

GÓI 

Chi tiết 
BASIC VIP 

STAFF MR.LEE STAFF MR.LEE 
Giá 14.000.000 23.000.000 17.000.000 26.000.000 
Thời gian 1 ngày 
Địa điểm Quý khách chọn 1 trong các địa điểm kể trên 
Make up, làm tóc + phụ 

kiện chụp 
Dịch vụ mặc định có sẵn trong gói 

Váy chụp cô dâu 2 váy 2 váy 3 váy 3 váy 
Album 30x30, bìa thiết kế 30 trang 30 trang 40 trang 40 trang 
Ảnh phóng 60x90 gỗ 1 ảnh 1 ảnh 2 ảnh 2 ảnh 
Ảnh để bàn 20x30 , tráng 

gương 
1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh 

DVD slide show 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ 
 

Quý khách lưu ý: 

- Studio sẽ tính phát sinh 2.000.000 đ đối với gói chụp Ninh Bình nếu quý khách kết hợp chụp 

rừng Cúc Phương / kết hợp chụp Đường Lâm hoặc nội thành Hà Nội đối với gói Ba Vì. 

- Quý khách vui lòng thanh toán chi phí đi lại, ăn uống và phí vào các điểm chụp (nếu có) trong ngày chụp 

cho cả ekip. 

CÁC GÓI CHỤP TẠI MỘC CHÂU, VÂN ĐỒN, TUẦN CHÂU… 

  GÓI 

Chi tiết 
BASIC VIP 

STAFF MR.LEE STAFF MR.LEE 
Giá 16.000.000 24.000.000 19.000.000 27.000.000 
Thời gian 1 ngày 
Địa điểm Quý khách chọn 1 trong các địa điểm kể trên 
Make up, làm tóc + phụ 

kiện chụp 
Dịch vụ mặc định có sẵn trong gói 

Váy chụp cô dâu 2 váy 2 váy 3 váy 3 váy 
Album 30x30, bìa thiết kế 30 trang 30 trang 40 trang 40 trang 
Ảnh phóng 60x90 gỗ 1 ảnh 1 ảnh 2 ảnh 2 ảnh 
Ảnh để bàn 20x30 , tráng 

gương 
1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh 

DVD slide show 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ 

Quý khách lưu ý: 

- Thêm 1 ngày: đối với ekip phát sinh 7.000.000 đ và đối với Mr Lee phát sinh 11.000.000 đ - Quý khách 

sẽ cùng ekip xuất phát sớm từ studio, ngủ trên xe, đến nơi ăn sáng + make up, sau đó đi chụp đến trưa, 

nghỉ ăn trưa và chụp đến cuối giờ chiều là kết thúc. 

- Nếu quý khách có nhu cầu thuê xe đi lại rành đường và các điểm chụp, đặt phòng khách sạn… vui lòng 

liên hệ Hotline 0165.776.6666 để được hỗ trợ/ Quý khách vui lòng lo chi phí đi lại, ăn uống và phí vào 

điểm chụp (nếu có) trong ngày chụp cho cả ekip. 



 

 

 

CÁC GÓI CHỤP TẠI SAPA, QUAN LẠN, MINH CHÂU, CÔ TÔ  

  GÓI 

Chi tiết 
BASIC VIP 

STAFF MR.LEE STAFF MR.LEE 
Giá 20.000.000 28.000.000 23.000.000 30.000.000 
Thời gian 2 ngày 
Địa điểm Quý khách chọn 1 trong các địa điểm kể trên 
Make up, làm tóc + phụ 

kiện chụp 
Dịch vụ mặc định có sẵn trong gói 

Váy chụp cô dâu 2 váy 2 váy 3 váy 3 váy 
Album 30x30, bìa thiết kế 30 trang 30 trang 40 trang 40 trang 
Ảnh phóng 60x90 gỗ 1 ảnh 1 ảnh 2 ảnh 2 ảnh 
Ảnh để bàn 20x30 , tráng 

gương 
1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh 

DVD slide show 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ 

 

Quý khách lưu ý: 

- Thêm 1 ngày : đối với ekip phát sinh 7.000.000 đ và đối với Mr Lee phát sinh 11.000.000 đ  

- Đối với gói chụp tại Đảo: Sáng sớm xuất phát – ăn sáng dọc đường. Dừng tại bến di chuyển tiếp bằng tàu 

cao tốc ra đảo, nhận phòng khách sạn, Resort sau đó nghỉ ngơi ăn trưa, chiều make up, rồi bắt đầu chụp 

đến chiều tối kết thúc. Sáng hôm sau đi chụp đến 11h kết thúc. Nghỉ ngơi, ăn trưa, chiều 14h lên tàu cao 

tốc ra về. 

