BMW EXCELLENCE CLUB.
TERMS & CONDITIONS BUSINESS TRAVEL.

1. Membership
BMW Excellence Club offers extraordinary experiences for extraordinary individuals—like yourself. Luxuriate in moments of indulgences
that embody your true essence and reﬂect your superior lifestyle, as well as make the most of our sensational privileges and elite
services that will take your life’s joys to new heights.
Terms and Conditions
1) When you receive your BMW Excellence Club card, the services described below will become available to you for three years until
the expiration date printed on it.
2) Membership rights and privileges belong exclusively to you as an owner of a BMW vehicle; they are nontransferable, nonrefundable,
and nonredeemable for cash.
3) You may be requested to provide us with personal information for booking, ordering, purchasing, or offering products or services.
You must promptly notify us if any detail provided has changed. Your information will always be kept conﬁdential.
4) BMW Excellence Club may cancel or suspend your membership if you infringe upon these Terms and Conditions.
5) BMW Excellence Club may update or change these Terms and Conditions from time to time and will notify you of any changes
through BMW Excellence Club newsletter, website, email, mail or other courier services.
6) Your continued use of the services will constitute your acceptance of the altered Terms and Conditions.
2. BMW Excellence Club Concierge
BMW Excellence Club Concierge will be at your disposal 24 hours a day, seven days a week, throughout the next three years.
BMW Excellence Club Concierge provides travel and holiday recommendations, gift research, unique experience arrangement,
admission to special events and special-occasion productions, extraordinary concierge services, and other services set out on the
BMW Excellence Club website (www.bmw.co.th/bmw-excellence-club.html).
BMW Excellence Club Concierge can be reached at +666 1018 7777 or send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
Terms and Conditions
1) BMW Excellence Club Concierge may add or withdraw any of its services, as well as to refuse any immoral, illegal, unjust, or
impossible requests.
2) Any services, products, or beneﬁts purchased through or provided by BMW Excellence Club Concierge will also be subject to the
terms and conditions of the supplier. You are required to comply with these additional terms and conditions.
3) You cannot change or cancel any services initiated by BMW Excellence Club Concierge upon your request without the supplier’s
consent. All expenses incurred from such change or cancellation will be your direct responsibility.
4) Within reason, BMW Excellence Club Concierge will do its best to provide the service to you and to assist you in any dealings with
the supplier to ensure your maximum satisfaction. If BMW Excellence Club Concierge is unable to deal with any requests, we will
inform you as soon as possible.
5) BMW Excellence Club Concierge acts as a facilitator only. All expenses incurred will be your responsibility.
6) BMW Excellence Club and its agents may record any correspondence and conversation with you and to make use of any such
recording in any proceedings, subject to Thai law. The parties must submit to the nonexclusive jurisdiction of Thailand.
7) BMW Excellence Club may collect and use your personal information under its Privacy Policy published on the BMW Excellence Club
website to administer services, as well as process your bookings, orderings, purchases, or provide you with products or services.
BMW Excellence Club may, for this purpose, disclose such information to third parties, including but not limited to agents, contractors,
service providers, and suppliers.
8) BMW Excellence Club’s maximum liability to you for breaching any of its obligations hereunder shall be limited to the value of the
annual membership fee.
3. Limousine Service
Travel in style from your residence to the airport (or vice versa) up to 10 times over the next three years by BMW 7 Series with complete ease.
Terms and Conditions
1) Reservations must be made at least 48 hours in advance through BMW Excellence Club Concierge. Please call +666 1018 7777 or
send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com. All reservations must be conﬁrmed by email or SMS.
2) The service is valid only in Bangkok and areas in its vicinities (including Samut Prakan, Nonthaburi and Pathum Thani) and within
a 40-kilometer radius from either Suvarnabhumi Airport or Don Muang Airport. There is a maximum occupancy of three passengers
(two adults and one child) and two suitcases.
NOTE: Vehicles that carry a larger number of passengers and luggage are available and are to be booked as required, subject to
additional charges. Additional charges will also apply if you travel outside the 40-kilometer radius.
3) Any cancellations made less than 24 hours before the scheduled ﬂight will be considered full redemptions.
4) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
5) BMW Excellence Club Concierge may refuse to transport persons who are intoxicated, or who are or are likely to become
objectionable to other persons, or if the driver feels threatened in any way.
6) BMW Excellence Club does not assume any responsibility whatsoever for the handling or maintenance of any luggage, parcels,
or other property. Baggage and all other personal property will be handled only at your own risk. BMW Excellence Club or its
contracted or subcontracted drivers may refuse to make the journey due to excessive luggage, which could result in the vehicle
being unsafe while in motion.
7) Weapons of any type, including ﬁrearms, are strictly forbidden (whether in your baggage or on you). Transportation of explosives,
ﬁreworks, and other ﬂammable, combustible, toxic, or otherwise dangerous material or items, or pets or livestock of any kind are also
strictly forbidden, even if intended to be transported in the baggage compartment of the vehicle. If approved beforehand by BMW
