เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย
ข้อตกลงการเข้าเป็นสมาชิกเลอร์นทูสวิม
สัญญาการเข้าเป็นสมาชิกฉบับนี้เป็นสัญญาต่อเนื่อง โดยมี
ระยะผูกพันตามสัญญาเริ่มแรกขั้นต่ำ 11 สัปดาห์ (หรือ หาก
ลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านเข้าเรียนในระหว่างระยะเวลา 11
สัปดาห์ คือระยะเวลาที่เหลือของ 11 สัปดาห์ดังกล่าว)
1. สัญญาระหว่างท่านกับบริษัท

ข้อตกลงนี้ พร้อมทั้งระเบียบการของเลอร์นทูสวิมและเอกสาร
ที่กรอกข้อความแล้วดังต่อไปนี้
(ก) แบบใบสมัครสมาชิก
(ข) แบบสอบถามเพื่อเช็คสุขภาพ
ประกอบเป็นข้อตกลงทั้งหมดของสัญญาการเข้าเป็นสมาชิก
ฉบับนี้ (“สัญญา”) ระหว่างท่านในฐานะพ่อแม่/ผู้ปกครองของ
บุคคลดังระบุชื่อในแบบใบสมัครสมาชิก
(“ลูก/ผู้อยู่ใน
ปกครอง”) กับ บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556027268 เป็นเรื่องสำคัญที่
ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญา
ก่อนทำการลงนามในข้อตกลงนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการ
ใด ๆ โปรดสอบถามบริษัท
2. ประเภทสมาชิกภาพและคลับหลักของท่าน

ระยะเวลา 11 สัปดาห์ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา 11
สัปดาห์ (“ระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเริ่มแรก”)
(ข) เมื่อทำการชำระเงินสำหรับภาคเรียนต่อไป
การ
สมัครเรียนใหม่ตามข้อตกลงนี้จะทำขึ้นในช่วง
สัปดาห์ระหว่างภาคเรียน และต้องดำเนินการให้เสร็จ
สิ้นที่คลับโดยการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับภาค
เรียนที่จะมาถึง
(“ระยะเวลาผูกพันตามสัญญา”)
4.2 จะเกิดอะไรบ้างในกรณีที่ท่านเปลี่ยนใจ

ท่านอาจแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านประสงค์จะยกเลิกสมาชิกภาพ
ของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านโดยการกรอกแบบยกเลิก
สมาชิกภาพที่คลับหลักของท่านภาย
ใน 7 วันนับแต่วันที่ท่านลงนามข้อตกลงนี้ (“ระยะเวลา
ปลอดพันธะช่วงเตรียมการยุต”ิ )
หากท่านดำเนินการดังกล่าวบริษัทจะคืนค่าาธรรม
เนียมใด ๆ ซึ่งท่านได้ชำระให้แก่บริษัทโดยหักด้วยค่าบริหาร
จัดการและค่าเรียนสำหรับชั้นเรียนใด
ๆ
ที่ลูก/ผู้อยู่ใน
ปกครองของท่านอาจเข้าเรียนระหว่างระยะเวลาปลอดพันธะ
ทั้งนี้ หลังจากที่ท่านคืนบัตรสมาชิกของลูก/ผู้อยู่ในปกครอง
ของท่าน ของขวัญ และเอกสารใด ๆ ที่บริษัทได้ให้แก่ท่าน หรือ
ลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านเมื่อเข้าเป็นสมาชิก

ลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านกำลังจะเป็นสมาชิกของเวอร์จิ้น
แอ็คทีฟ
เลอร์นทูสวิมที่คลับตามที่ระบุไว้ในแบบใบสมัคร
สมาชิก (“คลับหลัก”)

5.ค่าธรรมเนียมสมาชิกและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

3. สมาชิกภาพของท่านจะเริ่มต้นเมื่อใด

ท่านต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกตามที่ระบุใน
แบบใบสมัครสมาชิกหรือรายการอัตราค่า
ธรรมเนียมของบริษัท

สมาชิกภาพของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านจะเริ่มต้นในวัน
เริ่มต้นสมาชิกภาพ (“วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ”) ดังที่ระบุในแบบ
ใบสมัครสมาชิก โดยที่ท่านได้ลงนามในข้อตกลงนี้ แบบใบ
สมัครสมาชิกของท่านและแบบสอบถามเพื่อเช็คสุขภาพแล้ว
4.สมาชิกภาพของท่านจะมีระยะเวลานานเท่าใด
4.1 ระยะเวลาผูกพันตามสัญญา
สมาชิกภาพของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านจะมีอยู่ต่อเนื่อง
(ก) สำหรับระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเริ่มแรก
11
สัปดาห์ หรือหากวันเริ่มต้นสมาชิกภาพอยู่ในช่วง

5.1 ค่าธรรมเนียมสมาชิก

ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกล่วงหน้าโดยต้องจ่าย
ครบถ้วนที่คลับของท่านค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับ
ระยะเวลาผูกพันตามสัญญาครบกำหนดและพึงต้องชำระก่อน
เริ่มต้นวันแรกของระยะเวลาผูกพันตามสัญญาดังกล่าว เว้น
แต่ได้มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 8 [7] แล้ว
หากวันเริ่มต้นสมาชิกภาพอยู่ในช่วงระยะเวลา 11 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมสมาชิกจะคำนวณตามสัดส่วน
และต้องชำระ
ล่วงหน้าด้วยเงินสด หรือบัตรลูก/ผู้อยู่

ในปกครองของท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
เลอร์นทูสวิม หากมีค่าธรรมเนียมสมาชิกค้างชำระอยู่

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่กำหนดในนโยบายการโอน
สมาชิกภาพซึ่งจัดไว้ที่แผนกต้อนรับที่คลับหลักของท่าน

5.2 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมสมาชิก

6.2 การคืนเงิน/การให้เครดิต

บริษัทจะทบทวนค่าธรรมเนียมสมาชิกเป็นระยะๆ
และอาจ
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยบริษัท
จะให้คำบอกกล่าวแก่ท่านอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการ
เปลี่ยนแปลง โดยการส่งอีเมล์ถึงท่านตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้
ให้ไว้กับบริษัท
และจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางการ
ติดต่อของสมาชิกที่ www.viginactive.co.th หรือ
โดยการส่งจดหมาย
ถึงท่าน
หากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับการปรับเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมสมาชิก ท่านอาจบอกเลิกสมาชิกภาพของลูก/ผู้
อยู่ในปกครองของท่านได้ตามข้อ 8.1 นอกจากนี้ ท่านยัง
สามารถเลือกที่จะไม่สมัครเรียนใหม่ให้กับลูก/ผู้อยู่ในปกครอง
ของท่านในภาคเรียนต่อไปได้
ซึ่งจะถือว่าเป็นการยกเลิก
สมาชิกภาพอีกด้วย

จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ในกรณีที่ลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่าน
ขาดเรียนไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือหากท่านบอกเลิกสมาชิกภาพ
ของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านในระหว่างระยะเวลาผูกพัน
ตามสัญญา เพื่อบรรเทาสถานการณ์ อาจมีการคืนเงินหรือให้
เครดิต
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการฝ่ายกีฬา
(Sports Manager)

บริษัทอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความพร้อมในการให้บริการ
สิ่งอำนวยความสะดวกบางรายการที่คลับหลักของลูก/ผู้อยู่
ในปกครองของท่านเป็นการชั่ว
คราว ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความ
สะอาด ตกแต่งใหม่ ซ่อมแซม ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ฟังก์ชั่นการ
ทำงานพิเศษ และวันหยุด
5.3 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใด ๆ ที่อาจพึงต้องชำระสำหรับ
บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม อาทิ ค่าธรรมเนียม
โปรแกรมการว่ายน้ำในวันหยุด
ค่าใช้จ่ายของแขก
ค่าธรรมเนียมการทำบัตรสมาชิกทดแทน และค่าธรรมเนียม
สำหรับการโอนคลับ
จะกำหนดไว้ในรายการอัตรา
ค่าธรรมเนียมของเลอร์นทูสวิมที่เกี่ยวข้อง
(ซึ่งอาจมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยบริษัทเป็นครั้งคราว)
ซึ่งจัดไว้ที่แผนก
ต้อนรับของคลับหลักของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่าน
6. การโอนสมาชิกภาพและการคืนเงิน