- Đối với gói chụp Sapa thì kết thúc muộn nhất là 16h ngày hôm sau để kịp lên xe về Hà Nội. 

(Tuỳ từng địa điểm giờ tàu khác nhau lịch trình sẽ thay đổi cho phù hợp). 

- Quý khách vui lòng lo chi phí đi lại, ăn uống và phí vào điểm chụp (nếu có) trong ngày chụp cho cả ekip. 

- Nếu quý khách có nhu cầu thuê xe đi lại rành đường và các điểm chụp, đặt phòng khách sạn… vui lòng 

liên hệ Hotline 0165.776.6666 để được hỗ trợ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÁC GÓI CHỤP TẠI NHA TRANG, ĐÀ NẴNG, ĐÀ LẠT, NINH 

THUẬN, PHÚ QUỐC… 

  GÓI 

Chi tiết 
BASIC VIP SPECIAL LUXURY (VVIP 

ONLY) 

STAFF MR.LEE STAFF MR.LEE MR.LREE 

Giá 24.000.000 33.000.000 27.000.000 37.000.000 80.000.000 

Thời gian 2 ngày 

Địa điểm Quý khách chọn 1 trong các địa điểm kể trên 

Make up, làm tóc + phụ 

kiện chụp 
Dịch vụ mặc định có sẵn trong gói 

Váy chụp cô dâu 2 váy 2 váy 3 váy 3 váy 3 váy chụp + 2 concept set up cùng 

trang phục 

Album 30x30, bìa thiết 

kế 
30 trang 30 trang 40 trang 40 trang 2 album x40 trang Ultra HD ( sần / 

bóng) hộp thiết kế 

Ảnh phóng 60x90 gỗ 1 ảnh 1 ảnh 2 ảnh 2 ảnh 2 ảnh Ultra HD mica khung gỗ 

Ảnh để bàn 20x30 , 

tráng gương 
1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh ultra HD mica khung gỗ, 1 bộ 

10 ảnh gỗ size 20x30, 20x30 

DVD slide show 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 bộ 1 clip prewedding cao cấp ( có sử 

dỤng flycam) 

 

Quý khách lưu ý: 

- Thêm 1 ngày: đối với ekip phát sinh 7.000.000 đ và đối với Mr. Lee phát sinh 11.000.000 đ (quý khách 

chọn phát sinh ngày chụp sẽ được tặng theo 10 trang album). 

Đối với gói Special Luxury, sản phẩm hậu kì sẽ do chính Mr.Lee thực hiện và trả sản phẩm thần tốc sau 7 

ngày 

- Quý khách lo chi phí vé máy bay, đi lại (bao gồm taxi 2 chiều sân bay) ăn nghỉ, phí vào các 

địa điểm trong ngày chụp của ekip chụp (3 người). 

- Khách hàng có thể liên hệ với lễ tân qua Hotline 016.577.66666 để được tư vấn về địa điểm chụp cũng 

như hỗ trợ liên hệ đặt phòng Resort, khách sạn. Dưới đây là một vài recommend Resort có view đẹp và 

phù hợp với chụp ảnh cưới: 

Resort Nha Trang: Six Senses Hide away, AMIANA, Ana mandara, An Lâm Ninh Van Bay, Hòn Tằm, 

Ngọc Sương…. 

Resort Đà Lạt: White Place, Ana mandara…  Quảng Bình: Sun Spa… 

Mũi Né: Princess d’annam, Rock Waterbay, Lanmien… 

 

 

 

 



 

 

 

CÁC GÓI CHỤP TẠI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á, TRUNG QUỐC, HONG 

KONG, MALDIVES, ĐÀI LOAN… 

  GÓI 

Chi tiết 
BASIC VIP LUXURY ( VVIP 

ONLY) 

