
บัตรกำนัลทุกใบมีกำหนดใชไดถึงวันที่ระบุเทานั้น ไมสามารถตออายุ หรือออกบัตรใหม
เพื่อทดแทนกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมยได

ขอยกเวนสำหรับบัตรสมาชิกและบัตรกำนัล
สิทธิประโยชนตางๆ ของบัตรสมาชิกและบัตรกำนัล ไมสามารถใชรวมกับบัตรสวนลด
อื่นๆ ราคาหองพักสำหรับกลุมบริษัทตางๆ รวมทั้งราคาหองพักในวันหยุดสุดสัปดาห 
และโปรโมชั่นพิเศษ ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอกำหนดของโรงแรมแตละแหง

กรณีบัตรสูญหาย
ในกรณีที่บัตรสมาชิกสูญหาย หรือถูกขโมย กรุณาติดตอฝายบัตรสมาชิก คลับแอท เดอะ 
ไฮแอท ทันที เพื่อทางเจาหนาที่จะไดจัดเตรียมบัตรสมาชิกใบใหมใหกับทาน โดยมีคา
ธรรมเนียมเปนจำนวนเงิน 600 บาท

การโอนสิทธิ์
ผูถือบัตรสมาชิกสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอื่นไดในกรณีที่ยังคงความเปนสมาชิกอยู
การดำเนินการโอนบัตรสมาชิกและสิทธิประโยชนทั้งหมดใหกับสมาชิกใหม โปรดติดตอ
ฝายบัตรสมาชิกคลับ แอท เดอะ ไฮแอท พรอมทั้งชำระคาธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์
เปนจำนวนเงิน 600 บาท สำหรับวันหมดอายุใหยึดตามวันที่ระบุในบัตรสมาชิกใบเดิม

การยกเลิกการเปนสมาชิก
หากมีการยกเลิก กรุณาติดตอฝายบัตรสมาชิกภายใน 14 วัน นับจากวันที่ทานตอบรับ
การเปนสมาชิก พรอมทั้งสงบัตรสมาชิก บัตรกำนัล และเอกสารทั้งหมดที่สมบูรณ 
มาที่ฝายบัตรสมาชิก หลังจากโรงแรมฯ ไดรับเอกสารทั้งหมดคืนเปนท่ีเรียบรอยแลว 
ฝายบัตรสมาชิกจะดำเนินเรื่องคืนเงินใหทาน 
* โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาสมาชิกใหแกทานไมวาในกรณีใดๆ ที่มีการยกเลิกบัตร
เกิน 14 วัน นับจากวันที่ทานตอบรับการเปนสมาชิก 

เงื่อนไขสำหรับเด็ก
คำวา “เด็ก” ในที่นี้กำหนดใหมีอายุไมเกิน 12 ป หากอายุต่ำกวา 6 ป ไมคิดคาอาหาร
เมื่อมาพรอมกับสมาชิกบัตรคลับ แอท เดอะ ไฮแอท (ไมเกิน 2 คน ตอ 1 โตะ) หากเด็ก
อายุระหวาง 6-12 ป รับประทานอาหารพรอมกับสมาชิก จะนับเปนเด็ก 1 คนเทากับ
ผูใหญ 1 คน และรับสวนลดเปนไปตามสัดสวนของจำนวนผูที่มารับประทานอาหารทั้งหมด 

การอนุญาตใหสงขอมูลขาวสาร
ในฐานะที่ทานเปนสมาชิกบัตรคลับ แอท เดอะ ไฮแอท ทานยินดีที่จะใหทางโรงแรม
แกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ และ ไฮแอทอินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น 
แจงขอมูลขาวสาร รวมถึงสงเอกสารตางๆ เพื่อใหทานทราบเปนระยะ

การเปลี่ยนแปลงและแกไข
โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแกไขหรือ 
เพิ่มเติมเงื่อนไข โดยไมตองแจงใหสมาชิกคลับ แอท เดอะ ไฮแอท ทราบลวงหนา

ขอบเขตความรับผิดชอบ
โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือชำรุด

ของสวนตัว ของสมาชิกบัตรคลับ แอท เดอะ ไฮแอท

คลับ แอท เดอะ ไฮแอท 

แผนกบัตรสมาชิก +66 2 254 6250

อีเมลล  cath.bangh@hyatt.com

BENEFITS 

SIGNATURE
Affixing a signature and use of the Club at the Hyatt Membership 
card constitutes acceptance of the terms and conditions listed below.

