Centara Privilege Club Staff Incentive Program
Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขโปรแกรมอินเซนทีฟสำหร ับพน ักงำน
โรงแรม ของเซ็นทำรำ พริวเิ ลจ คล ับ

The following information forms the basis of participation in the Centara
Privilege Club Staff Incentive Program (the “Program”). Program participation
and its benefits are offered at the sole discretion of Hospitality Marketing
Concepts (Thailand) Co. Ltd (“HMC”) and its affiliates. Participation in the
Program by Centara Hotels and Resorts (“CHR”) employees (“Property Staff”)
is subject to these Terms and Conditions.

ข ้อมูลต่อไปนี้เป็ นพืน
้ ฐานของการเข ้าร่วมโปรแกรมอินเซนทีฟของเซ็นทารา
พริวเิ ลจ คลับ เพือ
่ เป็ นแรงจูงใจของพนักงาน ("โปรแกรม") การเข ้าร่วม
โครงการและผลประโยชน์นัน
้ ขึน
้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของ บริษัท Hospitality
Marketing Concepts (ประเทศไทย) จากัด (“HMC”) และบริษัทในเครือ
การเข ้าร่วมโปรแกรมโดยพนักงาน (“พนักงานโรงแรม”) ของโรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“CHR”) อยูภ
่ ายใต ้ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขต่างๆ นี้
การเข ้าร่วมในโปรแกรมนี้เป็ นทางเลือกและเป็ นไปตามข ้อกาหนดและ
เงือ
่ นไข ซึง่ เป็ นความรับผิดชอบในการอ่านและทาความเข ้าใจกับพนักงานทุก
ท่าน ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขรวมถึง นโยบายการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy) ของ HMC ซึง่ ควบคุมการใช ้ข ้อมูลทีค
่ ณ
ุ ให ้ไว ้กับเรา การ
เข ้าร่วมในโปรแกรมจะหมายความว่าคุณยอมรับข ้อกาหนดเหล่านี้ และการ
เข ้าร่วมโปรแกรมอย่างต่อเนื่องจะหมายความว่าคุณยอมรับการเปลีย
่ นแปลง
ใดๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้
การรับเงินค่าอินเซนทีฟและผลตอบแทนใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโปรแกรมนัน
้ อยู่
ภายใต ้กฎหมายและข ้อบังคับ ทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ หมด

Your participation in this Program is optional and is subject to these Terms
and Conditions, and it is your responsibility to read and understand all of
them. The Terms and Conditions include HMC’s Privacy Policy which governs
the use of the data that you provide to us. You may only elect to join the
Program if you agree to these terms. Your participation in the Program will
mean that you accept these terms and your continued use of the program
following the posting of changes to these terms will mean that you accept
such changes.

1. รำยละเอียดของโปรแกรม
Earning of Incentive Payments and any rewards associated with the Program
are subject to all applicable laws and regulations.
1. Program Description
a.

The Program provides sales commissions (“Incentive Payments”) to
Property Staff for each introduction made by Property Staff to CHR
customers which results in a Centara Privilege Club (“CPC”)
Membership sale.
b. Property Staff are provided with unique, personal URL’s which
references an online sales form. Each CPC Membership sale that is
purchased through this personal URL will be credited to the relevant

่ การขาย (“การจ่ายเงินค่าอินเซนทีฟ”) ให ้กับ
a. โปรแกรมการจ่ายค่าคอมมิชชัน
พนักงานโรงแรม สาหรับการแนะนาลูกค ้าของ Centara ให ้สมัครเป็ นสมาชิก
ของ
Centara Privilege Club (“CPC”)
b. พนักงานโรงแรมจะได ้รับ URL ส่วนบุคคล เพือ
่ ใช ้เป็ นข ้อมูลอ ้างอิงในการส่ง
ข ้อมูลการสมัครสมาชิกออนไลน์ ซึง่ URL ส่วนบุคคลนี้จะถูกเพิม
่ แต ้มไปยัง
พนักงานโรงแรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง (“เครดิตจากการขาย”)
้ สมาชิกให ้สาเร็จบน
c. วิธก
ี ารรับแต ้มจากการขาย ลูกค ้า จะต ้องทาการซือ
เว็บไซต์ (https://centaraprivilege.com/) ผ่าน URL ส่วนบุคคลของ
พนักงานโรงแรมทีก
่ าหนดไว ้ (เช่น https://centaraprivilege.com/khunaye/)

