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Chương trình khuyến mãi chào Tháng 6
- Đà Lạt mùa này thật huyền ảo!
- Nếu Royal ưu đãi cho Gói chụp Đà lạt có nàng nào đăng ký ngay không !!!
- Comment bên dưới để dc tư vẫn và nhận giá ưu đãi cho mùa hè này nhé!
 Trọn gói Đà lạt: 15.000.000 giảm còn 12.000.000 (Miễn phí toàn bộ: Xe, vé vào các điểm chụp, công thợ,
đạo cụ, hoa cầm tay, trang phục chụp hình cưới..v..v CAM ĐOAN KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ


TẶNG GÓI CHỤP FLYCAM TRÊN KHÔNG

Quà Tặng: *** Áp Dụng cho khách hàng book kèm
 TẶNG XE HOA RƯỚC DÂU ĐỜI MỚI (4 TIẾNG TP)
 Giảm 50% phí quay clip prewedding 2 máy quay
 Giảm 2.000.000 khi đặt gói dịch vụ cưới
 Giảm 30% phí thuê váy cưới
 Giảm 10% dịch vụ trang trí ngày cưới

gói ngày cưới

Chuẩn bị trang phục để chụp ảnh:
ất trang điểm chính.
– 5 lần dặm mặt và thay đổi kiểu tóc khi thay đổi trang phục
ắng hoặc màu tùy chọn theo ý của khách hàng)
ộ trang phục couple hoặc váy thời trang (khách hàng tự chuẩn bị theo tư vấn)
ền thống ( khách tùy chọn)
ải và đạo cụ đi kèm
Trọn bộ sản phẩm :
Ảnh gốc chụp thoải mái trên 500 file chuẩn
ổ lớn 25×35 hoặc 30×30 (31 trang ) chất liệu Hàn Quốc mới hoặc photobook tạp chí
copy 10×10 (có thể đổi 1 ảnh cổng)
ảnh cổng để nhà hàng khổ 70x100 (bao khung)
ộ ảnh để bàn trang trí galary có kèm khung gỗ
ỏ xách đựng album
ặng đĩa chiếu 3D trình chiếu trên nhà hàng
ộ file gốc không nén + file hình design

 Trọn gói Phim Trường Lamour, Green house, Alibaba, cabin 69, endee garden, secrect garden, Mộc
Thanh, Đông Nam, White house, jeju : 7.600.000 giảm còn 5.600. 000
 Trọn gói Phim Trường Châu Âu 7 Kỳ Quan: 6.800.000 giảm còn 4.800. 000
 Trọn gói Bửu Long: 9.200.000 giảm còn 7.200.000
 Trọn gói Hồ Tràm – Hồ Cốc hoặc Vũng Tàu: 10.800.000 giảm còn 7.800.000
 Trọn gói Vĩnh Hy – Ninh Thuận, Phú Quốc, Nha Trang: 16.000.000 giảm còn 13.000.000
 Trọn gói Đà lạt: 15.000.000 giảm còn 12.000.000
 Trọn gói Đà Nẵng + Hội An: 16.000.000 giảm còn 12.000.000

*** Áp Dụng cho khách hàng ký vào tháng 6
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TRỌN GÓI TIỆC NGÀY CƯỚI: 6.900.000

GIẢM CÒN 4.900.000

- Dịch vụ trong ngày cưới:
Trang phục cưới

-

2 Sorie cao caáp (1 traéng luxury cao caáp ngaøy cöôùi (môùi 100%), 1 Sorie maøu cao caáp ngaøy cöôùi )
2 Veston ngaøy cöôùi
(Toaøn boä vaùy cöôùi do khaùch haøng choïn löïa, khoâng giôùi haïn giaù tieàn vaø loaïi vaùy cöôùi)
Trang söùc vaø phuï kieän ñi keøm theo sorie

Quay phim
chuïp aûnh

-

1 buổi coâng thôï quay phim thaønh phoá (maùy quay full HD)
1 usb phim chuaån HD + 2 DVD
1 buổi thôï chuïp aûnh noäi thaønh
Taëng 100 aûnh tieäc khoå 13x18
1DVD file aûnh tieäc

Make up

- 1 laàn makeup ngaøy cöôùi (taïi tieäm)

Hoa cöôùi

- 1 boù hoa töôi + 2 hoa caøi aùo (khaùch choïn maãu theo catalogue)

Hoã trôï maâm quaû vaø khay röôïu ngaøy cöôùi

TRỌN GÓI NGÀY CƯỚI: 8.900.000 GIẢM CÒN 6.900.000
- Dịch vụ trong ngày cưới:

Trang phuïc cöôùi

1 aùo daøi cöôùi truyeàn thoáng (khaên ñoáng hoaëc voan )
1 Sorie traéng cao caáp ngaøy cöôùi (môùi 100%)
2 Sorie maøu cao caáp ngaøy cöôùi
2 Veston ngaøy cöôùi
(toaøn boä vaùy cöôùi do khaùch haøng choïn löïa, khoâng giôùi haïn giaù tieàn vaø loaïi vaùy cöôùi)
Trang söùc vaø phuï kieän ñi keøm theo sorie

Quay phim
chuïp aûnh

-

1 ngaøy coâng thôï quay phim thaønh phoá (maùy quay full HD)
1 usb phim chuaån HD + 2 DVD
1 ngaøy thôï chuïp aûnh noäi thaønh
Taëng 100 aûnh tieäc khoå 13x18
1DVD file aûnh tieäc

Make up

-

2 laàn makeup ngaøy cöôùi (taïi tieäm)

Hoa cöôùi

-

2 boù hoa töôi + 4 hoa caøi aùo (khaùch choïn maãu theo catalogue)

Hoã trôï maâm quaû vaø khay röôïu ngaøy cöôùi

TRỌN GÓI NGÀY CƯỚI: 10.900.000 GIẢM CÒN 8.900.000
- Dịch vụ trong ngày cưới:

Trang phuïc cöôùi

Quay phim
chuïp aûnh

-

1 aùo daøi cöôùi truyeàn thoáng (khaên ñoáng hoaëc voan )
1 Sorie traéng cao caáp ngaøy cöôùi (môùi 100%)
2 Sorie maøu cao caáp ngaøy cöôùi
2 Veston ngaøy cöôùi
(toaøn boä vaùy cöôùi do khaùch haøng choïn löïa, khoâng giôùi haïn giaù tieàn vaø loaïi vaùy cöôùi)
Trang söùc vaø phuï kieän ñi keøm theo sorie
-

1 ngaøy coâng thôï quay phim thaønh phoá + ngày đám hỏi (maùy quay full HD)
1 usb phim chuaån HD + 2 DVD
1 ngaøy thôï chuïp aûnh noäi thaønh + ngaøy ñaùm hoûi
Taëng 150 aûnh tieäc khoå 13x18
1DVD file aûnh tieäc

Make up

- 2 laàn makeup ngaøy cöôùi taïi tieäm + 1 ngaøy makeup ñaùm hoûi

Hoa cöôùi

- 2 boù hoa töôi + 4 hoa caøi aùo (khaùch choïn maãu theo catalogue)

Hoã trôï maâm quaû vaø khay röôïu ngaøy cöôùi