6.1 ท่านสามารถโอนสมาชิกภาพของลูก/ผู้อยู่ใน
ปกครองของท่านให้แก่บุคคลอื่นได้หรือไม่ได้
ท่านอาจโอนชั้นเรียนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนให้แก่เด็กอีกคนได้ ทั้งนี้
ผู้รับโอนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การโอน
ซึ่งรวมถึงมี
ผลทดสอบการว่ายน้ำเป็นที่น่าพอใจ มีชั้นเรียนว่างอยู่ และ

7. ท่านสามารถบอกเลิกสมาชิกภาพของท่านด้วยวิธีใด
7.1 การบอกเลิกโดยตัวท่าน

ท่านอาจบอกเลิกสมาชิกภาพของลูก/ผู้อยู่ในปก
ครองของท่านเมื่อใดก็ได้โดยการกรอกแบบยกเลิกสมาชิก
ภาพที่คลับหลักของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่าน (ซึ่งถือเป็น
“คำบอกกล่าวบอกเลิกสมาชิกภาพ” ที่มีผลสมบูรณ์)
7.2 การบอกเลิกก่อนครบกำหนดโดยตัวท่าน

ท่านอาจบอกเลิกสมาชิกภาพของท่านได้โดยทันทีเมื่อกรอก
แบบยกเลิกสมาชิกภาพภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมสมาชิกของท่านตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 5.3 [5.2]
(ข) บริษัทย้ายสถานที่ตั้งคลับหลักของท่าน
(ค) บริษัทปิดคลับหลักของท่านทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุใด
เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 30 วัน หรือมากกว่า
(ง) บริษัททำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ หรือระเบียบ
การของคลับตามข้อ 10 [9] ซึ่งทำให้ผลประโยชน์
ของสมาชิกภาพของท่านลดลงอย่างมาก
(จ) หากบริษัทผิดข้อตกลงใด ๆ ของสัญญานี้ และมิได้
ดำเนินการแก้ไขการผิดข้อตกลงนั้นภายใน 14 วัน
นับแต่วันที่ท่านส่งคำบอกกล่าวให้บริษัทดำเนินการ
ดังกล่าว
(ฉ) หากบริษัทไม่จัดให้มีอุปกรณ์ออกกำลังกาย หรือ
บริการอื่นในระดับที่คล้ายคลึงกัน
หรืออุปกรณ์
ได้รับความเสียหาย ชำรุดบกพร่อง และไม่ได้รับการ
ซ่อมแซมภายใน 7 วัน นับแต่ท่านส่งคำบอกกล่าวให้
บริษัทดำเนินการดังกล่าว
7.3 การบอกเลิกโดยบริษัท

