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ชื่อสมาชิก

หมายเลขสมาชิก

สัญญาการเป็นสมาชิกของท่านมีช่วงเวลาผูกพันช่วงแรกเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสี่สัปดาห์ และสมาชิกภาพของท่านจะถูกขยายออกไปคราวละสอง
สัปดาห์จนกว่า จะมีการบอกเลิกตามข้อ 8
1. สัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
1.1 สมาชิกภาพของท่าน
ข้อกำหนดฉบับนี้ พร้อมด้วยระเบียบการสถานออกกำลังกาย ระเบียบระบบดิจิทัล และเอกสารดังต่อไปนี้ ที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว:
(ก) ใบสมัครสมาชิกของท่าน

(ข) เอกสารการอนุญาตหักบัญชีอัตโนมัติ (payment authority) ของท่าน และแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
ประกอบขึ้นเป็นข้อกำหนดทั้งหมดของสัญญาการเป็นสมาชิก (“สัญญา”) ระหว่างสมาชิกแต่ละรายที่ระบุ ชื่อข้างต้น (“ท่าน”) กับบริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ
(ไทยแลนด์) จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105556027268) (“บริษัท”) การที่ท่านอ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาก่อนลง นาม
ในข้อกำหนดฉบับนี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง สมาชิกแต่ละรายที่ลงนามท้ายนี้จะต้องผูกพันตาม หากท่านมีคำถามโปรดสอบถามทางบริษัท
1.2 สมาชิกประเภทองค์กร
หากท่านเป็นสมาชิกประเภทองค์กร ท่านจะต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับองค์กรของท่านต่อบริษัทด้วย หากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานเกี่ยวกับองค์กรของ
ท่านต่อบริษัท ทางเราอาจจะขอให้คืนส่วนลดที่ท่านได้รับในขณะทำการสมัครสมาชิก ทั้งนี้ อาจมีการนำข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดที่แตกต่างออกไป
(“ข้อกำหนดสำหรับองค์กร”) มาใช้บังคับ กับท่านอันเป็นผลมาจากสัญญาการเป็นสมาชิกประเภทองค์กรระหว่างบริษัทกับนายจ้างของท่าน ซึ่งได้สมัคร
สมาชิ กประเภทองค์ กรกั บบริ ษั ทโดยเฉพาะอย่ างยิ ่ งเงื ่ อนไขในการยุ ติ หรื อหยุ ดพั กสั ญญาอาจมี ความแตกต่ างออกไปสำหรั บสมาชิ กประเภทองค์ กร
ข้อกำหนดสำหรับองค์กรรวมทั้งเอกสารที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ข้างต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างเราด้วย หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดฉบับนี้
ที่ แตกต่างกับข้อกำหนดสำหรับองค์กรแล้วให้ข้อกำหนดสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ บริษัทที่เป็นผู้อนุญาตให้ท่านได้รับประโยชน์จากสมาชิก
ประเภทองค์กรจะต้องรับผิดชอบในการทำให้ท่าน ทราบถึงข้อกำหนดสำหรับองค์กรที่ใช้บังคับ
2. ประเภทสมาชิกของท่าน สถานออกกำลังกายหลักของท่านและสถานออกกำลังกายอื่นๆ
ท่านกำลังจะเข้าเป็นสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ตามประเภทของสมาชิกภาพ (“ประเภทสมาชิก”) ณ สถานออกกำลัง กาย (“สถานออกกำลังกายหลัก”) ที่
ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิกของท่าน สมาชิกของท่านสามารถ
(ก) คงบัญชีสมาชิกกับบริษัท และเข้าสู่ระบบสื่อดิจิทัลที่ www.virginactive.co.th หรือ มายล็อคเกอร์ของท่าน หรือ ระบบสมาชิก ตามเงื่อนไขใน
ข้อ 10.

(ข) จองและเข้าร่วมการออกกำลังกายแบบกลุ่ม หรือเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกายกับทางบริษัทผ่านทางบัญชีสมาชิกมายล็อคเกอร์ของท่าน
(“เข้าใช้บริการสถานออกกำลังกาย”) การเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกายจะแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของสมาชิก ซึ่งจะปรากฏอยู่ในการระบบ
การจองของมายล็อคเกอร์ ท่านสามารถรักษาสิทธิการเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกายที่ได้รวมอยู่ในใบสมัครสมาชิกซึ่งได้อธิบายในระเบียบการ
ดิจิทัล
(ค) ชำระค่าบริการใช้สถานออกกำลังกายเพิ่มเติมล่วงหน้า
(ง) ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานออกกำลังกายหรือจองการออกกำลังกายแบบกลุ่มที่ท่านได้ชำระค่าบริการเข้าใช้สถานออกกำลังกาย
ล่วงหน้า และรับการยืนยันการเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกาย
ท่านสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานออกกำลังกายได้ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
(ก) สามารถใช้บริการได้หนึ่งครั้งเท่านั้น โดยจะต้องได้รับการยืนยันจากบริษัท
(ข) ใช้ได้เฉพาะเวลาและสถานที่ที่ท่านได้จองเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกาย และ
(ค) หากท่านได้รับการยืนยันการเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกาย หรือได้รับการอนุญาตให้เข้าใช้บริการโดยพนักงานต้อนรับ
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกประเภทนี้ โดยการแจ้งล่วงหน้า 14 วันผ่านทางระบบสมาชิกของท่าน
3. สมาชิกภาพของท่านจะเริ่มต้นเมื่อใด?
