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DANH MỤC BÁO GIÁ 
          

I – TRÁP ĂN 

HỎI 

CHI TIẾT                 GIÁ TIỀN 

 

Lễ ăn hỏi 5 tráp 

Truyền thống 

( 100 xuất ) 

- Tráp cau, trầu vỏ 100 quả cau dán chữ hỷ đỏ (Theo thời giá). 

- Tráp rượu, chè, thuốc ( rượu vang ChiLe , 0,5kg chè Tân 

Cương, thuốc lá 555) 

- Tráp hoa quả kết đẹp  

- Tráp bánh cốm 

- Tráp bánh xu xê. 

( khuyến mại : 10 phong bì lại duyên, 3 phong bì lễ gia tiên, 

túi chia quà). 

 

 

 

 

 

5.250.000  VNĐ 

Lễ ăn hỏi 5 tráp 

130 xuất chia 

Thành phần giống loại 100 xuất chia. 5.800.000 VNĐ 

Lễ ăn hỏi 5 tráp 

150 xuất chia 

Thành phần giống 100 xuất chia. 6.350.000 VNĐ 

 

 

Lễ ăn hỏi 7 tráp 

Truyền thống 

( 100 xuất) 

- Tráp cau, trầu vỏ 100 quả cau có dán chữ hỷ (Theo thời giá) 

- Tráp Sen  

- Tráp Phu Thê 

- Tráp bánh cốm (Số lượng 100 cái) 

- Tráp rượu, thuốc ( 3 chai rượu vang ChiLe, 3 tút thuốc lá 

555 , 0,5kg chè ) 

- Tráp hoa quả trình bày đẹp, kết hoa tươi 

- Tháp bánh đậu xanh (Rồng Vàng Minh Ngọc)  

 Khăn phủ đẹp, mâm và tráp loại đẹp. 

 

 Khuyến mại: 

- Tặng 03 phong bì lễ gia tiên, 14 phong bì lại duyên,túi chia 

hỷ đỏ 

- Giá thực tế có thể điều chỉnh theo thời điểm và thị trường 

- Khuyến mại vận chuyển trong bán kính 5km 

 

 

 

 

 

 

 

6.300.000 VNĐ 

Lễ ăn hỏi 7 tráp 

truyền thống 130 

xuất chia 

Thành phần giống loại 100 xuất chia  

 

6.900.000 VNĐ 
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Lễ ăn hỏi 7 tráp 

truyền thống 150 

xuất chia 

Thành phần giống loại 100 xuất chia 

 

8.050.000 VNĐ 

 

 

 

 

 

 

Lễ ăn hỏi 9 tráp 

Truyền thống 

( 100 xuất) 

- Tráp Cau 100 quả dán chữ hỷ đỏ ( theo thời giá ) 

- Tráp bánh cốm Nguyên Ninh 

- Tráp sen trần hàng Điếu  

- Tráp chè Thái Nguyên  

- Tráp 3 rượu vang Chile + 3 thuốc 555 kết lẵng đẹp, 

- Tráp bánh phu thê Bảo Minh 65g loại to  

- Tráp Xôi gấc hoa mai đậu xanh to 

- Tráp lợn sữa quay  

- Lẵng hoa quả kết hoa tươi loại đặc biệt 

 

Khuyến mại: 

- Tặng 03 phong bì lễ gia tiên, 14 phong bì lại duyên,túi chia 

hỷ đỏ 

- Giá thực tế có thể điều chỉnh theo thời điểm và thị trường 

- KM vận chuyển trong bán kính 5km 

 

 

 

 

 

8.000.000 VNĐ 

Lễ ăn hỏi 9 lễ 

truyền thống 130 

xuất chia 

Thành phần giống loại 100 xuất chia 8.500.000 VNĐ 

Lễ ăn hỏi 9 lễ 

truyền thống 150 

xuất chia 

Thành phần giống loại 100 xuất chia 

 

9.800.000 VNĐ 

 

 

Tráp ăn hỏi 5 lễ 

rồng phượng ( 

100 xuất chia) 