Excellence Club Concierge, an oxygen tank for medical use is permitted, but if so, at your sole responsibility.
8) BMW Excellence Club shall not be liable for any failure or delay in performing its obligations under the service contract. In addition,
BMW Excellence Club shall not be deemed in breach of its obligations if such failure or delay is due to the following: Acts of God;
natural disasters; national, state or local states of emergency; acts of war or terrorism; labor strikes or lock-outs; or other industrial or
transportation accident caused by any third party; any violation of law, regulation or ordinance by any third party; or any other cause
not within the control of the BMW Excellence Club.
4. Fast-Track Passport Control & Electric Cart Service
Upon arrival, an agent will greet and escort you in an electric cart and assist through passport control process smoothly with fast-track
service. This service is available to you ten times during the three-year period at Bangkok Suvarnabhumi Airport only.
Terms and Conditions
1) Reservations must be made at least 48 hours in advance through BMW Excellence Club Concierge. Please call +666 1018 7777 or
send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) These services are not available at Don Muang Airport or for any domestic ﬂights. If you arrive at the terminal through a bus gate,
the cart will not be available either.
3) For arrivals, an agent will meet you at the jet bridge with your name on a greeting board. For departures, an agent will meet you at
the curbside of Gate 1 with your name on a greeting board. Carts are not available for departures.
4) All cancellations should be made 24 hours before the actual time of departure or arrival. A cancellation, in this instance, refers to a
signiﬁcant change involving rebookings, such as the airport or the day of service, and includes service declined and no-shows. The
meaning of "cancellation" will not typically include minor changes, such as name or ﬂight number.
5) If you are unable to locate the agent at the start of the service, it is your responsibility to call the relevant telephone number as shown
on your conﬁrmation email or SMS before making alternative arrangements. Failure to do so may be treated as a no-show, in which
instance no refund will be made.
6) You will need to undergo all immigration and custom inspection processes required by Thai law. The service provider will not be
responsible for any goods imported into the kingdom.
5. Business Trip
You are entitled to a complimentary business trip of three days (two nights), including airport pickup and drop-off at one of the following
three destinations:
A) The Murray Hong Kong
B) Prince Gallery Tokyo or Palace Hotel Tokyo
C) Puli Hotel Shanghai
D) New York Hilton Midtown
E) The Capital London Hotel or Millennium Hotel Knightsbridge London
F) InterContinental Mark Hopkins San Francisco
Terms and Conditions
1) Please make a reservation at least 14 days in advance through BMW Excellence Club Concierge by calling +666 1018 777 or sending
an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) If the chosen hotel is unavailable, an equivalent will be provided as an option.
3) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
4) Not valid during Feb 5–15, Apr 10–20, Oct 1–10, Dec 20–Jan 5
6. Flexible credit of THB 10,000
Flexible credit 10,000THB (Choose one from below activities)
A) Dining credit
a) Mandarin Oriental
b) Anantara Siam Bangkok
c) Banyan Tree
B) Spa credit
a) TRIA
b) THANN Spa
c) Panpuri
C) Sport credit
a) Golf Experience: Siam Country Club Rolling hills Pattaya, Siam Country Club Waterside Pattaya, Siam Country Club
Plantation Pattaya: Siam Country Club Old Course Pattaya, Alpine Golf Club Pathum Thani, Alpine Golf
Resort Chiang Mai, Riverdale Golf and Country Club Pathum Thani, Summit Windmill Golf Club Samut
Prakan, Black Mountain Hua Hin, Blue Canyon Country Club Lakes Course Phuket, Blue Canyon Country
Club Canyon Course Phuket, Chiang Mai Highlands, Banyan Golf Club Hua Hin
b) Sailing Class:
Sailing Class at Royal Varuna Yacht Club
Terms and Conditions
1) The complimentary credit can be used on food and beverage only at one of the restaurants stated above.
2) The credit must be used in one go. It cannot be partially refunded and/or exchanged for cash.
3) The credit is not valid in conjunction with any discount or other promotion of the chosen restaurant.
4) Please make a reservation 48 hours in advance via BMW Excellence Club Concierge by calling +666 1018 7777 or sending an email to
bmwexcellence@theblacktie-service.com
5) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
7. Club Marriott (or another preferred privilege)
Dining
• Maximum 30% off Food and Beverage for maximum of 20 persons valid at all participating hotels in Thailand
• Up to 20% off Food and Beverage bill for a maximum of 10 persons when dining at the outlets of any other participating
Marriott International hotels in Asia-Paciﬁc
Accommodation
• Up to 20% off Best Available Rate valid at all participating hotels in Asia Paciﬁc
• One night complementary room accommodation valid at all participating hotels in Thailand
• Three vouchers of book standard rate for 1st night and received 2nd night for free valid at all participating hotels in Thailand
Spa
• 20% off spa treatments at all participating hotels in Thailand
Fitness
• 10% off on ﬁtness/health club membership valid at all participating hotels in Thailand (excluding Courtyard by Marriott Bangkok
and Marriott Executive Apartments Bangkok Sukhumvit Park.)
Terms and Conditions
1) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
2) This privilege cannot be partially refunded and/or exchanged for cash.
3) This privilege is not valid in conjunction with any discount or other promotion of the chosen restaurant.
4) Club Marriott membership card must be presented on each visit for the beneﬁt to be granted.
5) All dining and accommodation bookings are subject to reservation and availability.