สมาชิกภาพของท่านจะเริ่มในวันเริ่มต้นสมาชิกภาพ (“วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ”) ที่ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิกของท่าน โดยมีเงื่อนไขว่า:
(ก) ท่านได้ลงนามในข้อกำหนดฉบับนี้ ใบสมัครสมาชิกของท่าน และเอกสารการอนุญาตหักบัญชีอัตโนมัต (payment authority) ของท่าน
(ข) ท่านได้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และในกรณีที่จำเป็น ท่านได้ให้รายละเอียดทางการแพทย์อื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพและความแข็งแรงของท่าน

จนเป็นที่พอใจของแก่บริษัท และ

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ไทยแลนด์
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(ค) บริษัทได้รับเงินชำระจากท่านตามที่ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิกของท่าน
ท่านสามารถจองเข้าใช้สถานออกกำลังกาย หรือเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ
4. สมาชิกภาพของท่านจะมีระยะเวลาเพียงใด?
4.1 ช่วงเวลาผูกพัน
ช่วงเวลาผูกพันของท่านประกอบด้วยช่วงเวลาผูกพันช่วงแรกและช่วงเวลาผูกพันต่อเนื่อง ซึ่งท่านผูกพัน ที่จะต้องเป็นสมาชิกในช่วงแรกจำนวน สี่สัปดาห์
นับจากรอบบิลแรกของการเริ่มต้นสมาชิกภาพ (“ช่วงเวลาผูกพันช่วงแรก”) เป็นระยะเวลาอย่างน้อยดังนี้:
(ก) ระยะเวลาสี่รอบบิลนับจากวันเริ่มต้นสมาชิกภาพของท่านกรณีที่วันเริ่มต้นสมาชิกภาพของ ท่าน หรือ

(ข) หากวันเริ่มต้นสมาชิกภาพของท่านไม่ตรงกับวันแรกของรอบเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์ ระยะเวลาผูกพันช่วงแรกจะรวมช่วงที่เหลือของรอบ
เรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์ดังกล่าวบวกระยะเวลาอีก สี่สัปดาห์นับจากวันแรกของรอบเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์รอบถัดไป
เมื่อช่วงเวลาผูกพันช่วงแรกสิ้นสุดลงตามวันที่ที่ระบุอยู่ในใบสมัครสมาชิกของท่าน สมาชิกภาพของท่านจะถูกขยายช่วงเวลาผูกพันออกไปอีกคราวละสอง
สัปดาห์ (“ช่วงเวลาผูกพันต่อเนื่อง”) เว้นแต่ในกรณีที่สมาชิกภาพของท่านถูกบอกเลิกตามข้อ 8 หรือท่านได้แจ้ง ให้บริษัททราบว่าท่านประสงค์ที่จะให้สมาชิก
ภาพของท่านยุติลงเมื่อช่วงเวลาผูกพันช่วงแรกสิ้นสุด โดยบริษัทจะต้องได้รับการแจ้งความประสงค์ดังกล่าวจากท่านอย่างน้อย 3 วันก่อนที่ช่วงเวลา
ผูกพันช่วงแรกของท่านจะสิ้นสุดลงทั้งนี้ ช่วงเวลาผูกพันต่อเนื่องแต่ละช่วงจะเริ่มในวันแรกหลังจากที่ช่วงเวลาผูกพันต่อเนื่องช่วงก่อนของท่านสิ้นสุดลง
4.2 ท่านสามารถระงับสถานะการเป็นสมาชิกชั่วคราวหรือ “พักสมาชิกภาพ" ของท่านได้หรือไม่?
หากท่านประสงค์จะระงับสถานะการเป็นสมาชิกชั่วคราว หรือ“พักสมาชิกภาพ” ของท่าน ท่านสามารถแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยการ
กรอกและยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพ และท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการพักสมาชิกภาพ ตามที่ระบุไว้ในรายการราคาของสถานออก
กำลังกายหลักของท่านที่บังคับใช้อยู่ในขณะที่ท่านขอพักสมาชิกภาพ ซึ่งจะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ พนักงานต้อนรับที่สถานออกกำลังกายหลัก
ของท่านจะสามารถยืนยันช่วงเวลาที่ท่านสามารถพักสมาชิกภาพระหว่างช่วงสมาชิกภาพของท่านได้ โดยสมาชิกภาพของท่านสามารถถูกพักเอาไว้ได้เป็น
ระยะเวลาเท่ากับหนึ่ง หรือต่อเนื่อง สำหรับรอบเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์ติดกัน (เช่น อย่างน้อยที่สุด 2 สัปดาห์) แต่ท่านไม่สามารถพักสมาชิกภาพเป็น
ระยะเวลาเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งของรอบเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์หนึ่งได้ (“ระยะเวลาพักสมาชิกภาพ”)
หากท่านพักสมาชิกภาพของท่านระหว่างช่วงเวลาผูกพันช่วงแรก ช่วงเวลาผูกพันช่วงแรกและวันสิ้นสุดช่วงเวลาผูกพันช่วงแรกของท่านที่ระบุอยู่ในใบสมัคร
สมาชิกของท่านจะถูกขยายออกไปตามระยะเวลาพักสมาชิกภาพ
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการพักสมาชิกภาพของท่านให้บริษัททราบในเวลาใดก็ได้ โดยที่สถานออกกำลังกายหลักของท่านจะต้องได้รับคำบอกกล่าว
จากท่านอย่างน้อย 3 วัน (ก่อนเวลาปิดทำการในวันอาทิตย์) ก่อนวันแรกของรอบเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์รอบที่ท่านประสงค์จะพักสมาชิกภาพ ท่านจะ
ไม่สามารถใช้บริการสถานออกกำลังกายใด ๆ ในขณะที่มีการพักสมาชิกภาพของท่านได้
4.3 จะเกิดอะไรขึ้นหากท่านเปลี่ยนใจ?
