
1. คำำ�นิยิ�ม
คำำ�ศัพัท์ท์์่�ให้ค้ำำ�จำำ�กัดัคำว�มไวใ้นข้อ้ 1 ข้องระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัีข้องคำลับัี
จำะมค่ำว�มห้ม�ยเดย่วกันัไมว่�่จำะปร�กัฏท์่�ใดในห้ลักััเกัณฑ์น์่� คำำ�ศัพัท์์
ด�้นลั�่งมค่ำว�มห้ม�ยระบีไุวด้งัต่อ่ไปน่� ห้�กัมค่ำว�มข้ดัแยง้ระห้ว�่งคำำ�
นยิ�มด�้นลั�่งแลัะคำำ�ท์่�ระบีไุวใ้นระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัี ให้ถ้ือืคำำ�จำำ�กัดัคำว�ม
ในระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัีน่�เป็นท์่�สุดุ  

“วันัิคำรบรอบประจำำ�ปี”
ห้ม�ยถืงึ วนัแรกัข้องเดอืนในห้นึ�งป่ถืดัจำ�กัเดอืนท์่�มก่ั�รออกัคำะแนนให้ ้
แกัสุ่ม�ชิกิั แลัะจำะเป็นวนัเดย่วกันัในแต่ล่ัะป่งบีประม�ณห้ลังัจำ�กันั�น  
ในกัรณ่ท์่�สุม�ชิกิัมก่ั�รซื้ื�อคำะแนนสุม�ชิกิัเพิ�ม วนัคำรบีรอบีจำะเป็นวนั
เดย่วกันักับัีคำะแนนสุม�ชิกิัท์่�มอ่ย่เ่ดมิ  

“ปีคำรบรอบ”
ห้ม�ยถืงึ ระยะเวลั�ห้นึ�งป่ นับีจำ�กัวนัคำรบีรอบีในแต่ล่ัะป่ แลัะสุิ�นสุดุ
เมื�อสุิ�นวนักัอ่นวนัคำรบีรอบีประจำำ�ป่ถืดัไป แต่ใ่นป่แรกัจำะห้ม�ยถืงึ ระยะ
เวลั�นับีจำ�กัวนัท์่�ข้�ยคำะแนนสุม�ชิกิัคำรั�งแรกั จำนถืงึสุิ�นสุดุวนักัอ่นวนั
คำรบีรอบีประจำำ�ป่ถืดัไป 

“เงินิิเรยีกเก็บประจำำ�ปี” 
ห้ม�ยถืงึ เงนิท์่�สุม�ชิกิัจำะต่อ้งจำ�่ยในแต่ล่ัะป่ ต่�มท์่�กัำ�ห้นดไวใ้น
ระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัี เงนิเรย่กัเกั็บีประจำำ�ป่จำะเรย่กัเกั็บีต่�มสุดัสุว่นในป่
แรกัข้องกั�รเป็นสุม�ชิกิั แลัะถืงึกัำ�ห้นดชิำ�ระในวนัท์่� 1 มกัร�คำมข้อง
ท์กุัป่ห้ลังัจำ�กันั�น 

“อพ�รท์เมนิท”์
ห้ม�ยถืงึ อพ�รท์์เมนท์ท์์่�รสุ่อรท์์ท์่� ClubCo ไดจั้ำดสุรรคำะแนนสุม�ชิกิั 
ซื้ึ�งอ�จำประกัอบีไปดว้ยห้อ้งชิดุห้รอืคำอนโดมเินย่ม สุทิ์ธิปิระโยชินใ์น
คำลับัีแบีบีแชิรเ์วลั� ท์่�พักัอ�ศัยัท์่�คำรอบีคำรองแยกักันับีนท์่�ดนิไมว่�่จำะ
เป็นโคำรงกั�รพัฒน� ห้รอืมฉิะนั�นห้ม�ยถืงึห้อ้งพักัโรงแรม เรอืบี�้น รถื
บี�้น ห้รอืห้อ้งพักัในเรอืแลัะ/ห้รอืสุิ�งคำลั�้ยคำลังึท์่�เห้ม�ะสุำ�ห้รับีกั�รอย่่
อ�ศัยัข้องมนุษย ์

“กฎวั�่ด้ว้ัยสิทิธิปิระโยชนิ”์ 
ห้ม�ยถืงึ เอกัสุ�รท์่�กัำ�ห้นดกัฎสุำ�ห้รับีสุทิ์ธิปิระโยชินข์้องคำลับัีแลัะนักั
พัฒน� ซื้ึ�งมอ่ย่ใ่นคำำ�ชิ่�แจำงกั�รเปิดเผยข้อ้มล่ัผลัติ่ภัณัฑ์ปั์จำจำบุีนัท์่�คำลับัี
เป็นผ่อ้อกั

“ระบบ Best Fit” 
คำอืวธิิก่ั�รจำองท์่�กัำ�ห้นดอพ�รท์์เมนท์ท์์่�ให้ค้ำว�มสุำ�คำญักับัีกั�รจำองใน
ระยะท์่�ไกัลัท์่�สุดุแลัะคำว�มต่อ้งกั�รพเิศัษกัอ่น

“ClubCo”  
ห้ม�ยถืงึ Club Wyndham Asia (HK) Limited ซื้ึ�งเป็นบีรษัิท์ท์่�จำด
ท์ะเบีย่นในฮ่อ่งกัง แลัะเป็นผ่สุ้ร�้ง Club Wyndham Asia  

“ผู้้จ้ำดั้ก�รคำลับั” 
ห้ม�ยถืงึ Wyndham Destinations International Limited ซื้ึ�งรับีผดิ
ชิอบีกั�รบีรหิ้�รจัำดกั�รคำลับัีแลัะรสุ่อรท์์ข้องคำลับัี 

“ระเบยีบข้อ้บงัิคำบั” 
ห้ม�ยถืงึ ระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัีข้อง Club Wyndham Asia Constitution 
ลังวนัท์่� 1 กัมุภั�พันธิ ์2023 

“มล้ัคำ�่คำะแนินิร�ยวันัิ” 
ห้ม�ยถืงึ จำำ�นวนคำะแนนท์่�ต่อ้งใชิใ้นกั�รเข้�้พักัท์่�อพ�รท์์เมนท์แ์ต่ล่ัะ
แห้ง่แบีบีร�ยวนั ร�ยสุปัด�ห้ ์แลัะต่�มฤดก่ั�ลั   มล่ัคำ�่ต่�มฤดก่ั�ลัจำะ
แบีง่ต่อ่ไปเป็น "ฤดสุ่แ่ดง" สุำ�ห้รับีชิว่งเวลั�ท์่�มค่ำว�มต่อ้งกั�รสุง่ "ฤดสุ่่
ข้�ว" สุำ�ห้รับีชิว่งเวลั�ท์่�มค่ำว�มต่อ้งกั�รป�นกัลั�ง แลัะ "ฤดสุ่น่ำ ��เงนิ" 
สุำ�ห้รับีชิว่งเวลั�ท์่�มค่ำว�มต่อ้งกั�รต่ำ�� 

“นิกัพฒันิ�” 
ห้ม�ยถืงึ Wyndham Destinations International Limited

“สิถ�นิที�ตั้ ั�งิระด้บัเอ็คำเซคำคำวิัทฟี”  
ห้ม�ยถืงึ สุถื�นท์่�ท์่�กัำ�ห้นดโดยผ่จั้ำดกั�รคำลับัีว�่อ�จำไมสุ่�ม�รถืใชิสุ้ทิ์ธิิ
ประโยชินบ์ี�งอย�่งได ้ห้รอือ�จำมค่ำ�่ใชิจ้ำ�่ยห้รอืคำ�่ธิรรมเนย่มกั�ร
บีรกิั�รเพิ�มเต่มิท์่�สุม�ชิกิัจำ�่ยเพิ�มเต่มิได ้

“Flexi Levy”  
ห้ม�ยถืงึ สุทิ์ธิปิระโยชิน ์Flexi Levy ข้องคำลับัีต่�มท์่�กัำ�ห้นดไวใ้น
ระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัี แลัะจำะข้ึ�นอย่ก่ับัีกัฎท์่�ระบีไุวใ้นกัฎว�่ดว้ยสุทิ์ธิิ
ประโยชิน์

“คำะแนินิ FlexiStay”
ห้ม�ยถืงึ คำะแนนเพิ�มเต่มิท์่�สุม�ชิกิัระดบัีพรเ่มย่รท์์่�มค่ำณุสุมบีตั่ติ่รงต่�ม
เกัณฑ์ส์ุ�ม�รถืซื้ื�อไดจ้ำ�กันักัพัฒน�เพื�อจำองกั�รพักัผอ่นวนัห้ยดุ 

“เอกสิ�รก�รคำวับคำมุ” 
ห้ม�ยถืงึ ระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัี ห้ลักััเกัณฑ์เ์ห้ลั�่น่� คำำ�ชิ่�แจำงกั�รเปิดเผย
ข้อ้มล่ัผลัติ่ภัณัฑ์ ์แบีบีฟอรม์ใบีสุมคัำร แลัะกัฎว�่ดว้ยสุทิ์ธิปิระโยชิน ์ซื้ึ�ง
ท์ั�งห้มดจำะมก่ั�รแกัไ้ข้เป็นคำรั�งคำร�ว รวมถืงึเอกัสุ�รอื�นใดท์่�มอ่ย่เ่ป็น
คำรั�งคำร�ว ซื้ึ�งท์ำ�ห้น�้ท์่�กัำ�กับัีดแ่ลัสุม�ชิกิัภั�พในคำลับัี 

“แข้ก” 
ประกัอบีดว้ยผ่ไ้ดรั้บีเชิญิข้องสุม�ชิกิั ไมว่�่จำะม�เข้�้พักัดว้ยห้รอืม�
เย่�ยมสุม�ชิกิั ห้รอืม�เข้�้พักัโดยไดรั้บีอนุญ�ต่จำ�กัสุม�ชิกิั แลัะรวมถืงึ
ผ่ไ้ดรั้บีเชิญิข้องนักัพัฒน�แลัะข้อง ClubCo 

หลักัเกณฑ์แ์ลัะข้อ้บงัิคำบั
มผีู้ลัตั้ ั�งิแตั้ว่ันัิที� 1 กมุภ�พนัิธิ ์2023

*ห้ลักััเกัณฑ์เ์ห้ลั�่น่�เป็นกัฎกั�รดำ�เนนิง�นข้องคำลับัีอย�่งเป็นท์�งกั�รแลัะมไ่วเ้พื�ออำ�นวยคำว�มสุะดวกัในกั�รดำ�เนนิง�นข้องคำลับัีท์่�ร�บีรื�น
แลัะเป็นมอือ�ชิพ่เพื�อประโยชินข์้องสุม�ชิกิั Club Wyndham Asia  นอกัจำ�กัน่�ยงัมก่ัฎแลัะห้ลักััเกัณฑ์ใ์นกั�รคำวบีคำมุกั�รใชิสุ้ทิ์ธิปิระโยชิน์
ต่�่งๆ ท์่�มใ่ห้แ้กัสุ่ม�ชิกิั แลัะกัฎเห้ลั�่น่�จำะมอ่ย่ใ่นกัฎว�่ดว้ยสุทิ์ธิปิระโยชินข์้องคำลับัี



“หลักัเกณฑ์”์  
ห้ม�ยถืงึ ห้ลักััเกัณฑ์แ์ลัะระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัีเห้ลั�่น่� ซื้ึ�งแกัไ้ข้เพิ�มเต่มิ
เป็นคำรั�งคำร�ว 

“สิม�ชกิ”  หรอื “สิม�ชกิคำลับั”
ห้ม�ยถืงึ ผ่ท้์่�ไดรั้บีคำะแนนสุม�ชิกิัท์่�ออกัให้ ้

“ผู้้ใ้หบ้รกิ�รสิม�ชกิ” แลัะ “เจำ�้หนิ�้ที�บรกิ�ร
สิม�ชกิ” 
ห้ม�ยถืงึ ต่วัแท์นข้องคำลับัีท์่�ผ่จั้ำดกั�รคำลับัีว�่จำ�้งให้ด้ำ�เนนิกั�รจำองให้ ้
แกัสุ่ม�ชิกิัห้รอืชิว่ยเห้ลัอืห้�กัมข่้อ้สุอบีถื�มใดๆ 

"บคุำคำลัที�ได้ร้บัมอบอำ�นิ�จำหนิ�้ที�" 
ห้ม�ยถืงึ บีคุำคำลัท์่�ไดรั้บีอนุญ�ต่ให้จ้ำองห้รอืยกัเลักิักั�รจำอง ห้�กั
สุม�ชิกิัเป็นนติ่บิีคุำคำลัห้รอืสุม�ชิกิัภั�พประกัอบีดว้ยบีคุำคำลัธิรรมด�
ม�กักัว�่สุองคำน ห้�กัเกั่�ยวข้อ้ง กั�รอ�้งถืงึ 'สุม�ชิกิั' ในห้ลักััเกัณฑ์์
เห้ลั�่น่�คำอืกั�รอ�้งถืงึบีคุำคำลัท์่�ไดรั้บีมอบีอำ�น�จำห้น�้ท์่�ข้องสุม�ชิกิันั�นๆ 

“คำะแนินิ” ห้รอื “คำะแนินิสิม�ชกิ” 
ห้ม�ยถืงึ สุกัลุัเงนิสุำ�ห้รับีกั�รกัำ�ห้นดสุทิ์ธิิ�กั�รใชิง้�นข้องสุม�ชิกิั 
“คำะแนนคำงเห้ลัอื” คำอื จำำ�นวนคำะแนนท์ั�งห้มดท์่�สุ�ม�รถืใชิไ้ดใ้นบีญัชิ่
สุม�ชิกิั ไมว่�่จำะเกัดิจำ�กักั�รสุะสุมไวห้้รอืยมืม� แลัะจำะไมร่วมคำะแนน
ท์่�ออกัในระห้ว�่งป่ปฏทิ์นิใดๆ ท์่�สุม�ชิกิัใชิสุ้ทิ์ธิปิระโยชิน ์Flexi Levy

