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Bài viết san sẻ 10 mẫu ghế massage loại nào tốt nhất được quý khách mê say nhất năm 2023 từ 

Kingsport. Nếu bạn đang lựa mua một chiếc ghế massage giá rẻ cho bản thân và gia đình, cùng 

tham khảo ngay và mua cho mình 1 chiếc ghế massage tốt nhất nhé! 

Top ghế massage giá tốt bạn ko nên bỏ lỡ trong năm 2023: 

 Ghế massage KingSport G78 - giá tham khảo 14.900.000VNĐ 
 Ghế massage KingSport G77 - giá tham khảo 15.900.000VNĐ 
 Ghế massage Kingsport G74 - giá tham khảo 12.900.000VNĐ 
 Ghế massage Kingsport G75 - giá tham khảo 22.000.000VNĐ 
 Ghế massage KingSport G79 - giá tham khảo 25.500.000VNĐ 
 Ghế massage KingSport G80 - giá tham khảo 26.900.000VNĐ 
 Ghế massage KingSport G66 - giá tham khảo 27.900.000VNĐ 
 Ghế massage KingSport G76 - giá tham khảo 25.500.000VNĐ 
 Ghế massage Kingsport G54 - giá tham khảo 49.900.000VNĐ 
 Ghế massage KingSport G66 - 3D bi cố định - giá tham khảo 16.900.000VNĐ 

1. Ghế massage giá phải chăng KingSport G78 

Ghế massage giá phải chăng thứ 1 mà Kingsport muốn giới thiệu đấy là mẫu ghế massage 

KingSport G78. Với mức giá bán tốt và nhiều tính năng nổi bật cứng cáp sẽ trở nên người trợ lý 

săn sóc sức khỏe cho thân thể 1 bí quyết toàn diện. 

Với kích thước sử dụng 144 x 76 x 115 cm ưa thích có đa số cơ thể của những thành viên trong 

gia đình. Đồng thời ghế massage Kingsport G78 còn được bọc da PU chất lượng, màu xanh lịch 

lãm sở hữu ngả màu đen phải bảo đảm giữ được mức sạch sẽ, bền lâu. 

1.1. Các tính năng nổi bật 

 Điều khiển bằng giọng nói 
 Phát nhạc qua Bluetooth 

https://kingsport.vn/top-10-ghe-massage-gia-re.html
https://kingsport.vn/2033-ghe-massage-kingsport-g78.html
https://kingsport.vn/2033-ghe-massage-kingsport-g78.html


 Hệ thống túi khí hỗ trợ tuần hoàn 
 Góc nằm Zero Gravity 
 Chế độ nhiệt hồng ngoại sưởi ấm cơ thể 

1.2. Bảo hành và hậu mãi 

 Trong vòng 07 ngày (nếu với lỗi từ nhà sản xuất) 
 Bảo trì: Trọn đời tại nhà 
 Giao hàng và lắp đặt tại nhà 

 

Ghế massage KingSport G78 

2. Ghế massage thấp KingSport G77 

Ghế massage Kingsport G77 có mẫu mã tiên tiến ko kém phần sang trọng, đầy đủ các tính năng 

ưu việt nhất của những dòng ghế massage, song song nằm trong mức giá hợp lý của đa số túi tiền 

tài người Việt nên là “ứng viên sáng giá” trường hợp bạn đang sắm chọn một món quà cho người 

thân hoặc cải thiện sức khỏe cho chính mình. 

Ghế massage toàn thân KingSport G77 được bề ngoài cá tính sở hữu kích tấc dùng 150 x 75 x 

111 cm (Dài x Ngang x Cao) cộng sở hữu lớp da bọc được làm cho từ chất liệu PU cao cấp, vừa 

sở hữu lại cảm giác êm ái và thoải mái cho bạn lúc massage, vừa tạo điều kiện cho việc lau chùi 

bụi bẩn trở thành nhanh chóng hơn. 

https://kingsport.vn/2029-ghe-massage-kingsport-g77.html


2.1. Các tính năng nổi bật 

 Hệ thống 48 túi khí giúp massage toàn diện cơ thể 
 Chế độ “không trọng lực” (Zero Gravity) - trải nghiệm toàn thân được nâng đỡ 
 Chế độ hồng nhiệt sởi ấm phần lưng 
 Chế độ massage chân tích hợp con lăn chuyên biệt 
 Điều khiển giọng nhắc bằng AI 
 Kết nối Bluetooth sở hữu công nghệ âm thanh nổi 3D 

2.2. Bảo hành và hậu mãi 

 Trong vòng 07 ngày (nếu với lỗi từ nhà sản xuất) 
 Bảo trì: Trọn đời tại nhà 
 Giao hàng và lắp đặt tại nhà3. Ghế massage Kingsport G74 

Ghế massage Kingsport G74 với bề ngoài và các tính năng hiện đại trong tầm giá thông minh sẽ 

là trợ thủ đặc lực giải quyết đau nhức, đẩy lùi mệt mỏi, bít tất tay trong công việc, cuộc sống. 