BMW EXCELLENCE CLUB.
TERMS & CONDITIONS BUSINESS TRAVEL.

1. การเปนสมาชิก
BMW Excellence Club มอบประสบการณสุดพิเศษใหคนพิเศษเชนคุณ เพลิดเพลินกับประสบการณพิเศษที่ตอบสนองตัวตนและไลฟสไตลในแบบที่คุณเปน พรอมสิทธิประโยชน
และบริการสุดเอ็กซคลูซีฟที่จะทำใหคุณสนุกกับการใชชีวิตขึ้นไปอีกระดับ
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) เมื่อไดรับบัตรสมาชิก BMW Excellence Club แลว คุณสามารถรับบริการเหลานี้เปนเวลาสามป จนถึงวันหมดอายุตามที่ระบุไวบนบัตร
2) สิทธิและสิทธิประโยชนสำหรับสมาชิกเปนของเจาของรถยนต BMW เทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
3) คุณอาจตองแจงขอมูลสวนตัวแก BMW Excellence Club เพื่อใชในการจอง สั่งซื้อ ชำระเงิน หรือนำเสนอสินคาและบริการ และแจงใหเราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ดังกลาว ทั้งนี้ขอมูลตางๆ จะถูกเก็บรักษาเปนความลับ
4) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือระงับการเปนสมาชิกของผูถือบัตร หากมีการละเมิดขอกำหนดและเงื่อนไข
5) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขอกำหนดและเงื่อนไขเปนครั้งคราวตามสมควร โดยจะมีการแจงถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางจดหมายขาว
จาก BMW Excellence Club เว็บไซต อีเมล จดหมาย หรือชองทางสื่อสารอื่นๆ
6) การใชบริการของผูถือบัตรแสดงถึงการยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนแปลง

2. BMW Excellence Club Concierge
BMW Excellence Club Concierge พรอมใหบริการคุณ 24 ชั่วโมง ไมมีวันหยุดตลอดระยะเวลา 3 ป
BMW Excellence Club Concierge ใหบริการแนะนำการเดินทางและวันหยุดพักผอนของคุณ จัดหาของกำนัล ประสบการณแปลกใหม บัตรเขารวมกิจกรรมและรายการใน
โอกาสพิเศษตางๆ และบริการอื่นๆ ใหคุณตามที่ระบุไวในเว็บไซต BMW Excellence Club (www.bmw.co.th/bmw-excellence-club.html)
เพียงคุณติดตอ BMW Excellence Club Concierge หมายเลข +666 1018 7777 และอีเมล bmwexcellence@theblacktie-service.com
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมหรือยกเลิกบริการใดๆ ตลอดจนปฏิเสธคำขอที่ขัดตอศีลธรรม กฎหมาย หรือไมอยูในวิสัยที่ปฏิบัติไดจริง
2) บริการ สินคา และสิทธิประโยชนที่จัดหาโดยหรือชำระเงินผาน BMW Excellence Club Concierge อยูภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขของผูใหบริการ ซึ่งคุณจำเปนตองปฏิบัติ
ตามขอกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหลานี้ดวย
3) คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการตางๆ ที่แจงความจำนงผาน BMW Excellence Club Concierge ได โดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหบริการ และตอง
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกลาวทั้งหมด
4) BMW Excellence Club Concierge จะพยายามใหบริการและชวยเหลือคุณในการติดตอกับผูใหบริการอยางเต็มความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อรับประกัน
ความพึงพอใจสูงสุด หาก BMW Excellence Club Concierge ไมสามารถทำตามคำขอใด จะมีการแจงใหคุณทราบโดยเร็วที่สุด
5) BMW Excellence Club Concierge ทำหนาที่เปนผูประสานงานการใหบริการเทานั้น คุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ดวยตัวเอง
6) BMW Excellence Club และตัวแทนขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกการโตตอบและสนทนากับคุณ และนำบันทึกดังกลาวไปใชในการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายแหง
ราชอาณาจักรไทย โดยคุณตองยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแหงศาลไทย ซึ่งมิใชศาลที่มีเขตอำนาจแตเพียงผูเดียว
7) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บและใชขอมูลสวนตัวของคุณภายใตนโยบายความเปนสวนตัวที่ไดเผยแพรทางเว็บไซตของ BMW Excellence Club
เพื่อบริหารจัดการการใหบริการ ตลอดจนดำเนินการจอง สั่งซื้อ ซื้อ หรือจัดหาผลิตภัณฑและบริการตางๆ BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวแกบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงตัวแทน ผูรับเหมา ผูใหบริการ และผูคา เพื่อจุดประสงคขางตน
8) ภาระความรับผิดสูงสุดของ BMW Excellence Club ตอสมาชิกตอการละเมิดขอผูกพันใดๆ ดังตอไปนี้จะมีมูลคาไมเกินคาสมัครสมาชิกรายป