“สิม�ชกิระด้บัพรเีมยีร”์ 
ห้ม�ยถืงึ สุม�ชิกิัท์่�ถือืคำะแนนพรเ่มย่ร ์

“คำะแนินิสิม�ชกิระด้บัพรเีมยีร”์
ห้ม�ยถืงึ คำะแนนพรเ่มย่รท์์่�ออกัให้ก้ับัีสุม�ชิกิั ซื้ึ�งจำะข้ึ�นอย่ก่ับัีระเบีย่บี
ข้อ้บีงัคำบัี 

“คำะแนินิที�มคีำณุสิมบตัั้ติั้รงิตั้�มเกณฑ์”์ 
คำอืคำะแนนสุม�ชิกิัระดบัีพรเ่มย่รท์์่�สุม�ชิกิัซื้ื�อโดยต่รงจำ�กันักัพัฒน�
ห้รอืต่วัแท์นข้องนักัพัฒน� 

“สิม�ชกิระด้บัพรเีมยีรท์ ี�มคีำณุสิมบตัั้ติั้รงิตั้�ม
เกณฑ์”์ 
คำอื สุม�ชิกิัระดบัีพรเ่มย่รท์์่�มค่ำะแนนคำณุสุมบีตั่ติ่รงต่�มเกัณฑ์์

“รสีิอรท์”
ห้ม�ยถืงึ รสุ่อรท์์ใดๆ ท์่�มอ่พ�รท์์เมนท์แ์ลัะพื�นท์่�สุว่นกัลั�งท์่�เกั่�ยวข้อ้ง
ท์่�เป็นสุว่นประกัอบีข้องอพ�รท์์เมนท์ด์งักัลั�่ว 

“ผู้้จ้ำดั้ก�รรสีิอรท์”  
ห้ม�ยถืงึ ผ่จั้ำดกั�รท์ั�วไป ห้รอืผ่จั้ำดกั�รข้องรสุ่อรท์์ 

“กฎระเบยีบรสีิอรท์” 
ห้ม�ยถืงึ กัฎระเบีย่บีในกั�รคำวบีคำมุดแ่ลักั�รใชิร้สุ่อรท์์ท์่�ไมไ่ดบ้ีรหิ้�ร
ห้รอืดำ�เนนิกั�รโดยผ่จั้ำดกั�รคำลับัี 

“คำะแนินิม�ตั้รฐ�นิ”
ห้ม�ยถืงึ คำะแนนสุม�ชิกิัระดบัีม�ต่รฐ�นท์่�ออกัให้ก้ับัีสุม�ชิกิั ซื้ึ�งจำะข้ึ�น
อย่ก่ับัีระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัี 

“ก�รจำองิเฉพ�ะวันัิหยดุ้สิดุ้สิปัด้�ห”์ 
คำอื กั�รจำองสุองคำนืสุำ�ห้รับีวนัศักุัรแ์ลัะวนัเสุ�ร ์กั�รรวมวนัอื�นเข้�้ไปจำะ
ไมถ่ือืเป็นกั�รจำองเฉพ�ะวนัห้ยดุสุดุสุปัด�ห้ ์

2. กฎระเบยีบรสีิอรท์

เมื�อคำลับัีเป็นเจำ�้ข้องห้รอืให้เ้ชิ�่อพ�รท์์เมนท์ใ์นรสุ่อรท์์แบีบีแชิรเ์วลั� 
ห้รอืรสุ่อรท์์อื�นท์่�ไมไ่ดด้ำ�เนนิกั�รโดยผ่จั้ำดกั�รคำลับัี กัฎระเบีย่บีรสุ่อรท์์
ข้องรสุ่อรท์์แบีบีแชิรเ์วลั�ห้รอืรสุ่อรท์์อื�นใดจำะมผ่ลับีงัคำบัีใชิเ้นื�องจำ�กั
เป็นกัฎระเบีย่บีท์่�เกั่�ยวข้อ้งกับัีกั�รใชิร้สุ่อรท์์ แลัะจำะมค่ำว�มสุำ�คำญัเห้นอื
กัว�่ห้ลักััเกัณฑ์น์่� แลัะสุม�ชิกิัท์ั�งห้มดต่อ้งปฏบิีตั่ติ่�มกัฎระเบีย่บี
รสุ่อรท์์เห้ลั�่นั�นต่�มท์่�มผ่ลับีงัคำบัีใชิ ้

3. ก�รบรหิ�ร

เมื�อคำลับัีเป็นเจำ�้ข้องห้รอืให้เ้ชิ�่อพ�รท์์เมนท์ใ์นรสุ่อรท์์แบีบีแชิรเ์วลั� 
ห้รอืรสุ่อรท์์อื�นท์่�ไมไ่ดด้ำ�เนนิกั�รโดยผ่จั้ำดกั�รคำลับัี กัฎระเบีย่บีรสุ่อรท์์
ข้องรสุ่อรท์์แบีบีแชิรเ์วลั�ห้รอืรสุ่อรท์์อื�นใดจำะมผ่ลับีงัคำบัีใชิเ้นื�องจำ�กั
เป็นกัฎระเบีย่บีท์่�เกั่�ยวข้อ้งกับัีกั�รใชิร้สุ่อรท์์ แลัะจำะมค่ำว�มสุำ�คำญัเห้นอื
กัว�่ห้ลักััเกัณฑ์น์่� แลัะสุม�ชิกิัท์ั�งห้มดต่อ้งปฏบิีตั่ติ่�มกัฎระเบีย่บี
รสุ่อรท์์เห้ลั�่นั�นต่�มท์่�มผ่ลับีงัคำบัีใชิ ้

3.1 บคุำคำลัที�ได้ร้บัมอบอำ�นิ�จำหนิ�้ที� 
ห้�กัสุม�ชิกิัภั�พข้องสุม�ชิกิัประกัอบีดว้ยบีคุำคำลัธิรรมด�ม�กักัว�่สุอง
คำน ห้รอืสุม�ชิกิัเป็นนติ่บิีคุำคำลั สุม�ชิกิัต่อ้งกัำ�ห้นดบีคุำคำลัท์่�ไดรั้บีมอบี
อำ�น�จำห้น�้ท์่� บีคุำคำลัท์่�ไดรั้บีมอบีอำ�น�จำห้น�้ท์่� คำอืบีคุำคำลัเดย่วท์่�ไดรั้บี
อนุญ�ต่ให้จ้ำองห้รอืยกัเลักิักั�รจำอง แต่สุ่ม�ชิกิัจำะมผ่ลัผก่ัพันแลัะรับีผดิ
ชิอบีต่อ่กั�รดำ�เนนิกั�รข้องบีคุำคำลัท์่�ไดรั้บีมอบีอำ�น�จำห้น�้ท์่� ห้�กั
เกั่�ยวข้อ้ง กั�รอ�้งถืงึ 'สุม�ชิกิั' ในห้ลักััเกัณฑ์เ์ห้ลั�่น่�คำอืกั�รอ�้งถืงึ
บีคุำคำลัท์่�ไดรั้บีมอบีอำ�น�จำห้น�้ท์่�ข้องสุม�ชิกิันั�นๆ  

3.2 ชว่ังิเวัลั�ซอ่มบำ�รงุิ 
คำลับัีข้อสุงวนเวลั�เจ็ำดวนัเจ็ำดคำนื ไมจ่ำำ�เป็นต่อ้งต่อ่เนื�องกันั ในแต่ล่ัะ
ป่ปฏทิ์นิให้เ้ป็นชิว่งเวลั�ซื้อ่มบีำ�รงุข้องแต่ล่ัะอพ�รท์์เมนท์ ์ในชิว่งเวลั�
ดงักัลั�่วคำลับัีจำะดแ่ลัรักัษ� ต่กัแต่ง่ให้ม ่แลัะซื้อ่มแซื้มอพ�รท์์เมนท์์
ต่�มคำว�มจำำ�เป็น คำลับัีจำะกัำ�ห้นดข้ึ�นเป็นคำรั�งคำร�วว�่วนัแลัะคำนืใดจำะ
เป็นชิว่งเวลั�ซื้อ่มบีำ�รงุข้องแต่ล่ัะอพ�รท์์เมนท์ ์จำะไมม่ก่ั�รรับีจำองอ
พ�รท์์เมนท์ใ์นชิว่งเวลั�ซื้อ่มบีำ�รงุน่� 



3.3 ก�รเปลัี�ยนิแปลังิแกไ้ข้ 
ClubCo อ�จำแกัไ้ข้ห้ลักััเกัณฑ์เ์ห้ลั�่น่�เป็นคำรั�งคำร�วต่�มระเบีย่บีข้อ้
บีงัคำบัี ซื้ึ�งอ�จำรวมถืงึกั�รแกัไ้ข้คำ�่ธิรรมเนย่มห้รอืเวลั�ท์ำ�กั�รท์่�แสุดง
ไวใ้นวธิิป่ฏบิีตั่นิ่� 

3.4 ก�รลัะเมดิ้ 
(กั) กั�รไมป่ฏบิีตั่ติ่�มห้ลักััเกัณฑ์ ์เอกัสุ�รกั�รคำวบีคำมุอื�นใด ห้รอืกัฎ
ระเบีย่บีใดๆ ข้องรสุ่อรท์์ อ�จำสุง่ผลัให้เ้กัดิข้อ้ใดข้อ้ห้นึ�งห้รอืห้ลั�ยข้อ้
ต่อ่ไปน่�: 

(i) ระงับีสุทิ์ธิิ�แลัะสุทิ์ธิพิเิศัษข้องสุม�ชิกิัท์่�ผดิสุญัญ�เป็นกั�ร
ชิั�วคำร�วห้รอืถื�วร รวมถืงึแต่ไ่มจ่ำำ�กัดัเพย่งกั�รระงับีชิั�วคำร�วห้รอื
ถื�วรข้องกั�รจำองข้องสุม�ชิกิั แข้กั ห้รอืผ่ไ้ดรั้บีเชิญิในปัจำจำบุีนั
ห้รอือน�คำต่ในรสุ่อรท์์ห้รอือพ�รท์์เมนท์ต์่ั�งแต่ห่้นึ�งแห้ง่ข้ึ�นไป ห้�กั
สุม�ชิกิัภั�พเป็นข้องสุม�ชิกิัม�กักัว�่ห้นึ�งท์�่น กั�รระงับีสุ�ม�รถืม่
ผลัต่อ่สุม�ชิกิัต่ั�งแต่ห่้นึ�งท์�่นข้ึ�นไปแลัะ/ห้รอื 

(ii) ยกัเลักิักั�รจำองในปัจำจำบุีนัห้รอืท์่�มอ่ย่ใ่นรสุ่อรท์์ห้รอือพ�รท์์เม
นท์ท์์นัท์ ่ 

(ข้) สุม�ชิกิัท์่�ถืก่ัระงับีสุทิ์ธิิ�แลัะสุทิ์ธิพิเิศัษท์ั�งแบีบีชิั�วคำร�วแลัะแบีบี
ถื�วรจำะไมไ่ดรั้บีอนุญ�ต่ให้เ้ข้�้ห้รอืพักัในรสุ่อรท์์ห้รอือพ�รท์์เมนท์ใ์น
ชิว่งเวลั�ข้องกั�รระงับีสุทิ์ธิิ�น่� 

3.5 บทลังิโทษ
(กั) ระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัีจำะห้ม�ยรวมถืงึอำ�น�จำข้องคำลับัีท์่�จำะยตุ่กิั�รเข้�้
พักัท์่�รสุ่อรท์์ห้รอืรสุ่อรท์์เฉพ�ะแห้ง่สุำ�ห้รับีกั�รลัะเมดิห้ลักััเกัณฑ์ ์
ระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัี เอกัสุ�รกั�รคำวบีคำมุอื�นๆ กัฎระเบีย่บีรสุ่อรท์์ ห้รอื
แนวท์�งอื�นใดท์่�ให้ไ้วโ้ดยผ่จั้ำดกั�รคำลับัี 

(ข้) ห้�กัสุม�ชิกิัต่อ้งกั�รรอ้งเรย่นห้รอืมค่ำว�มคำบัีข้อ้งใจำใดๆ เกั่�ยวกับัี
กั�รบีรหิ้�รจัำดกั�รภั�ยในสุถื�นท์่� ลัก่ัจำ�้งข้องคำลับัี ห้รอืปัญห้�อื�นใดท์่�
เกั่�ยวข้อ้งกับัีคำลับัีแลัะรสุ่อรท์์ ให้เ้ข้ย่นเป็นลั�ยลักััษณอ์กััษรถืงึคำลับัี 

3.6 ก�รบงัิคำบัใช ้

(กั) ผ่จั้ำดกั�รคำลับัีมอ่ำ�น�จำเต็่มในกั�รนำ�ห้ลักััเกัณฑ์แ์ลัะกัฎระเบีย่บี
รสุ่อรท์์ต่�่งๆ ไปปฏบิีตั่ ิแลัะสุ�ม�รถืยกัเลักิักั�รจำอง แลัะข้อให้สุ้ม�ชิกิั
แลัะ/ห้รอืแข้กัออกัจำ�กัรสุ่อรท์์ห้รอือพ�รท์์เมนท์โ์ดยท์นัท์ ่ห้�กัผ่ ้
จัำดกั�รคำลับัีเห็้นว�่เป็นสุิ�งจำำ�เป็นแลัะจำะเป็นประโยชินต์่อ่สุม�ชิกิัท์�่น
อื�น แลัะ

(ข้) เจำ�้ห้น�้ท์่�บีรกิั�รสุม�ชิกิัมอ่ำ�น�จำเต็่มในกั�รใชิห้้ลักััเกัณฑ์เ์ห้ลั�่น่�
เมื�อดำ�เนนิกั�รจำองรสุ่อรท์์ห้รอือพ�รท์์เมนท์์

3.7 คำ�่ธิรรมเนิยีมก�รบรหิ�รงิ�นิ 
ระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัีน่�จำะรวมถืงึอำ�น�จำท์่�คำลับัีสุ�ม�รถืเรย่กัเกั็บีคำ�่บีรหิ้�ร
ง�นเมื�อไมม่ก่ั�รชิำ�ระเงนิเรย่กัเกั็บีเงนิ (เงนิร�ยป่ห้รอืเงนิเรย่กัเกั็บี
พเิศัษ) ในวนัท์่�คำรบีกัำ�ห้นด แลัะสุ�ม�รถืกัำ�ห้นดคำ�่ธิรรมเนย่มกั�รโอน
คำะแนน คำ�่ธิรรมเนย่มดงักัลั�่วแสุดงไวท้์่�ด�้นลั�่งแลัะอ�จำมก่ั�รแกัไ้ข้
เป็นคำรั�งคำร�วโดยคำลับัี: 