ท่านสามารถแจ้งบริษัทภายใน 7 วันปฏิทิน นับจากวันที่ท่านลงนามในข้อกำหนดฉบับนี้ (“ระยะปลอดพันธะ”) ว่าท่าน ประสงค์จะยกเลิกสมาชิกภาพได้ โดย
การกรอกและยื่นแบบฟอร์มยุติสมาชิกภาพที่สถานออกกำลังกายหลักของท่าน หากท่านดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะคืนเงินชำระล่วงหน้าเต็มจำนวนและค่า
สมาชิกที่ท่านได้ชำระแก่บริษัทหลังจากที่ท่านคืนบัตรสมาชิก กุญแจสุขภาพ (Wellness Key) ชุดอุปกรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น (Starter Pack) ของแถมและ
เอกสารใดๆ ที่บริษัทได้ให้กับท่านเมื่อท่านเข้าเป็นสมาชิก หากท่านได้ใช้สิทธิใน การเป็นสมาชิกของท่านในระยะปลอดพันธะ บริษัทจะคืนเงินจำนวนดังกล่าว
ข้างต้น โดยหักค่าธรรมเนียมแขกของสมาชิกสำหรับการเข้าใช้บริการแต่ละครั้งค่าธรรมเนียมการฝึกสอนส่วนบุคคล หรือค่าบริการอื่นๆ ของสถานออก
กำลังกายที่ท่านได้รับบริการ รวมถึงค่าการจัดการตามสมควร
5. ค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมต่างๆ
5.1 รอบบิลของสมาชิกแบบดิจิทัล
การที่ท่านเป็นสมาชิกของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ท่านมีหน้าที่จะต้องชำระค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิกตามกำหนด ค่าสมาชิกของ
ท่านจะครบกำหนดตลอดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์ แม้ว่าการเป็นสมาชิกของท่านจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์
นั้นก็ตาม (เว้นแต่ท่านจะยกเลิกสัญญาตามข้อ 8.2 (ก)) หากช่วงรอบบิลแรกของท่านมีช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์บางส่วน ค่าสมาชิกของ
คุณสำหรับช่วงเวลานั้นจะคำนวณตามตามจำนวนวันที่เหลืออยู่ในรอบบิลนั้น

ท่านต้องชำระค่าสมาชิกตามประเภทสมาชิกของท่าน ท่านสามารถชำระค่าสมาชิกล่วงหน้าได้โดยการหักบัญชีโดยตรง หรือบัตรเครดิต ตามงวดการชำระของ
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีของท่าน บริษัทไม่ยอมรับรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ หากท่านมียอดค้างชำระอยู่ในระบบ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงสื่อดิจิตอล หรือ
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สถานออกกำลังกายได้ บริษัทจะทำการจัดเก็บยอดค้างชำระ และค่าใช้จ่ายใดๆที่ล่าช้าของท่านผ่านทางหนังสือยินยอมให้หักบัญชี
หากท่านมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระ โปรดติดต่อเราตามขั้นตอนการโต้แย้งที่กำหนดไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชี
5.2 การเปลี่ยนแปลงค่าสมาชิก
บริษัทจะตรวจสอบค่าสมาชิกเป็นระยะ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าสมาชิกของท่านเพิ่มขึ้นหลังจากช่วงเริ่มต้น บริษัทจะแจ้ง
ให้ท่านทราบอย่างน้อย 14 วันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด และวันที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลโดยส่งอีเมลถึงคุณตามที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับเราโดยแจ้งให้
คุณทราบผ่านพอร์ทัลสมาชิกของคุณที่ virginactive.co.th หรือโดย เขียนถึงคุณ
5.3 การเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกาย
ในฐานะท่านเป็นสมาชิกเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าบริการเข้าใช้สถานออกกำลังกายล่วงหน้า ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้สถาน
ออกกำลังกายหากท่านยังไม่ได้ชำระบริการ หากท่านมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับยอดค้างชำระ หรือค่าใช้จ่ายที่คุณเกิดขึ้นโปรดติดต่อเรา
5.4 การเปลี่ยนแปลงค่าเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกาย
บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงค่าเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกาย ซึ่งค่าเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกายจะปรากฏในมายล็อคเกอร์ของท่าน และจะแตกต่าง
กันไปในแต่ละสถานออกกำลังกายและกิจกรรมที่จองไว้ ท่านสามารถขอค่าเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกายได้ที่แผนกต้อนรับของสถานออกกำลังกายใน
ขณะที่ทำการจอง
5.5 ค่าธรรมเนียมสมาชิกและค่าบริการอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดที่อาจจะต้องชำระสำหรับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น ค่าบริการผ้าเช็ดตัว จะได้ระบุไว้ในรายการราคาที่
สถานออกกำลังกายหลักที่เกี่ยวข้อง (ตามที่บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมเป็น ครั้งคราว) ซึ่งจะดูได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ สถานออกกำลังกายหลักของ
ท่าน
6. ท่านสามารถโอนสมาชิกภาพของท่านให้บุคคลอื่นได้หรือไม่?