บริษัทอาจบอกเลิกสมาชิกภาพของท่านด้วยการให้คำบอก
กล่าว 30 วันโดยทางอีเมล์ หรือโดยการส่งจดหมายถึงท่านไป
ยังที่อยู่เพื่อการติดต่อของท่านซึ่งบริษัทมีอยู่ในบันทึกของ
บริษัท
(ก) หากท่านผิดอย่างร้ายแรงในข้อตกลงนี้ ระเบียบการ
ของคลับ หรือระเบียบการของเลอร์นทูสวิม หรือ
ทำผิดซ้ำ
(ข) หากท่านผิดข้อตกลงนี้ หรือระเบียบการของคลับ
โดยประการอื่น และการทำผิดนั้น หากสามารถแก้ไข
ได้ แต่มิได้รับการแก้ไขภายใน 14 วัน นับแต่วันที่
บริษัทให้คำบอกกล่าวแก่ท่านให้ดำเนินการแก้ไขและ
ได้แจ้งให้ท่านทราบว่าสมาชิกภาพของท่านอาจถูก
บอกเลิกหากท่านไม่ทำการแก้ไข
(ค) หากค่าธรรมเนียมสมาชิกส่วนหนึ่งส่วนใดยังคง
ค้างชำระเป็นเวลา 28 วัน หลังจากวันครบกำหนด
ชำระ หรือ
(ง) หากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทโดยที่ท่านทราบว่าข้อมูล
นั้นเป็นเท็จในขณะที่สมัครเป็นสมาชิก และข้อมูลเท็จ
นี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจโดยชอบของบริษัทใน
การอนุมัติสมาชิกภาพให้แก่ท่าน หากบริษัทปิดคลับ
หลักของท่าน บริษัทอาจให้ท่านเลือกที่จะโอนไปยัง
คลับอื่น ซึ่งค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับคลับนั้น
มากกว่า ณ เวลาที่ทำการโอน หากท่านไม่ยอมรับ
การโอนไปยังคลับอื่น
สมาชิกภาพของท่านอาจ
สิ้นสุดลงในวันที่คลับหลักของท่านปิดลง
บริษัทอาจบอกเลิกสมาชิกภาพของท่านโดยทันที หาก
(ก)
ท่านกระทำความผิดอาญาโดยเจตนา
(ข)
ท่านทำการรบกวนสมาชิกผู้อื่นหนึ่งคน หรือหลาย
คน หรือ
(ค)
ท่านป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง
หากบริษัทบอกเลิกสมาชิกภาพของท่านด้วยเหตุผลประการใด
ประการหนึ่งข้างต้นนี้ บริษัทอาจ (โดยไม่จำกัดสิทธิหรือการ
เยียวยาอื่นใด) เรียกคืนต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามสมควร
ที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอันเป็นผลเนื่องจากการทำผิดของ
ท่าน และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกเต็มจำนวนสำหรับ
ระยะเวลาผูกพันตามสัญญาปัจจุบันที่เหลืออยู่ รวม
ทั้งยอดค้างชำระใด ๆ เมื่อสมาชิกภาพของท่านถูกยกเลิก
บริษัทจะส่งสำเนาหนังสือบอกกล่าวเลิกสมาชิกภาพให้แก่ท่าน
โดยจะจัดส่งสำเนาหนังสือบอกกล่าวให้ท่านทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหากว่าท่านร้องขอให้บริษัทดำเนินการดังกล่าว
8.ระเบียบการของเลอร์นทูสวิมคืออะไร

ระเบียบการของเลอร์นทูสวิมครอบคลุมการใช้เลอร์นทูสวิ
มของท่าน และลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่าน ท่านและลูก/ผู้

อยู่ในปกครองของท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบการของ
เลอร์นทูสวิมซึ่งเป็นระ
เบียบการที่มีผลผูกพันที่ใช้บังคับสมาชิก แขก และผู้เยี่ยมชม
ทุกคน อนึ่ง ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของแขกและผู้
เยี่ยมชมของท่านและของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านใน
ขณะที่บุคคลดังกล่าวใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของเลอร์นทูส
วิม ระเบียบการของเลอร์นทูสวิมฉบับปัจจุบันจะเผยแพร่อยู่
ใน www.virginactive.co.th และประกาศไว้ที่คลับแต่
ละแห่ง
9. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้
เลอร์นทูสวิม

หรือระเบียบการของ

บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงนี้
หรือ
ระเบียบการของเลอร์นทูสวิมได้ตามสมควรในเวลาใดก็ได้
บริษัทจะให้หนังสือบอกกล่าวแก่ท่านอย่างน้อย 14 วันโดยส่ง
อีเมล์ถึงท่าน แจ้งให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางการติดต่อของ
สมาชิกที่ www.virginactive.co.th หรือโดยส่งจด
หมายถึงท่าน
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และท่านสามารถดูข้อตกลงหรือระเบียบการคลับที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหรือที่คลับ หากการ
แก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือระเบียบการของเลอร์น
ทูสวิมทำให้สิทธิประ
โยชน์สำหรับสมาชิกภาพของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่าน
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ท่านอาจบอกเลิกสมาชิกภาพของลูก/
ผู้อยู่ในปกครองของท่านตามข้อ 8.2
10. ท่านควรติดต่อบริษัทด้วยวิธีใด