3. บริการรับ-สงสนามบิน
เดินทางไป-กลับที่พักและสนามบินอยางมีระดับและสะดวกสบายไดบอยถึง 10 ครั้งตลอด 3 ปดวยรถยนตบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส 7
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 48 ชั่วโมงผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com ทั้งนี้การจองตองไดรับการยืนยันทางอีเมลหรือ SMS
2) รถรับ-สงสนามบินใหบริการเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทานั้น (ไดแก สมุทรปราการ, นนทบุรี และปทุมธานี) โดยระยะทางจะตองไมเกิน 40 กิโลเมตร
จากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ทั้งนี้จะตองมีจำนวนผูโดยสารไมเกิน 3 คน (ผูใหญ 2 คน เด็ก 1 คน) และกระเปาเดินทางไมเกิน 2 ใบ
หมายเหตุ: หากตองการรถที่รองรับผูโดยสารและสัมภาระมากขึ้น สามารถทำการจองไดโดยมีคาใชจายเพิ่มเติม เชนเดียวกับการเดินทางเปนระยะทางไกลกวา 40 กิโลเมตร
3) การขอยกเลิกบริการภายในเวลานอยกวา 24 ชั่วโมงกอนเที่ยวบินไมวากรณีใดจะถือวาสมาชิกไดใชสิทธิ์ไปแลว
4) สิทธิพิเศษนี้สามารถใชบริการไดเฉพาะคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
5) BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผูโดยสารที่อยูในอาการมึนเมา หรือเปนที่ไมพึงประสงคของผูอื่น หรือหากพนักงานขับรถรูสึก
ไมปลอดภัยไมวาทางใดก็ตาม
6) BMW Excellence Club ไมมีหนาที่รับผิดชอบใดๆ ในการจัดการหรือดูแลรักษาสัมภาระ หีบหอ หรือทรัพยสินอื่น คุณจะตองรับผิดชอบความเสี่ยงในการจัดการสัมภาระ
และทรัพยสินสวนตัวอื่นๆ ดวยตัวเอง โดย BMW Excellence Club หรือพนักงานขับรถที่รับจางหรือรับจางชวงมาสามารถปฏิเสธการเดินทางในกรณีที่มีสัมภาระ
มากเกินไป ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความไมปลอดภัยในขณะขับขี่
7) หามนำอาวุธทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปน ขึ้นรถโดยเด็ดขาด (ไมวาจะอยูกับสัมภาระหรือพกติดตัว) การเคลื่อนยายวัตถุระเบิด ดอกไมไฟและวัตถุไวไฟ ติดไฟ มีพิษ วัสดุ
หรือวัตถุที่เปนอันตรายอื่นๆ หรือสัตวเลี้ยงหรือปศุสัตวทุกประเภทเปนสิ่งตองหามโดยเด็ดขาดแมวาจะขนยายในชองเก็บสัมภาระก็ตาม หากไดรับการยินยอมลวงหนา
จาก BMW Excellence Club Concierge คุณสามารถนำถังออกซิเจนสำหรับผูปวยขึ้นรถไดโดยตองเปนผูรับผิดชอบเอง
8) BMW Excellence Club จะไมรับผิดชอบความลมเหลวหรือลาชาใดๆ จากการปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา นอกจากนี้ ไมถือวา BMW Excellence Club ละเมิดขอผูกพัน
หากความลมเหลวหรือลาชาดังกลาวเกิดจากปจจัยตอไปนี้ อันไดแก เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินระดับชาติ จังหวัด หรือทองถิ่น สงครามหรือการกอการราย
การนัดหยุดงานหรือปดกิจการชั่วคราว หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ในอุตสาหกรรมหรือการคมนาคมที่เกิดจากบุคคลที่สาม การละเมิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือกฤษฎีกาใดๆ
โดยบุคคลที่สาม หรือสาเหตุอื่นที่อยูนอกการควบคุมของ BMW Excellence Club

4. ชองทางพิเศษผานจุดตรวจหนังสือเดินทางและบริการรถกอลฟไฟฟา
ตัวแทนของเราจะมารอพบคุณเมื่อมาถึงสนามบินและพาคุณขึ้นรถกอลฟไฟฟาโดยไมตองเขาคิวที่จุดตรวจหนังสือเดินทาง บริการนี้สามารถใชได 10 ครั้งในระยะเวลา 3 ป
ที่สนามบินสุวรรณภูมิเทานั้น
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 48 ชั่วโมง ผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) บริการนีไ้ มสามารถใชไดทส
่ี นามบินดอนเมืองหรือใชกบ
ั เทีย
่ วบินในประเทศ ทัง
้ นี้ หากคุณเดินทางเขาอาคารสนามบินทางประตูสำหรับรถรับ-สง จะไมมรี ถกอลฟจัดเตรียมไวให
3) สำหรับผูโดยสารขาเขา ตัวแทนจะถือปายที่มีชื่อของคุณมารอพบที่สะพานเทียบเครื่องบิน สวนผูโดยสารขาออก ตัวแทนจะถือปายชื่อมารอพบบริเวณทางเดินเทา
ประตู 1 ทั้งนี้ไมมีบริการรถกอลฟสำหรับผูโดยสารขาออก
4) การยกเลิกทุกกรณีตองกระทำในระยะเวลาไมต่ำกวา 24 ชั่วโมงกอนเครื่องบินขึ้นหรือลงจอด โดยการยกเลิกในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำคัญที่ทำใหตอง
มีการจองใหม เชน เปลี่ยนสนามบิน หรือเลื่อนวันที่จะรับบริการ และรวมถึงการปฏิเสธการรับบริการหรือไมมารับบริการ ทั้งนี้ ความหมายของ “การยกเลิก” มักไมรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกยอยเชนชื่อหรือหมายเลขเที่ยวบิน
5) หากหาตัวแทนไมพบกอนไดรับบริการ คุณตองติดตอหมายเลขโทรศัพทที่ระบุไวในอีเมลหรือ SMS ยืนยันการจอง กอนจะเปลี่ยนไปใชบริการอื่น การไมติดตอหมายเลข
ดังกลาวอาจถือเปนการไมมารับบริการ ซึ่งจะทำใหคุณไมไดรับเงินคืน
6) คุณตองผานกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ผูใหบริการไมมีหนาที่รับผิดชอบตอ
สินคาใดๆ ที่นำเขาสูราชอาณาจักร