ระหว่างช่วงเวลาผูกพันช่วงแรก ท่านสามารถโอนสมาชิกภาพของท่านให้แก่บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ ท่านและผู้รับโอนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและชำระ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการโอนของบริษัท ซึ่งท่านสามารถขอรับข้อมูลได้จากเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ สถานออกกำลังกายหลักของท่าน
7. การเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกาย
7.1 การเข้าใช้บริการ
สมาชิกภาพบางประเภทอาจมีจำนวนครั้งการเข้าใช้บริการที่จำกัด โปรดดูรายการราคา (ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานออกกำลังกายหลักของท่าน) เพื่อ
ตรวจสอบจำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการดังกล่าว จำนวนการเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกายสามารถใช้เป็นการออกกำลังกายแบบกลุ่ม หรือเข้าร่วม
กิจกรรมเท่านั้น บัญชีมายล็อคเกอร์ของท่านจะแสดงตารางการออกกำลังกายแบบกลุ่ม และกิจกรรมที่ว่างเพื่อสำหรับเครดิตของท่าน ซึ่งบริษท
ั จะไม่คืนเงิน
หากท่านจองการออกกำลังกายแบบกลุ่ม หรือกิจกรรมที่ราคาถูกกว่าสถานออกกำลังกายหลักของท่าน

7.2 สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานออกกำลังกายหลักของท่านมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายที่หลากหลายตามที่ได้แจ้ง ให้ท่านทราบเมื่อท่านเข้าเป็นสมาชิก หากบริษัทไม่มี
สิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายในลักษณะ เดียวกันนั้นอีกต่อไป ท่านมีสิทธิบอกเลิกสมาชิกภาพได้ตามข้อ 8
บริษัทอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกบางส่วนที่สถานออกกำลังกายหลัก ของท่านเป็นการชั่วคราวซึ่งรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อทำความสะอาด ปรับปรุง ซ่อมแซม อัพเกรด บำรุง รักษา กิจกรรมพิเศษ และวันหยุด ซึ่งอาจจะทำให้มีการปิดให้บริการสิ่งอำนวยความ
สะดวกบางส่วนชั่วคราว
8. ท่านจะบอกเลิกสมาชิกภาพของท่านได้อย่างไร?
8.1 การบอกเลิกด้วยตนเองภายหลังช่วงเวลาผูกพันช่วงแรก
หลังจากช่วงเวลาผูกพันช่วงแรก ท่านอาจบอกเลิกสมาชิกภาพ โดยการให้คำบอกกล่าวแก่บริษัท ณ เวลา ใดๆ ก็ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มยุติสมาชิกภาพ
โดยที่บริษัทจะต้องได้รับแบบฟอร์มดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน (ก่อนเวลาปิดทำการในวันอาทิตย์) ก่อนวันที่ท่านประสงค์จะหยุดชำระเงินค่าสมาชิกรายสอง
สัปดาห์ ซึ่งท่านหยุดต่ออายุสมาชิกสำหรับรอบบิลที่กำลังดำเนินอยู่
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8.2 เหตุในการยุติสมาชิกภาพก่อนกำหนด
(ก) หากท่านประสงค์จะบอกเลิกสมาชิกภาพของท่านก่อนที่ช่วงเวลาผูกพันช่วงแรกของท่านจะสิ้นสุดลงท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวโดยการ
กรอกแบบฟอร์มยุติสมาชิกภาพ อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ท่านค้างชำระภายใต้ สัญญาฉบับ
นี้ โดยการยุติสมาชิกภาพของท่านจะมีผลในวันหักค่า สมาชิกรายสองสัปดาห์คราวแรกภายหลังจากที่บริษัทได้รับแบบฟอร์มยุติสมาชิกภาพและ
ค่าธรรมเนียม การยุติสมาชิกภาพก่อนกำหนดจากท่าน โดยการยุติสมาชิกภาพของท่านจะมีผลในวันหักค่าสมาชิกรายสองสัปดาห์คราวแรก
ภายหลังจากที่บริษัทได้รับแบบฟอร์มยุติสมาชิกภาพและค่าธรรมเนียม การยุติสมาชิกภาพก่อนกำหนดจากท่าน
(ข) ท่านสามารถบอกเลิกสมาชิกภาพของท่านทันที โดยการกรอกและยื่นแบบฟอร์มยุติสมาชิกภาพที่ ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริษัทเพิ่มค่าสมาชิกของท่านนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 5.3
(2) บริษัททำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้ สื่อดิจิทัล สถานออกกำลังกาย ระเบียบการใช้บริการสถานออกกำลังกาย หรือระเบียบการใช้งาน
ดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้ประโยชน์ของสมาชิกภาพของท่านลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
(3) บริษัทกระทำผิดข้อกำหนดใดของสัญญานี้และมิได้แก้ไขการกระทำผิดดังกล่าวภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ท่านให้คำบอกกล่าวให้แก้ไขแก่