Property Staff (“Sales Credit”). This personal URL may be provided to
CHR customers.
c. To receive Sales Credit, a CHR customer must finalize the purchase of
a
CHR
Membership
on
the
CHR
website
(https://centaraprivilege.com/) at the Property Staff’s designated
personal URL (for instance https://centaraprivilege.com/khun-aye/).
d. CPC Memberships purchased through any other channels will not
earn Property Staff Sales Credit.
e. If customer cancels, processes a chargeback, or otherwise terminates
the Membership, Sales Credit will be deducted in the month of such
cancellation.
f. Variable Incentive Payments will be paid by HMC to Property Staff on
a monthly basis, by the end of the first full-week of the following
month, for each credited Membership sale based on the following
schedule:
CPC Membership
(8000 THB Sales Price)
# of Incentive per Sales
Credits per month

Incentive per Sales
Credit (THB)

To:

From:

0

20

200

21

40

250

41

60

300

61
81

80
1,000

350
400

d. หากลูกค ้าสมัคร CPC ผ่านทางช่องทางอืน
่ ๆ พนักงานโรงแรมจะไม่ได ้รับแต ้ม
จากการขาย
e. หากลูกค ้ายกเลิกบัตรสมาชิก หรือ ปฏิเสธการชาระเงิน แต ้มจากการขายจะ
ถูกหักออกในเดือนทีม
่ ก
ี ารยกเลิก
f. การจ่ายเงินค่าอินเซนทีฟ จะจ่ายโดย HMC ให ้กับพนักงานโรงแรมเป็ นราย
้ สัปดาห์แรกของเดือนถัดไป สาหรับค่าอินเซนทีฟจากการ
เดือน ภายในสิน
ขายแต่ละครัง้ จะเป็ นไปตามตารางต่อไปนี้:

บัตรสมาชิก CPC
(ราคาขาย 8000 บาท)
#ค่าอินเซนทีพ ต่อแต้ม

ค่าอินเซนทีพ ต่อ แต ้มการ

ต่อเดือน (คน)

ขาย (บาท)

จาก:

ถึง:

0

20

200

21

40

250

41

60

300

61
81

80
1,000

350
400

บัตรสมาชิก CPC
(ราคาขาย 5000 บาท)

CPC Membership
(5000 THB Sales Price)
# of Incentive per Sales
Credits per month

Incentive per Sales
Credit (THB)

To:

From:

0

20

100

21

40

120

41

60

140

61
81

80
1,000

160
180

g. The Incentive Payments are calculated based on a tier-calculation. For
example, with 50 credits in a given month, the incentive calculation
is: 20x200 + 20x250 + 10x300 = 12,000 Baht.
h. Incentive Payments are paid from Revenue Share received from HMC
to CHR and are paid by HMC directly to Property Staff.
2. Program Operator
a. The Program is operated and administered by HMC.
b. The rights and obligations of HMC under the program may be
assigned or transferred by HMC to any other related or unrelated
entity at any time, and performance thereafter shall be the
responsibility of that entity.
c. The Program is an exclusive privilege granted by HMC, and its
benefits are offered at the sole discretion of HMC.
d. Neither the Program nor any benefit offered by the Program creates,
constitutes or gives rise to any legal or contractual rights by Property
Staff against HMC.

#ค่าอินเซนทีพ ต่อแต้ม

ค่าอินเซนทีพ ต่อ แต ้มการ

ต่อเดือน (คน)

ขาย (บาท)

จาก:

ถึง:

0

20

100

21

40

120

41
61
81

60
80
1,000

140
160
180

g. การคานวณค่าอินเซนทีฟ จะใช ้วิธแ
ี บบขัน
้ บันได เช่น กรณีขายได ้ 50 แต ้ม
ของบัตรสมาชิกราคา 8,000 บาท พนักงานขายจะได ้ค่าอินเซนทีฟ 20x200
+ 20x250 + 10x300 =12,000 บาท
h. ค่าอินเซนทีฟนี้ มาจากส่วนแบ่งรายได ้ระหว่าง HMC กับ CHR ซึง่ จะถูกจ่าย
โดย HMC ตรงไปยังพนักงาน
2. กำรดำเนินกำรของโปรแกรม