5. การเดินทางเพื่อธุรกิจ
คุณสามารถใชบริการการเดินทางสำหรับทริปธุรกิจ 3 วัน 2 คืน ที่ฮองกง โตเกียว หรือเซี่ยงไฮ ตามตัวเลือกดานลาง พรอมบริการรับ-สงระหวางสนามบินและโรงแรมหนึ่ง
A) เดอะเมอรเรย ฮองกง (The Murray Hong Kong)
B) ปริ้นซแกลเลอรี่ โตเกียว (Prince Gallery Tokyo) หรือ พาเลซโฮเทล โตเกียว (Palace Hotel Tokyo)
C) ปูลีโฮเทล เซี่ยงไฮ (Puli Hotel Shanghai)
D) นิวยอรก ฮิลตัน มิดทาวน (New York Hilton Midtown)
E) เดอะ แคปทอล ลอนดอน (The Capital London Hotel) หรือ มิลเลนเนียม ลอนดอน ไนท สบริดจ (Millennium Hotel Knightsbridge London)
F) อินเตอรคอนติเนนตัล มารค ฮอปกินส ซาน ฟรานซิสโก (InterContinental Mark Hopkins San Francisco)
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 14 วัน ผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) หากโรงแรมที่เลือกไมสามารถใหบริการได จะมีโรงแรมเทียบเทาเสนอใหเปนทางเลือก
3) สิทธิพิเศษสำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
4) งดใหบริการระหวางวันที่ 5–15 กุมภาพันธ, 10–20 เมษายน, 1–10 ตุลาคม, 20 ธันวาคม–5 มกราคม

6. เครดิตสำหรับกิจกรรมสุดโปรด
เครดิตสำหรับกิจกรรมสุดโปรดมูลคา 10,000 บาท (เลือก 1 กิจกรรมจากรายการตอไปนี้)
A) เครดิตรับประทานอาหาร
a) โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
b) โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
c) โรงแรมบันยันทรี
B) เครดิตสปา
a) ตรัยญา
b) ธัญ สปา
c) ปญญปุริ
C) เครดิตกีฬา
a) ประสบการณตีกอลฟ: Siam Country Club Rolling hills Pattaya, Siam Country Club Waterside Pattaya, Siam Country Club Plantation Pattaya:
Siam Country Club Old Course Pattaya, Alpine Golf Club Pathum Thani, Alpine Golf Resort Chiang Mai , Riverdale Golf and
Country Club Pathum Thani, Summit Windmill Golf Club Samut Prakan, Black Mountain Hua Hin, Blue Canyon Country Club
Lakes Course Phuket, Blue Canyon Country Club Canyon Course Phuket, Chiang Mai Highlands , Banyan Golf Club Hua Hin
b) เรียนแลนเรือใบที่สโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ: Sailing Class at Royal Varuna Yacht Club
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) เครดิตดังกลาวใชไดกับอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคารตามที่ระบุดานบนเทานั้น
2) เครดิตใชไดครั้งเดียวเทานั้น ไมสามารถขอคืนเงินบางสวนหรือแลกเปนเงินสด
3) ไมสามารถใชรวมกับรายการลดราคาหรือสงเสริมการขายในภัตตาคารที่เลือก
4) กรุณาจองลวงหนาเปนเวลา 48 ชั่วโมงผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
5) สิทธิพิเศษสำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด

7. รับสิทธิ์เปนสมาชิก Club Marriott (หรือเลือกรับสิทธิประโยชนอื่นทดแทน)
อาหารและเครื่องดื่ม
• สวนลด 30% คาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโรงแรมในกรุงเทพฯ
• รับสวนลดสูงสุด 20% สําหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม ใชสวนลดไดสูงสุด 10 ทานตอครั้งที่รานอาหารของโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
หองพัก
• สวนลด 20% จากอัตราคาหองที่ดีที่สุดในวันนั้นๆ (Best Available Rate - BAR) สามารถใชไดกับโรงแรมและรีสอรทในแถบเอเชียแปซิฟค
• บัตรกำนัลหองพักฟรี 1 คืนที่โรงแรมในประเทศไทย
• บัตรกำนัลหองพักฟรีคืนที่ 2 เมื่อพักคืนแรกในราคามาตรฐานของโรงแรมที่เขารวมในประเทศไทย
สปา
• สวนลด 20% สำหรับใชบริการสปา ณ โรงแรมที่เขารวมในประเทศไทย
ฟตเนส
• สวนลด 10% สำหรับการสมัครสมาชิกฟตเนสรายป
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) สิทธิพิเศษนี้สำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสดได
2) สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถชำระคืนหรือแลกเปลี่ยนบางสวนเปนเงินสดได
3) สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นของภัตตาคาร
4) กรุณาแสดงบัตรสมาชิก Club Marriott ทุกครั้งที่มาเขารับบริการเพื่อใชสิทธิประโยชนของสมาชิก
5) การจองหองอาหารและที่พักขึ้นอยูกับจำนวนที่นั่งและหองพักที่ใหบริการได

BMW EXCELLENCE CLUB.
TERMS & CONDITIONS DINNING EXPERIENCE.