Ghế với thiết kế mang tông màu xanh nhẹ nhàng, chất liệu da êm ái cùng dáng ghế vừa vặn vẹo 

phù hợp với hầu hết vóc dáng người Việt. 

Ghế massage rẻ Kingsport G74 được hoàn thiện từ khung thép phủ sơn tĩnh điện, bền bỉ, chống 

oxy hoá, nhựa ABS sở hữu lớp sơn bóng sang trọng, da PU cao cấp chống ăn mòn, chống thủy 

phân, mang khả năng thẩm thấu ko khí cao sở hữu tới cảm giác vô tư khi sử dụng. 

3.1. Các tính năng nổi bật 

 Chế độ hồng ngoại lợi tuần hoàn cho cơ thể 
 Túi khí được xếp đặt khắp cơ thể 
 Con lăn đảo chiều day miết những huyệt kỹ càng 
 Chế độ Zero Gravity - trải nghiệm toàn thân được nâng đỡ 
 Phương pháp Massage Nhật Shiatsu 

3.2. Bảo hành và hậu mãi 

 Chính sách đổi trả trong vòng 07 ngày (nếu có lỗi từ nhà sản xuất) 
 Bảo trì trọn đời tại nhà 
 Giao hàng và lắp đặt tại nhà 
 Bảo hành 5 năm phần máy và một năm phần da ví như sở hữu hư hỏng. 

https://kingsport.vn/ghe-massage-kingsport-g74.html


 

Ghế massage giá tốt KingSport G74 

4. Ghế massage KingSport G66 - 3D bi cố định 

Chiếc ghế massage giá thấp thiết bị 4 mà Kingsport muốn giới thiệu đến bạn đấy là ghế massage 

KingSport G66 - 3D bi cố định. Thiết kế sở hữu tông màu cafe nâu đen lich lãm và sang trọng ko 

chỉ giúp bạn thư giãn mà còn trang hoàng thêm không gian vòng vèo bạn thêm phần trọn vẹn. 

Chiếc ghế Kingsport G66 có khả năng giải tỏa chóng vánh các cơn đau nhức, nhờ tiêu dùng các 

viên bi lăn quang học 3D - được mô phỏng như bàn tay người. Con lăn sở hữu khả năng xoay 

chuyển góc quay sang những bên từ đấy mang thể tiếp cận sâu và toàn diện hơn sở hữu cơ thể, 

giúp sắm dò và nhấn đúng các huyệt đạo ở vùng vai, hông, lưng và mông. 

4.1. Các tính năng nổi bật 

 Khung khuông SL ấp ôm trọn cơ thể 
 Hệ thống túi khí toàn diện 
 Chế độ hồng nhiệt sưởi ấm 
 Chế độ Zero Gravity - đưa người nằm một góc 135 độ 
 Kết nối loa Bluetooth 

https://kingsport.vn/ghe-massage-kingsport-g66.html
https://kingsport.vn/ghe-massage-kingsport-g66.html


 Chế độ massage 3D 
 Phương pháp Massage Nhật Shiatsu 

4.2. Bảo hành và hậu mãi 

 Bảo hành 5 năm phần máy và một năm phần da 
 Bảo trì trọn đời tại nhà 
 Giao hàng và lắp đặt, chỉ dẫn sử dụng, trả lời thắc mắc tại nhà 

Ghế massage KingSport G66 

5. Ghế massage Kingsport G75 

Ghế massage Kingsport G75 được bề ngoài thời trang mang kích tấc 117 x 71 x106 cm (Dài x 

Ngang x Cao) cộng có lớp da bọc được làm cho từ chất liệu PU cao cấp, vừa sở hữu lại cảm giác 

êm ái và vô tư cho bạn khi massage, vừa tạo điều kiện cho việc lau chùi bụi bẩn trở nên mau 

chóng hơn. 

Hơn nữa, chiếc ghế massage giá rẻ này còn đồ vật màn hình LCD được sắp xếp ngay phía trên 

thành tay vịn bên buộc phải của ghế, hỗ trợ bạn thao tác các chức năng massage 1 cách mau 

chóng lúc mang nhu cầu. 