บริษัท
(4) บริษัทมิได้เปิดให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายในระดับเดียวกันกับของเดิมหรือบริการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.2 อีกต่อไป หรือกรณีที่
อุปกรณ์เสียหาย ชำรุด และมิได้มีการซ่อมแซมภายใน 7 วันหลังจากวันที่ท่านให้คำบอกกล่าวให้ซ่อมแซมแก่บริษัท
(5) ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกายได้อันมีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่แท้จริงและร้ายแรงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย
สองเดือนปฏิทิน ท่านต้องยื่นหลักฐานอันสมเหตุสมผล ที่ออกโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งอธิบายถึงความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บของท่าน เช่น
หนังสือรับรอง จากแพทย์หรือจดหมายจากโรงพยาบาล ซึ่งจะต้องระบุถึงอาการของท่านอย่างเฉพาะเจาะจงที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้
บริการสถานออกกำลังกายได้เป็นระยะเวลาสองเดือนปฏิทินขึ้นไป สมาชิกภาพของท่านจะยุติลงเมื่อรอบเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์รอบ
ปัจจุบันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ โดยที่บริษัทจะต้องได้รับคำบอกกล่าวจากท่านอย่างน้อย 3 วัน (ก่อนเวลาปิดทำการในวันอาทิตย์) ก่อนวันแรกของ
รอบเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์รอบถัดไป
8.3 การบอกเลิกโดยบริษัท
บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสมาชิกภาพของท่านโดยให้คำบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ทางอีเมล หรือโดย การส่งหนังสือถึงท่านตามที่อยู่ที่มีอยู่ในบันทึกของบริษัท:
(ก) หากท่านกระทำผิดร้ายแรงหรือกระทำผิดซ้ำซึ่งข้อกำหนดฉบับนี้หรือระเบียบการสถานออกกำลังกาย หรือระเบียบดิจิทัล
(ข) หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดฉบับนี้ ระเบียบการสถานออกกำลังกาย ระเบียบการดิจิทัล โดยประการอื่น และหากป็นกรณีที่การกระทำผิดนั้น
สามารถจะแก้ไขได้ แต่มิได้รับการแก้ไขภายใน 14 วันหลังจากที่บริษัท ให้คำบอกกล่าวแก่ท่านให้กระทำการแก้ไขและแจ้งให้ท่านทราบว่าสมาชิกภาพ
ของท่านจะถูกยกเลิก และท่านมิได้กระทำการแก้ไขดังกล่าว
(ค) หากค่าสมาชิกของท่านไม่ว่าส่วนใดยังคงค้างชำระเป็นเวลา 28 วันหลังจากวันครบกำหนดชำระ
(ง) หากท่านแจ้งรายละเอียดซึ่งท่านทราบอยู่แล้วว่าเป็นเท็จต่อบริษัทในขณะที่สมัครสมาชิก และรายละเอียดที่เป็นเท็จดังกล่าวนั้นอาจกระทบต่อการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของบริษัทในการ รับท่านเป็นสมาชิก
บริษัทอาจบอกเลิกสมาชิกภาพของท่านทันทีถ้า:
(ก) ท่านกระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนา
(ข) ท่านสร้างความเดือดร้อนแก่สมาชิกรายอื่นหนึ่งหรือหลายคน หรือ
(ค) ท่านเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หากบริษัทบอกเลิกสมาชิกภาพของท่านด้วยเหตุใดๆ ดังกล่าวนี้ บริษัทมีสิทธิ (โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิหรือทางแก้ไขเยียวยาอื่นใด) ได้รับการชดใช้ซึ่งต้นทุน
และค่าใช้จ่ายอื่นตามสมควรที่เกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องมาจากการกระทำผิดสัญญาของท่าน และมีสิทธิเก็บค่าสมาชิกเต็มจำนวนสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของ
รอบเรียกเก็บเงินรายสองสัปดาห์รอบปัจจุบัน หนี้ค้างชำระใดๆ และค่าธรรมเนียมการยุติสมาชิกภาพก่อนกำหนด
เมื่อสมาชิกภาพของท่านถูกบอกเลิก บริษัทจะส่งสำเนาคำบอกกล่าวแจ้งบอกเลิกสัญญาให้แก่ท่าน บริษัทจะส่งสำเนาคำบอกกล่าวดังกล่าวโดยไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้แก่ท่านเมื่อท่านร้องขอ
8.4 การเก็บค่าธรรมเนียม
บริษัทจะเก็บค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าธรรมเนียมการยุติสมาชิกภาพก่อนกำหนด) ที่ค้างชำระอยู่ในขณะที่มีการบอกเลิกสมาชิกภาพของท่าน
โดยบริษัทอาจให้บุคคลภายนอกช่วยเก็บค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ
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9. ระเบียบการสถานออกกำลังกายคืออะไร?
