
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC PHONG THUỶ MAXI 

                    Website: https://phongthuymaxi.com/                    Hotline: 024 66 82 33 55  

                                          Địa chỉ: 229 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ 

STT NỘI DUNG BIỂU PHÍ ĐƠN VỊ  THỜI GIAN  Ghi chú 

1.  Tư vấn phong thuỷ nhà ở (xây mới và cải 

tạo) 

130.000-200.000 M2 5-10 ngày  - Mặt bằng thiết kế 2D 

- Do thầy phong thuỷ của Maxi trực tiếp đo đạc và tư vấn. 

-Tặng kèm gói xác định vị trí tài lộc, thần tài, đặt két trị 

giá 3tr. 

- Tặng kèm gói xác định vị trí học hành, xuất ngoại cho 

con trị giá 3tr 

- Tặng kèm quẻ dịch cát hung trị giá 500K 

- Tặng kèm gói tư vấn hoá giải phương vị xấu của năm trị 

giá 3tr. 

- Tặng kèm gói xem ngày giờ trị giá 2tr. 

2.  Hồ sơ tư vấn phong thuỷ nhà ở xây mới và 

cải tạo…. tại văn phòng. 

130.000-200.000 M2 5-10 ngày  

3.  Phong thuỷ cải tạo nhà chung cư 200.000 M2 5-10 ngày  

4.  Tư vấn phong thuỷ văn phòng 130.000-200.000 M2 5-10 ngày  

5.  Tư vấn phong thuỷ không gian kinh doanh. 130.000-200.000 M2 5-10 ngày  
6.  Phong thuỷ nhà máy, xí nghiệp. 130.000-200.000 M2 5-10 ngày  

7.  Hồ sơ tư vấn phong thuỷ văn phòng, kinh 

doanh, nhà máy,…. tại văn phòng 

100.000-130.000 M2 5-10 ngày  

8.  Resort, khu du lịch, trang trại,  LH M2 Theo thực tế - Tặng kèm quẻ dịch cát hung trị giá 500K 

- Tặng kèm gói xem ngày giờ trị giá 2tr. 

- Mặt bằng thiết kế 2D 

- Do thầy phong thuỷ của Maxi trực tiếp đo đạc và tư vấn. 

- Do thầy phong thuỷ của Maxi trực tiếp đặt mộ. 

9.  Phong thuỷ thờ tự, từ đường. 200.000-250.000 M2 5-10 ngày  

10.  Đặt mộ theo phương phổ thông 5.000.000 Mộ phần 5-20 ngày  

11.  Đặt mộ theo thuỷ pháp trường sinh, tuế tích 

huyệt mở. 

20-30tr Mộ phần 5-20 ngày  

12.  Phong thuỷ sinh phần. 150.000-250.000 M2 5-20 ngày  
13.  Lịch phong thuỷ trong kinh doanh 12 tháng. 20.000.000 Bộ 10-30 ngày 12 tháng 

14.  Logo phong thuỷ 20tr-50tr Bộ 10-30 ngày 2-5 mẫu 3D khác nhau 

15.  Tư vấn kinh doanh bất động sản 2% Giá trị 

căn nhà 
5-10 ngày  - Hỗ trợ bán nhà, đất khó 

- Tặng kèm quẻ dịch cát hung trị giá 500K 

- Tặng kèm gói xem ngày giờ trị giá 2tr. 

- Do thầy phong thuỷ của Maxi trực tiếp đo đạc và tư vấn. 

16.  Xác định vị trí tài lộc cho gia chủ để kích 

hoạt tài lộc, đặt két, thần tài 

3.000.000 Bộ 2-10 ngày  

 

- Tặng kèm gói xem ngày giờ trị giá 2tr. 

- Mặt bằng thiết kế 2D 

- Do thầy phong thuỷ của Maxi trực tiếp đo đạc và tư vấn. 

17.  Xác định vị trí đặt ban thờ thần linh và gia 

tiên, thần tài. 

3.000.000 Bộ 2-10 ngày 

18.  Xác định vị trí đặt bếp định phúc cho gia chủ 

kèm quẻ dịch. 

3.000.000 Bộ 2-10 ngày 

19.  Kích hoạt học hành, xuất ngoại cho con 3.000.000 Bộ 2-10 ngày 

https://phongthuymaxi.com/


20.  Tư vấn hoá giải phương vị xấu của năm 3.000.000 Bộ 2-10 ngày 

21.  Đặt tên cho con 1.000.000 Bộ 5-10 ngày  5 tên chính và 5 tên đệm 

22.  Ngày giờ sinh theo ý muốn. 2.000.000 Bộ 2-10 ngày 2 ngày, với 8 khung giờ sinh 

23.  Định hướng nghề nghiệp cho con. 2.000.000 Bộ 2-10 ngày 3 nghề phù hợp nhất 

24.  Ngày giờ cưới hoá giải xung sát. 2.000.000 Bộ 2-10 ngày Năm, tháng, ngày giờ: ăn hỏi, dẫn cưới, cưới (3 lựa chọn 

khung giờ) 

25.  Ngày giờ nhập trạch, động thổ. 1.000.000 Bộ Trong ngày 2 khung ngày, giờ, tháng  

26.  Ngày giờ đại cát khác. 500.000 Bộ Trong ngày 2 khung ngày, giờ, tháng 

27.  Xem tử vi 500.000 Lá Trong ngày  

28.  Xem kinh dịch. 500.000 Lần Trong ngày  

29.  Xem tứ trụ, bát tự, tử bình theo vận 1.000.000 Lá Trong ngày  

30.  Xem bát tự cải mệnh, vận 20.000.000 Bộ 2-10 ngày  

31.  Xem tứ trụ, bát tự, tử bình trọn đời 5.000.000 Bộ 2-10 ngày  

 

 Hà Nội, tháng 4 năm 2021 

TM CTCP KIẾN TRÚC PHONG THUỶ MAXI 

 

        

 