(กั) กั�รไมช่ิำ�ระเงนิเรย่กัเกั็บีต่�มกัำ�ห้นดเวลั�จำะท์ำ�ให้เ้กัดิคำ�่
ธิรรมเนย่มกั�รผดินัดชิำ�ระท์่� 15 ดอลัลั�รส์ุห้รัฐ ห้�กัไมไ่ดรั้บีกั�ร
จำ�่ยเต็่มจำำ�นวนภั�ยใน 10 วนัห้ลังัจำ�กัวนัท์่�คำรบีกัำ�ห้นด 

(ข้) ดอกัเบี่�ยกั�รผดินัดชิำ�ระในอตั่ร�ดงักัลั�่วอ�จำกัำ�ห้นดจำ�กัวนัท์่�
คำรบีกัำ�ห้นดจำนถืงึวนัท์่�ไดรั้บีเงนิเรย่กัเกั็บีดงักัลั�่ว อตั่ร�ดอกัเบี่�ย
ในปัจำจำบุีนัคำอื 15% 

(คำ) เชิค็ำคำนืห้รอืคำ�่ธิรรมเนย่มจำ�กักั�รไมช่ิำ�ระเงนิจำะมค่ำ�่ใชิจ้ำ�่ยท์่� 
25 ดอลัลั�รส์ุห้รัฐ (รวมถืงึกั�รห้กััเงนิจำ�กับีญัชิ)่ 

(ง) กั�รโอนคำะแนนแต่ล่ัะคำรั�งจำะมค่ำ�่ธิรรมเนย่มกั�รจัำดกั�รท์่�ต่อ้ง
ชิำ�ระอย่ท่์่� 200 ดอลัลั�รส์ุห้รัฐ แลัะต่อ้งชิำ�ระคำ�่ธิรรมเนย่ม 25 
ดอลัลั�รส์ุห้รัฐสุำ�ห้รับีกั�รโอนคำะแนนแบีบีคำรั�งเดย่ว 

(จำ) กั�รเพิ�มห้รอืต่ดัสุม�ชิกิัออกัจำ�กักั�รเป็นสุม�ชิกิัจำะมค่ำ�่
ธิรรมเนย่มกั�รจัำดกั�รอย่ท่์่� 100 ดอลัลั�รส์ุห้รัฐ แลัะ 300 ดอลัลั�ร์
สุห้รัฐเมื�อมก่ั�รแยกัห้รอืรวมสุม�ชิกิัภั�พ 

3.8 คำ�่ธิรรมเนิยีมสิิ�งิพมิพ ์
ห้�กัสุม�ชิกิัข้อสุื�อสุิ�งพมิพแ์ลัะ/ห้รอืเอกัสุ�รท์�งกั�รต่ลั�ดเพิ�มเต่มิ 
ท์�งคำลับัีข้อสุงวนสุทิ์ธิิ�ในกั�รเรย่กัเกั็บีคำ�่ธิรรมเนย่มซื้ึ�งจำะกัำ�ห้นดโดย
คำลับัีเป็นคำรั�งคำร�วสุำ�ห้รับีสุิ�งพมิพฉ์บีบัีดงักัลั�่วแลัะกั�รแจำกัจำ�่ยสุื�อสุิ�ง
พมิพแ์ลัะ/ห้รอืเนื�อห้�ดงักัลั�่ว 

4. ก�รสิำ�รองิหอ้งิพกั

เมื�อคำลับัีเป็นเจำ�้ข้องห้รอืให้เ้ชิ�่อพ�รท์์เมนท์ใ์นรสุ่อรท์์แบีบีแชิรเ์วลั� 
ห้รอืรสุ่อรท์์อื�นท์่�ไมไ่ดด้ำ�เนนิกั�รโดยผ่จั้ำดกั�รคำลับัี กัฎระเบีย่บีรสุ่อรท์์
ข้องรสุ่อรท์์แบีบีแชิรเ์วลั�ห้รอืรสุ่อรท์์อื�นใดจำะมผ่ลับีงัคำบัีใชิเ้นื�องจำ�กั
เป็นกัฎระเบีย่บีท์่�เกั่�ยวข้อ้งกับัีกั�รใชิร้สุ่อรท์์ แลัะจำะมค่ำว�มสุำ�คำญัเห้นอื
กัว�่ห้ลักััเกัณฑ์น์่� แลัะสุม�ชิกิัท์ั�งห้มดต่อ้งปฏบิีตั่ติ่�มกัฎระเบีย่บี
รสุ่อรท์์เห้ลั�่นั�นต่�มท์่�มผ่ลับีงัคำบัีใชิ ้

4.1 คำะแนินิก�รจำองิ
(กั) สุม�ชิกิัอ�จำจำองอพ�รท์์เมนท์เ์ท์�่ท์่�ไดรั้บีอนุญ�ต่โดยใชิค้ำะแนน
ข้องสุม�ชิกิั ซื้ึ�งจำะข้ึ�นอย่ก่ับัีเอกัสุ�รกั�รคำวบีคำมุแลัะคำว�มพรอ้มในกั�ร
ให้บ้ีรกิั�รข้องอพ�รท์์เมนท์ ์กั�รจำองสุ�ม�รถืท์ำ�ไดโ้ดยสุม�ชิกิัเท์�่นั�น 
แลัะโดยกั�รใชิค้ำะแนนท์่�มอ่ย่ข่้องต่นเองเท์�่นั�น 

(ข้) คำลับัีจำะยดึห้ลักัักั�รจำองแบีบีจำองกัอ่นไดก้ัอ่น กั�รจำองท์ั�งห้มดจำะ
ไดรั้บีกั�รยนืยนัจำ�กัผ่จั้ำดกั�รคำลับัี แลัะจำะมก่ั�รกัำ�ห้นดห้ม�ยเลัข้กั�ร
จำอง คำลับัีจำะยดึถือืกั�รจำองท์่�ไดรั้บีกั�รยนืยนัโดยสุม�ชิกิัเท์�่นั�น 

(คำ) คำลับัีจำะไมรั่บีผดิชิอบีกั�รจำองท์่�ข้ดัแยง้กันั แลัะกั�รยกัเลักิัข้อง
สุม�ชิกิัรว่ม ห้�กัคำว�มข้ดัแยง้ดงักัลั�่วเกัดิข้ึ�น คำลับัีข้อสุงวนสุทิ์ธิิ�ใน
กั�รระงับีกั�รใชิบ้ีญัชิค่ำะแนนข้องสุม�ชิกิัจำนกัว�่สุม�ชิกิัรว่มจำะแกัไ้ข้
ปัญห้�คำว�มข้ดัแยง้ข้องต่นเป็นลั�ยลักััษณอ์กััษรถืงึคำลับัี โดยสุม�ชิกิั
รว่มแต่ล่ัะร�ยต่อ้งลังน�มรับีรองอย�่งถืก่ัต่อ้งลังในห้นังสุอืบีอกักัลั�่วท์่�
มถ่ืงึคำลับัีดงักัลั�่ว 



(ง) อพ�รท์์เมนท์จ์ำะถืก่ักัำ�ห้นดโดยระบีบี Best Fit เพื�อให้สุ้ม�ชิกิัท์กุั
ร�ยมโ่อกั�สุกั�รเข้�้พักัสุง่สุดุ คำลับัีอพ�รท์์เมนท์ท์์ั�งห้มดจำะไดรั้บีกั�ร
จัำดอนัดบัีต่�มคำว�มต่อ้งกั�รพรอ้มกับัีคำณุสุมบีตั่พิเิศัษ เชิน่ ววิท์วิท์ศััน์
ท์่�ไดรั้บีคำว�มสุำ�คำญัสุง่สุดุ ระบีบี Best Fit จำะกัำ�ห้นดอพ�รท์์เมนท์ท์์่�ม่
ลัำ�ดบัีคำว�มสุำ�คำญัสุง่สุดุท์่�พรอ้มให้บ้ีรกิั�รต่�มระยะเวลั�ท์่�เข้�้พักั โดย
ให้ค้ำว�มสุำ�คำญักับัีกั�รจำองในระยะท์่�ไกัลัท์่�สุดุแลัะคำว�มต่อ้งกั�รพเิศัษ
กัอ่น  คำำ�ข้อพเิศัษอ�จำไดรั้บีกั�รต่อบีรับีในข้ณะท์่�จำองพรอ้มกับัีเอกัสุ�ร
ท์�งกั�รแพท์ย ์อย�่งไรกั็ต่�ม ไมสุ่�ม�รถืรับีประกันัว�่จำะท์ำ�ได ้แม ้
รสุ่อรท์์จำะพย�ย�มท์กุัวถิืท่์�งเพื�อท์ำ�ให้ไ้ดต้่�มท์่�ข้อกั็ต่�ม ห้�กัอพ�รท์์
เมนท์ท์์กุัแห้ง่ถืก่ัจัำดสุรรไปแลัว้ในข้ณะท์่�ข้อให้จ้ำอง คำลับัีจำะแจำง้สุม�ชิกิั 
โดยสุม�ชิกิัจำะมสุ่ทิ์ธิิ�ข้อจำองให้มอ่ก่ัคำรั�ง 

(จำ) สุม�ชิกิัจำะเป็นผ่รั้บีผดิชิอบีภั�ษ่ท์่�เกั่�ยวข้อ้งกับัีกั�รใชิค้ำลับัีอพ�รท์์
เมนท์ ์เชิน่ ภั�ษ่ข้�ย ห้รอืภั�ษ่กั�รพักัอ�ศัยัชิั�วคำร�ว ภั�ษ่ต่�่งๆ ต่อ้ง
ไดรั้บีกั�รชิำ�ระลัว่งห้น�้ในข้ณะท์่�จำอง 

 4.2 ก�รใชบ้รกิ�รข้องิแข้ก 
(กั) สุม�ชิกิัท์่�เป็นผ่จ้ำองจำะเป็นผ่รั้บีผดิชิอบีในพฤต่กิัรรมท์ั�งห้มดข้อง
แข้กั คำ�่ใชิจ้ำ�่ยท์่�เกัดิข้ึ�นจำ�กักั�รใชิบ้ีรกิั�รข้องแข้กั แลัะกั�รปฏบิีตั่ติ่�ม
ห้ลักััเกัณฑ์แ์ลัะกัฎระเบีย่บีรสุ่อรท์์ท์่�บีงัคำบัีใชิท้์ั�งห้มดข้องแข้กั 

(ข้) สุม�ชิกิัไมจ่ำำ�เป็นต่อ้งปร�กัฏต่วัในระห้ว�่งกั�รใชิค้ำะแนนข้องแข้กั 
แต่สุ่ม�ชิกิัจำะเป็นผ่รั้บีผดิชิอบีในกั�รท์ำ�จำองให้แ้ข้กัแลัะกั�รสุื�อสุ�รใดๆ 
ท์่�เกั่�ยวข้อ้งกับัีกั�รจำองดงักัลั�่ว 

(คำ) สุม�ชิกิัอ�จำเรย่กัเกั็บีคำ�่ใชิจ้ำ�่ยจำ�กัแข้กัสุำ�ห้รับีกั�รใชิค้ำะแนนได ้
ภั�ยใต่ร้ะเบีย่บีท์่�ระบีไุวใ้นข้อ้บีงัคำบัี 9.5 ด�้นลั�่ง  

4.3 ข้อจำองิที�พกั 
(กั) สุม�ชิกิัท์่�ต่อ้งกั�รใชิค้ำะแนนข้องต่นอ�จำข้อให้ท้์�งคำลับัีจำองอพ�ร์
ท์เมนท์ใ์ห้ต้่�มเวลั�ท์อ่งเท์่�ยวท์่�เลัอืกั ห้�กัสุม�ชิกิัมค่ำะแนนคำงเห้ลัอื
เพย่งพอสุำ�ห้รับีกั�รจำองในข้ณะท์่�ท์ำ�กั�รจำองนั�น 

(ข้) กั�รข้อให้จ้ำองอ�จำแจำง้ไปท์�งคำลับัีไดท้์�งออนไลัน ์โท์รศัพัท์ ์
จำดห้ม�ย แฟกัซื้ ์ห้รอือเ่มลัต่�มท์่�ผ่จั้ำดกั�รคำลับัีแจำง้ไวใ้นเวลั�ท์ำ�กั�ร 
ซื้ึ�งต่�มปกัต่แิลัว้คำอืวนัจัำนท์รถ์ืงึวนัศักุัร ์8:00 น. ถืงึ 16:30 น. แต่่
สุ�ม�รถืเปลั่�ยนแปลังได ้เวลั�ท์ำ�กั�รน่�สุ�ม�รถืเปลั่�ยนแปลังไดโ้ดย
จำะแจำง้ให้สุ้ม�ชิกิัท์ร�บีผ�่นท์�งจำดห้ม�ยข้�่วข้องสุม�ชิกิั กั�รข้อให้ ้
จำองท์�งอเ่มลัสุ�ม�รถืท์ำ�ได ้แต่ท่์�งคำลับัีจำะไมรั่บีผดิชิอบีในเรื�อง
เอกัสุ�รสุญ่ห้�ยห้รอืคำว�มท์นัต่อ่เวลั�ในกั�รจำอง กั�รจำองท์�ง
อเิล็ักัท์รอนกิัสุแ์ลัะท์�งโท์รศัพัท์จ์ำะไดร้บ้ีคำว�มสุำ�คำญัลัำ�ดบัีแรกัในกั�ร
จำอง  
(คำ) กัรอบีเวลั�กั�รจำองอพ�รท์์เมนท์จ์ำะข้ึ�นอย่ก่ับัีระดบัีข้ั�นข้องสุม�ชิกิั 
แลัะปัจำจำบุีนักัำ�ห้นดไวด้งัต่อ่ไปน่�: 

a. สุม�ชิกิัระดบัีโกัลัด:์ สุง่สุดุ 12 เดอืน

b.  สุม�ชิกิัระดบัีแพลัต่นัิม: สุง่สุดุ 14 เดอืน 

(ง) สุม�ชิกิัระดบัีพรเ่มย่รท์์่�มค่ำณุสุมบีตั่ติ่รงต่�มเกัณฑ์์
อ�จำสุ�ม�รถืเข้�้รว่มในกั�รแลักัเปลั่�ยนแลัะโปรแกัรมท์่�เข้�้รว่มต่�่งๆ 
ได ้ กัรอบีเวลั�กั�รจำองแลัะข้อ้กัำ�ห้นดกั�รใชิง้�นสุำ�ห้รับีโปรแกัรม
เห้ลั�่น่�จำะกัำ�ห้นดไวใ้นกัฎว�่ดว้ยสุทิ์ธิปิระโยชิน ์ 

