
 

 

Centara Privilege Club Staff Incentive Program 

Terms and Conditions 

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. 

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. 

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 

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขโปรแกรมอนิเซนทฟีส ำหรบัพนกังำน
โรงแรม ของเซ็นทำรำ พรวิเิลจ คลบั 

 
 
ขอ้มลูตอ่ไปนี้เป็นพืน้ฐานของการเขา้รว่มโปรแกรมอนิเซนทฟีของเซน็ทารา 
พรวิเิลจ คลับ เพือ่เป็นแรงจูงใจของพนักงาน ("โปรแกรม") การเขา้รว่ม
โครงการและผลประโยชนนั์น้ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของ บรษัิท Hospitality 
Marketing Concepts  (ประเทศไทย) จ ากัด (“HMC”) และบรษัิทในเครอื 
การเขา้รว่มโปรแกรมโดยพนักงาน (“พนักงานโรงแรม”) ของโรงแรมและ     
รสีอรท์ในเครอืเซ็นทารา (“CHR”) อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขตา่งๆ นี ้
การเขา้รว่มในโปรแกรมนี้เป็นทางเลอืกและเป็นไปตามขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไข ซึง่เป็นความรับผดิชอบในการอา่นและท าความเขา้ใจกับพนักงานทกุ
ทา่น ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขรวมถงึ นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
(Privacy Policy) ของ HMC ซึง่ควบคมุการใชข้อ้มลูทีค่ณุใหไ้วกั้บเรา การ
เขา้รว่มในโปรแกรมจะหมายความวา่คณุยอมรับขอ้ก าหนดเหลา่นี้ และการ
เขา้รว่มโปรแกรมอยา่งตอ่เนื่องจะหมายความวา่คณุยอมรับการเปลีย่นแปลง
ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 
การรับเงนิคา่อนิเซนทฟีและผลตอบแทนใดๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกับโปรแกรมนัน้อยู่
ภายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 

1. รำยละเอยีดของโปรแกรม 

 
a. โปรแกรมการจ่ายคา่คอมมชิชัน่การขาย (“การจา่ยเงนิคา่อนิเซนทฟี”) ใหกั้บ

พนักงานโรงแรม ส าหรับการแนะน าลกูคา้ของ Centara ใหส้มัครเป็นสมาชกิ

ของ 

Centara Privilege Club (“CPC”) 
b. พนักงานโรงแรมจะไดร้ับ URL สว่นบคุคล เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิในการสง่

ขอ้มลูการสมัครสมาชกิออนไลน ์ซึง่ URL สว่นบคุคลนี้จะถกูเพิม่แตม้ไปยัง

พนักงานโรงแรมทีเ่กีย่วขอ้ง (“เครดติจากการขาย”) 

c. วธิกีารรับแตม้จากการขาย ลกูคา้ จะตอ้งท าการซือ้สมาชกิใหส้ าเร็จบน

เว็บไซต ์(https://centaraprivilege.com/) ผา่น URL สว่นบคุคลของ

พนักงานโรงแรมทีก่ าหนดไว ้(เชน่ https://centaraprivilege.com/khun- 

aye/) 

https://www.hmcloyalty.com/privacy-policy/


 

 

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 80 350 

81 1,000 400 

 

 

d. หากลกูคา้สมัคร CPC ผา่นทางชอ่งทางอืน่ๆ พนักงานโรงแรมจะไมไ่ดร้ับแตม้

จากการขาย 

e. หากลกูคา้ยกเลกิบัตรสมาชกิ หรอื ปฏเิสธการช าระเงนิ แตม้จากการขายจะ

ถกูหักออกในเดอืนทีม่กีารยกเลกิ 

f. การจา่ยเงนิคา่อนิเซนทฟี จะจ่ายโดย HMC ใหกั้บพนักงานโรงแรมเป็นราย

เดอืน ภายในสิน้สปัดาหแ์รกของเดอืนถัดไป ส าหรับคา่อนิเซนทฟีจากการ

ขายแตล่ะครัง้จะเป็นไปตามตารางตอ่ไปนี้: 

 

บัตรสมาชิก CPC  

(ราคาขาย 8000 บาท) 

#ค่าอินเซนทพี ตอ่แตม้ 

ต่อเดือน (คน) 

ค่าอินเซนทีพ ตอ่ แตม้การ

ขาย (บาท) 

จาก: ถึง:  

0 20 200 

21 40 250 

41 60 300 

61 80 350 

81 1,000 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 80 160 

81 1,000 180 

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. 