1. Membership
BMW Excellence Club offers extraordinary experiences for extraordinary individuals—like yourself. Luxuriate in moments of indulgences
that embody your true essence and reﬂect your superior lifestyle, as well as make the most of our sensational privileges and elite
services that will take your life’s joys to new heights.
Terms and Conditions
1) When you receive your BMW Excellence Club card, the services described below will become available to you for three years until
the expiration date printed on it.
2) Membership rights and privileges belong exclusively to you as an owner of a BMW vehicle; they are nontransferable, nonrefundable,
and nonredeemable for cash.
3) You may be requested to provide us with personal information for booking, ordering, purchasing, or offering products or services.
You must promptly notify us if any detail provided has changed. Your information will always be kept conﬁdential.
4) BMW Excellence Club may cancel or suspend your membership if you infringe upon these Terms and Conditions.
5) BMW Excellence Club may update or change these Terms and Conditions from time to time and will notify you of any changes
through BMW Excellence Club newsletter, website, email, mail or other courier services.
6) Your continued use of the services will constitute your acceptance of the altered Terms and Conditions.
2. BMW Excellence Club Concierge
BMW Excellence Club Concierge will be at your disposal 24 hours a day, seven days a week, throughout the next three years.
BMW Excellence Club Concierge provides travel and holiday recommendations, gift research, unique experience arrangement,
admission to special events and special-occasion productions, extraordinary concierge services, and other services set out on the
BMW Excellence Club website (www.bmw.co.th/bmw-excellence-club.html).
BMW Excellence Club Concierge can be reached at +666 1018 7777 or send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
Terms and Conditions
1) BMW Excellence Club Concierge may add or withdraw any of its services, as well as to refuse any immoral, illegal, unjust, or
impossible requests.
2) Any services, products, or beneﬁts purchased through or provided by BMW Excellence Club Concierge will also be subject to the
terms and conditions of the supplier. You are required to comply with these additional terms and conditions.
3) You cannot change or cancel any services initiated by BMW Excellence Club Concierge upon your request without the supplier’s
consent. All expenses incurred from such change or cancellation will be your direct responsibility.
4) Within reason, BMW Excellence Club Concierge will do its best to provide the service to you and to assist you in any dealings with
the supplier to ensure your maximum satisfaction. If BMW Excellence Club Concierge is unable to deal with any requests, we will
inform you as soon as possible.
5) BMW Excellence Club Concierge acts as a facilitator only. All expenses incurred will be your responsibility.
6) BMW Excellence Club and its agents may record any correspondence and conversation with you and to make use of any such
recording in any proceedings, subject to Thai law. The parties must submit to the nonexclusive jurisdiction of Thailand.
7) BMW Excellence Club may collect and use your personal information under its Privacy Policy published on the BMW Excellence Club
website to administer services, as well as process your bookings, orderings, purchases, or provide you with products or services.
BMW Excellence Club may, for this purpose, disclose such information to third parties, including but not limited to agents, contractors,
service providers, and suppliers.
8) BMW Excellence Club’s maximum liability to you for breaching any of its obligations hereunder shall be limited to the value of the
annual membership fee.
3. Limousine Service
Travel in style from your residence to the airport (or vice versa) up to 5 times over the next three years by BMW 7 Series with complete ease.
Terms and Conditions
1) Reservations must be made at least 48 hours in advance through BMW Excellence Club Concierge. Please call +666 1018 7777 or
send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com. All reservations must be conﬁrmed by email or SMS.
2) The service is valid only in Bangkok and areas in its vicinities (including Samut Prakan, Nonthaburi and Pathum Thani) and within
a 40-kilometer radius from either Suvarnabhumi Airport or Don Muang Airport. There is a maximum occupancy of three passengers
(two adults and one child) and two suitcases.
NOTE: Vehicles that carry a larger number of passengers and luggage are available and are to be booked as required, subject to
additional charges. Additional charges will also apply if you travel outside the 40-kilometer radius.
3) Any cancellations made less than 24 hours before the scheduled ﬂight will be considered full redemptions.
4) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
5) BMW Excellence Club Concierge may refuse to transport persons who are intoxicated, or who are or are likely to become
objectionable to other persons, or if the driver feels threatened in any way.
6) BMW Excellence Club does not assume any responsibility whatsoever for the handling or maintenance of any luggage, parcels,
or other property. Baggage and all other personal property will be handled only at your own risk. BMW Excellence Club or its
contracted or subcontracted drivers may refuse to make the journey due to excessive luggage, which could result in the vehicle
being unsafe while in motion.
7) Weapons of any type, including ﬁrearms, are strictly forbidden (whether in your baggage or on you). Transportation of explosives,
ﬁreworks, and other ﬂammable, combustible, toxic, or otherwise dangerous material or items, or pets or livestock of any kind are also
strictly forbidden, even if intended to be transported in the baggage compartment of the vehicle. If approved beforehand by BMW
