
Premium Membership

Hồ bơi vô cực

Không thu phí cho 1 bé 6 tuổi

Ghế hồ bơi & khăn tắm (tùy vào chỗ trống)

Wi-fi

Hồ Jacuzzi

Phòng Yoga

Phòng Gym

Phòng xông hơi hồng ngoại

Dịch vụ ẩm thực
(Không bao gồm nước có cồn / tối đa 4 khách)

Giá phòng được niêm yết trên website

Tất cả liệu trình Spa

Sản phẩm bán lẻ tại Spa

GIÁ GÓI THÀNH VIÊN

TRẺ EM 6 - 12 TUỔI
- PHẢI ĐI KÈM BỞI 1 NGƯỜI LỚN

Không Giới Hạn

GIẢM 20%

GIẢM 20%

GIẢM 20%

GIẢM 50%

Đơn giá đã bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

06 
THÁNG

03
THÁNG

01
THÁNG

12 
THÁNG

3,000,000 6,000,000 9,000,000 15,000,000

1,500,000 3,000,000 4,500,000 7,500,000

QUYỀN LỢI BAO GỒM

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ:

Thẻ thành viên không thể hoàn tiền, quy đổi thành tiền, hoặc trao đổi các dịch vụ hay sản phẩm khác.

Thẻ thành viên không được áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác.

Thẻ thành viên có thời hạn như quy định và không được gia hạn, hư hao hoặc mất thẻ thành viên sẽ 

không được cấp lại.

Bản gốc thẻ thành viên phải được gửi ở quầy lễ tân dịch vụ sử dụng bởi chủ thẻ.

Nghiêm cấm các hình thức thay đổi, sao chép hoặc in lại thẻ thành viên.

Một số dịch vụ có thể bị giới hạn vào những ngày có sự kiện đặc biệt.



Premium Membership

The prices include 10% VAT and 5% service charge

TERMS AND CONDITIONS:

The card is not refundable, cannot be redeemed for cash or exchanged to other products or services.

The card cannot be used in conjunction with any other special offers.

The card is valid until the mentioned date & cannot be extended, loss or damaged cannot be 

replaced.

Original card must be presented on arrival by the card holder.

Any alteration, copying or re-production of this card is strictly prohibited.

Some access may be restricted on special event days.

Infinity rooftop pool access

Complimentary 1 kid under 6 years old

Sunbathing chair & towel (subject to availability)

Wi-fi

Jacuzzi access

Yoga room access

Gym access

Infrared sauna

Food and Beverages outlets
(excluding alcohol / up to 4 guests in total)

Accommodation based on website rate

Any Spa treatment

Spa retail products

MEMBERSHIP PRICE

CHILDREN FROM 6 - 12 YEAR OLD
- MUST BE ACCOMPANIED BY ONE ADULT

Unlimited

20% OFF

20% OFF

20% OFF

50% OFF

06 
MONTHS

03
MONTHS

01
MONTH

12 
MONTHS

3,000,000 6,000,000 9,000,000 15,000,000

1,500,000 3,000,000 4,500,000 7,500,000

BENEFITS INCLUDING