a. โปรแกรมนี้ดาเนินการและจัดการโดย HMC
b. สิทธิและภาระผูกพันของ HMC ภายใต ้โครงการอาจได ้รับมอบหมายหรือโอน
โดย HMC ไปยังหน่วยงานอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือไม่เกีย
่ วข ้องได ้ตลอดเวลา และ
การปฏิบต
ั ห
ิ ลังจากนัน
้ จะเป็ นความรับผิดชอบของหน่วยงานนัน
้ ๆ
c. โปรแกรมนี้เป็ นสิทธิพเิ ศษที่ HMC มอบให ้ และสิทธิประโยชน์นัน
้ จะมอบให ้
ตามดุลยพินจ
ิ ของ HMC แต่เพียงผู ้เดียว
d. ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรมหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีโ่ ปรแกรมนาเสนอ, ซึง่ จะ
ก่อให ้เกิดสิทธิทางกฎหมายหรือสัญญาใด ๆ ระหว่างพนักงานโรงแรม กับ
HMC

e.

Nothing in the HMC Rewards Program Terms and Conditions is
intended or shall be construed to create or establish any agency,
partnership or joint venture relationship between HMC and the
Property Staff mentioned therein.
f. In case of fraud or abuse involving HMC Rewards, HMC will have the
right to take appropriate administrative and/or legal action, including
termination of Program.
g. HMC and our Program affiliates are not responsible for: (1) loss or
misdirection of, or delay in receiving, any Program application,
correspondence,; (2) any acts or omissions of third parties (including
participating properties); or (3) any errors published in relation to the
Program, including, without limitation, errors in the crediting or
debiting Incentive Payments to/from Property Staff accounts which
are older than forty-five (45) days since the date of the Membership
purchase. We reserve the right to correct, without notice, any errors.
3. General Program Terms and Conditions
a.

HMC and its partners have the right to add, change, limit, modify or
cancel Program Rules, regulations, rules for earning Incentive
Payments, rewards, Incentive Payment levels, processes, benefits, and
Program affiliates at any time, with -30 days’ prior notice.
b. HMC and its partners may, among other things, change program
benefits, including the value of Incentive Payments. You will be bound
by any such changes.
c. We make no warranties or representations, either expressed or
implied, and expressly disclaim all liability (including consequential
damages) with respect to type, quality or fitness of goods or services
provided through the Program.
d. All interpretations of Program Terms and Conditions shall be at the
sole discretion of HMC.
e. Program, and the earning and redeeming of Incentive Payments and
rewards are subject to all applicable local laws and regulations.

e. โปรแกรมนี้ไม่มส
ี งิ่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ โปรแกรมรีวอร์ดของ HMC หรือไม่ม ี
วัตถุประสงค์เพือ
่ สร ้างความสัมพันธ์ของหน่วยงาน หุ ้นส่วน หรือกิจการร่วมค ้า
้
ระหว่าง HMC และพนักงานโรงแรมใดๆทัง้ สิน
f. ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารฉ ้อโกงหรือการละเมิดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ HMC รีวอร์ดโปรแกรม
ิ ธิด
HMC จะมีสท
์ าเนินการด ้านการบริหารและ/หรือทางกฎหมายทีเ่ หมาะสม
รวมถึงการยกเลิกโปรแกรมนีด
้ ้วย
g. HMC และโปรแกรมพันธมิตรของเราจะไม่มรี ับผิดต่อ: (1) การสูญหายหรือ
การให ้ข ้อมูลทีผ
่ ด
ิ พลาด หรือความล่าช ้าในการรับ แอปพลิเคชันของ
โปรแกรมใด ๆ (2) การกระทาหรือการละเว ้นของบุคคลทีส
่ าม (รวมถึง
โรงแรมทีเ่ ข ้าร่วม) หรือ (3) ข ้อผิดพลาดใด ๆ ทีเ่ ผยแพร่เกีย
่ วกับโปรแกรม
เราขอสงวนสิทธิใ์ นการแก ้ไขข ้อผิดพลาดใด ๆ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้า
3. ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขทวไปของโปรแกรม
่ั