STAFF MR.LEE STAFF MR.LEE MRLEE 

Giá 28.000.000 45.000.000 33.000.000 52.000.000 70.000.000 

Thời gian 3 ngày 

Địa điểm Quý khách chọn 1 trong các địa điểm kể trên 

Make up, làm tóc + phụ 

kiện chụp 
Dịch vụ mặc định có sẵn trong gói 

Váy chụp cô dâu 2 váy 2 váy 3 váy 3 váy 3 váy chụp + 2 concept set 

up  và trang phục 

Album 30x30, bìa thiết kế 30 trang 30 trang 40 trang 40 trang 2 album x40 trang Ultra 

HD ( sần / bóng) hộp thiết 

kế 

Ảnh phóng 60x90 gỗ 1 ảnh 1 ảnh 2 ảnh 2 ảnh 2 ảnh Ultra HD mica 

khung gỗ 

Ảnh để bàn 20x30 , tráng 

gương 
1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh 1 ảnh ultra HD mica 

khung gỗ, 1 bộ 10 ảnh gỗ 

size 20x30, 20x30 

DVD slide show 1bộ 1 bộ 1 bộ          1 bộ 1 bộ 

 

Quý khách lưu ý:  

Thêm 1 ngày: đối với ekip phát sinh 7.000.000 đ và đối với Mr. Lee phát sinh 11.000.000 đ. Quý khách lo 

chi phí vé Visa (nếu có)  máy bay, đi lại (bao gồm taxi 2 chiều sân bay) ăn nghỉ, phí vào các địa điểm trong 

ngày chụp của ekip chụp (3 người). 

Đối với gói Special Luxury, sản phẩm hậu kì sẽ do chính Mr.Lee thực hiện và trả sản phẩm thần tốc sau 7 

ngày 

Nếu chụp tại Singapore, vui lòng liên hệ Hotline để nhận được sự tư vấn tốt nhất về địa điểm chụp cũng như 

nơi ăn ở nhằm tiết kiệm chi phí. Mr. Lee đang trong giai đoạn khai thác địa điểm mới, nếu lựa chọn 

HongKong hoặc Thái Lan, quý khách vui lòng liên hệ gặp trực tiếp Mr. Lee để nhận được tư vấn. 

 

 

 

 



 

CÁC GÓI DỊCH VỤ QUAY PHIM CƯỚI 

STT GÓI CHI TIẾT GIÁ 

 

 

1 

QUAY 

HẬU 

TRƯỜNG 

( Behind 

the scenes) 

 

Quay BTS – kết hợp và quay cảnh hậu trường khi 

đi chụp. Sản phẩm là một trailer phim hậu trường 

được dựng chuyên nghiệp dùng để chiếu trong 

ngày cưới hoặc để chia sẻ Facebook, bạn bè… 

* Quay tại tỉnh thành khác vui lòng phát sinh 

2.000.000đ và lo chi phí đi lại ăn ở cho ekip. 

 

9.000.000 đ 

( 14.000.000 đ/ 2 ngày) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

QUAY 

PRE- 

WEDDING 

 Quay Pre - Wedding kết hợp trong ngày chụp ảnh 

và dựng thành dạng Movie clip trong đó cô dâu- 

chú rể là nhân vật chính, 1 thước phim ngắn về câu 

chuyện tình yêu. 

 

 Lên ý tưởng, kịch bản với phong cách tự nhiên 

cho cô dâu chú rể, kết hợp quay MV trong ngày 

chụp tại các địa điểm 

tương ứng với gói chụp. 

 

Gồm có: 
- 02 máy quay chuyện dụng Full HD 

- 01 bản full nội dung toàn bộ sự kiện 

- Sản phẩm là 01 bản Trailer thu gọn tầm 3 phút- 5 

phút (tập hợp những gì đẹp nhất. Có thể đăng tải 

lên website, Youtube  hoặc Facebook để chia sẻ 

cho bạn bè…). 

 

- Thời gian trả sản phẩm :  15 – 20 ngày 

* Quay tại tỉnh thành khác vui lòng phát sinh 

3.000.000đ và lo chi phí đi lại ăn ở cho ekip. 
 

 

 

 

 

 

 

16.000.000 đ 

(28.000.000d/ 2 ngày ) 

 

 

3 

 

QUAY 

PRE- 

WEDDING 

( gói riêng ) 

- Sử dụng ngôn ngữ Điện Ảnh để làm một phim kể 

về tình yêu của 2 người, trong đó Cô dâu – Chú rể 

là nhân vật chính. 

