Virgin Active Fitness Club Notice
To all our dedicated Virgin Active Fitness Club Members,
We know how committed you are to an active lifestyle, and the
benefit you get from working out, but despite our heightened hygiene
measures and practices in response to the Coronavirus (COVID-19),
Virgin Active Fitness Clubs will be temporarily closed until 30 April 2020,
as per the latest Thai Government Mandate announcement as of
27 March 2020. We will continue to monitor the situation and update
you with any developments in line with government guidelines.
--Please be assured that during our club closure, we will not charge
membership fees, service fees, personal trainer fees, or locker rental.
There is nothing that you need to do, as we will complimentary freeze
your memberships automatically. Various fees will ONLY resume as
usual when our clubs re-open.
In addition, our Virgin Active teams from around the world have come
together to give you the workout you’ve been craving (minus a piece
of equipment or two). Soon you’ll be able to enjoy your favourite
exercise experiences daily right from the comfort of your own home
via your Virgin Active mobile application. So please stay tuned.
--Thank you for your kind cooperation and for keeping our fitness clubs
safe. Please look after yourself and your family.
Together we will be stronger, healthier and happier.
With love and care,
Virgin Active Thailand
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ประกาศ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนสคลับ
เรียนสมาชิก เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนสคลับ ทุกท่าน
เรารู้ว่าท่านมีความมุ่งมั่นในการดําเนินชีวิตเพื่อผลลัพธ์การออกกําลังกายตามที่ท่านตั้งเป้าไว้
แม้ว่าเราได้ออกมาตรการป้องกันและยึดมั่นกับมาตรฐานความสะอาดของคลับเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ป้องกันการระบาดของ Coronavirus (COVID-19) เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนสคลับมีความจําเป็น
ต้องปิดคลับชั่วคราวถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งสอดคล้องกับคําสั่งของรัฐบาลไทยล่าสุด ณ
วันที่ 27 มีนาคม 2563 เราจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและคอยอัพเดทท่านตามแนวทาง
ของรัฐบาลต่อไป
--ในช่วงเวลาที่คลับของเราปิดให้บริการ ขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดมั่นใจได้ว่า เราจะไม่เรียกเก็บค่า
สมาชิก ค่าบริการของผู้ฝึกสอนส่วนตัว หรือค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ โดยที่ท่านไม่ต้องดําเนินการใดใด
เนื่องจากทางเราจะดําเนินการพักสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ และค่าบริการต่าง ๆ จะมีการเรียกเก็บ
ตามปกติ เมื่อคลับสามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้ง
ทีมเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ของเราได้รวมตัวกันจากทั่วโลกเพื่อค้นหาวิธีที่จะนําประสบการณ์ออกกําลังกาย
ดี ๆ มาบริการให้คุณได้ออกกําลังกายแบบไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์มากมายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
เร็ว ๆ นีค
้ ุณจะสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การออกกําลังกายที่คุณชื่นชอบจากบ้านของ
ท่านเองผ่านทาง เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ โมบายแอพฯ ให้ท่านได้บริหารสุขภาพกันแบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน
--ขอขอบคุณสําหรับความร่วมมือ โปรดดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพของท่านและครอบครัว
เราสัญญาจะอยู่เคียงข้างคุณ เพื่อคุณตลอดไป
ด้วยความรักและห่วงใย
เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์)
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