4.4 ก�รยนืิยนัิก�รจำองิ 
กั�รจำองท์ั�งห้มดจำะต่อ้งไดรั้บีกั�รยนืยนัจำ�กัผ่จั้ำดกั�รคำลับัีเป็นอเ่มลัห้รอื 
SMS แลัะต่อ้งมก่ั�รกัำ�ห้นดห้ม�ยเลัข้กั�รจำองกัอ่นจำงึจำะถือืว�่กั�รจำอง
มผ่ลัสุมบีร่ณ ์ต่อ้งแสุดงคำำ�ยนืยนักั�รจำองน่�ในข้ณะเชิค็ำอนิท์่�รสุ่อรท์์ 
ห้�กัไมไ่ดรั้บีกั�รยนืยนักั�รจำองในท์นัท์ ่สุม�ชิกิัคำวรโท์รต่ดิต่อ่ฝ่่�ย
บีรกิั�รสุม�ชิกิัข้อง Club Wyndham Asia สุม�ชิกิัจำะเป็นผ่รั้บีผดิชิอบี
ในกั�รต่รวจำสุอบีคำว�มถืก่ัต่อ้งข้องข้อ้มล่ักั�รจำองเมื�อไดรั้บีคำำ�ยนืยนั 
แลัะห้�กัมข่้อ้ผดิพลั�ดต่อ้งแจำง้ฝ่่�ยจำองห้อ้งพักัข้อง Club Wyndham 
Asia โดยท์นัท์ ่ท์�งคำลับัีจำะไมรั่บีประกันักั�รจำองใดๆ นอกัเห้นอืจำ�กัท์่�
ไดรั้บีกั�รยนืยนัในเอกัสุ�ร ต่อ้งแจำง้ชิื�อแข้กัในข้ณะท์ำ�กั�รจำองให้แ้ข้กั 
เพื�อให้ม้ั�นใจำว�่มก่ั�รพมิพช์ิื�ออย�่งถืก่ัต่อ้งในเอกัสุ�รกั�รยนืยนั แลัะ
เพื�อห้ลัก่ัเลั่�ยงกั�รถืก่ัปฏเิสุธิเข้�้ใชิบ้ีรกิั�รในอพ�รท์์เมนท์ ์ 

4.5 ก�รไมช่ำ�ระหนิี� 
(กั) ห้�กัสุม�ชิกิัไมช่ิำ�ระเงนิเรย่กัเกั็บีข้องคำลับัี ห้รอืจำำ�นวนเงนิใดๆ ท์่�
ต่ดิคำ�้งกับัีคำลับัี ห้รอืเป็นห้น่�เนื�องจำ�กัห้รอืเกั่�ยวข้อ้งกับัีข้อ้ต่กัลังกั�รซื้ื�อ
คำะแนน จำะท์ำ�ให้ไ้มม่ก่ั�รยนืยนักั�รจำองท์่�ข้อไว ้ 

(ข้) ห้�กัห้ลังัจำ�กัไดรั้บีกั�รยนืยนักั�รจำองต่�มท์่�ระบีไุวใ้นกัฎระเบีย่บี
ข้อ้ 4.4 กั. แลัว้ สุม�ชิกิัท์่�ไมช่ิำ�ระห้น่�ซื้ ึ�งเป็นเงนิเรย่กัเกั็บีข้องคำลับัี 
จำำ�นวนเงนิท์่�ต่ดิคำ�้งกับัีคำลับัีแลัะ/ห้รอืไมช่ิำ�ระห้น่�ภั�ยใต่ข้้อ้ต่กัลังกั�ร
ซื้ื�อคำะแนน ผ่จั้ำดกั�รคำลับัีอ�จำยกัเลักิักั�รยนืยนักั�รจำองต่�มกัฎระเบีย่บี
ข้อ้ 4.7 ด�้นลั�่ง  

4.6 ก�รยกเวัน้ิ 48 ช ั�วัโมงิสิดุ้ท�้ย 

อพ�รท์์เมนท์ใ์ดท์่�ไมม่ก่ั�รจำองอย�่งนอ้ย 48 ชิั�วโมงกัอ่นกั�รเข้�้ใชิ ้จำะ
มก่ั�รเปิดให้จ้ำองโดยจำะไดรั้บียกัเวน้จำ�กัข้อ้กัำ�ห้นดเกั่�ยวกับัีระยะเวลั�
กั�รเข้�้พักั รวมถืงึข้อ้จำำ�กัดักั�รจำองเฉพ�ะวนัห้ยดุสุดุสุปัด�ห้ ์

4.7 ก�รยกเลักิ 
(กั) สุม�ชิกิัห้รอืคำลับัีดงัท์่�ระบีไุวใ้นกัฎระเบีย่บีข้อ้ 4.5 อ�จำยกัเลักิักั�ร
จำองโดยแจำง้ให้ค้ำลับัีท์ร�บีในลักััษณะเดย่วกับัีท์่�คำลับัีแจำง้ให้ค้ำณุท์ร�บี
เป็นคำรั�งคำร�ว 

(ข้) สุม�ชิกิัจำะไมถ่ืก่ัเรย่กัเกั็บีคำ�่ธิรรมเนย่มกั�รยกัเลักิั ห้�กัสุม�ชิกิั
แจำง้คำลับัีให้ท้์ร�บีลัว่งห้น�้ภั�ยในระยะเวลั�ต่อ่ไปน่�: 

สุำ�ห้รับีกั�รจำองท์่�ท์ำ�ไว ้
ไมม่ค่ำ�่ปรับีในกัรณ่ท์่�ไดรั้บีแจำง้
กั�รยกัเลักิัภั�ยใน:

14 เดอืน ถืงึ 61 วนัลัว่งห้น�้ 30 วนักัอ่นเข้�้พักั

60 วนั ถืงึ 15 วนัลัว่งห้น�้ 10 วนักัอ่นเข้�้พักั

14 วนั ถืงึ 48 ชิั�วโมงลัว่งห้น�้ 48 ชิั�วโมงกัอ่นเข้�้พักั

48 ชิั�วโมง ถืงึ 0 ชิั�วโมงลัว่งห้น�้ ไมอ่นุญ�ต่ให้ค้ำนืเงนิ

(คำ) ห้�กัสุม�ชิกิัยกัเลักิักั�รจำองนอกัเห้นอืจำ�กัระยะเวลั�ท์่�ระบีไุวข้้�้ง
ต่น้ จำำ�นวนคำะแนนท์่�ใชิแ้ลักัในกั�รจำองจำะถืก่ัรบิี 

(ง) อ�จำไดรั้บีคำะแนนท์ั�งห้มดท์่�ถืก่ัรบิีต่�มกัฎระเบีย่บีน่�คำนืจำ�กัคำลับัี 
ห้�กักั�รยกัเลักิันั�นเกัดิจำ�กักั�รเสุย่ชิว่ติ่ห้รอืภั�วะอ�กั�รข้ั�นวกิัฤต่ขิ้อง
สุม�ชิกิั ญ�ต่พิ่�นอ้ง ห้รอืแข้กัข้องสุม�ชิกิั กั�รคำนืคำะแนนใดๆ ถือืเป็น
ดลุัยพนิจิำแต่เ่พย่งฝ่่�ยเดย่วข้องผ่จั้ำดกั�รคำลับัี แลัะจำะเกัดิข้ึ�นต่อ่เมื�อผ่ ้
จัำดกั�รคำลับัีไดรั้บีเอกัสุ�รห้ลักััฐ�นท์่� (ในคำว�มคำดิเห็้นข้องผ่จั้ำดกั�ร



คำลับัี) สุ�ม�รถืพสิุจ่ำนก์ั�รข้อคำนืคำะแนนไดเ้ท์�่นั�น สุทิ์ธิิ�กั�รใชิค้ำะแนนท์่�
ไดรั้บีคำนืต่อ้งไมเ่กันิสุ�มเดอืนนับีจำ�กัวนัท์่�ไดรั้บีคำนื  
(จำ) แมจ้ำะมข่้อ้บีงัคำบัี 4.7 (กั) แลัะ 4.7 (คำ) สุม�ชิกิัจำะไมถ่ืก่ัเรย่กัเกั็บี
ห้รอืถืก่ัรบิีคำะแนนต่�มจำำ�นวนคำะแนนท์่�ใชิใ้นกั�รจำอง ห้�กัสุม�ชิกิั: 

(i) เปลั่�ยนแปลังกั�รจำองโดยเพิ�มจำำ�นวนคำนืท์่�จำองไวท้์่�อพ�รท์์เม
นท์ท์์่�จำอง ห้รอื

(ii) เปลั่�ยนแปลังกั�รจำองโดยกั�รอปัเกัรดประเภัท์ข้องอพ�รท์์เม
นท์ท์์่�จำอง โดยมเ่งื�อนไข้ว�่จำำ�นวนคำนืท์่�จำองไวสุ้ำ�ห้รับีกั�รจำองจำะ
ต่อ้งไมล่ัดลัง ห้รอื 

(iii) ยกัเลักิักั�รจำองแลัะเรย่กัคำนืกั�รจำองท์่�ยกัเลักิั โดยข้ึ�นอย่ก่ับัี
คำว�มพรอ้มให้บ้ีรกิั�ร ห้�กักั�รจำองท์่�ยกัเลักิันั�นไมไ่ดถ้ืก่ัจำองไวโ้ดย
สุม�ชิกิั ผ่เ้ข้�้พักัห้รอืบีคุำคำลัอื�น มเ่งื�อนไข้เพิ�มเต่มิว�่กั�รจำองท์่�
ยกัเลักิัจำะไมสุ่�ม�รถืจำองให้มไ่ดโ้ดยใชิค้ำะแนนท์่�ห้มดอ�ยใุนชิว่ง
เวลั�ระห้ว�่งกั�รจำองท์่�ยกัเลักิัแลัะกั�รพย�ย�มท์ำ�กั�รจำองให้ม่

(ฉ) แมจ้ำะมข่้อ้บีงัคำบัี 4.7 (กั) แลัะ 4.7 (คำ) สุม�ชิกิัมสุ่ทิ์ธิิ�ลัดจำำ�นวน
คำนืท์่�จำองไวไ้ด ้แต่สุ่ม�ชิกิัจำะถืก่ัรบิีคำะแนนห้�กักั�รลัดจำำ�นวนคำนืเกัดิ
ข้ึ�นนอกัระยะเวลั�ท์่�กัำ�ห้นดไวใ้นข้อ้บีงัคำบัี 4.7 (คำ) คำะแนนท์่�รบิีจำ�กั
สุม�ชิกิัจำะเท์�่กับัีสุว่นต่�่งข้องจำำ�นวนคำะแนนท์่�ใชิใ้นกั�รจำองอพ�รท์์เม
นท์ก์ัอ่นกั�รลัดจำำ�นวนคำนืกับัีจำำ�นวนคำะแนนท์่�ใชิใ้นกั�รจำองอพ�รท์์เม
นท์ท์์นัท์ห่้ลังักั�รลัดจำำ�นวนคำนื 

(ชิ) แมจ้ำะมข่้อ้บีงัคำบัี 4.7 (กั) แลัะ 4.7 (ข้) สุม�ชิกิัมสุ่ทิ์ธิิ�ลัดระดบัี
ประเภัท์ข้องอพ�รท์์เมนท์ท์์่�จำองไวไ้ด ้แต่สุ่ม�ชิกิัจำะถืก่ัรบิีคำะแนนห้�กั
กั�รลัดระดบัีเกัดิข้ึ�นนอกัระยะเวลั�ท์่�กัำ�ห้นดไวใ้นข้อ้บีงัคำบัี 4.7 (คำ) 
คำะแนนท์่�สุม�ชิกิัถืก่ัรบิีจำะเท์�่กับัีสุว่นต่�่งข้องจำำ�นวนคำะแนนสุำ�ห้รับีอ
พ�รท์์เมนท์แ์ต่ล่ัะประเภัท์ 

(ซื้) จำะมช่ิว่งเวลั�รอ 48 ชิั�วโมงระห้ว�่งกั�รยกัเลักิัแลัะกั�รจำองให้ม ่
ห้�กั: 

(i) สุม�ชิกิัยกัเลักิักั�รจำองห้อ้งพักัระยะเวลั�สุ่�วนัห้รอืม�กักัว�่ในฤด่
สุแ่ดง แลัะข้อให้จ้ำองร�ยกั�รเดย่วกันัอก่ัคำรั�งเพื�อพักัในจำำ�นวนนอ้ย
กัว�่สุ่�วนั ภั�ยใน 90 วนัห้รอืนอ้ยกัว�่ห้ลังัจำ�กัวนัท์่�คำ�ดว�่จำะจำอง
เดมิ ห้รอื 

(ii) สุม�ชิกิัข้อให้จ้ำองร�ยกั�รเดย่วกันัอก่ัคำรั�งเป็นแบีบี FlexiStay 
ภั�ยในห้�้วนักัอ่นเชิค็ำอนิ (ห้ม�ยเห้ต่:ุ FlexiStay ไมสุ่�ม�รถืใชิไ้ด ้
กับัีคำะแนนพรเ่มย่รท์์่�ไมม่ค่ำณุสุมบีตั่ติ่รงต่�มเกัณฑ์)์  

4.8 ระยะเวัลั�ในิก�รเข้�้พกั 
จำะต่อ้งเข้�้พักัอย�่งนอ้ย 2 คำนืสุำ�ห้รับีกั�รจำองเฉพ�ะวนัห้ยดุสุดุ
สุปัด�ห้ใ์นฤดสุ่แ่ดง เวน้แต่จ่ำะมท่์่�พักัพรอ้มให้บ้ีรกิั�รเพย่งห้นึ�งคำนื
เท์�่นั�น นอกัเห้นอืจำ�กัน่� ไมม่ร่ะยะเวลั�กั�รเข้�้พักัข้ั�นต่ำ��ต่อ่กั�รจำอง 