บัตรสมาชิก CPC  

(ราคาขาย  5000 บาท) 

#ค่าอินเซนทพี ตอ่แตม้ 

ต่อเดือน (คน) 

ค่าอินเซนทีพ ตอ่ แตม้การ

ขาย (บาท) 

จาก: ถึง:  

0 20 100 

21 40 120 

41 60 140 

61 80 160 

81 1,000 180 

 
g. การค านวณคา่อนิเซนทฟี จะใชว้ธิแีบบขัน้บันได เชน่ กรณีขายได ้50 แตม้

ของบัตรสมาชกิราคา 8,000 บาท พนักงานขายจะไดค้า่อนิเซนทฟี 20x200 

+ 20x250 + 10x300 =12,000 บาท 

h. คา่อนิเซนทฟีนี ้มาจากสว่นแบง่รายไดร้ะหวา่ง HMC กับ CHR  ซึง่จะถกูจ่าย

โดย HMC ตรงไปยังพนักงาน 

 

2. กำรด ำเนนิกำรของโปรแกรม 

 
a. โปรแกรมนี้ด าเนนิการและจัดการโดย HMC 

b. สทิธแิละภาระผกูพันของ HMC ภายใตโ้ครงการอาจไดร้ับมอบหมายหรอืโอน

โดย HMC ไปยังหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไมเ่กีย่วขอ้งไดต้ลอดเวลา และ

การปฏบัิตหิลังจากนัน้จะเป็นความรับผดิชอบของหนว่ยงานนัน้ ๆ 

c. โปรแกรมนี้เป็นสทิธพิเิศษที ่HMC มอบให ้และสทิธปิระโยชนนั์น้จะมอบให ้

ตามดลุยพนิจิของ HMC แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

d. ไมว่า่จะเป็นโปรแกรมหรอืผลประโยชนใ์ด ๆ ทีโ่ปรแกรมน าเสนอ, ซึง่จะ

กอ่ใหเ้กดิสทิธทิางกฎหมายหรอืสญัญาใด ๆ ระหวา่งพนักงานโรงแรม 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. โปรแกรมนี้ไมม่สีิง่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับ  โปรแกรมรวีอรด์ของ HMC หรอืไมม่ี

วัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความสมัพันธข์องหน่วยงาน หุน้สว่น หรอืกจิการรว่มคา้

ระหวา่ง HMC และพนักงานโรงแรมใดๆทัง้สิน้ 

f. ในกรณีทีม่กีารฉอ้โกงหรอืการละเมดิทีเ่กีย่วขอ้งกับ HMC รวีอรด์โปรแกรม  

HMC จะมสีทิธิด์ าเนนิการดา้นการบรหิารและ/หรอืทางกฎหมายทีเ่หมาะสม

รวมถงึการยกเลกิโปรแกรมนีด้ว้ย 

g. HMC และโปรแกรมพันธมติรของเราจะไมม่รีับผดิตอ่: (1) การสญูหายหรอื

การใหข้อ้มลูทีผ่ดิ พลาด หรอืความลา่ชา้ในการรับ แอปพลเิคชนัของ

โปรแกรมใด ๆ (2) การกระท าหรอืการละเวน้ของบคุคลทีส่าม (รวมถงึ

โรงแรมทีเ่ขา้รว่ม) หรอื (3) ขอ้ผดิพลาดใด ๆ ทีเ่ผยแพร่เกีย่วกับโปรแกรม 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใด ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 

3. ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขท ัว่ไปของโปรแกรม 

 
a. HMC และ พันธมติร มสีทิธิท์ีจ่ะเพิม่ เปลีย่นแปลง ยกเวน้ แกไ้ข หรอืยกเลกิ

กฎของโปรแกรมกฎระเบยีบส าหรับการรับเงนิคา่อนิเซนทฟี รวีอรด์ การ

จ่ายเงนิคา่อนิเซนทฟี กระบวนการผลประโยชน ์และ บรษัิทในเครอืของ

โปรแกรม ไดต้ลอดเวลาโดยแจง้ลว่งหนา้กอ่น 30 วนั 

b. HMC และ พันธมติร อาจเปลีย่นแปลงสทิธปิระโยชนข์องโปรแกรมรวมถงึ

มลูคา่ของการจ่ายเงนิคา่อนิเซนทฟี คณุตอ้งยอมรับกับการเปลีย่นแปลง

ดังกลา่ว 

c. เราไมร่ับรอง หรอื รับประกัน การน าเสนอทีไ่มช่ดัเจน โดยทางตรง หรอื 

โดยนัย และปฏเิสธความรับผดิทัง้หมด (รวมถงึความเสยีหายทีต่ามมา) ที่

เกีย่วกับประเภท คณุภาพ หรอื ความเหมาะสมของสนิคา้หรอืบรกิาร ผา่นทาง

โปรแกรม 

d. การตคีวามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัง้หมดจะเป็นดลุยพนิจิของ HMC แต่