5.1. Các tính năng nổi bật 

 Chế độ hồng nhiệt tại lưng, chân 
 Con lăn 3D linh hoạt với công nghệ massage chuyên nghiệp 
 Chế độ Zero Gravity - Nhẹ thân thư giãn 
 Góc nằm Zero Gravity 
 Hệ thống con lăn: 3D, sườn S 

5.2. Bảo hành và hậu mãi 

 Đổi trả trong vòng 7 ngày nếu mang lỗi từ nhà sản xuất 
 Bảo trì trọn đời tại nhà 
 Giao hàng và lắp đặt tại nhà 

https://kingsport.vn/ghe-massage-kingsport-g75.html


 

Ghế massage rẻ KingSport G75 

Xem thêm video các bạn trải nghiệm thực tế sản phẩm ghế massage giá thấp tại KingSport 

6. Ghế massage KingSport G79 

Ghế massage KingSport G79 được kết hợp giữa 2 màu xám và xanh đen tôn lên sự sang trọng 

quý phái của sản phẩm, kèm thêm là bề ngoài bắt mắt, mang kích tấc 150 x 74 x 103cm (Dài x 

Ngang x Cao) ưng ý có rộng rãi vị trí, không gian nhà ở khác nhau. 

Với 6 chế độ massage, cùng hệ thống 48 túi khí và hệ thống con lăn 3D sẽ thúc đẩy lên bộ phận 

cột sống, đồng thời tạo điều kiện cho các con lăn hoạt động hiệu quả để với lại tác dụng giảm 

đau dường như liền và góp phần cải thiện quá trình lưu thông máu. 

Các tính năng nổi bật 

 6 chế độ massage như đấm - bóp - vỗ - day - Shiatsu … 
 Điều khiển giọng nhắc bằng Tiếng Việt 
 Điều chỉnh độ dài chân linh hoạt 
 Hệ thống 48 túi khí 

https://kingsport.vn/2034-ghe-massage-kingsport-g79.html


 Hệ thống con lăn 3D 

Bảo hành và hậu mãi 

 Bảo hành phần máy 5 năm, phần da một năm nếu sở hữu lỗi 
 Bảo trì trọn đời tại nhà 
 Giao hàng và lắp đặt tại nhà 

 

Ghế massage KingSport G79 

7. Ghế massage KingSport G80 

Ghế massage KingSport G80 có mẫu mã phong cách và sang trọng có tông màu nâu đen, thích 

hợp để ở phổ biến không gian khác nhau. Sản phẩm được hoàn thiện tỉ mỉ phần da, phần máy 

được tinh chỉnh và cập nhật có những chức năng tiên tiến, tương trợ giảm các cơn đau mỏi. 

Ghế cung cấp kỹ thuật massage ko trọng lực cộng chế độ hồng ngoại sởi ấm thân thể giúp bạn 

thư giãn tối đa đa số cơ thể và bảo vệ cột sống. Ở chế độ này, ghế sẽ tự ngã ra sau, con lăn sẽ ấp 

ủ sát và nâng thân thể bạn lên, song song vẫn xoa, day, ấn đấm bóp nhẹ nhõm tạo cảm giác thư 

giãn toàn thân do lực mát xa được phân bổ nhiều hơn trong tất cả cơ thể. 

Các tính năng nổi bật 

 Điều khiển bằng giọng nói 
 Phát nhạc qua Bluetooth 
 Hệ thống túi khí tương trợ tuần hoàn 

https://kingsport.vn/2035-ghe-massage-kingsport-g80.html


 Góc nằm Zero Gravity 
 Chế độ nhiệt hồng ngoại sưởi ấm cơ thể 

Bảo hành và hậu mãi 

 Trong vòng 07 ngày (nếu mang lỗi từ nhà sản xuất) 
 Bảo trì: Trọn đời tại nhà 
 Giao hàng và lắp đặt tại nhà 

 

Ghế massage KingSport G80 

8. Ghế massage giá phải chăng KingSport G66 

Sở hữu bề ngoài với tông màu chủ đạo nâu đen cafe kiên cố sẽ thích hợp ví như bạn đang sắm 

một loại ghế massasge giá tốt với sự lịch lãm, sang trọng kèm theo. Ghế massage Kingsport 

G66 được bọc với lớp da cao cấp, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác êm ái, thoả thích và dễ dàng 

vệ sinh sau khi sử dụng. 