ระเบียบการสถานออกกำลังกายเป็นกฎเกณฑ์ในการใช้สถานออกกำลังกายของท่าน เมื่อท่านเป็นสมาชิกท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบการสถานออก
กำลังกายซึง่ เป็นระเบียบทีผ
่ ก
ู พันและใช้บงั คับกับสมาชิก แขกของสมาชิก และผูม
้ าใช้บริการทัง้ หมด และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของแขกของท่าน
และผู ้ ที ่ มาใช้ บริ การกั บท่ านในขณะที ่ พวกเขาใช้ บริ การสถานออกกำลั งกาย ระเบี ยบการสถานออกกำลั งกายฉบั บปรั บปรุ งเป็ นปั จจุ บั นเผยแพร่ อยู่ที่
virginactive.co.th และแสดงไว้ที่สถานออกกำลังกายแต่ละแห่ง
10. ระเบียบการดิจิทัลคืออะไร?
ระเบียบการดิจิทัลเป็นกฎเกณฑ์ในการใช้งานสื่อดิจิทัลของท่าน เมื่อท่านเป็นสมาชิกท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบการดิจิตอล ระเบียบการสถานออกกำลัง
กาย ฉบับปรับปรุงเป็นปัจจุบันเผยแพร่อยู่ที่ www.virginactive.co.th
11. สื่อดิจิทัล
11.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
“สื่อดิจิทัล” หมายถึง ดิจิทัล วีดีโอ สิ่งบันทึก การถ่ายทอดสด หรือ ภาพและ/หรือเสียงการออกกำลังกาย และสิ่งอื่นใดที่บริษัทได้นำเสนอผ่านเว็บไซด์ หรือ
บัญชีมายล็อคเกอร์ของท่าน หรือแหล่งบริการอื่นใดของสมาชิก

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงสื่อดิจิทัล (ซึ่งรวมทั้งตัวอักษร ซอฟแวร์ กราฟฟิค เสียง ดนตรี วีดีโอ ภาพ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า และโล
โก้) ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
ในการใช้สื่อดิจิทัลและการดำรงสถานะสมาชิกของท่าน ท่านตกลง ดังต่อไปนี้
(ก) ท่านไม่ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในสื่อดิจิทัลนอกเหนือจากสิทธิการใช้งานที่ จำกัด ไม่ผูกขาดโอน ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงไม่ว่าจะใช้
สื่อดิจิทัลเป็นการส่วนตัว โดยไม่ได้มีวัถุประสงค์ทางการค้า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของท่าน
(ข) ไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการ และ
(ค) ท่านสามารถใช้สื่อดิจิทัลนี้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และวัตถุประสงค์อื่นใดที่เป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมาย
11.2 การเปลี่ยนสื่อดิจิทัล
บริษัทอาจนำออก แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนเนื้อหาของสื่อดิจิทัลเวลาใดก็ได้
11.3 การหยุดชะงักของบริการ
สื่อดิจิทัลนี้เป็นการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และอาจถูกระงับชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย การบำรุงรักษา การ
ซ่อมแซมความล้มเหลวของระบบ การปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือความล้มเหลวจากบริการของบุคคลที่สาม (เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต) บริษัทขอสงวนสิทธิจากการ
เรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจากการหยุดชะงักของบริการดังกล่าว
12 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือระเบียบการ
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเงื่อนไข เนื้อหาดิจิทัล ระเบียบการดิจิทัล หรือระเบียบการของสถานออกกำลังกายได้ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่ วงหน้ าไม่ น้ อยกว่ า 14 วั นโดยส่ งอี เมลถึ งท่ าน อั ปเดตพอร์ ทั ลสมาชิ กของท่ านที ่ virginactive.co.th หรื อเขี ยนถึ งท่ านเพื ่ อแจ้ งให้ ทราบถึ งการ
เปลี่ยนแปลง และท่านสามารถดูเงื่อนไข เนื้อหาดิจิทัล ระเบียบการดิจิทัล หรือระเบียบการของสถานออกกำลังแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซด์ของบริษัท หรือที่
สถานออกกำลังกาย หากการแก้ไขดังกล่าวเป็นการลดผลประโยชน์ของการเป็นสมาชิกท่านอย่างมีนัยยะสำคัญ ท่านมีสิทธิที่จะยุติการเป็นสมาชิกตามข้อ
8.2
13. ท่านควรติดต่อบริษัทด้วยวิธีใด?
คำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแบบฟอร์มที่กรอกแล้วที่จะส่งให้แก่บริษัทนั้นจะต้องส่งโดยทาง ไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล หรือส่งให้ด้วยตนเอง
ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของสถานออกกำลังกาย หลักของท่าน ยกเว้นในกรณีที่ท่านเป็นฝ่ายบอกเลิกสมาชิกภาพ (โปรดดูข้อ 8) รายละเอียดการติดต่อ
ทั้งหมดจะดูได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของสถานออกกำลังกายหลักของท่าน
14. ความเสี่ยงและสุขภาพของท่าน
การออกกำลังกาย การใช้สื่อดิจิทัล และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานออกกำลังกายอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ และท่านออกกำลัง
กาย ใช้สื่อดิจิทัล และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานออกกำลังกายนั้นด้วยความเสี่ยงของท่านเอง โปรดคอยสังเกตสภาพร่างกายของท่านตลอดเวลา
และออกกำลังกายในระดับที่เหมาะสมโดย คำนึงถึงสภาพร่างกายของท่านเท่าที่ท่านทราบและตามคำแนะนำทางการแพทย์ที่ท่านเคยได้รับ หากเกิดอาการ
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ผิดปกติโปรดหยุดสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ทันที และแจ้งให้พนักงานทราบ
15. ความรับผิด
15.1 การใช้สิ่งอำนวยความสะดวก
หากท่านเสียชีวิตหรือบาดเจ็บในขณะที่กำลังใช้บริการสถานออกกำลังกาย หรือเนื่องจากการใช้บริการสถาน ออกกำลังกาย หรือการใช้สื่อดิจิทัล บริษัท
(และบริษัทในเครือเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ที่ดำเนินกิจการสถานออกกำลังกายและสื่อดิจิทัลดังกล่าว) จะไม่ต้องรับผิด ยกเว้นในกรณีที่เกิดจากความประมาท
เลินเล่อของบริษัท ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทใน เครือใดๆ ดังกล่าวของเครือเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะมีสิทธิอาศัยและ/หรือใช้ข้อยกเว้นความรับผิดที่กล่าว
ข้าง ต้นนี้ เสมือนหนึ่งว่าเป็นคู่สัญญาของสัญญานี้

15.2 ความรับผิดสำหรับการให้บริการอื่นๆ
โดยไม่เป็นการจำกัด ความในข้อ 15.1และข้อกำหนดอื่นใดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้โดยกฎหมายใน เรื่องเกี่ยวกับการให้บริการซึ่งไม่สามารถยกเว้น
หรือจำกัดได้ บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าบริการที่บริษัทให้ แก่ท่านนั้นได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและด้วยทักษะตามสมควร และบริการนั้นๆ มีความ
เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ของบริการตามที่มีการให้บริการกันตามปกติตามสมควรและคาดหมายได้ในสถานการณ์นั้นๆ บริการนั้นๆ จะมีสภาพและคุณภาพที่
ตรงกับบริการที่ได้มีการสาธิตแก่ท่าน และบริการนั้นๆ ปลอดจากข้อ บกพร่องที่ทำให้บริการนั้นไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการบริการตามปกติของ
บริษัท ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาตและโดยไม่เป็นการขัดต่อความในข้อ 15.1 เช่นเดียวกัน บริษัทจะไม่ต้องรับผิดในความ สูญเสีย ความรับผิด หรือความ
เสียหายใดที่เกิดแก่ท่านอันเนื่องจากบริการที่บริษัทฯ ได้ให้แก่ท่าน เว้นแต่ บริษัทได้กระทำผิดภาระผูกพันดังที่กล่าวมานี้
16. การเข้าใช้บริการที่สถานออกกำลังกาย
“สถานออกกำลังกาย” หมายถึง สถานของกำลังกายของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นไปตามนโยบายสิทธิต่างตอบแทน
ของบริษัท (สามารถดูได้ที่ virginactive.co.th หรือ สอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่สถานที่ออกกำลังกายหลักของท่าน) ท่านสามารถใช้สิ่งอำนวย
ความสะดวกของสถานออกกำลังกายอื่นในประเทศไทย และท่านจะถูกจำกัดสิทธิในการใช้สถานออกกำลังกายของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟในต่างประเทศที่บริษัท
ดำเนินการ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือระงับสิทธิต่างตอบแทนของท่าน หากท่านไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิต่างตอบแทนของบริษัท ทั้งนี้
สมาชิกบางประเภทอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์นี้
17. เรื่องเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงรายละเอียดการติดต่อของท่านที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยกรอกและยื่นแบบ ฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพแก่
สถานออกกำลังกายหลักของท่านเมื่อรายละเอียดการติดต่อ ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลง
สถานภาพจากท่านและ รายละเอียดการติดต่อท่านมีการเปลี่ยนแปลง คำบอกกล่าวจากบริษัทที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่อื่นที่มี อยู่ในบันทึกของบริษัทจะ
ถือเป็นคำบอกกล่าวที่สมบูรณ์ที่ได้ส่งให้แก่ท่านตามข้อกำหนดฉบับนี้

บริษัทสามารถจะโอนสิทธิและหน้าที่ของบริษัท (หรือทั้งสองประการ) ตามสัญญานี้ หรือทำสัญญาจ้างช่วงซึ่งหน้าที่ของบริษัทตามสัญญานี้ให้แก่องค์กรอื่น
โดยไม่จำต้องให้คำบอกกล่าวแก่ท่านและท่านจะยังคงมี สถานะเป็นสมาชิกต่อไป หากองค์กรอื่นนั้นมิได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอย่าง
เดียวกัน (หรือเทียบเท่า) กับที่เราเคยจัดให้แล้ว ท่านมีสิทธิยุติสมาชิกภาพของท่านโดยการกรอกและยื่นแบบฟอร์มยุติสมาชิกภาพ
คำทั้งหมดที่มิได้ให้คำจำกัดความไว้ในเอกสารนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิก
การที่บริษัทมิได้บังคับตามสิทธิใดๆ ของบริษัทไม่ว่า ณ เวลาใด ในช่วงเวลาได้ และด้วยเหตุใดก็ตาม จะไม่ เป็นการสละซึ่งสิทธิดังกล่าว และการที่บริษัทมิได้