Excellence Club Concierge, an oxygen tank for medical use is permitted, but if so, at your sole responsibility.
8) BMW Excellence Club shall not be liable for any failure or delay in performing its obligations under the service contract. In addition,
BMW Excellence Club shall not be deemed in breach of its obligations if such failure or delay is due to the following: Acts of God;
natural disasters; national, state or local states of emergency; acts of war or terrorism; labor strikes or lock-outs; or other industrial or
transportation accident caused by any third party; any violation of law, regulation or ordinance by any third party; or any other cause
not within the control of the BMW Excellence Club.
4. Fast-Track Passport Control & Electric Cart Service
Upon arrival, an agent will greet and escort you in an electric cart and assist through passport control process smoothly with fast-track
service. This service is available to you ten times during the three-year period at Bangkok Suvarnabhumi Airport only.
Terms and Conditions
1) Reservations must be made at least 48 hours in advance through BMW Excellence Club Concierge. Please call +666 1018 7777 or
send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) These services are not available at Don Muang Airport or for any domestic ﬂights. If you arrive at the terminal through a bus gate,
the cart will not be available either.
3) For arrivals, an agent will meet you at the jet bridge with your name on a greeting board. For departures, an agent will meet you at
the curbside of Gate 1 with your name on a greeting board. Carts are not available for departures.
4) All cancellations should be made 24 hours before the actual time of departure or arrival. A cancellation, in this instance, refers to a
signiﬁcant change involving rebookings, such as the airport or the day of service, and includes service declined and no-shows. The
meaning of "cancellation" will not typically include minor changes, such as name or ﬂight number.
5) If you are unable to locate the agent at the start of the service, it is your responsibility to call the relevant telephone number as shown
on your conﬁrmation email or SMS before making alternative arrangements. Failure to do so may be treated as a no-show, in which
instance no refund will be made.
6) You will need to undergo all immigration and custom inspection processes required by Thai law. The service provider will not be
responsible for any goods imported into the kingdom.
5. Dining Package
You are entitled to an exclusive dining experience of three days (two nights), including a Michelin-starred dinner, as well as airport
pickup and drop-off at one of these destinations:
A) A 2-night stay at W Hotel Hongkong with an exclusive dinner at three-Michelin starred Lung King Heen; or
B) A 2-night stay at The Ritz-Carton or The Fullerton with an exclusive dinner at two-Michelin-starred Summer Pavilion or
Shoukouwa.
Terms and Conditions
1) Please make a reservation at least 14 days in advance through BMW Excellence Club Concierge by calling +666 1018 777 or sending
an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) If the chosen hotel is unavailable, an equivalent will be provided as an option.
3) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
4) Not valid during Feb 5–15, Apr 10–20, Oct 1–10, Dec 20–Jan 5
6. Flexible credit of THB 10,000
Flexible credit 10,000THB (Choose one from below activities)
A) Dining credit
a) Mandarin Oriental
b) Anantara Siam Bangkok
c) Banyan Tree
B) Spa credit
a) TRIA
b) THANN Spa
c) Panpuri
C) Sport credit
a) Golf Experience: Siam Country Club Rolling hills Pattaya, Siam Country Club Waterside Pattaya, Siam Country Club
Plantation Pattaya: Siam Country Club Old Course Pattaya, Alpine Golf Club Pathum Thani, Alpine Golf
Resort Chiang Mai, Riverdale Golf and Country Club Pathum Thani, Summit Windmill Golf Club Samut
Prakan, Black Mountain Hua Hin, Blue Canyon Country Club Lakes Course Phuket, Blue Canyon Country
Club Canyon Course Phuket, Chiang Mai Highlands, Banyan Golf Club Hua Hin
b) Sailing Class:
Sailing Class at Royal Varuna Yacht Club
Terms and Conditions
1) The complimentary credit can be used on food and beverage only at one of the restaurants stated above.
2) The credit must be used in one go. It cannot be partially refunded and/or exchanged for cash.
3) The credit is not valid in conjunction with any discount or other promotion of the chosen restaurant.
4) Please make a reservation 48 hours in advance via BMW Excellence Club Concierge by calling +666 1018 7777 or sending an email to
bmwexcellence@theblacktie-service.com
5) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
7. Club Marriott (or another preferred privilege)
Dining
• Maximum 30% off Food and Beverage for maximum of 20 persons valid at all participating hotels in Thailand
• Up to 20% off Food and Beverage bill for a maximum of 10 persons when dining at the outlets of any other participating
Marriott International hotels in Asia-Paciﬁc
Accommodation
• Up to 20% off Best Available Rate valid at all participating hotels in Asia Paciﬁc
• One night complementary room accommodation valid at all participating hotels in Thailand
• Three vouchers of book standard rate for 1st night and received 2nd night for free valid at all participating hotels in Thailand
Spa
• 20% off spa treatments at all participating hotels in Thailand
Fitness
• 10% off on ﬁtness/health club membership valid at all participating hotels in Thailand (excluding Courtyard by Marriott Bangkok
and Marriott Executive Apartments Bangkok Sukhumvit Park.)
Terms and Conditions
1) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
2) This privilege cannot be partially refunded and/or exchanged for cash.
3) This privilege is not valid in conjunction with any discount or other promotion of the chosen restaurant.
4) Club Marriott membership card must be presented on each visit for the beneﬁt to be granted.
5) All dining and accommodation bookings are subject to reservation and availability.