Ghế massage Kingsport G66 Thực hiện massage theo cơ chế 3 chiều: lên xuống, trái phải, ra vào 

và đặc thù mang thể mở rộng hoạt động của con lăn sau lúc đi từ dây lưng xuống đùi dưới. Kết 

hợp cùng các khoa học massage được mô phỏng rưa rứa như bàn tay người. 

Một số bài masssage chủ đạo bao gồm: day, gõ nhẹ, nhào, nhào & gõ, ấn sở hữu 6 cấp độ khác 

nhau, giúp ảnh hưởng sâu hơn khi sử dụng, tương trợ giảm đau toàn thân, thư giãn đầu óc, đỡ 

mỏi vai gáy, giãn gân cốt sau mỗi lần làm cho việc mệt mỏi giúp ý thức bạn vô tư hơn. 

https://kingsport.vn/ghe-massage-kingsport-g66.html
https://kingsport.vn/ghe-massage-kingsport-g66.html


8.1. Các tính năng nổi bật 

 Hệ thống con lăn SL 
 Hệ thống túi khí: lưng, vai, tay, hông, chân 
 Remote máy tính bảng, điều kiển bằng giọng nói 
 Chế độ massage 3D 
 Điều khiển giọng nói bằng Tiếng Việt 

8.2. Bảo hành và hậu mãi 

 Hỗ trợ giao hàng, lắp đặt và giải đáp tham mưu sử dụng 
 Bảo trì trọn đời tại nhà 
 Bảo hành phần máy 5 năm, một năm phần da 

 

Ghế massage KingSport G66 

9. Ghế massage KingSport G76 

Ghế massage Kingsport G76 được ngoại hình từ 2 chất liệu nhựa và da thuộc cao cấp, mẫu mã 

nhỏ gọn sở hữu tông màu xanh và trắng như một loại phi thuyền vũ trụ thu nhỏ, kiên cố sẽ mang 

lại sự sang trọng, cao cấp cho hầu hết không gian lúc đặt loại ghế massage giá phải chăng này. 

https://kingsport.vn/ghe-massage-kingsport-g76.html


Đặc biệt, nhờ vào lớp bọc da PU cao cấp, lúc sử dụng ghế massage bạn sẽ được trải nghiệm cảm 

giác thỏa mái, êm ái và dễ dàng lau chùi bụi bẩn nhanh chóng. Ngoài ra, với vận chuyển trọng 

mà ghế với lại lên đến 180kg sẽ thích hợp với hầu hết người dùng. 

9.1. Các tính năng nổi bật 

 Hệ thống con lăn 3D, SL 
 Phát nhạc qua Bluetooth 
 Chế độ không trọng lực 
 Điều kiển bẳng giọng nói 
 Phương pháp Massage Nhật Shiatsu 

9.2. Bảo hành và hậu mãi 

 Khách hàng với thể đổi trả trong vòng 07 ngày (nếu có lỗi từ nhà sản xuất) 
 Chế độ bảo trị trọn đời tại nhà 
 Bảo hành 5 năm phần máy, 1 năm phần da 

 

Ghế massage KingSport G76 



10. Ghế massage Kingsport G54 

Ghế massage Kingsport G54 có kiểu dáng sang trọng bật nhất cộng những tính năng hoàn hảo 

được tích hợp sẽ mở ra một ko gian thư giãn mới mẻ góp phần tạo ra một cuộc sống tiên tiến 

ngay tại gia đình bạn. Ghế massage G54 không chỉ đơn giản là một sản phẩm massage giúp bạn 

thư giãn mà còn tô điểm ko gian sống cho căn nhà của bạn. 

Sở hữu chức năng nhiệt hồng ngoại cần ghế massage Kingsport G54 sở hữu thể tương trợ các 

vấn đề tác động tới xương khớp, qua cơ chế phát nhiệt ở lưng chuyển dần khắp cơ thể. Nhiệt 

hồng ngoại từ ghế massage phát tán ra và làm ấm thân thể giúp lưu thông máu phát triển thành 

dễ dàng, nhanh chóng giảm những cơn đau mỏi vai gáy, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống,... 