5. ก�รใหเ้ช�่โด้ยคำลับั 
(กั) คำลับัีอ�จำให้บ้ีคุำคำลัท์ั�วไปเชิ�่อพ�รท์์เมนท์ภ์ั�ยใน 47 ชิั�วโมงข้อง
กั�รจำอง ห้�กัสุม�ชิกิัไมไ่ดท้์ำ�กั�รจำองอพ�รท์์เมนท์ด์งักัลั�่วในเวลั�นั�น 
ร�ยไดสุ้ทุ์ธิทิ์ั�งห้มดจำ�กักั�รเชิ�่ดงักัลั�่วเป็นข้องคำลับัี  
(ข้) ต่�มข้อ้ยกัเวน้ คำว�มสุำ�คำญัข้องคำว�มต่อ้งกั�รข้องสุม�ชิกิัต่�มท์่�
ระบีไุวจ้ำะอย่เ่ห้นอืคำว�มต่อ้งกั�รเชิ�่ แลัะจำะข้ึ�นอย่ก่ับัีกั�รท์ำ�ต่�มคำำ�สุั�ง 
โดยผ่อ้ำ�นวยกั�รฝ่่�ยปฏบิีตั่กิั�รข้องรสุ่อรท์์อ�จำอนุมตั่โิอกั�สุสุำ�ห้รับี
โปรแกัรมกั�รเชิ�่ โดยท์่�: 

(i) สุทิ์ธิปิระโยชินส์ุำ�คำญัยอ่มเป็นข้องคำลับัีแลัะสุม�ชิกิั

(ii) อย�่งใดอย�่งห้นึ�ง: กั. คำว�มแน่นอนระดบัีสุง่จำะชิว่ยให้ก้ั�ร
คำ�ดกั�รณจ์ำำ�นวนอพ�รท์์เมนท์ท์์่�ว�่งให้เ้ชิ�่มข่้อ้มล่ัท์่�เชิื�อถือืได ้
โดยไมก่ัระท์บีต่อ่คำว�มสุ�ม�รถืในกั�รจำองอพ�รท์์เมนท์ข์้อง
สุม�ชิกิัคำลับัี ห้รอื ข้. อพ�รท์์เมนท์เ์พิ�งถืก่ัเพิ�มเข้�้ม�ในคำลับัีเป็น
เวลั�นอ้ยกัว�่ 12 เดอืน จำงึยงัไมม่ป่ระวตั่กิั�รเข้�้พักัท์่�เชิื�อถือืได ้
ท์ำ�ให้ย้�กัต่อ่กั�รคำ�ดกั�รณผ์ลักั�รให้เ้ชิ�่อพ�รท์์เมนท์อ์ย�่งน่�
เชิื�อถือื แลัะยงัคำงมสุ่ว่นต่�่งข้องอพ�รท์์เมนท์ท์์่�พรอ้มให้บ้ีรกิั�ร
สุม�ชิกิัในเวลั�ใดกัไ็ดภ้ั�ยในรสุ่อรท์์อย่ท่์่�ระห้ว�่ง 10% ถืงึ 20% 

(iii) จำะไมม่ก่ั�รข้ย�ยภั�ระผก่ัพันเกันิห้นึ�งฤดท่์อ่งเท์่�ยว แลัะจำะไม่
เกันิ 12 เดอืนกัอ่นกั�รเข้�้พักั กัฎเห้ลั�่น่�กัำ�ห้นดข้ึ�นเพื�อปกัป้อง
สุทิ์ธิปิระโยชินข์้องสุม�ชิกิั เพื�อให้ค้ำลับัีสุ�ม�รถืไดรั้บีร�ยไดจ้ำ�กัอ
พ�รท์์เมนท์ซ์ื้ึ�งอ�จำถืก่ัปลัอ่ยว�่งเนื�องจำ�กัมก่ั�รแจำง้กั�ร
เปลั่�ยนแปลังแบีบีกัะท์นัห้นั

6. ก�รยมืคำะแนินิ  

(เฉพ�ะสิม�ชกิระด้บัพรเีมยีร)์  
ในป่คำรบีรอบีปัจำจำบุีนั สุม�ชิกิัระดบัีพรเ่มย่รอ์�จำใชิค้ำะแนนจำ�กัป่คำรบี
รอบีถืดัไปได ้โดยมเ่งื�อนไข้ว�่มก่ั�รชิำ�ระเงนิสุำ�ห้รับีเงนิเรย่กัเกั็บี
ประจำำ�ป่ท์ั�งห้มดเพื�อเป็นคำะแนนในป่คำรบีรอบีถืดัไปแลัว้  

7. คำะแนินิที�ไมไ่ด้ใ้ช ้
(เฉพ�ะสิม�ชกิระด้บัพรเีมยีร)์ 
(กั) คำะแนนท์่�สุม�ชิกิัระดบัีพรเ่มย่รไ์มไ่ดใ้ชิใ้นชิว่งสุิ�นป่คำรบีรอบีจำะถืก่ั
นำ�ไปใชิท้์นัท์ใ่นป่คำรบีรอบีถืดัไป คำะแนนท์่�ไมไ่ดใ้ชิข้้องสุม�ชิกิัระดบัี
พรเ่มย่รจ์ำะห้มดอ�ยเุมื�อสุิ�นป่คำรบีรอบีป่ท์่�สุอง ห้�กัสุม�ชิกิัระดบัี
พรเ่มย่รย์งัไมไ่ดท้์ำ�กั�รจำองแลัะเริ�มกั�รจำองท์่�ยนืยนัโดยใชิค้ำะแนน
เห้ลั�่นั�นภั�ยในเวลั�นั�น 

(ข้) คำะแนนสุำ�ห้รับีกั�รจำองจำะถืก่ัห้กััจำ�กัยอดท์่�ยกัม�จำ�กัป่กัอ่นห้น�้
กัอ่น จำ�กันั�นจำงึจำะห้กััจำ�กัคำะแนนป่คำรบีรอบีปัจำจำบุีนั ซื้ึ�งเมื�อดำ�เนนิกั�ร
เชิน่น่� คำลับัีจำะชิว่ยลัดโอกั�สุกั�รห้มดอ�ยขุ้องคำะแนนสุม�ชิกิัระดบัี
พรเ่มย่รไ์ด ้

8. บรกิ�รทำ�คำวั�มสิะอ�ด้หอ้งิ
พกัทกุวันัิ

บีรกิั�รท์ำ�คำว�มสุะอ�ดห้อ้งพักัท์กุัวนัจำะให้บ้ีรกิั�รโดยคำลับัีสุำ�ห้รับีกั�ร
เข้�้พักัท์่�คำลับัีรสุ่อรท์์ในเอเชิย่ ยกัเวน้คำลับัีรสุ่อรท์์ในญ่�ปุ่ น  อย�่งไร
กั็ต่�ม คำว�มพรอ้มข้องบีรกิั�รท์ำ�คำว�มสุะอ�ดห้อ้งพักัท์กุัวนัอ�จำแต่กั
ต่�่งกันั แลัะอ�จำมค่ำ�่บีรกิั�รเมื�อสุม�ชิกิัเข้�้พักัท์่�คำลับัีรสุ่อรท์์นอกั
เอเชิย่ห้รอืรสุ่อรท์์ท์่�ไมใ่ชิข่้องคำลับัี ร�ยลัะเอย่ดข้องคำว�มพรอ้มในกั�ร
ให้บ้ีรกิั�รดแ่ลัห้อ้งพักัร�ยวนั คำว�มถื่� แลัะคำ�่บีรกิั�รเพิ�มเต่มิใด ๆ 
จำะแจำง้ให้ท้์ร�บีในข้ณะท์่�ท์ำ�กั�รจำอง



9. ก�รใชง้ิ�นิท ั�วัไปข้องิรสีิอรท์ 

9.1 ข้ ั�นิตั้อนิก�รเช็คำอนิิ/เช็คำเอ�ท ์
(กั) 

(i) ท์กุัคำนท์่�เข้�้พักัท์่�รสุ่อรท์์จำะต่อ้งโท์รต่ดิต่อ่สุำ�นักัง�นข้อง
รสุ่อรท์์ท์นัท์เ่พื�อแจำง้ว�่ม�ถืงึแลัว้

(ii) ท์กุัคำนท์่�คำ�ดว�่จำะม�ถืงึห้ลังั 17.00 น. จำะต่อ้งแจำง้สุำ�นักัง�น
ข้องรสุ่อรท์์กัอ่นเวลั�ดงักัลั�่ว  

(ข้) ในข้ณะเชิค็ำอนิท์่�รสุ่อรท์์ ผ่เ้ข้�้พักัต่อ้งแสุดงคำำ� 
ยนืยนักั�รจำองท์่�ไดรั้บีจำ�กัคำลับัี 

(คำ) สุ�ม�รถืเข้�้พักัในอพ�รท์์เมนท์ไ์ดต้่ลัอดเวลั�ห้ลังัเวลั� 16.00 น. 
ในวนัแรกัท์่�เข้�้พักั แลัะจำะต่อ้งออกัจำ�กัท์่�พักัไมเ่กันิ 12.00 น. ในวนั
สุดุท์�้ยข้องกั�รเข้�้พักั เวน้แต่ก่ัฎระเบีย่บีข้องรสุ่อรท์์จำะกัำ�ห้นดเป็น
อย�่งอื�น 

(ง) สุม�ชิกิัห้รอืแข้กัท์่�เดนิท์�งม�ถืงึรสุ่อรท์์เร็วกัว�่ท์่�กัำ�ห้นดห้รอืผ่ท้์่�
ต่อ้งกั�รออกัจำ�กัท์่�พักัชิ�้กัว�่เวลั�ท์่�ระบีไุวใ้นข้อ้บีงัคำบัี 9.1 (คำ) 
สุ�ม�รถืใชิสุ้ ิ�งอำ�นวยคำว�มสุะดวกัด�้นสุนัท์น�กั�รแลัะกั�รกัฬ่�ท์่�
รสุ่อรท์์มใ่ห้บ้ีรกิั�รในวนัท์่�ม�ถืงึแลัะวนัท์่�เดนิท์�งกัลับัีได ้ 
(จำ) กั�รใชิสุ้ ิ�งอำ�นวยคำว�มสุะดวกั: อ�จำมอ่ปุกัรณเ์พิ�มเต่มิท์่�รสุ่อรท์์บี�ง
แห้ง่ แลัะอ�จำมค่ำ�่ธิรรมเนย่มกั�รใชิง้�น  

9.2 ก�รไมอ่อกจำ�กที�พกั
(กั) ห้�กัสุม�ชิกิัห้รอืแข้กั ("สุม�ชิกิัห้รอืแข้กัท์่�ไมอ่อกัจำ�กัท์่�พักั"):

(i) ไมอ่อกัจำ�กัอพ�รท์์เมนท์เ์มื�อข้อให้อ้อกั ห้รอืเมื�อออกัลั�่ชิ�้กัว�่
เวลั�ต่�มท์่�ต่กัลังไวก้ับัีผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์ ห้รอื  

(ii) ใชิอ้พ�รท์์เมนท์โ์ดยไมไ่ดรั้บีอนุญ�ต่นอกัเห้นอืจำ�กักั�รจำองท์่�
ไดรั้บีกั�รยนืยนั ห้รอืท์ำ�ให้สุ้ม�ชิกิัห้รอืแข้กัคำนอื�น ("สุม�ชิกิัห้รอื
แข้กัท์่�ถืก่ัข้ดัข้ว�งกั�รเข้�้พักั") ไมสุ่�ม�รถืใชิห้้รอืเข้�้พักัในอพ�ร์
ท์เมนท์นั์�นไดใ้นระห้ว�่งกั�รใชิค้ำะแนนข้องสุม�ชิกิัร�ยอื�น ซื้ึ�งใน
กัรณ่นั�น สุม�ชิกิัห้รอืแข้กัท์่�ไมอ่อกัจำ�กัท์่�พักั: 

กั. อ�จำถืก่ัเชิญิห้รอืข้บัีไลัอ่อกัจำ�กัอพ�รท์์เมนท์เ์นื�องจำ�กักั�ร
ใชิห้้รอืเข้�้พักัโดยมชิิอบี ห้�กัสุม�ชิกิัห้รอืแข้กัท์่�ไมอ่อกัจำ�กั
ท์่�พักัไมอ่ย่ใ่นเวลั�ท์่�เชิญิออกั ท์รัพยส์ุนิข้องสุม�ชิกิัห้รอืแข้กั
ท์่�ไมอ่อกัจำ�กัท์่�พักัจำะถืก่ันำ�ออกัไปจำ�กัอพ�รท์์เมนท์แ์ลัะเกั็บี
ไวใ้นห้อ้งเกั็บีข้อง 
ข้. จำะถือืว�่ไดสุ้ลัะสุทิ์ธิิ�จำ�กักั�รบีอกักัลั�่วใดๆ ต่�มท์่�กัฎห้ม�ย
กัำ�ห้นดไวสุ้ำ�ห้รับีกั�รดำ�เนนิคำดท่์�งกัฎห้ม�ยใดๆ ท์่�เกั่�ยวกับัี
กั�รเชิญิออกัห้รอืข้บัีไลั ่ในข้อบีเข้ต่ท์่�กั�รสุลัะสุทิ์ธิิ�ดงักัลั�่วได ้
รับีอนุญ�ต่ต่�มกัฎห้ม�ย แลัะ 

คำ. จำะต่อ้งคำนืเงนิให้แ้กัค่ำลับัีแลัะสุม�ชิกิัห้รอืแข้กัท์่�ถืก่ัข้ดัข้ว�ง
กั�รเข้�้พักั สุำ�ห้รับีคำ�่ใชิจ้ำ�่ยท์ั�งห้มดท์่�เกัดิข้ึ�นกับัีคำลับัีแลัะ
สุม�ชิกิัห้รอืแข้กัท์่�ถืก่ัข้ดัข้ว�งกั�รเข้�้พักัอนัเป็นผลัม�จำ�กั
กั�รกัระท์ำ�ดงักัลั�่ว รวมถืงึคำ�่ใชิจ้ำ�่ยสุำ�ห้รับีท์่�พักัอื�นท์่�เห้ม�ะ