DINING
The Club at the Hyatt Membership card entitles the member to 
discounts proportional to the numbers of diners per table. A diner is 
considered as a guest who orders at least one dish (except orders 
buffet style).

The discount proportions for the basic dining benefits are:
1 diner                              10% discount
2 diners                             50% discount
3 diners                             33% discount
4 diners                             25% discount
5 diners    20% discount
6 diners or more    15% discount 
These benefits are accepted in the following restaurants: 

     an exclusive 25% discount.

   The discount is NOT applicable for service charge and 
   government tax.

BEVERAGE

ADDITIONAL BENEFITS
When presenting your Club at the Hyatt Membership card you will 
also be entitled to the following benefits.

   Laundry.

Phone: +66 2 254 6250
Fax: +66 2 650 4517
Open daily: 8:00 am. to 8:00 pm.

DINING

Regency Hua Hin. The discount proportions for the basic dining 
benefits are:
1 diner                              10% discount
2 diners                             50% discount
3 diners                             33% discount
4 diners                             25% discount
5 diners    20% discount
6 diners or more    15% discount



These benefits are accepted in the following restaurants: 

   only.

ADDITIONAL BENEFITS
•  20% discount on spa treatment at THE BARAI Spa.
•  30% discount on Hyatt Daily Rate on accommodation at Hyatt   
   Regency Hua Hin and THE BARAI Suites on Sunday to Thursday 

MEMBERSHIP CARD CONDITIONS
Privileges are extended only on presentation of a valid Club at the 
Hyatt Membership card and until the date indicated on the Card.  
The card must bear full signature of the member. 

   discount programme.

   membership card.

   25 and 31 and January 1.

CHEQUE BOOK 

   number.

   Membership card and any other discount programme.

   revalidated.

ACCOMMODATION
Club at the Hyatt members are entitled to an accommodation 
discount on the full published room rates. Members are also entitled 
to a special Club at the Hyatt room rate at over 40 participated 
Hyatt International Hotels and Resorts worldwide (excluding 

   to changes according to the period of reservation.

their membership number at the time of reservation and present a 

the time of reservation and a valid Membership card was not 

   The Club at the Hyatt room rate is applicable only on 
accommodation used by the club member and cannot be used in 

RESERVATIONS 

Reservation Centre on:
Phone:  +66 2 254 1234 
Fax: +66 2 254 6336

OVERSEAS DINING DISCOUNTS 

overseas Hyatt Hotels and Resorts Worldwide provided that they are 
registered guests of the hotel.  Discounts and benefits may vary 

prior to the accommodation reservation.



CONDITIONS OF CLUB REGISTRATION
Applications for Club at the Hyatt membership are accepted only 
by a Hyatt hotel in your city of residence (actual residence during 

CARD USAGE
Privileges are extended during the dining periods of the restaurants. 
Club at the Hyatt discounts are extended on the food portion of the 

Privileges are extended only on presentation of a valid Club at the 
Hyatt Membership card and until the date indicated on the card. 
The card must bear full signature of the member. 

VOUCHERS
The vouchers are valid on the usage of members or can also be 
transferred to other persons. The vouchers are valid strictly as 

  

CARD AND VOUCHERS EXEMPTIONS 

LOST CARDS
The loss or theft of your Club at the Hyatt Membership card must be 
reported immediately to the Club at the Hyatt office. A fee of THB 

signed and submitted to enable a replacement card to be issued.

TRANSFER
The Club at the Hyatt Membership card may be transferred only 
once during the membership period.  Existing members will hand 

member.  A transfer fee of THB 600 will be charged and the card 
validity date will remain the same. 

CANCELLATION
A refund can be arranged within 14 days of receipt of the 

CHILDREN
Children are considered to be 12 years of age and below. 
Children under the age of six (6) dine free of charge. 
If accompanied by a dining Club at the Hyatt member (a maximum 
of two (2) children per table). Children aged between 6 and 12 
years who are dining with a Club at the Hyatt member are 
considered as diners and the discounts will be apportioned 
according to the number of occupied seats. 

PERMISSION
All Club at the Hyatt members provide consent to Grand Hyatt 

update and retain information provided by the member on a 

and Hyatt Hotels and Resorts worldwide.

PROGRAMME CHANGES AND AMENDMENTS

amend the conditions of membership without prior notice.

personal loss by or damage to the property of Club at the Hyatt 
members.

Club at the Hyatt office: +66 2254 6250