10.1. Các tính năng nổi bật 

 Hệ thống túi khí ở: đầu, lưng, vai, chân 
 Phương pháp Massage Nhật Shiatsu 
 Chức năng sưởi nhiệt ở lưng 
 Góc nằm Zero Gravity ko trọng lực 

10.2. Bảo hành và hậu mãi 

 Ghế massage phải chăng này được bảo hành phần máy 5 năm, phần da 1 năm 
 Hỗ trợ giao hàng và lắp đặt tại nhà miễn phí 

 

Xem them bài viết: 

 

<a href="https://kingsport.vn/ghe-massage-tri-lieu.html"> ghế massage trị liệu </a> 

<a href="https://kingsport.vn/may-massage-chan.html"> máy massage chân Kingsport </a> 

<a href="https://kingsport.vn/may-massage-co.html"> máy massage cổ </a> 

<a href="https://kingsport.vn/may-chay-bo-nho-gon.html"> máy chạy bộ nhỏ gọn </a> 

<a href="https://kingsport.vn/xe-dap-the-thao.html"> xe đạp thể thao Kingsport </a> 

https://kingsport.vn/ghe-massage-kingsport-g54-new-color-2021.html
https://kingsport.vn/ghe-massage-tri-lieu.html
https://kingsport.vn/may-massage-chan.html
https://kingsport.vn/may-massage-co.html
https://kingsport.vn/may-chay-bo-nho-gon.html
https://kingsport.vn/xe-dap-the-thao.html


 

Ghế massage KingSport G54 

11. Một số thuật ngữ về ghế massage giá rẻ 

Trước khi khám phá những loại ghế massage giá rẻ, mình sẽ cung cấp một số thuật ngữ dành 

riêng cho ghế massage. Dưới đây là 1 số thuật ngữ và giải thích ngắn gọn để giúp bạn sắm thấy 

những tính năng cần thiết. 

 Massage 3D: tính năng này giúp bạn có thể điều chỉnh cường độ của các con lăn trên ghế 
massage để công đoạn massage được cá nhân hóa hơn. 

 Massage 4D: tính năng 4D phân phối phạm vi tiếp cận sâu hơn 3D và đặc biệt có lợi cho những 
người mang vấn đề về lưng và vai. 

 Túi khí: thường nằm ở các khu vực ko sở hữu con lăn, đặt ở những vị trí khó tiếp cận như vai, 
bắp chân, ống đồng. 

 Air Ionizer: Nằm ở phần tựa đầu, công nghệ này làm cho sạch ko khí bụi, mùn và những chất gây 
kích ứng khác. 

 Quét cơ thể - Body scanning: Các con lăn massage đo kích thước của thân thể để tương tác vào 
các điểm, điều chỉnh những con lăn yêu thích với cơ thể. 

 Bluetooth: Kết nối mang loa trên ghế để thưởng thức âm nhạc hoặc nhạc thiền sở hữu hướng 
dẫn. 

 Liệu pháp ánh sáng - Chromotherapy: Kỹ thuật trị liệu bằng ánh sáng này giúp thăng bằng năng 
lượng thể chất, tinh thần, linh tính và cảm xúc. 



 Đường chạy L - L Track: Các con lăn trong Đường ray L đi lại từ cổ xuống tới cận mông, cho khả 
năng xoa bóp, trị liệu đau lưng tốt. 

 Cài đặt bộ nhớ: Bạn sẽ mang khả năng lưu các chương trình massage tùy chỉnh, cá nhân hóa 
dành riêng cho bạn. 

 Bấm huyệt - Reflexology: Tạo áp lực lên lòng bàn chân và đỉnh bàn chân để mang lợi cho mọi 
thân thể của bạn. 

 S Track: Ghế massage S Track theo đường cong của cơ thể và cột sống của bạn từ cổ tới lưng 
dưới. 

 Tiết kiệm ko gian: Bạn mang thể kê ghế mát xa dựa vào tường và lúc bật nguồn, ghế sẽ chuyển 
động về phía trước. 

 Điều khiển bằng giọng nói: Kiểm soát hoạt động của ghế massage bằng cách cho ghế biết tùy tìm 
chương trình nào bạn muốn thực hiện. 

 Không trọng lực - Zero Gravity: Kỹ thuật này mở rộng đầu gối của bạn và nâng cao hơn cho tim, 
tạo cảm giác ko trọng lượng cũng như giúp cột sống giảm áp lực. 

Với các san sớt TOP 10 ghế massage giá rẻ trên đây, hy vọng bạn sẽ mang thêm rộng rãi thông 

báo để lựa tậu 1 dòng ghế massage tốt, ưng ý nhất, giúp nâng cao sức khỏe và vóc dáng cho bạn 

và gia đình mỗi ngày. Thông tin chi tiết sản phẩm, bạn đọc vui lòng tham khảo thêm trên 

website: https://kingsport.vn/ 

 

 

https://kingsport.vn/cong-nghe-massage-khong-trong-luc-zero-gravity-.html
https://kingsport.vn/
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