สุม คำ�่ใชิจ้ำ�่ยในกั�รเดนิท์�ง คำ�่ใชิจ้ำ�่ยในศั�ลัแลัะคำ�่
ธิรรมเนย่มท์�งกัฎห้ม�ยท์่�เกัดิข้ึ�นจำรงิจำ�กักั�รเชิญิออกัห้รอืข้บัี
ไลัสุ่ม�ชิกิัห้รอืแข้กัท์่�ไมอ่อกัจำ�กัท์่�พักั แลัะคำ�่ใชิจ้ำ�่ยอื�นๆ รวม
ถืงึคำ�่ธิรรมเนย่มท์�งกัฎห้ม�ยท์่�เกัดิข้ึ�นในกั�รเกั็บีเงนิจำำ�นวน
ดงักัลั�่ว 

(ข้) ผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์อ�จำใชิว้ธิิก่ั�รต่�มสุมคำวรในกั�รเชิญิสุม�ชิกิั
ห้รอืแข้กัท์่�ไมอ่อกัจำ�กัอพ�รท์์เมนท์ใ์ห้อ้อกัจำ�กัอพ�รท์์เมนท์ ์ห้�กัม่
กั�รกัำ�ห้นดต่�มดลุัยพนิจิำข้องผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์ว�่อนุญ�ต่ให้สุ้ม�ชิกิั
ห้รอืแข้กัพำ�นักัในรสุ่อรท์์เป็นระยะเวลั�น�นกัว�่คำะแนนท์่�ใชิ ้ห้รอืมก่ั�ร
ชิว่ยเห้ลัอืสุม�ชิกิัห้รอืแข้กัให้ไ้ดเ้ข้�้พักัในท์่�พักัอื�นท์่�เท์�่เท์ย่มกันั คำ�่
ใชิจ้ำ�่ยท์ั�งห้มดข้องท์่�พักัเพิ�มเต่มินั�นจำะเป็นคำว�มรับีผดิชิอบีข้องสุม�ชิกิั
ห้รอืแข้กัท์่�ไมอ่อกัจำ�กัท์่�พักั 

(คำ) ห้�กัสุม�ชิกิัห้รอืแข้กัท์ำ�ให้อ้พ�รท์์เมนท์ไ์มสุ่�ม�รถือย่อ่�ศัยัได ้
จำ�กักั�รกัระท์ำ�โดยเจำต่น�ห้รอืประม�ท์เลันิเลัอ่ สุม�ชิกิัห้รอืแข้กัดงั
กัลั�่วจำะถือืว�่เป็นสุม�ชิกิัห้รอืแข้กัท์่�ไมอ่อกัจำ�กัท์่�พักัในชิว่งเวลั�ดงั
กัลั�่วเนื�องจำ�กัอพ�รท์์เมนท์ย์งัไมเ่อื�ออำ�นวย แลัะอย่ภ่ั�ยใต่ผ้ลัท์่�
อธิบิี�ยไวใ้นข้อ้บีงัคำบัี 9.2 น่� แลัะอ�จำมก่ั�รระงับีแลัะยกัเลักิักั�รเป็น
สุม�ชิกิัในคำลับัีข้องเข้�ห้รอืเธิอ 

9.3 ข้อ้จำำ�กดั้ในิก�รใชส้ิ ิ�งิอำ�นิวัยคำวั�มสิะด้วัก 
ผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์อ�จำกัำ�ห้นดข้อ้จำำ�กัดัสุำ�ห้รับีชิว่งเวลั�กั�รใชิสุ้ ิ�งอำ�นวย
คำว�มสุะดวกัใดๆ ข้องรสุ่อรท์์ไมว่�่ดว้ยเห้ต่ผุลัใดกั็ต่�ม ซื้ึ�งในกัรณ่น่�
ไมม่บ่ีคุำคำลัใดสุ�ม�รถืเข้�้ไปห้รอืใชิสุ้ ิ�งอำ�นวยคำว�มสุะดวกัดงักัลั�่วได ้
ไมเ่ชิน่นั�นจำะเป็นกั�รกั�รฝ่่�ฝื่นข้อ้จำำ�กัดัเห้ลั�่นั�น สุม�ชิกิัแลัะแข้กัจำะ
ต่อ้งปฏบิีตั่ติ่�มข้อ้จำำ�กัดัดงักัลั�่ว 

9.4 อพ�รท์เมนิทไ์มพ่รอ้มใหบ้รกิ�ร 
ห้�กัสุม�ชิกิัมก่ั�รจำองท์่�ไดรั้บีกั�รยนืยนัแลัว้แลัะไมม่อ่พ�รท์์เมนท์์
พรอ้มให้บ้ีรกิั�รท์่�รสุ่อรท์์ในวนัท์่�เข้�้พักัต่�มกั�รจำองท์่�ยนืยนันั�น ผ่ ้
จัำดกั�รรสุ่อรท์์จำะพย�ย�มจัำดห้�ท์่�พักัสุำ�รองอื�นๆ ท์่�เท์ย่บีเท์�่ต่�มคำว�ม
จำำ�เป็นโดยคำลับัีเป็นผ่อ้อกัคำ�่ใชิจ้ำ�่ย 

9.5 ก�รใหเ้ช�่อพ�รท์เมนิท ์
(กั) สุม�ชิกิัอ�จำเรย่กัเกั็บีคำ�่ธิรรมเนย่มจำ�กัแข้กัสุำ�ห้รับีกั�รใชิอ้พ�รท์์
เมนท์ห์้รอืคำะแนนไดภ้ั�ยใต่ข้้อ้จำำ�กัดัต่�่งๆ ท์่�ผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์กัำ�ห้นด 
เพื�อให้เ้ป็นไปต่�มกัฎห้ม�ยห้รอืข้อ้กัำ�ห้นดข้องห้น่วยง�นร�ชิกั�ร แลัะ
ผ่จั้ำดกั�รจำะพจิำ�รณ�คำว�มเห้ม�ะสุมเป็นคำรั�งคำร�วเมื�อเป็นไปต่�มข้อ้
กัำ�ห้นดเชิน่น่� แต่ต่่อ้งไมท่์ำ�ในฐ�นะสุว่นห้นึ�งข้องธิรุกัจิำเชิงิพ�ณชิิยท์์่�
กัำ�ลังัดำ�เนนิอย่ ่

(ข้) ผ่จั้ำดกั�รคำลับัีมสุ่ทิ์ธิิ�พจิำ�รณ�ต่�มดลุัยพนิจิำข้องต่นว�่สุม�ชิกิัมก่ั�ร
ดำ�เนนิธิรุกัจิำเชิงิพ�ณชิิยอ์ย่ห่้รอืไม ่แลัะสุม�ชิกิัดงักัลั�่วจำะต่อ้งปฏบิีตั่ ิ
ต่�มคำำ�ข้อใดๆ จำ�กัผ่จั้ำดกั�รคำลับัีห้รอืพนักัง�นเพื�อให้ข้้อ้มล่ัท์่�อ�จำต่อ้ง
ใชิเ้พื�อชิว่ยในกั�รพจิำ�รณ�น่�

(คำ) ผ่จั้ำดกั�รคำลับัีแลัะนักัพัฒน�มสุ่ทิ์ธิิ�ใชิค้ำะแนนข้องต่นในฐ�นะสุว่น
ห้นึ�งข้องกั�รดำ�เนนิธิรุกัจิำต่�มปกัต่ิ



10. ก�รใชอ้พ�รท์เมนิท ์
10.1 ก�รเข้�้พกัในิวันัิหยดุ้
(กั) จำะไมม่ก่ั�รใชิอ้พ�รท์์เมนท์เ์พื�อวตั่ถืปุระสุงคำอ์ื�นใดนอกัเห้นอืจำ�กั
กั�รเป็นท์่�พักั แลัะกั�รเข้�้พักัจำะข้ึ�นอย่ก่ับัีข้อ้จำำ�กัดักั�รเข้�้พักัท์่�กัำ�ห้นด
ไวใ้นข้อ้ 10.1 (ข้) ข้อ้บีงัคำบัี 10.1 (กั) น่�ไมไ่ดจ้ำำ�กัดั ClubCo ใน
กัจิำกัรรมท์่�เกั่�ยวข้อ้งกับัีกั�รข้�ยคำะแนน

(ข้) สุม�ชิกิัจำะต่อ้งไมอ่นุญ�ต่ให้ม้ค่ำนเข้�้พักัม�กักัว�่จำำ�นวนดงัต่อ่ไปน่� 
รวมถืงึเด็กัท์กุัวยั ในกั�รเข้�้พักัในอพ�รท์์เมนท์ใ์นเวลั�ใดกั็ต่�ม (รวม
ถืงึผ่เ้ย่�ยมเยย่นต่อนกัลั�งวนั): ห้อ้งสุต่ด่โิอห้รอืโรงแรม: 2 คำน ห้นึ�ง
ห้อ้งนอน: 2 - 4 คำน สุองห้อ้งนอน: 4 - 6 คำน สุ�มห้อ้งนอน: 6 - 8 
คำน สุ่�ห้อ้งนอนห้รอืเพรซื้เิดนเชิย่ลั สุวท่์: 8 - 10 คำน

(คำ) อพ�รท์์เมนท์อ์�จำแต่กัต่�่งกันัไปต่�มข้อ้จำำ�กัดักั�รเข้�้พักัในแต่ล่ัะ
รสุ่อรท์์ สุม�ชิกิัจำะไดรั้บีท์ร�บีถืงึข้อ้จำำ�กัดักั�รเข้�้พักัท์่�เกั่�ยวข้อ้งใน
เวลั�ท์่�ท์ำ�กั�รจำอง จำะมก่ั�รบีงัคำบัีใชิข้้อ้จำำ�กัดักั�รเข้�้พักัข้องคำลับัีอย�่ง
เคำรง่คำรัด

(ง) สุม�ชิกิัท์่�เชิค็ำอนิเข้�้พักัในรสุ่อรท์์ซื้ึ�งมค่ำนเข้�้พักัในอพ�รท์์เมนท์ท์์่�
เกั่�ยวข้อ้งเกันิข้ด่จำำ�กัดั จำะไดรั้บีโอกั�สุในกั�รจำองอพ�รท์์เมนท์ข์้น�ด
ให้ญข่้ึ�นห้�กัมอ่พ�รท์์เมนท์พ์รอ้มให้บ้ีรกิั�ร โดยอ�จำมก่ั�รใชิค้ำะแนน
เพิ�มเต่มิห้รอืลัดจำำ�นวนคำนในกัลัุม่ลัง ห้รอืยกัเลักิัห้�กัจำำ�เป็น 

(จำ) นักัพัฒน�ห้รอืผ่จั้ำดกั�รคำลับัีสุ�ม�รถืใชิอ้พ�รท์์เมนท์ว์�่งสุำ�ห้รับี
กั�รข้�ยท์วัรไ์ดเ้มื�อไมม่ก่ั�รจำองแลัะเข้�้พักัโดยสุม�ชิกิัห้รอืแข้กั 

(ฉ) สุม�ชิกิัแลัะแข้กัจำะเป็นกัลัุม่เดย่วท์่�ไดรั้บีอนุญ�ต่ให้เ้ข้�้พักัในอ
พ�รท์์เมนท์ ์สุม�ชิกิัแลัะผ่เ้ข้�้พักัจำะต่อ้งต่รวจำสุอบีให้แ้น่ใจำว�่เด็กัอ�ยุ
ต่ำ��กัว�่ 18 ป่เข้�้พักัในอพ�รท์์เมนท์ภ์ั�ยใต่ก้ั�รดแ่ลัข้องผ่ป้กัคำรอง
เท์�่นั�น 

ผ่เ้ข้�้พักัคำวรร�ยง�นสุิ�งท์่�ห้�ยไปห้รอืคำว�มเสุย่ห้�ยท์่�สุงัเกัต่เห็้นไดใ้น
อพ�รท์์เมนท์ท์์่�ไดเ้ข้�้พักัให้ผ้่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์ท์ร�บีโดยเร็วท์่�สุดุห้ลังั
จำ�กัเชิค็ำอนิ โดยเมื�อกั�รเข้�้พักัสุิ�นสุดุในแต่ล่ัะคำรั�ง จำะมก่ั�รต่รวจำสุอบีอ
พ�รท์์เมนท์ ์กั�รต่กัแต่ง่ แลัะอปุกัรณ ์

(ซื้) สุม�ชิกิัมห่้น�้ท์่�รับีผดิชิอบีต่อ่คำว�มเสุย่ห้�ยห้รอืกั�รสุญ่ห้�ยข้อง
สุิ�งข้องต่�่งๆ ท์่�อ�จำเกัดิข้ึ�นระห้ว�่งกั�รเข้�้พักัข้องสุม�ชิกิัห้รอืแข้กั คำ�่
ใชิจ้ำ�่ยสุำ�ห้รับีสุิ�งข้องท์่�ห้�ยไป คำว�มเสุย่ห้�ยระห้ว�่งกั�รเข้�้พักั คำว�ม
ต่อ้งกั�รกั�รท์ำ�คำว�มสุะอ�ดเพิ�มเต่มิห้รอืกั�รเรย่กัเกั็บีเงนิคำ�่บีรกิั�รท์่�
ยงัไมไ่ดช้ิำ�ระจำ�กัสุม�ชิกิั สุม�ชิกิัจำะต่อ้งจำ�่ยบีลิันั�นในเวลั�ท์่�กัำ�ห้นด
ไว ้กั�รไมช่ิำ�ระเงนิคำ�่ใชิจ้ำ�่ยดงักัลั�่วจำะท์ำ�ให้ถ้ืก่ัระงับีกั�รจำองห้รอื
ต่ั�งใจำท์่�จำะจำองแลัะสุทิ์ธิพิเิศัษในกั�รเข้�้พักัจำนกัว�่จำะชิำ�ระเงนิเต็่ม
จำำ�นวน

(ฌ) สุม�ชิกิั แข้กัแลัะบีคุำคำลัอื�นๆ จำะต่อ้งไมน่ำ�เข้�้ม�ใน จัำดเกั็บี ห้รอื
ใชิสุ้�รเคำม ่ข้องเห้ลัว กั�๊ซื้ห้รอืวสัุดไุวไฟอื�นๆ ในอพ�รท์์เมนท์ ์นอกั
เห้นอืจำ�กัวสัุดทุ์่�มไ่วเ้พื�อกั�รใชิง้�นท์่�เห้ม�ะสุมในอพ�รท์์เมนท์ด์งั
กัลั�่ว 