หนังสือบอกกล่าว หรือแบบฟอร์มใด ๆ ที่บริษัทส่งให้แก่คลับ
หลักของท่านซึ่งกรอกข้อความแล้วต้องส่งให้แก่บริษัททาง
ไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล์ หรือด้วยตนเองที่แผนกต้อนรับ
ยกเว้นคำบอกกล่าวเลิกสัญญาของท่าน (โปรดดูข้อ 7.1)
ข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับการติดต่อบริษัทอยู่ที่แผนกต้อนรับที่
คลับหลักของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่าน
11. ความเสี่ยงและสุขภาพของท่าน

การว่ายน้ำที่คลับของเราอาจมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
ทั้งนี้ ท่านและลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านว่ายน้ำและใช้สิ่ง
อำนวยความสะดวกของเลอร์นทูสวิมด้วยความเสี่ยงของ
ท่านเอง
โปรดเฝ้าระวังสภาพทางร่างกายของลูก/ผู้อยู่ใน
ปกครองของท่านโดยตลอดเวลา และอนุญาตให้พวกเขาเข้า
ชั้นเรียน หรือแฟมิลี่ สแปลช ในระดับที่เหมาะสมตามความรู้
ของท่านในเรื่องสุขภาพของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่าน
และตามคำแนะนำด้านการแพทย์ใด ๆ ที่ท่านได้รับสำหรับลูก/ผู้

อยู่ในปกครองของท่าน หากมีอาการผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น
โปรดให้ลูก/ผู้อยู่ในปกครองหยุดทำกิจกรรมที่กำลังปฏิบัติ
อยู่โดยทันที และโปรดแจ้งให้พนักงานทราบ
12. ความรับผิด
12.1 การใช้สิ่งอำนวยความสะดวก

หากท่าน หรือลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านเสียชีวิต หรือ
ได้รับบาดเจ็บในระหว่าง หรืออันเป็นผลจากการใช้คลับใด ๆ
บริษัท (และสมาชิกกลุ่มบริษัทเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ที่ดำเนินการ
คลับนั้น) ไม่ต้องรับผิด ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความประมาท
ของบริษัท ท่านรับ
ทราบและตกลงว่าสมาชิกรายนั้นของกลุ่มบริษัท
เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ มีสิทธิที่จะยึดถือตาม และ/หรือบังคับใช้
ข้อยกเว้นข้างต้นเสมือนหนึ่งว่าสมาชิกรายนั้นเป็นคู่สัญญา
ของสัญญาฉบับนี้
12.2 ความรับผิดต่อการจัดหาบริการอื่น

โดยไม่จำกัดเพียงข้อ 12.1 และข้อตกลงอื่นใดซึ่งได้รับการ
แสดงเป็นนัยในสัญญาฉบับนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด
ให้มีบริการ ซึ่งไม่สามารถตัดออกหรือจำกัดได้ บริษัทจะจะให้
ความมั่นใจว่าการให้บริการต่าง ๆ ที่บริษัทจัดให้แก่ท่านเป็นไป
ด้วยความระมัดระวังและใช้ทักษะตามสมควร
เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ที่สิ่งเหล่านี้ได้ซื้อมาตามปกติ ซึ่งพึงคาดหมายได้
ตามสมควรในภาวการณ์นั้น ๆ และจะสอดคล้องกับลักษณะ
และคุณภาพของบริการซึ่งได้สาธิตต่อท่าน รวมทั้งปราศจาก
ข้อบกพร่องใด
ๆ
ที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการตามปกติของบริษัท ในกรณีที่
กฎหมายอนุญาตให้ทำได้และไม่จำกัดเพียงข้อ 12.1 เว้นเสีย
แต่ว่าบริษัทได้ทำผิดต่อภาระผูกพันเหล่านี้ บริษัทจะไม่ต้องรับ
ผิดต่อความสูญเสีย
ภาระความรับผิดชอบ
หรือความ
เสียหายใด ๆ ที่ท่านอาจได้รับโดยเป็นผลจากบริการต่าง ๆ ที่
บริษัทจัดให้แก่ท่าน
13. หน้าที่อื่น ๆ