ิ ธิท
a. HMC และ พันธมิตร มีสท
์ จ
ี่ ะเพิม
่ เปลีย
่ นแปลง ยกเว ้น แก ้ไข หรือยกเลิก
กฎของโปรแกรมกฎระเบียบสาหรับการรับเงินค่าอินเซนทีฟ รีวอร์ด การ
จ่ายเงินค่าอินเซนทีฟ กระบวนการผลประโยชน์ และ บริษัทในเครือของ
โปรแกรม ได ้ตลอดเวลาโดยแจ ้งล่วงหน ้าก่อน 30 วัน
b. HMC และ พันธมิตร อาจเปลีย
่ นแปลงสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมรวมถึง
มูลค่าของการจ่ายเงินค่าอินเซนทีฟ คุณต ้องยอมรับกับการเปลีย
่ นแปลง
ดังกล่าว
ั เจน โดยทางตรง หรือ
c. เราไม่รับรอง หรือ รับประกัน การนาเสนอทีไ่ ม่ชด
โดยนัย และปฏิเสธความรับผิดทัง้ หมด (รวมถึงความเสียหายทีต
่ ามมา) ที่
เกีย
่ วกับประเภท คุณภาพ หรือ ความเหมาะสมของสินค ้าหรือบริการ ผ่านทาง
โปรแกรม
d. การตีความข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขทัง้ หมดจะเป็ นดุลยพินจ
ิ ของ HMC แต่
เพียงผู ้เดียว
e. โปรแกรมและการรับ-จ่ายเงินรางวัลและค่าอินเซนทีฟเป็ นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข ้อบังคับของประเทศทีโ่ ปรแกรมได ้ดาเนินการอยู่

f.

Program, Program benefits, and awards are offered in good faith,
however they may not be available or are subject to change if
prohibited or restricted by applicable law or regulation.
All disputes which cannot be resolved between the parties, and
causes of action arising out of or connected with the Program, shall
be subject to the Program’s Limitation of Liability.

4. Program Eligibility
a.

Participation in the Program is available to individuals currently
employed by Centara Hotels and Resorts or its participating hotels
who participate in the Centara Privilege Program as stated in these
Program Terms and Conditions.
b. CHR must explicitly approve your Property Staff participation and
may cancel your Program participation at any time.
c. Companies and/or other entities cannot enroll.
d. HMC may refuse or terminate participation in the Program of, any
individual without giving a reason.
e. Your participation in the program will be terminated automatically if
you are no longer a current employee of CHR or one of CHR’s
participating hotels who participate CPC.
5. Program Cancellation
a.

HMC reserves the right to cancel The Program and revoke any and all
Incentive Payments for any Property Staff who appears to be using
the Program in a manner inconsistent with the Terms and Conditions
or intent of the Program or any portion of the Program, and for
reasons that include, but are not limited to: 1) violation of these Terms
and Conditions; 2) misrepresentation of any information or any
misuse of this Program; 3) violation of any national, state or local law
or regulation in connection with the use of this Program; 4)
commission of fraud or abuse involving any portion of this Program;

f.

ั ญา และสาเหตุของการ
ข ้อพิพาททัง้ หมดทีไ่ ม่สามารถแก ้ไขได ้ระหว่างคูส
่ ญ
กระทาทีเ่ กิดจากหรือเกีย
่ วข ้องกับโปรแกรมจะอยูภ
่ ายใต ้ข ้อจากัดความรับผิด
ของโปรแกรม

4. คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้ำร่วมโปรแกรม

a. การเข ้าร่วมในโปรแกรมนีม
้ ใี ห ้สาหรับพนักงานทีถ
่ ก
ู ว่าจ ้างโดยโรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“ CHR”) หรือโรงแรมทีเ่ ข ้าร่วมโครงการทีเ่ ข ้าร่วม
ในโปรแกรมเซ็นทารา พริวเิ ลจ คลับ ตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อกาหนดและเงือ
่ นไข
ของโปรแกรม
b. CHR ต ้องอนุมัตก
ิ ารเข ้าร่วมของพนักงานโรงแรมอย่างชัดเจน และอาจยกเลิก
การเข ้าร่วมโครงการของคุณได ้ทุกเมือ
่
c. บริษัท และ / หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ๆ ไม่สามารถลงทะเบียนได ้
d. HMC อาจปฏิเสธหรือยุตก
ิ ารเข ้าร่วมในโปรแกรมของบุคคลใด ๆ โดยทีไ่ ม่
้ จงเหตุผล
ต ้องชีแ
e. การเข ้าร่วมในโปรแกรมของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตห
ิ ากคุณไม่ได ้เป็ น
พนักงานปั จจุบันของ CHR หรือ เป็ นหนึง่ ในโรงแรมทีเ่ ข ้าร่วมของ CHR ทีเ่ ข ้า
ร่วมกับ CPC
5. กำรยกเลิกโปรแกรม

