TRUNG TÂM THỂ DỤC EQUINOX

PHÍ HỘI VIÊN
CÁC LOẠI THẺ HỘI VIÊN

Số người

Phí Hội Viên
Một Tháng

Ba Tháng

Sáu Tháng

1,200,000

PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN MỚI

1 người

HỘI VIÊN CÁ NHÂN

1 người

3,500,000

8,500,000

16,500,000

24,000,000

GIA ĐÌNH
(2 người lớn và 2 trẻ em dưới 16 tuổi)

4 người

7,000,000

16,000,000

30,000,000

51,500,000

HỘI VIÊN BƠI
(Bao gồm sử dụng phòng xông hơi nước, xông hơi
khô và hồ thủy lực)

Quyền Lợi

Một Năm

Giảm 20% phí giặt ủi.
Giảm 20% phí massage và 10% cho các
dịch vụ khác ngoại trừ các trọn gói spa
đã ấn định sẵn và các lọai sản phẩm.
Giảm 15% giá vé buffet tối tại nhà hàng

1 người

2,800,000

6,500,000

11,000,000

21,000,000

Chit Chat và giảm 15% giá thức ăn tại
nhà hàng Orientica.
* Trên tổng số tiền của hóa đơn

HỘI VIÊN BƠI TRẺ EM
(trẻ em dưới 16 tuổi chỉ sử dụng hồ bơi)

1 người

NGOÀI GIỜ CAO ĐIỂM
(Từ 8g00 đến 16g00, Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày Lễ)

1 người

PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG
(Chỉ áp dụng cho hội viên năm)

1 người

3,500,000

1 người

10% phí hội
viên năm/tháng

2,500,000

4,500,000

8,500,000

16,000,000

* Giảm giá không áp dụng cho các
chương trình khuyến mãi

PHÍ VẮNG MẶT
(Chỉ áp dụng cho hội viên năm. Yêu cầu thông báo
thời gian vắng mặt)

2,000,000

5,500,000

10,500,000

19,000,000

Tham gia hội viên:
3 tháng

: tặng 1 phiếu mát-xa

6 tháng

: tặng 3 phiếu mát-xa

12 tháng

: tặng 6 phiếu mát-xa

hoặc 1 phiếu ăn tối cho hai người tại
nhà hàng Chit Chat

Taát caû phí hoäi vieân ñöôïc tính baèng VND, coäng theâm phí dòch vu ï5% vaø 10% thueá VAT.
Taát caû phí treân sẽ khoâng ñöôïc hoaøn traû.
Phòng tập thể dục, phòng xông hơi ướt, phòng xông hơi khô và hồ thủy lực chỉ dành cho người từ 16 tuổi trở lên sử dụng.