- Tráp cau 100 quả dán chữ hỷ đỏ 

- Bánh Cốm  

- Phu Thê 

- Lãng rượu thuốc kết hoa tươi 

- Cặp rồng phượng cuốn nhau  

(Khuyến mại: 10 phong bì lại duyên, 3 phong bì lễ gia tiên, 

túi chia quà ) 

 

 

6.250.000 VNĐ 

 

 

 

 

Tráp ăn hỏi 7 lễ 

rồng phượng ( 

100 xuất chia ) 

 

- Tráp trầu cau 100 quả dán chữ hỷ ( Theo thời giá ) 

- Tráp bánh cốm Nguyên Ninh 

- Tráp bánh phu thê 

- Tráp chè 

- Tráp hoa quả rồng  

- Tráp hoa quả Phượng 

- Tráp rượu ( vang Chile + thuốc lá 555 ) 

Khuyến mại: 

 

9.100.000 VNĐ 
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- Tặng 03 phong bì lễ gia tiên, 14 phong bì lại duyên,túi chia 

hỷ đỏ 

- Giá thực tế có thể điều chỉnh theo thời điểm và thị trường 

- KM vận chuyển trong bán kính 5km 

Tráp rồng phượng 

7 lễ 130 xuất chia 

Thành phần giống loại 100 xuất chia 9.650.000 VNĐ 

Tráp rồng phượng 

7 lễ 150 xuất chia 

Thành phần giống loại 100 xuất chia 12.00.000 VNĐ 

 

 

 

 

 

 

Tráp ăn hỏi 9 lễ 

rồng phượng (100 

xuất chia) 

 

- Tráp trầu cau 100 quả dán chữ hỷ đỏ kết hoa đặc biệt 

- Tráp bánh cốm Nguyên Ninh 

- Tráp bánh phu thê 

- Tráp chè 

- Tráp hoa quả rồng  

- Tráp hoa quả Phượng 

- Tráp rượu ( vang Chile + thuốc lá 555 ) kết hoa tươi đặc 

biệt 

- Xôi gấc hoa đỗ vàng 

- Lợn sữa quay 7kg. 

 

Khuyến mại: 

- Tặng 03 phong bì lễ gia tiên, 14 phong bì lại duyên,túi chia 

hỷ đỏ 

- Giá thực tế có thể điều chỉnh theo thời điểm và thị trường 

- KM vận chuyển trong bán kính 5km 

 

 

10.700.000 VNĐ 

Tráp ăn hỏi 9 lễ 

rồng phượng (130 

xuất chia) 

Thành phần giống loại 100 xuất chia 11.300.000 VNĐ 

Tráp ăn hỏi 9 lễ 

rồng phượng (150 

xuất chia) 

Thành phần giống loại 100 xuất chia 12.200.000 VNĐ 

 

 

 

 

 

 

Tráp ăn hỏi 11 lễ 

rồng phượng (100 

xuất chia ) 

 

- Tráp trầu cau 

- Tráp bánh cốm Nguyên Ninh 

- Tráp bánh phu thê 

- Tráp chè 

- Tráp hoa quả rồng  

- Tráp hoa quả Phượng 

- Tráp rượu (vang Chile + thuốc lá 555) 

- Xôi gấc hoa đỗ vàng 

- Lợn sữa quay 7kg 

- Tráp Đậu xanh 

- Tráp sen trần  

 

13.500.000 VNĐ 
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Khuyến mại: 

- Tặng 03 phong bì lễ gia tiên, 14 phong bì lại duyên,túi chia 

hỷ đỏ 

- Giá thực tế có thể điều chỉnh theo thời điểm và thị trường 

- KM vận chuyển trong bán kính 5km 

Tráp ăn hỏi 11 lễ 

rồng phượng (130 

xuất chia) 

 

  