สังเกตเห็นหรือกระทำการใดกรณีที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ของสัญญานี้ มิได้หมายความว่าการกระทำของท่านจะเป็นที่ยอมรับ กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า
ข้อกำหนดใด ของสัญญานี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับได้ ข้อกำหนดดังกล่าวนั้นจะไม่นำมาใช้บังคับ แต่จะไม่กระทบ ต่อส่วนที่เหลือของสัญญา
สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
สัญญานี้ครอบคลุมข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ได้มีการตกลงกันระหว่างท่านกับบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่ ระบุอยู่ในสัญญานี้ และให้นำมาใช้แทนที่และยกเลิก
สัญญาและความตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมดระหว่างท่านกับ บริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ ไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา
18. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
บริษัทถือว่าความเป็นส่วนตัวของสมาชิกเป็นเรื่องสำคัญและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทสามารถดูได้ที่ virginactive.co.th ซึ่งอธิบายถึงวิธีการที่
บริษัทใช้และคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านมาใช้เพื่อจัดเตรียมบริการให้กับท่าน จัดการสถานะสมาชิกกับบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงงค์อื่นที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษัท โดยทั่วไปบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน รวมถึงใบสมัครสมาชิกจากท่าน ใบรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล แบบ

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ไทยแลนด์
ข้อกำหนดสำหรับสมาชิกภาพแบบไลท์
ตอบคำถามสุขภาพ และการสื่อสารระหว่างบริษัทกับท่าน ซึ่งอาจจะผ่าน virginactive.co.th หรือ เมื่อคุณโทร หรือติดต่อกับพนักงานของบริษัท
หากท่านไม่ประสงค์จะให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการ หรือจัดการสถานะสมาชิก หรือติดต่อ หรือทำกิจกรรมอื่นใด
กับท่านได้ ตามนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
ด้วยความยินยอมของท่าน บริษัทอาจจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือเงื่อนไขอื่น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัด) เมื่อท่านตอบคำถามสุขภาพ อันทำ
บริษัทสามารถทราบถึงสุขภาพทั่วไปของท่าน ความพร้อมทางด้านร่างกายในการออกกำลังกายและวัตถุประสงค์อื่นตามนบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้บริการภายในสถานออกกำลังกายของบริษัทได้ หากบริษัทเชื่อว่าท่านมีปัญหาสุขภาพ หรือแบบ
สบถามปัญหาสุขภาพของท่านไม่สมบูรณื บริษัทอาจะขอให้ท่านแสดงใบรับรองแพทย์ก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจใดๆกับใบสมัครของท่าน
ในการให้บริการของบริษัท และเพื่อนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านให้กับส่วนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นตามที่
ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท กรณีที่ท่านมียอดคงค้าง บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานตรวจสอบเครดิต หรือ
บุคคลที่สาม เพื่อติดตามยอดค้างชำระจากท่าน
นอกจากที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่ เป็นกฎหมาย
กำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอธิบายวิธีการเข้าถึงแล การแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านสามารถติดต่อเราเพื่อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระทำผิดพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่บริษัทจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว หากท่านมีคำถาม หรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัว หรือท่านอยากทราบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ
ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
อีเมล์: privacy@virginactive.co.th
การลงนามในเอกสารฉบับนี้ แสดงว่าท่านตกลงให้ความยินยอมในเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น
โปรดอย่าลงนามท้ายนี้จนกว่าท่านจะได้อ่านข้อกำหนดฉบับนี้และเอกสารอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1 หากมีสิ่งใด ที่ท่านไม่เข้าใจ กรุณาสอบถามบริษัทเพื่อขอคำ
ชี้แจงก่อนที่ท่านจะลงนามชื่อสมาชิก
ท่านยืนยันและรับรองว่าท่านมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในใบสมัครสมาชิก
สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัท จะมีผลใช้บังคับเมื่อท่านได้ลงนาม (แม้ว่าผู้แทน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟจะไม่ได้ลงชื่อหรือลายมือชื่อก็ตาม)
ชื่อสมาชิก_______________________________
ลายมือชื่อ (สมาชิก)_________________________
วันที_่ ___________________________________
บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อผู้แทน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ_____________________
ลงชื่อ (เพื่อประโยชน์ในการระบุตัวบุคคลเท่านั้น)
_______________________________________
(ผู้แทน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ)
วันที_่ __________________________________
โปรดทราบว่า สัญญาระหว่างท่านกับบริษัทจะมีผลบังคับเมื่อท่านลงนามในข้อกำหนดฉบับนี้ ถึงแม้ว่าผู้แทนของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะมิได้มีการระบุชื่อ หรือ
มิได้ลงนามในข้อกำหนดฉบับนี้ก็ตาม