(ญ) สุม�ชิกิั แข้กัแลัะบีคุำคำลัอื�นๆ จำะต่อ้งไมเ่ปลั่�ยนแปลังโคำรงสุร�้ง 
จัำดให้ม ่ห้รอืนำ�เฟอรน์เิจำอร ์วสัุดแุข้วนผนัง วสัุดปุพ่ื�นออกั ห้รอืท์ำ�กั�ร
ต่กัแต่ง่ใดๆ ในอพ�รท์์เมนท์ห์้รอืพื�นท์่�อื�นๆ ข้องรสุ่อรท์์

(ฎ) สุม�ชิกิั แข้กัแลัะบีคุำคำลัอื�นๆ ต่อ้งไมใ่ชิอ้ปุกัรณไ์ฟฟ้� เวริก์ัชิอป 
ห้รอืรว่มท์ำ�กั�รบีำ�รงุรักัษ�รถืยนต่ห์้รอืเรอื (นอกัเห้นอืจำ�กัง�นฉุกัเฉนิ) 
ในห้รอืท์่�รสุ่อรท์์ 

(ฏ) สุม�ชิกิั แข้กัแลัะบีคุำคำลัอื�นๆ ต่อ้งไมท่์ำ�กัจิำกัรรมใดๆ ท์่�จำะสุง่ผลักั
ระท์บีต่อ่ระบีบีประป� ระบีบีไฟฟ้� ห้รอืคำว�มสุมบีร่ณข์้องโคำรงสุร�้ง
เพื�อปรับีปรงุใดๆ ห้รอืเพื�อเปลั่�ยนแปลังโคำรงสุร�้งใดๆ ในห้รอืท์่�รสุ่อรท์์ 

(ฐ) สุม�ชิกิั แข้กัแลัะบีคุำคำลัอื�นๆ จำะต่อ้งไมท่์ำ�ธิรุกัจิำ กั�รคำ�้ห้รอื
กัจิำกัรรมกั�รต่ลั�ดท์กุัประเภัท์ในห้รอืท์่�รสุ่อรท์์ ยกัเวน้กัจิำกัรรมท์่�ดำ�เนนิ
กั�รโดยคำลับัีห้รอื Wyndham Vacation Resorts Asia Pacific (HK) 
Ltd ท์่�อพ�รท์์เมนท์ห์้รอืรสุ่อรท์์ใดๆ เวน้แต่สุ่ม�ชิกิัห้รอืแข้กัท์่�ท์ำ�
กัจิำกัรรมจำะไดรั้บีคำว�มยนิยอมเป็นลั�ยลักััษณอ์กััษรจำ�กัผ่จั้ำดกั�ร
รสุ่อรท์์ 

10.2 ก�รประกนัิ 
สุม�ชิกิั แข้กัแลัะบีคุำคำลัอื�นๆ จำะต่อ้งไมก่ัระท์ำ�กั�รใดๆ ในห้รอืท์่�อพ�ร์
ท์เมนท์ห์้รอืท์รัพยส์ุนิข้องรสุ่อรท์์ ซื้ึ�งจำะกัอ่ให้เ้กัดิคำ�่ใชิจ้ำ�่ยเพิ�มเต่มิ
ห้รอืกัอ่ให้เ้กัดิกั�รยกัเลักิัต่อ่กั�รประกันัใดๆ ท์่�ท์ำ�โดยคำลับัี ผ่จั้ำดกั�ร
คำลับัีห้รอืรสุ่อรท์์ ซื้ึ�งจำะคำรอบีคำลัมุคำว�มรับีผดิชิอบี คำว�มเสุย่ห้�ยจำ�กั
ไฟไห้ม ้กั�รโจำรกัรรมแลัะคำว�มเสุ่�ยงอื�นๆ ท์่�ผ่เ้อ�ประกันัต่�มปกัต่ทิ์ำ�ไว ้
ในโคำรงกั�รท์่�คำลั�้ยกันั โดยไมไ่ดรั้บีคำว�มยนิยอมเป็นลั�ยลักััษณ์
อกััษรจำ�กัผ่จั้ำดกั�รคำลับัี  

10.3 ก�รตั้รวัจำสิอบ 
ผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์อ�จำต่รวจำสุอบีอพ�รท์์เมนท์ใ์นเวลั�ท์่�เห้ม�ะสุม  

10.4 สิทิธิิ�ในิก�รเข้�้อพ�รท์เมนิท ์
ผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์สุ�ม�รถืเข้�้อพ�รท์์เมนท์เ์พื�อวตั่ถืปุระสุงคำใ์นกั�รบีำ�รงุ
รักัษ� ในเวลั�ท์่�เห้ม�ะสุมแลัะเมื�อมก่ั�รแจำง้ให้ท้์ร�บีต่�มคำว�มเห้ม�ะ
สุม แลัะเมื�อใดกั็ต่�มท์่�เกัดิเห้ต่ฉุุกัเฉนิข้ึ�น  

11. ก�รใชส้ิ ิ�งิอำ�นิวัยคำวั�ม
สิะด้วักด้�้นิสินัิทนิ�ก�รแลัะกฬี�

11.1 บีรเิวณสุระว�่ยนำ�� 
สุม�ชิกิั แข้กัแลัะบีคุำคำลัอื�นๆ ต่อ้งไม:่ 

(กั) ลังสุระว�่ยนำ�� สุระเด็กั ห้รอืสุระสุป�ห้ลังัจำ�กัออกักัำ�ลังักั�ยโดยไม่
ไดอ้�บีนำ��กัอ่น 

(ข้) นำ�แกัว้ห้รอืสุิ�งท์่�อ�จำแต่กัห้กััไดเ้ข้�้ไปในบีรเิวณสุระว�่ยนำ�� ห้รอื 

(คำ) ลังสุระว�่ยนำ�� สุระเด็กัห้รอืสุระสุป� โดยไมสุ่วมชิดุว�่ยนำ �� ห้�กัไม่
เห็้นดว้ยกับัีสุิ�งท์่�กัำ�ห้นดว�่เป็นชิดุว�่ยนำ �� กั�รต่ดัสุนิใจำข้องผ่จั้ำดกั�ร
รสุ่อรท์์ถือืเป็นท์่�สุ ิ�นสุดุแลัะมผ่ลัผก่ัพัน 

12. ก�รด้ำ�เนินิิก�รแลัะก�รใช้
งิ�นิท ั�วัไปข้องิรสีิอรท์  

12.1 คำลับัสิ�ม�รถสิร�้งิแลัะแจำง้ิกฎระเบยีบเฉพ�ะ
เกี�ยวักบัก�รจำดั้ก�รที�เป็นิระเบยีบเรยีบรอ้ยข้องิ
แตั้ล่ัะรสีิอรท์ได้ ้ในิข้ณะที�อย้ท่ ี�รสีิอรท์ ทกุคำนิจำะ
ตั้อ้งิ: 
(กั) ปฏบิีตั่ติ่�มห้ลักััเกัณฑ์แ์ลัะระเบีย่บีข้อ้บีงัคำบัีข้องรสุ่อรท์์ 

(ข้) ปฏบิีตั่ติ่�มคำำ�ข้อแลัะคำำ�แนะนำ�ข้องผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์



(คำ)ไมด่ำ�เนนิกั�รในลักััษณะใดๆ ท์่� i. ลัะเมดิกัฎห้ม�ยห้รอืคำำ�สุั�งใดๆ 
ห้รอื ii. อ�จำกัอ่ให้เ้กัดิคำว�มรำ�คำ�ญ กั�รรบีกัวน อนัต่ร�ย ห้รอืกั�รข้ดั
ข้ว�งท์่�ไมสุ่มคำวรแกัก่ั�รใชิง้�นแลัะคำว�มเพลัดิเพลันิในรสุ่อรท์์ข้อง
สุม�ชิกิัแลัะแข้กัคำนอื�นๆ

(ง) ไมใ่ชิร้สุ่อรท์์เพื�อจำดุประสุงคำใ์ดๆ ท์่�อ�จำผดิกัฎห้ม�ย ห้รอืเป็น
อนัต่ร�ยต่อ่ชิื�อเสุย่งข้องรสุ่อรท์์ห้รอืคำลับัี 

(จำ) ไมท่์ำ�เคำรื�องห้ม�ย ท์�สุ ่ต่อกัต่ะป ่สุกัร ่ห้รอืสุิ�งอื�นใดท์่�คำลั�้ยคำลังึ
กันัในรสุ่อรท์์ ห้รอืท์ำ�ให้ร้สุ่อรท์์เกัดิคำว�มเสุย่ห้�ยห้รอืมร่อยต่ำ�ห้น ิ

(ฉ) ไมแ่ข้วนผ�้ห้รอืสุิ�งข้องอื�นๆ ยื�นจำ�กัสุว่นห้นึ�งสุว่นใดข้องรสุ่อรท์์ 
รวมท์ั�งระเบีย่งแลัะร�ว แลัะท์ำ�กั�รใดๆ ท์่�มองเห็้นไดจ้ำ�กัอพ�รท์์เมนท์์
ห้รอืพื�นท์่�สุว่นกัลั�งอื�นๆ ยกัเวน้ในท์่�ท์่�มก่ั�รจัำดเต่รย่มไวใ้นอพ�รท์์เม
นท์ใ์ห้ด้ำ�เนนิกั�รดงักัลั�่วได ้โดยไมไ่ดรั้บีคำว�มยนิยอมเป็นลั�ย
ลักััษณอ์กััษรจำ�กัผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์ 
(ชิ) ไมต่่ั�งแคำมป์ห้รอืกัอ่โคำรงสุร�้งชิั�วคำร�วใดๆ ท์่�รสุ่อรท์์โดยไมไ่ดรั้บี
คำว�มยนิยอมเป็นลั�ยลักััษณอ์กััษรจำ�กัผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์ 
(ซื้) ไมต่่ดิต่ั�งห้รอืมไ่ฟภั�ยนอกัอ�คำ�รไวใ้นอพ�รท์์เมนท์ห์้รอืพื�นท์่�
สุว่นกัลั�งโดยไมไ่ดรั้บีคำว�มยนิยอมเป็นลั�ยลักััษณอ์กััษรจำ�กัผ่จั้ำดกั�ร
รสุ่อรท์์ ห้รอื 
(ฌ) ไมท่์ำ�บี�รบ์ีค่ำวิในสุถื�นท์่�อื�นท์่�ไมใ่ชิพ่ื�นท์่�สุำ�ห้รับีบี�รบ์ีค่ำวิท์่�
กัำ�ห้นดไว ้ 

12.2 ก�รกำ�จำดั้ข้ยะแลัะคำวั�มสิะอ�ด้ท ั�วัไป 
ในิข้ณะที�อย้ท่ ี�รสีิอรท์ ทกุคำนิจำะตั้อ้งิ: 
(กั) ใสุใ่จำ รักัษ�คำว�มสุะอ�ด แลัะรักัษ�ระเบีย่บีภั�ยในอพ�รท์์เมนท์์
แลัะสุว่นอื�นๆ ข้องรสุ่อรท์์ท์ั�งห้มดให้เ้รย่บีรอ้ย 

(ข้) ไมท่์ิ�งข้ยะ ข้องเสุย่ กัระด�ษเชิด็ป�กั ข้วด แลัะกัระป๋องในท์่�อื�นใด
นอกัจำ�กัในภั�ชินะรองรับีท์่�จัำดไวใ้ห้ ้แลัะ 

(คำ) แมจ้ำะมข่้อ้บีงัคำบัี 8 ข้�้งต่น้ จำะมค่ำ�่ใชิจ้ำ�่ยข้ั�นต่ำ�� 100 ดอลัลั�ร์
สุห้รัฐสุำ�ห้รับีกั�รกัำ�จัำดข้ยะแลัะกั�รท์ำ�คำว�มสุะอ�ดอพ�รท์์เมนท์ ์ห้�กั
ผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์เห็้นว�่ห้ลังัจำ�กัมก่ั�รย�้ยออกัจำ�กัอพ�รท์์เมนท์แ์ลัว้ได ้
มก่ั�รท์ิ�งข้ยะไวม้�กัเกันิไปแลัะ/ห้รอือย่ใ่นสุภั�พท์่�ยอมรับีไมไ่ด ้ 

12.3 ย�นิพ�หนิะ 
(กั) ในข้ณะท์่�อย่ท่์่�รสุ่อรท์์ ท์กุัคำนจำะต่อ้งไม:่ 

(i) ข้บัีข้่�ย�นพ�ห้นะ รถืจัำกัรย�นยนต่ ์รถืพว่งห้รอืรถืคำ�ร�ว�นท์่�เร็ว
กัว�่กั�รเดนิเมื�ออย่ใ่นรสุ่อรท์์ ห้รอืท์ำ�ให้เ้กัดิเสุย่งห้รอืคำวนัท์่�ไม่
เห้ม�ะสุม

(ii) ท์ำ�คำว�มสุะอ�ด ลั�้ง ห้รอืให้บ้ีรกิั�รห้รอืซื้อ่มรถืยนต่ ์รถื
จัำกัรย�นยนต่ ์รถืพว่ง รถืคำ�ร�ว�นห้รอืเรอืท์่�รสุ่อรท์์โดยไมไ่ดรั้บี
อนุญ�ต่อย�่งเป็นลั�ยลักััษณอ์กััษรจำ�กัผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์ (ยกัเวน้ใน
กัรณ่ฉุกัเฉนิ) แลัะห้�กัมก่ั�รอนุญ�ต่ จำะต่อ้งปฏบิีตั่ติ่�มคำำ�แนะนำ�
ต่�่งๆ ท์่�ผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์แจำง้ไวอ้ย�่งเคำรง่คำรัด 

(iii) เกั็บีรักัษ� จำอด จัำดเกั็บีห้รอืบีำ�รงุรักัษ�ย�นพ�ห้นะท์่�ชิำ�รดุ 
ท์รดุโท์รมห้รอืใชิก้ั�รไมไ่ดไ้วท้์่�รสุ่อรท์์ 

(iv) ข้บัีย�นพ�ห้นะท์่�ไมไ่ดรั้บีอนุญ�ต่ในพื�นท์่�ห้�้มข้บัีข้องรสุ่อรท์์
ห้รอืพื�นท์่�สุว่นกัลั�ง ห้รอื 