a. HMC ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกโปรแกรมและยกเลิกการจ่ายเงินค่าอินเซนทีฟใด ๆ และทัง้ หมดสาหรับพนักงานโรงแรมทีด
่ เู หมือนจะใช ้โปรแกรม
ในลักษณะทีไ่ ม่สอดคล ้องกับข ้อกาหนดและเงือ
่ นไข หรือเจตนาของ
โปรแกรมหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของโปรแกรมและด ้วยเหตุผล ซึง่ รวมถึง 1)
การละเมิดข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขเหล่านี้; 2) การบิดเบือนข ้อมูลหรือการใช ้
โปรแกรมนี้ในทางทีผ
่ ด
ิ ; 3) การละเมิดกฎหมายหรือข ้อบังคับระดับชาติ จัง
หวด หรือ ท ้องถิน
่ ใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้โปรแกรมนี้; 4) การทุจริต
่ หรือการละเมิดทีเ่ กีย
เกีย
่ วกับค่าคอมมิชชัน
่ วข ้องกับส่วนใด ๆ ของโปรแกรมนี้
หรือ 5) การกระทาในทางอืน
่ ใดทีก
่ อ
่ ให ้เกิดความเสียหายของโปรแกรมหรือ

or 5) action, in any other way, to the detriment of the Program or any
of its alliances; all as may be determined by HMC in its sole discretion.
b. You may cancel your Program participation at any time by giving
written notice of cancellation to your regional customer service team.
If you do this, all unpaid Incentive Payments will be forfeited
immediately and may not be reinstated or transferred.
6. Limitation of liability
a.

HMC shall not be liable to any person for any action taken or
neglected to be taken with respect to the Program.
b. The sole remedy available to you in connection with the Program
(whether your claim is based in law or equity) shall be the crediting
or re-crediting to your Program account of Incentive Payments in an
amount no greater than the number of Incentive Payments at issue.
In no event shall we be responsible or liable for special, consequential,
extraordinary or indirect losses or damages, including any lost profits.
c. HMC will not be responsible for incorrect or inaccurate transcription
of entry information, for problems related to any of the equipment or
programming associated with or utilized by the Property Staff, for any
human error, for any interruption, deletion, omission, defect, or line
failure of any telephone network or electronic transmission, for
problems relating to computer equipment, software, inability to
access any Web site or on-line service, for any other technical or nontechnical error or malfunction, for lost, late, stolen, illegible,
incomplete, garbled, misdirected, mutilated or postage due mail or
other mail for whatever reason.
7. Data Privacy
a.

In order to participate in the Program, you must agree to
HMC’s Privacy Policy. Your continued use of the program following

พันธมิตรใด ๆ ทัง้ หมดตามที่ HMC กาหนดขึน
้ และขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของ
HMC แต่เพียงผู ้เดียว
b. คุณสามารถยกเลิกการเข ้าร่วมโปรแกรมได ้ตลอดเวลาโดยแจ ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรถึงการยกเลิกให ้ทีมบริการลูกค ้าในภูมภ
ิ าคของคุณทราบ หาก
คุณทาเช่นนี้การจ่ายค่าอินเซนทีพทัง้ หมดทีย
่ ังไม่ได ้ชาระจะหยุดจ่ายทันที
และอาจไม่ได ้รับการคืนสถานะหรือโอนชาระเงิน
6. ข้อจำก ัดควำมร ับผิดชอบ

a. HMC จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สาหรับการกระทาใด ๆ ทีด
่ าเนินการ
ละเลย และไม่ดาเนินการด ้วยความภักดีตอ
่ โปรแกรม
b. การเยียวยาสาหรับคุณทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโปรแกรม (ไม่วา่ การเรียกร ้องของคุณจะ
ขึน
้ อยูก
่ ับกฎหมายหรือความยุตธิ รรม) จะเป็ นการให ้แต ้ม หรือ การให ้แต ้มอีก
ครัง้ ผ่านโปรแกรมบัญชีการจ่ายค่าอินเซนทีพของคุณในจานวนไม่เกินจานวน
การจ่ายค่าอินเซนทีพนัน
้ . ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบ หรือ รับผิด
ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษผลสืบเนื่อง ไม่วาจะเป็ นโดย
ทางตรงหรือทางอ ้อมรวมถึงผลกาไรทีส
่ ญ
ู เสียไป
c. HMC จะไม่รับผิดชอบต่อข ้อมูลทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง สาหรับปั ญหาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
โปรแกรมใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหรือใช ้งานโดยพนักงานโรงแรม สาหรับ
ข ้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากบุคคล, สาหรับการหยุดชะงัก, การลบ, ข ้อบกพร่อง
หรือความล ้มเหลวในสายของเครือข่ายโทรศัพท์ หรือ การส่งสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ สาหรับปั ญหาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ ไม่สามารถเข ้าถึงเว็บไซต์ หรือ บริการออนไลน์ใด ๆ สาหรับทาง
เทคนิค หรือ ทีไ่ ม่ใช่ทางเทคนิคอืน
่ ๆ ข ้อผิดพลาด หรือ ความผิดปกติสาหรับ
การสูญหาย, ล่าช ้า, ถูกขโมย, อ่านไม่ออก, ไม่สมบูรณ์, อ่านไม่ออก,
บิดเบือนผิด, ความเสียหายจากการส่งไปรษณียเ์ นื่องจากจดหมายหรือ
จดหมายอืน
่ ๆ ด ้วยเหตุผลใดก็ตาม
7. ข้อมูลส่วนบุคคล