Thành phần giống loại 100 xuất chia 

12.900.000 VNĐ 

II – BÀN GHẾ CHI TIẾT GIÁ TIỀN 

Bộ bàn ghế nhựa 

VIP 

- 1 bàn Xuân Hoà + 6 ghế đẩu + bộ khan phủ + áo ghế + nơ 

ghê + ấm chén + gạt tàn + 2 đĩa đựng bánh kẹo 

160.000 VNĐ 

Bộ bàn ghế nhựa - 1 bàn Xuân Hoà + 6 ghế đẩu + ấm chén + gạt tàn + 2 đĩa 

đựng bánh kẹo 

100.000 VND 

Bộ bàn ghế Xuân 

Hoà thường 

- 1 bàn Xuân hoà + 6 ghế tựa gấp + ấm chén + gạt tàn + 2 

đĩa đựng bánh kẹo  

120.000 VNĐ 

Bộ bàn ghế Xuân 

Hoà VIP 

- 1 bàn Xuân hoà + 6 ghế tựa gấp + ấm chén + gạt tàn + 2 

đĩa đựng bánh kẹo + khăn trải bàn trắng + áo ghế + nơ may 

200.000 VNĐ 

Bộ bàn ghế Xuân 

Hoà cao cấp 

- 1 bàn Xuân hoà + 6 ghế tựa gấp + ấm chén + gạt tàn + 2 

đĩa đựng bánh kẹo + khăn trải bàn trắng + áo ghế + nơ voan 

cài hoa lụa hoặc nơ duy băng gắn hoa giấy 

260.000 VNĐ 

Bộ bàn ghế 

Banquit tiêu 

chuẩn KS 5 sao 

- 1 bàn  quây+ 6 ghế banquit + ấm chén + gạt tàn + 2 đĩa 

đựng bánh kẹo + áo ghế + nơ ghế cao cấp hoa xếp + 1 bát 

hoa lụa để bàn bọc đá cao cấp 

350.000 VNĐ 

Bộ bàn ghế 

Chiravia 

1 bàn + 6 ghế + nơ voan cài hoa theo yêu cầu + 1 bình hoa 

để bàn cao , khan trải bàn cao cấp 

800.000 VNĐ 

Bàn coctai Bàn kt 60cm + khan trải bàn + nơ thắt theo tone màu 250.000 VNĐ 

Bàn để trap bán 

quây 

Bàn Xuân hoà bắn quay đỏ hoặc trắng, trải senquin 100.000VNĐ/1 bàn 

III – CỔNG 

HOA 

  

Cổng hoa loại 

thường  

Cổng hoa vòm tròn hoặc vuông kt 2m x 2,5m hoa cắm lửng 

+ pha lê + lụa cuốn chân 

1.600.000 VNĐ 

Cổng hoa lụa cắm 

kín chân 

Cổng hoa vòm hoặc vuông kt giao động từ 2m x 2,5 – 2,5 x 

3m cắm kín chân + pha lê  

2.000.000 VNĐ 

Cổng hoa vòm ô Hoa cắm kín vòm ô và chân +pha lê cao cấp 3.500.000 VNĐ 

Cổng hoa SH Thiết kế theo phong cách mới kt free, cắm kín hoa 4.500.000 VNĐ 

Cổng hoa thiên 

nga 

1 Cổng hoa vòm tròn hoặc vuông cắm kín chân + 6 con 

thiên nga trắng chất liệu hoa giả + pha lê + lụa trang trí 

5.500.000 VNĐ 

Cổng hoa giấy  Cổng hoa có kt giao đông 2m x 2,5m ,hoa giấy cao cấp + 

pha lê + hạt vòng trang trí + lụa  

2.500.000 VNĐ 
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Cổng hoa tươi Phụ thuộc vào loại hoa và mùa 6– 20.000.000 VNĐ 

Cổng bóng bay Cổng tại nhà + cổng hội trường 600 – 900 VNĐ 

IV – NHÀ BẠT CHI TIẾT GIÁ 

Nhà bạt thường 

thắt nơ 

Nhà bạt voan thắt nơ theo tone màu  < 30 = 

2.500.000VND/1 

gian 

> 30m2 = 

60.000/1m2 

 

Nhà bạt hàng rào 

pha lê + cầu hoa 

Nhà bạt voan + hàng rào hoa + pha lê + cầu hoa + điện thắp 

sáng 

< 30m2 = 

3.000.000VNĐ 

> 30m2 = 

110.000/1m2 

Nhà bạt Vip Nhà bạt vải lụa + senquin + hàng rào CNC + trần nóc + cầu 

hoa + hoa nhà bạt + điện thắp sang + pad led đánh góc 

< 30m2 = 4.800.000 

VNĐ 

> 30m2 = 

180.000/1m2 

Nhà bạt không 

gian VIP 

Nhà bạt giàn khung sắt + trang trí lụa + cầu hoa + đèn led + 

pha lê 

200.000/1m2 

V- PHÔNG 

CƯỚI 

  