(v) จำอดย�นพ�ห้นะเพื�อกั�รพ�ณชิิยใ์ดๆ ท์่�มสุ่ญัลักััษณห์้รอื
เคำรื�องห้ม�ยท์�งกั�รคำ�้ท์่�รสุ่อรท์์ เวน้แต่ย่�นพ�ห้นะดงักัลั�่วจำะถืก่ั
ใชิเ้ป็นย�นพ�ห้นะข้นสุง่สุว่นบีคุำคำลัข้องสุม�ชิกิั แลัะห้�กัผ่จั้ำดกั�ร
รสุ่อรท์์ระบีวุ�่สุญัญ�ณแลัะเคำรื�องห้ม�ยดงักัลั�่วนั�นไมเ่ป็นกั�ร
รบีกัวนแลัะไมเ่ป็นอนัต่ร�ย 

(ข้) ย�นพ�ห้นะท์กุัคำนัท์่�ใชิโ้ดยห้รอืเป็นข้องสุม�ชิกิัห้รอืแข้กัจำะต่อ้ง
จำอดในบีรเิวณท์่�จำอดรถืท์่�ท์ำ�เคำรื�องห้ม�ยไว ้ในพื�นท์่�ปิด ห้รอืโรงจำอด
รถืข้องรสุ่อรท์์ ซื้ึ�งเป็นท์่�จำอดรถืท์่�มไ่วใ้ห้สุ้ำ�ห้รับีสุม�ชิกิัแลัะแข้กั 

(คำ) ย�นพ�ห้นะใดๆ ท์่�จำอดไวท้์่�รสุ่อรท์์โดยลัะเมดิห้ลักััเกัณฑ์เ์ห้ลั�่น่�
ห้รอืลัะเมดิข้อ้บีงัคำบัีข้องรสุ่อรท์์อ�จำถืก่ัลั�กัออกัไปแลัะเกั็บีไวต้่�ม
กัฎห้ม�ย ไมว่�่เจำ�้ข้องย�นพ�ห้นะดงักัลั�่วจำะเป็นบีคุำคำลัใดกั็ต่�ม จำะม่
กั�รประเมนิคำ�่ใชิจ้ำ�่ยสุำ�ห้รับีกั�รลั�กัจำง่แลัะกั�รเกั็บีรักัษ�สุำ�ห้รับี
สุม�ชิกิัท์่�รับีผดิชิอบีต่อ่ย�นยนต่ด์งักัลั�่ว  

12.4 เด็้ก 
ข้ณะท์่�อย่ใ่นรสุ่อรท์์ ท์กุัคำนต่อ้งแน่ใจำว�่เด็กัๆ ในคำว�มรับีผดิชิอบีข้อง
ต่นไดรั้บีกั�รดแ่ลัอย�่งเห้ม�ะสุมต่ลัอดเวลั� เด็กั ๆ จำะต่อ้งเลัน่แลัะ
ประพฤต่ติ่วัในลักััษณะท์่�ไมก่ัอ่ให้เ้กัดิกั�รรบีกัวนอย�่งไมเ่ห้ม�ะสุมต่อ่
คำว�มสุนุกัในวนัห้ยดุข้องสุม�ชิกิั แข้กัห้รอืบีคุำคำลัอื�น ๆ ห้รอืกัอ่ให้เ้กัดิ
คำว�มเสุย่ห้�ยต่อ่ท์รัพยส์ุนิ  

12.5 สิตัั้วั ์
สิม�ชกิ แข้กหรอืบคุำคำลัอื�นิๆ จำะตั้อ้งิไมน่ิำ�หรอืเลัี�ยงิ
สิตัั้วั ์นิก หรอืสิตัั้วัเ์ลัื�อยคำลั�นิไวัใ้นิรสีิอรท์ รวัมถงึิในิ
ย�นิพ�หนิะทกุประเภท 

12.6 ก�รเรี�ยไรเงินิิเพื�อกจิำกรรมก�รกศุลั/เชงิิ
พ�ณชิย ์
สุม�ชิกิั แข้กัห้รอืบีคุำคำลัอื�นๆ ต่อ้งไมด่ำ�เนนิกั�รดงัต่อ่ไปน่�ข้ณะอย่ท่์่�
รสุ่อรท์์ โดยไมไ่ดรั้บีคำว�มยนิยอมเป็นลั�ยลักััษณอ์กััษรลัว่งห้น�้จำ�กัผ่ ้
จัำดกั�รรสุ่อรท์์: 

(กั) รวบีรวมห้รอืรอ้งข้อเงนิห้รอืกั�รสุนับีสุนุนอื�นๆ จำ�กับีคุำคำลัเพื�อกั�ร
กัศุัลัห้รอืเพื�อวตั่ถืปุระสุงคำอ์ื�นๆ

(ข้) ข้�ยต่ั�วเพื�อดำ�เนนิกั�รเกั่�ยวกับัีล็ัอต่เต่อร่�ห้รอืห้วย ห้รอื 

(คำ) ดำ�เนนิกัจิำกัรรมเชิงิพ�ณชิิยอ์ื�นๆ  

12.7 กั�รโฆษณ�แลัะกั�รต่ลั�ด 
สุม�ชิกิั แข้กัห้รอืบีคุำคำลัอื�นๆ ต่อ้งไมด่ำ�เนนิกั�รดงัต่อ่ไปน่�ข้ณะอย่ท่์่�
รสุ่อรท์์ โดยไมไ่ดรั้บีคำว�มยนิยอมเป็นลั�ยลักััษณอ์กััษรลัว่งห้น�้จำ�กัผ่ ้
จัำดกั�รรสุ่อรท์์: 

(กั) โฆษณ� ท์ำ�กั�รต่ลั�ด ห้รอืท์ำ�ให้เ้กัดิกั�รโฆษณ�ห้รอืกั�รต่ลั�ด 
ไมว่�่ในรป่แบีบีใดๆ ห้รอืจัำดแสุดง ห้รอืแสุดงวตั่ถื ุเนื�อห้�ใดๆ ห้รอื 

(ข้) เข้�้ห้�ห้รอืชิกััชิวนสุม�ชิกิัห้รอืแข้กัเพื�อวตั่ถืปุระสุงคำท์์�งธิรุกัจิำห้รอื
กั�รคำ�้ ข้อ้บีงัคำบัี 12.7 น่�ไมไ่ดจ้ำำ�กัดั ClubCo ในกัจิำกัรรมท์่�เกั่�ยวข้อ้ง
กับัีกั�รข้�ยคำะแนน 

13. ก�รใชง้ิ�นิข้องิแข้กแลัะผู้้ ้
เย ี�ยมเยยีนิ 
(กั) สุม�ชิกิัแลัะแข้กัสุ�ม�รถืเชิญิผ่เ้ย่�ยมเยย่นม�ยงัรสุ่อรท์์ได ้แต่ผ่่ ้
เย่�ยมเยย่นเห้ลั�่นั�นจำะอย่ท่์่�รสุ่อรท์์ไดเ้ฉพ�ะเมื�อสุม�ชิกิัห้รอืแข้กัผ่เ้ชิญิ
อย่เ่ท์�่นั�น แลัะผ่เ้ย่�ยมเยย่นต่อ้งมจ่ำำ�นวนไมเ่กันิข้ด่จำำ�กัดัท์่�อนุญ�ต่
สุำ�ห้รับีอพ�รท์์เมนท์ ์



(ข้) สุม�ชิกิัแลัะแข้กัจำะต่อ้งแจำง้ผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์ให้ท้์ร�บีเกั่�ยวกับัีผ่ ้
เย่�ยมเยย่น ดว้ยเห้ต่ผุลัด�้นกั�รรักัษ�คำว�มปลัอดภัยัท์่�รสุ่อรท์์ 

(คำ) กั�รใชิค้ำะแนนโดยบีคุำคำลัอื�นท์่�ไมใ่ชิสุ่ม�ชิกิั ไมว่�่จำะโดยกั�รเชิ�่
ห้รอืเป็นข้องข้วญั จำะถือืว�่เป็นกั�รใชิง้�นข้องแข้กั ต่�มท์่�ระบีไุวใ้นข้อ้
บีงัคำบัี 4.2 

14. คำวั�มรบัผู้ดิ้ตั้อ่ทรพัยส์ินิิ
ข้องิสิม�ชกิแลัะแข้ก  

14.1 คำวั�มปลัอด้ภยั 
สุม�ชิกิัแลัะแข้กัคำวรล็ัอคำอพ�รท์์เมนท์เ์มื�อไมม่ใ่คำรอย่ ่คำวรร�ยง�น
กัจิำกัรรมท์่�น่�สุงสุยัห้รอืผดิปกัต่ติ่�่ง ๆ ต่อ่ผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์ท์นัท์ ่

14.2 คำวั�มรบัผู้ดิ้ชอบ 
สุม�ชิกิัแลัะแข้กัเข้�้พักัแลัะใชิร้สุ่อรท์์แลัะอพ�รท์์เมนท์โ์ดยต่อ้งรับีผดิ
ชิอบีคำว�มเสุ่�ยงดว้ยต่วัเอง ซื้ึ�งพวกัเข้�จำะต่อ้งจำ�่ยแลัะชิดใชิค้ำ�่เสุย่
ห้�ยแกั ่Club Wyndham Asia®, ผ่จั้ำดกั�รคำลับัี, คำลับัีแลัะเจำ�้ห้น�้ท์่�
แลัะพนักัง�น จำ�กัแลัะต่อ่กั�รกัระท์ำ�ห้รอืคำว�มต่อ้งกั�รใดๆ ท์่�เกัดิจำ�กั
คำว�มเสุย่ห้�ย กั�รสุญ่ห้�ย คำ�่ใชิจ้ำ�่ย กั�รบี�ดเจ็ำบีห้รอืเสุย่ชิว่ติ่ ซื้ึ�ง
เกัดิจำ�กัห้รอืเป็นผลัม�จำ�กักั�รกัระท์ำ�ข้องสุม�ชิกิัห้รอืแข้กั จำ�กักั�รใชิ ้
ห้รอืกั�รเข้�้พักัในรสุ่อรท์์แลัะอพ�รท์์เมนท์ ์ยกัเวน้ในกัรณ่ท์่�เกัดิจำ�กั
กั�รกัระท์ำ�โดยเจำต่น�ห้รอืประม�ท์เลันิเลัอ่ห้รอืกั�รลัะเลัยข้อง Club 
Wyndham Asia®, ผ่จั้ำดกั�รคำลับัีห้รอืคำลับัี  

14.3 ทรพัยส์ินิิที�สิญ้ห�ย 
คำวรร�ยง�นเกั่�ยวกับัีท์รัพยส์ุนิท์่�สุญ่ห้�ยห้รอืท์่�พบีท์ั�งห้มด แลัะห้�กัพบี
ให้สุ้ง่ต่อ่ไปยงัผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์  

14.4 ก�รจำดั้เก็บทรพัยส์ินิิ 
ยกัเวน้ในพื�นท์่�ท์่�ผ่จั้ำดกั�รรสุ่อรท์์กัำ�ห้นดไวเ้พื�อวตั่ถืปุระสุงคำด์งักัลั�่ว 
สุม�ชิกิัแลัะแข้กัไมสุ่�ม�รถืจัำดเกั็บีท์รัพยส์ุนิสุว่นต่วัไวใ้นรสุ่อรท์์นอกั
เห้นอืจำ�กัชิว่งเวลั�ท์่�เข้�้พักัในอพ�รท์์เมนท์ ์ 

15. ก�รใหข้้อ้มล้ั 
สุม�ชิกิั (ห้รอืบีคุำคำลัท์่�ไดรั้บีอนุญ�ต่เป็นลั�ยลักััษณอ์กััษรจำ�กัสุม�ชิกิั) 
สุ�ม�รถืข้อคำำ�ชิ่�แจำงข้อ้มล่ัสุม�ชิกิัได ้คำำ�ข้อดงักัลั�่วต่อ้งสุง่ถืงึคำลับัี
เป็นลั�ยลักััษณอ์กััษรห้รอืผ�่นอเ่มลัไปยงั asia.service@wyn.com 
กั�รออกัคำำ�ชิ่�แจำงอ�จำมก่ั�รเรย่กัเกั็บีคำ�่ธิรรมเนย่มต่�มคำว�มเห้ม�ะสุม
ดงัท์่�ผ่จั้ำดกั�รคำลับัีไดก้ัำ�ห้นดไวเ้ป็นคำรั�งคำร�ว  

16. โปรแกรมคำวั�มรว่ัมมอืแลัะ
ร�งิวัลัั 

16.1 สิทิธิปิระโยชนิเ์พิ�มเตั้มิ 
ในบี�งคำรั�ง คำลับัีอ�จำเข้�้รว่มข้อ้ต่กัลังคำว�มรว่มมอืข้องรสุ่อรท์์บี�งแห้ง่
ห้รอืเข้�้รว่มโปรแกัรมร�งวลััซื้ึ�งสุม�ชิกิัสุ�ม�รถืใชิ ้แลักัเปลั่�ยนคำะแนน
ข้องพวกัเข้�เพื�อสุทิ์ธิิ�ในท์่�พักัแลัะ/ห้รอืสุทิ์ธิปิระโยชินห์้รอืร�งวลััอื�นๆ 
ท์่�ไมใ่ชิต่่วัเงนิได ้สุม�ชิกิัจำะต่อ้งปฏบิีตั่ติ่�มกัฎแลัะห้ลักััเกัณฑ์ใ์นกั�ร
จัำดกั�รข้อ้ต่กัลังห้รอืโปรแกัรมดงักัลั�่วโดยเฉพ�ะอย�่งยิ�งท์่�เกั่�ยวข้อ้ง
กับัีกั�รใชิ ้แลักัเปลั่�ยนคำะแนนข้องพวกัเข้�  

16.2 ก�รใช ้
ต่�มจำดุประสุงคำข์้องข้อ้บีงัคำบัี 16.1 ข้�้งต่น้ จำะถือืว�่คำะแนนนั�นถืก่ัใชิ ้
ห้รอืยกัเลักิัสุถื�นะไมใ่ชิเ้มื�อคำลับัีไดรั้บีกั�รยนืยนักั�รแลักัเปลั่�ยนห้รอื
กั�รแลักัรับี ต่�มกั�รจัำดกั�รด�้นคำว�มรว่มมอืท์่�เกั่�ยวข้อ้งห้รอืโปรแกัรม
ร�งวลััสุำ�ห้รับีคำะแนนดงักัลั�่ว
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