the posting of changes will mean that you accept such changes to the
referenced Program privacy policy terms.
8. Taxes
a. Incentive Payments may be subject to income or other taxes.
b. The recipient Property Staff is responsible for paying all such taxes
and for making all applicable disclosures to third parties.
c. HMC will not be liable for any tax liability, duty or other charges in
connection with the issuance of Incentive Payments.
9. Program Violations
a.

Program violations, fraud or abuse in relation to point credit or
reward usage is subject to appropriate administrative and/or legal
action by appropriate governmental authorities and by HMC,
including, without limitation, the forfeiture of all Incentive Payments
or rewards and your future participation in the Program.

10. Translations of these Program Terms and Conditions
a.

In the case of a discrepancy or any ambiguity between the English
versions and translated local-language versions (in any language
other than English) of these Program Terms & Conditions and the
Program Privacy Policy, the English versions will take precedence.

These Terms and Conditions were last updated on 5 August 2020. We may
modify these terms from time to time. Therefore, we recommend that you
consult it regularly.

a. ในการเข ้าร่วมโปรแกรมคุณต ้องยอมรับ นโยบายการคุ ้มครองข ้อมูลส่วน
บุคคล ของ HMC การใช ้โปรแกรมอย่างต่อเนื่องหลังจากการเปลีย
่ นแปลงจะ
หมายความว่าคุณยอมรับการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าวในข ้อกาหนดนโยบายการ
คุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลของโปรแกรมทีอ
่ ้างถึง
8. ภำษี

a. การจ่ายค่าอินเซนทีฟ อาจมีการหักภาษี ใดๆ ขึน
้ อยูก
่ ับรายได ้
b. พนักงานโรงแรมทีเ่ ป็ นผู ้รับเงิน มีหน ้าทีร่ ับผิดชอบในการชาระภาษี ดังกล่าว
ทัง้ หมด และ ทาการเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ หมดให ้แก่บค
ุ คลทีส
่ าม
c. HMC จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดทางภาษี อากร หรือค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ที่
เกีย
่ วข ้องกับ การจ่ายค่าอินเซนทีฟ
9. กำรละเมิดโปรแกรม

a. การละเมิดโปรแกรมโดยการฉ ้อโกงหรือการละเมิดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับคะแนน
เครดิตหรือการใช ้รางวัลขึน
้ อยูก
่ ับการบริหารและ/หรือการดาเนินการทาง
กฎหมายทีเ่ หมาะสมโดยหน่วยงานของรัฐและ นโยบายของ HMC ที่
เหมาะสมโดยไม่มข
ี ้อยกเว ้น โดยจะไม่มก
ี ารจ่ายเงินค่าอินเซนทีฟหรือรางวัล
อืน
่ ๆ ของโปรแกรม
10. กำรแปลข้อกำหนดและเงือ
่ นไขของโปรแกรม

ั ภาษาอังกฤษ
a. ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามคลาดเคลือ
่ นหรือความกากวมระหว่างเวอร์ชน
ั ภาษาท ้องถิน
และเวอร์ชน
่ ทีแ
่ ปลแล ้ว (ในภาษาอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษ) ของ
ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของโปรแกรมเหล่านี้และนโยบายความเป็ นส่วนตัว
ั ภาษาอังกฤษจะมีความสาคัญกว่า
ของโปรแกรม เวอร์ชน
ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขเหล่านี้ได ้รับการปรับปรุงล่าสุดเมือ
่ วันที่ 5 สิงหาคม
2563 เราอาจแก ้ไขข ้อกาหนดเหล่านี้เป็ นครัง้ คราว ดังนัน
้ เราแนะนาให ้คุณมี
การเข ้าศึกษาข ้อมูลเป็ นประจา