- Sử dụng máy quay Điện ảnh 4k chuyên quay 

những bộ phim chiếu rạp. 

- Sử dụng những thiết bị hỗ trợ quay tối tân nhất. 

- Đạo diễn và biên kịch có chuyên môn tư vấn kịch 

bản cho Cô dâu – Chú rể. 

- Sản phẩm là 01 film ngắn có thời lượng 07 – 15p 

tùy vào kịch bản. 

- Video đầu ra phù hợp với mọi thiết bị trình chiếu 

(Chiếu 

rạp, Youtube, TV, DVD,…) với định dạng 4k. 

- Ngoài 40km vui lòng phát sinh 2 triệu (trong 

ngày). 

* Quay tại tỉnh thành khác vui lòng phát sinh 

3.000.000đ và lo chi phí đi lại ăn ở cho ekip. 
 

 

 

 

 

20.000.000 đ 

( 34.000.000 đ / 2 ngày) 



 

 DỊCH VỤ IN ẤN VÀ THIẾT KẾ ALBUM, HÌNH ẢNH 

STT SẢN PHẨM CHI TIẾT GIÁ 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ẢNH PHÓNG 

( chỉnh sửa và in 

ấn) 

Laminate 60x90 600.000 đ 

Laminate 80x120 800.000 đ 

Laminate 50x75 500.000 đ 

ảnh gương 20x30 300.000 đ 

ảnh gương 50x75 900.000 đ 

ảnh gương 60x90 1.000.000 đ 

Mica hậu gỗ 50x75 1.500.000 đ 

Mica hậu gỗ 60x90 1.800.000 đ 

Mica siêu mỏng 60x90 2.000.000 đ 

Mica đèn led 60x90 5.200.000 đ 

Các kích cỡ khác Liên hệ hotline để được 

tư vấn 

 

2 
ALBUM ẢNH 

CƯỚI 

( thiết kế và in 

ấn) 

Phát sinh tờ album ( đơn giá/ 1 tờ) 250.000 đ 

Album dạng tạp trí 30x30 : 50 trang 4.500.000 đ 

Album dạng tạp trí 30x30 : 80 trang 7.000.000 đ 

 

3 

CÁC DỊCH VỤ 

THIẾT KẾ & IN 

ẤN KHÁC 

 

LIÊN HỆ HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

 

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 sau khi chụp xong. 

- 20% còn lại được thanh toán sau khi khách hàng nhận được đầy đủ album, ảnh phóng. 

- Với những khách hàng không ở tại Hà Nội – sau khi việc thiết kế và in ấn được hoàn tất, khách 

hàng sẽ phải thanh toán trước qua tài khoản số tiền còn lại và báo lại địa chỉ - Album sẽ được 

chuyển qua đường Chuyển Phát Nhanh. Phí vận chuyển sẽ do khách hàng thanh toán. 

- Khách hàng có thể dời ngày chụp nếu báo trước khoảng từ 3-10 ngày– Studio chúng tôi sẽ sắp 

xếp ngày chụp khác trong phạm vi những ngày còn trống. 

- Trong những tháng cao điểm (từ tháng 8 đến tháng 4) Nếu khách hàng báo hoãn sát ngày chụp 

(từ 1–3 ngày) quý khách sẽ phải chịu số tiền phạt là 10% tổng giá trị gói chụp 

         

 

 

 

 

 

 



Nếu quý khách đơn phương hủy hợp đồng trong trường hợp: 

Báo hủy sau thời điểm kí hợp đồng, quý khách sẽ phải chịu số tiền phạt là 10% tổng giá trị gói 

chụp. 

Nếu trong trường hợp báo hủy sát ngày chụp (từ 1–3 ngày) quý khách sẽ phải chịu số tiền phạt là 

20% tổng giá trị gói chụp. 

 

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

- Bùi Viết Sơn – STK : 0011003592911 – Ngân Hàng Vietcombank 

- Chi nhánh : Sở giao dịch Ngân Hàng Ngoại Thương 

 

 

Chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Mr.Lee studio 

Mr.Lee Studio 

Address: 24 Lê Quý Đôn  - Hà Nội 

Hotline: 016.577.66666        

Website: www.mrlee.vn 

Mail: mrlee@mrlee.vn 

http://www.mrlee.vn/
mailto:mrlee@mrlee.vn