หากข้อมูลสำหรับติดต่อท่านมีการเปลี่ยนแปลง ท่านต้องแจ้ง
ให้บริษัททราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสำหรับติดต่อท่านด้วยการ
กรอกแบบคำขอเปลี่ยนสถานะ และส่งแบบคำขอดังกล่าวให้
คลับหลักของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่าน ในกรณีที่บริษัท
ไม่ได้รับแบบคำขอเปลี่ยนสถานะจากท่าน
และข้อมูลสำหรับ
ติดต่อท่านมีการเปลี่ยนแปลงไป จะถือว่าหนังสือบอกกล่าวที่
บริษัทส่งให้ท่านทางอีเมล์ หรือที่อยู่อื่นที่บริษัทมีอยู่ในบันทึก

ของบริษัทเกี่ยวกับท่านจะเป็นหนังสือบอกกล่าวที่มีผล
สมบูรณ์ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
บริษัทอาจโอนสิทธิและภาระผูกพันของบริษัทภาย
ใต้สัญญาฉบับนี้ให้บุคคลภายนอกโดยไม่ต้องส่งคำบอกกล่าว
ให้แก่ท่าน
และลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านจะยังคงเป็น
สมาชิกต่อไป หากบุคคลอื่นมิได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการแบบเดียวกันกับที่บริษัทได้จัดให้ในส่วนที่เป็น
สาระสำคัญทั้งปวง ท่านสามารถบอกเลิกสมาชิกภาพของลูก/
ผู้อยู่ในปกครองของท่านเมื่อส่งคำบอกกล่าวบอกเลิกสมาชิก
ภาพตามข้อ 8.2
บรรดาข้อตกลงทั้งหมดที่ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุในแบบใบสมัครสมาชิก
สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
สัญญานี้ประกอบด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดซึ่งเป็นที่
ตกลงระหว่างท่านกับบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ
ของสัญญาฉบับนี้ และนำมาใช้แทน และยกเลิกข้อตกลงและ
ความเข้าใจที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมดระหว่างท่านกับบริษัท
เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าจะตก
ลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา
14. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทยึดถือความเป็นส่วนตัวของสมาชิกของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งระบุไว้ใน
virginactive.co.th ได้อธิบายวิธีการที่บริษัทรวบรวม
ใช้ จัดเก็บ คุ้มครอง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ
ลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่าน
บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเกี่ยวกับลูก/ผู้อยู่ใน
ปกครองของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน
และลูก/ผู้อยู่ใน
ปกครองของท่าน เพื่อบริหารจัดการสมาชิกภาพของลูก/ผู้
อยู่ในปกครองของท่านกับบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
ดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในกรณีส่วนใหญ่
บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยตรงจากท่าน (ใน
นามของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่าน) ซึ่งรวมถึงจากแบบใบ
สมัครการเป็นสมาชิกของท่าน
แบบคำขอเปลี่ยนสถานะ
แบบสอบถามเพื่อเช็คสุขภาพ ช่องทางการติดต่อของสมาชิก
ที่ virginactive.co.th และการติดต่อสื่อสารกับท่าน ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นผ่าน virginactive.co.th หรือเมื่อท่าน
โทรศัพท์ติดต่อพนักงานของบริษัท
หากท่านไม่อนุญาตให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของ

ท่าน บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่าน หรือลูก/ผู้อยู่ใน
ปกครองของท่าน หรือบริหารจัดการสมาชิกภาพของลูก/ผู้
อยู่ในปกครองของท่านที่มีอยู่กับบริษัท
หรือจัดกิจกรรม
บางอย่างหรือทั้งหมดดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
ของบริษัทได้
โดยได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทยังอาจเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือสภาพร่างกาย
ของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่าน ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด
เพียง) เมื่อท่านกรอกแบบสอบ
ถามเพื่อเช็คสุขภาพ
ซึ่งทำให้บริษัทสามารถประเมินสุขภาพ
ทั่วไป ความสมบูรณ์แข็งแรง ความพร้อมในการออกกำลัง
กายของลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์
อื่น ๆ ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หากท่าน
ไม่ให้ข้อมูลนี้
ท่านหรือลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านจะไม่
สามารถใช้คลับของบริษัทได้
หากบริษัทเชื่อว่าลูก/ผู้อยู่ใน
ปกครองของท่านมีปัญหาสุขภาพ
หรือหากไม่มีการกรอก
แบบสอบถามเพื่อเช็คสุขภาพของบริษัท บริษัทอาจกำหนดให้
ท่านขอใบรับรองแพทย์ก่อนที่บริษัทจะพิจารณาใบสมัครของ
ลูก/ผู้อยู่ในปกครองของท่านต่อไป
ในการให้บริการของบริษัทและเพื่อวัตถุประสงค์ดังระบุไว้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลบางประการของท่านและลูก/ผู้อยู่ในปกครองของ
ท่านต่อองค์กร บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
ดังระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หากท่านผิด
นัดชำระเงินที่ครบกำหนดชำระแก่บริษัท บริษัทอาจเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยแจ้งการผิดนัดให้หน่วยงาน
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้รับการชำระเงินจากท่าน
นอกจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทแล้ว
บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและลูก/ผู้อยู่ใน

ปกครองของท่าน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่
บริษท
ั ต้องดำเนินการดัง
กล่าวตามกฎหมาย
นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอธิบายวิธีการเข้าถึงและ
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทจัดเก็บไว้เกี่ยวกับท่านและลูก/
ผู้อยู่ในปกครองของท่าน นอก
จากนี้ ยังระบุวิธีการติดต่อกับบริษัทในการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การกระทำผิดตามกฎหมายเกีย
่ วกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และวิธีการที่บริษัทดำเนิน
การกับการร้องเรียนดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อ
กังวลใจประการใดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือหากท่าน
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเรื่องความเป็น
ส่วนตัว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายความเป็นส่วนตัว
เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
อีเมล์: privacy@virginactive.co.th
ที่อยู:่
เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย
ห้องเลขที่ 1214 ชั้น 12 อาคารเอ็มไพร์
ทาวเวอร์เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โดยการลงนามข้างล่างนี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยสัญญา
ฉบับนี้ หากท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทในฐานะสมาชิก
ที่เกี่ยวข้อง (linked member)
โปรดทราบว่า สมาชิกที่เกี่ยวข้องแต่ละคนซึ่งลงนามข้างล่างนี้
จะผูกพันโดยสัญญาการเข้าเป็นสมาชิกเป็นการส่วนตัว
ข้าพเจ้าเป็นพ่อแม่/ผู้ปกครองของสมาชิกที่มีชื่อระบุในแบบใบ
สมัครสมาชิก
และตกลงว่าข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อภาระ
ผูกพันทั้งหมดของสมาชิกภายใต้สัญญาฉบับนี้

ชื่อสมาชิกที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

__________________________________

ชื่อพ่อแม่/ผู้ปกครอง

__________________________________

ลงชื่อ (พ่อแม่/ผู้ปกครอง) __________________________________

วันที่

__________________________________

บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
__________________________________
ชื่อผู้แทนของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ
ลงชื่อ (เพื่อการระบุตัวบุคคลเท่านั้น)

__________________________________
(ผู้แทนของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ)
วันที่

__________________________________

หมายเหตุ สัญญาระหว่างท่านกับบริษัทจะมีผลใช้บังคับเมื่อท่านลงนามในข้อตกลงนี้ แม้ว่าผู้แทนของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะยังไม่ได้รับ
การระบุชื่อหรือลงชื่อไว้