เพยีงผูเ้ดยีว 

e. โปรแกรมและการรับ-จา่ยเงนิรางวัลและคา่อนิเซนทฟีเป็นไปตามกฎหมาย

และระเบยีบขอ้บังคับของประเทศทีโ่ปรแกรมไดด้ าเนนิการอยู ่



 

 

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. 

f. 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. ขอ้พพิาททัง้หมดทีไ่มส่ามารถแกไ้ขไดร้ะหวา่งคูส่ญัญา และสาเหตขุองการ

กระท าทีเ่กดิจากหรอืเกีย่วขอ้งกับโปรแกรมจะอยูภ่ายใตข้อ้จ ากัดความรับผดิ

ของโปรแกรม 

 

4. คณุสมบตัขิองผูเ้ขำ้รว่มโปรแกรม 

 
a. การเขา้รว่มในโปรแกรมนีม้ใีหส้ าหรับพนักงานทีถ่กูวา่จา้งโดยโรงแรมและ    

รสีอรท์ในเครอืเซ็นทารา (“ CHR”) หรอืโรงแรมทีเ่ขา้ร่วมโครงการทีเ่ขา้รว่ม

ในโปรแกรมเซ็นทารา พรวิเิลจ คลับ ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไข

ของโปรแกรม 

b. CHR ตอ้งอนมุัตกิารเขา้รว่มของพนักงานโรงแรมอยา่งชดัเจน และอาจยกเลกิ

การเขา้รว่มโครงการของคณุไดท้กุเมือ่ 

c. บรษัิท และ / หรอืนติบิคุคลอืน่ ๆ ไมส่ามารถลงทะเบยีนได ้

d. HMC อาจปฏเิสธหรอืยตุกิารเขา้รว่มในโปรแกรมของบคุคลใด ๆ โดยทีไ่ม่

ตอ้งชีแ้จงเหตผุล 

e. การเขา้รว่มในโปรแกรมของคณุจะถกูยกเลกิโดยอัตโนมัตหิากคณุไมไ่ดเ้ป็น

พนักงานปัจจุบันของ CHR หรอื เป็นหนึง่ในโรงแรมทีเ่ขา้รว่มของ CHR ทีเ่ขา้

ร่วมกับ CPC 

 

5. กำรยกเลกิโปรแกรม 

 
a. HMC ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมและยกเลกิการจ่ายเงนิคา่อนิ-    

เซนทฟีใด ๆ และทัง้หมดส าหรับพนักงานโรงแรมทีด่เูหมอืนจะใชโ้ปรแกรม

ในลักษณะทีไ่มส่อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดและเงือ่นไข หรอืเจตนาของ

โปรแกรมหรอืสว่นหนึง่สว่นใดของโปรแกรมและดว้ยเหตผุล ซึง่รวมถงึ 1) 

การละเมดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหลา่นี้;  2) การบดิเบอืนขอ้มลูหรอืการใช ้

โปรแกรมนี้ในทางทีผ่ดิ; 3) การละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บังคับระดับชาต ิจัง

หวด หรอื ทอ้งถิน่ใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชโ้ปรแกรมนี้; 4) การทจุรติ

เกีย่วกับคา่คอมมชิชัน่หรอืการละเมดิทีเ่กีย่วขอ้งกับสว่นใด ๆ ของโปรแกรมนี้ 

หรอื 5) การกระท าในทางอืน่ใดทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายของโปรแกรมหรอื



 

 

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 non-

technical 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 

พันธมติรใด ๆ ทัง้หมดตามที ่HMC ก าหนดขึน้ และขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของ 

HMC แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

b. คณุสามารถยกเลกิการเขา้ร่วมโปรแกรมไดต้ลอดเวลาโดยแจง้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรถงึการยกเลกิใหท้มีบรกิารลกูคา้ในภมูภิาคของคณุทราบ หาก

คณุท าเชน่นี้การจ่ายคา่อนิเซนทพีทัง้หมดทีย่ังไมไ่ดช้ าระจะหยดุจา่ยทันที

และอาจไมไ่ดร้ับการคนืสถานะหรอืโอนช าระเงนิ 

 

6. ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิชอบ 

 
a. HMC จะไมร่ับผดิชอบตอ่บคุคลใด ๆ ส าหรับการกระท าใด ๆ ทีด่ าเนนิการ

ละเลย และไมด่ าเนนิการดว้ยความภักดตีอ่โปรแกรม 

b. การเยยีวยาส าหรับคณุทีเ่กีย่วขอ้งกับโปรแกรม (ไมว่า่การเรยีกรอ้งของคณุจะ

ขึน้อยูกั่บกฎหมายหรอืความยตุธิรรม) จะเป็นการใหแ้ตม้ หรอื การใหแ้ตม้อกี

ครัง้ผา่นโปรแกรมบัญชกีารจา่ยคา่อนิเซนทพีของคณุในจ านวนไมเ่กนิจ านวน

การจา่ยคา่อนิเซนทพีนัน้. ไมว่า่ในกรณีใด ๆ เราจะไมร่ับผดิชอบ หรอื รับผดิ

ตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายพเิศษผลสบืเนื่อง  ไมว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรอืทางออ้มรวมถงึผลก าไรทีส่ญูเสยีไป 

c. HMC จะไมร่ับผดิชอบตอ่ขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง ส าหรับปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับ

โปรแกรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับหรอืใชง้านโดยพนักงานโรงแรม ส าหรับ

ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากบคุคล, ส าหรับการหยดุชะงัก, การลบ, ขอ้บกพร่อง

หรอืความลม้เหลวในสายของเครอืขา่ยโทรศัพท ์หรอื การสง่สญัญาณ

อเิล็กทรอนกิสใ์ด ๆ ส าหรับปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์

ซอฟตแ์วร ์ไมส่ามารถเขา้ถงึเว็บไซต ์หรอื บรกิารออนไลนใ์ด ๆ ส าหรับทาง

เทคนคิ หรอื ทีไ่มใ่ชท่างเทคนคิอืน่ ๆ ขอ้ผดิพลาด หรอื ความผดิปกตสิ าหรับ

การสญูหาย, ลา่ชา้, ถกูขโมย, อา่นไมอ่อก, ไมส่มบรูณ์, อา่นไมอ่อก, 

บดิเบอืนผดิ, ความเสยีหายจากการสง่ไปรษณียเ์นื่องจากจดหมายหรอื

จดหมายอืน่ ๆ ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

 

7. ขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

https://staywellrewards.com/MemPrivacyPolicy.aspx


 

 

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. ในการเขา้รว่มโปรแกรมคณุตอ้งยอมรับ นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคล ของ HMC การใชโ้ปรแกรมอยา่งตอ่เนื่องหลังจากการเปลีย่นแปลงจะ

หมายความวา่คณุยอมรับการเปลีย่นแปลงดังกลา่วในขอ้ก าหนดนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของโปรแกรมทีอ่า้งถงึ 

 

8. ภำษ ี

 
a. การจา่ยคา่อนิเซนทฟี อาจมกีารหักภาษีใดๆ ขึน้อยูกั่บรายได ้

b. พนักงานโรงแรมทีเ่ป็นผูร้ับเงนิ มหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการช าระภาษีดังกลา่ว

ทัง้หมด และ ท าการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดใหแ้กบ่คุคลทีส่าม 

c. HMC จะไมร่ับผดิชอบตอ่ความรับผดิทางภาษีอากร หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับ การจ่ายคา่อนิเซนทฟี 

 

9. กำรละเมดิโปรแกรม 

 
a. การละเมดิโปรแกรมโดยการฉอ้โกงหรอืการละเมดิทีเ่กีย่วขอ้งกับคะแนน

เครดติหรอืการใชร้างวัลขึน้อยูกั่บการบรหิารและ/หรอืการด าเนนิการทาง

กฎหมายทีเ่หมาะสมโดยหน่วยงานของรัฐและ นโยบายของ HMC ที่

เหมาะสมโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ โดยจะไมม่กีารจา่ยเงนิคา่อนิเซนทฟีหรอืรางวัล

อืน่ๆ ของโปรแกรม 

 

10. กำรแปลขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของโปรแกรม 

 
a. ในกรณีทีม่คีวามคลาดเคลือ่นหรอืความก ากวมระหวา่งเวอรช์นัภาษาอังกฤษ

และเวอรช์นัภาษาทอ้งถิน่ทีแ่ปลแลว้ (ในภาษาอืน่ทีไ่มใ่ชภ่าษาอังกฤษ) ของ

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของโปรแกรมเหลา่นี้และนโยบายความเป็นสว่นตัว

ของโปรแกรม เวอรช์นัภาษาอังกฤษจะมคีวามส าคัญกวา่ 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหลา่นี้ไดร้ับการปรับปรุงลา่สดุเมือ่วันที ่5 สงิหาคม  
2563 เราอาจแกไ้ขขอ้ก าหนดเหลา่นี้เป็นครัง้คราว ดังนัน้เราแนะน าใหค้ณุมี
การเขา้ศกึษาขอ้มลูเป็นประจ า 

 