Phông in bạt 

Hiflex 

Bạt in + khung sắt  180.000/1m2 

Phông in bạt đục 

oze 

Bạt in + đục lỗ treo 120.000/1m2 

Phông lụa viền 

hoa lụa cắm 30m 

– 50%  

Phông vải lụa cao cấp + hoa lụa + hạt vòng + dây hoa thả + 

khánh tên 

Kt từ 7 – 9m2 Phát sinh x 300k/1m dài 

1.600.000 VNĐ 

Phông lụa viền 

hoa cắm full 

100% 

Phông vải lụa cao cấp + hoa lụa + hạt vòng + dây hoa + 

khánh tên 

Kt từ 7 – 9m2 Phát sinh x 300k/1m dài 

1.800.000 VNĐ 

Phông hoa giấy 

30 – 50%  

Phông lụa cao cấp + hoa giấy nghê thuật  

Kt từ 7 – 9m2 Phát sinh x 300k/1m dài 

1.600.000 VNĐ 

Phông hoa giấy 

full hoa 

Phông lụa cao cấp + hoa giấy nghê thuật  

Kt từ 7 – 9m2 Phát sinh x 3=500k/1m2 

4.500 – 5.500.00 

VNĐ 

Phông hoa tươi Theo thời điểm và theo loại hoa 4.500 – 6.500.000 

VNĐ 

Khánh tên Đề can bồi fomex 550.000 VNĐ 

Bộ tên chữ xốp  Bộ chữ xốp 3D 750.000VNĐ 
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Backdrop hoa 

giấy 40 – 60 % 

hoa 

Hoa giấy + khung sắt + bạt in ( hoa giấy phổ thông giấy 

mếch 

400.000/1m2 

Backdrop hoa 

giấy  

Bạt + khung + hoa giấy nghệ thuật full 100% 500.000/1m2 

Backdrop hoa lụa  Khung sắt + hoa lụa full  750.000/1m2 

Backdrop lá Khung sắt + lá xanh + hoa tươi điểm xuyến 1.000.000/1m2 

Backdrop hoa 

tươi 

Hoa tươi theo nhu cầu + phụ thuộc thời điểm  1.200 – 

1.500.000/1m2 

VI – ÂM 

THANH 

CHI TIẾT GIÁ 

Âm thanh phát 

biểu  

2 loa + mic + âm li 2.000.000 VNĐ 

Âm thanh phát 

biểu + trình chiếu 

DVD 

2 loa +mic + âm li + đầu DVD 2.500.000 VNĐ 

Âm thanh 

karaoke 

2 loa + mic + âm li + đầu KTV + tang âm + kỹ thuật viên 3.500.000 VNĐ 

Âm thanh ca sĩ 

hát 

 6.500.000 VNĐ 

VII – CÁC 

DỊCH VỤ 

KHÁC 

CHI TIẾT GIÁ 

Quay phim truyền 

thống 

Số lượng 01 buổi quay nội thành + dựng phim + xuất 2 đãi 

gốc trả tư liệu 

3.000.000 VNĐ 

Chụp ảnh Số lượng 01 buổi Số lượng ảnh 200 – 300 ảnh + trả file 2.000.000 VNĐ 

Trang điểm cô 

dâu ngày ăn hỏi  

Làm tóc + mặt 800.000 VNĐ 

Xe điện  Xe 7 chỗ ngồi 450k/1h 

Trang điểm cho 

cô dâu ngày cưới 

Làm tóc + mặt 1.500.000 VNĐ 

Trang điểm làm 

tóc VIP 

Làm tóc + mặt 2.500.000 VNĐ 

Trang điểm cho 

mẹ cô dâu chú rể 

Làm tóc + mặt 600 – 800.000 VNĐ 

Xích lô Đi ăn hỏi 300.000/1 buổi 

Đèn pad led Dọi tiểu cảnh, đánh góc 250k/1 đèn 

 