BMW EXCELLENCE CLUB.
TERMS & CONDITIONS DINNING EXPERIENCE.

1. การเปนสมาชิก
BMW Excellence Club มอบประสบการณสุดพิเศษใหคนพิเศษเชนคุณ เพลิดเพลินกับประสบการณพิเศษที่ตอบสนองตัวตนและไลฟสไตลในแบบที่คุณเปน พรอมสิทธิประโยชน
และบริการสุดเอ็กซคลูซีฟที่จะทำใหคุณสนุกกับการใชชีวิตขึ้นไปอีกระดับ
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) เมื่อไดรับบัตรสมาชิก BMW Excellence Club แลว คุณสามารถรับบริการเหลานี้เปนเวลาสามป จนถึงวันหมดอายุตามที่ระบุไวบนบัตร
2) สิทธิและสิทธิประโยชนสำหรับสมาชิกเปนของเจาของรถยนต BMW เทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
3) คุณอาจตองแจงขอมูลสวนตัวแก BMW Excellence Club เพื่อใชในการจอง สั่งซื้อ ชำระเงิน หรือนำเสนอสินคาและบริการ และแจงใหเราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ดังกลาว ทั้งนี้ขอมูลตางๆ จะถูกเก็บรักษาเปนความลับ
4) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือระงับการเปนสมาชิกของผูถือบัตร หากมีการละเมิดขอกำหนดและเงื่อนไข
5) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขอกำหนดและเงื่อนไขเปนครั้งคราวตามสมควร โดยจะมีการแจงถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางจดหมายขาว
จาก BMW Excellence Club เว็บไซต อีเมล จดหมาย หรือชองทางสื่อสารอื่นๆ
6) การใชบริการของผูถือบัตรแสดงถึงการยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนแปลง

2. BMW Excellence Club Concierge
BMW Excellence Club Concierge พรอมใหบริการคุณ 24 ชั่วโมง ไมมีวันหยุดตลอดระยะเวลา 3 ป
BMW Excellence Club Concierge ใหบริการแนะนำการเดินทางและวันหยุดพักผอนของคุณ จัดหาของกำนัล ประสบการณแปลกใหม บัตรเขารวมกิจกรรมและรายการใน
โอกาสพิเศษตางๆ และบริการอื่นๆ ใหคุณตามที่ระบุไวในเว็บไซต BMW Excellence Club (www.bmw.co.th/bmw-excellence-club.html)
เพียงคุณติดตอ BMW Excellence Club Concierge หมายเลข +666 1018 7777 และอีเมล bmwexcellence@theblacktie-service.com
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมหรือยกเลิกบริการใดๆ ตลอดจนปฏิเสธคำขอที่ขัดตอศีลธรรม กฎหมาย หรือไมอยูในวิสัยที่ปฏิบัติไดจริง
2) บริการ สินคา และสิทธิประโยชนที่จัดหาโดยหรือชำระเงินผาน BMW Excellence Club Concierge อยูภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขของผูใหบริการ ซึ่งคุณจำเปนตองปฏิบัติ
ตามขอกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหลานี้ดวย
3) คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการตางๆ ที่แจงความจำนงผาน BMW Excellence Club Concierge ได โดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหบริการ และตอง
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกลาวทั้งหมด
4) BMW Excellence Club Concierge จะพยายามใหบริการและชวยเหลือคุณในการติดตอกับผูใหบริการอยางเต็มความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อรับประกัน
ความพึงพอใจสูงสุด หาก BMW Excellence Club Concierge ไมสามารถทำตามคำขอใด จะมีการแจงใหคุณทราบโดยเร็วที่สุด
5) BMW Excellence Club Concierge ทำหนาที่เปนผูประสานงานการใหบริการเทานั้น คุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ดวยตัวเอง
6) BMW Excellence Club และตัวแทนขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกการโตตอบและสนทนากับคุณ และนำบันทึกดังกลาวไปใชในการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายแหง
ราชอาณาจักรไทย โดยคุณตองยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแหงศาลไทย ซึ่งมิใชศาลที่มีเขตอำนาจแตเพียงผูเดียว
7) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บและใชขอมูลสวนตัวของคุณภายใตนโยบายความเปนสวนตัวที่ไดเผยแพรทางเว็บไซตของ BMW Excellence Club
เพื่อบริหารจัดการการใหบริการ ตลอดจนดำเนินการจอง สั่งซื้อ ซื้อ หรือจัดหาผลิตภัณฑและบริการตางๆ BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวแกบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงตัวแทน ผูรับเหมา ผูใหบริการ และผูคา เพื่อจุดประสงคขางตน
8) ภาระความรับผิดสูงสุดของ BMW Excellence Club ตอสมาชิกตอการละเมิดขอผูกพันใดๆ ดังตอไปนี้จะมีมูลคาไมเกินคาสมัครสมาชิกรายป

3. บริการรับ-สงสนามบิน
เดินทางไป-กลับที่พักและสนามบินอยางมีระดับและสะดวกสบายไดบอยถึง 5 ครั้งตลอด 3 ปดวยรถยนตบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส 7
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 48 ชั่วโมงผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com ทั้งนี้การจองตองไดรับการยืนยันทางอีเมลหรือ SMS
2) รถรับ-สงสนามบินใหบริการเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทานั้น (ไดแก สมุทรปราการ, นนทบุรี และปทุมธานี) โดยระยะทางจะตองไมเกิน 40 กิโลเมตร
จากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ทั้งนี้จะตองมีจำนวนผูโดยสารไมเกิน 3 คน (ผูใหญ 2 คน เด็ก 1 คน) และกระเปาเดินทางไมเกิน 2 ใบ
หมายเหตุ: หากตองการรถที่รองรับผูโดยสารและสัมภาระมากขึ้น สามารถทำการจองไดโดยมีคาใชจายเพิ่มเติม เชนเดียวกับการเดินทางเปนระยะทางไกลกวา 40 กิโลเมตร
3) การขอยกเลิกบริการภายในเวลานอยกวา 24 ชั่วโมงกอนเที่ยวบินไมวากรณีใดจะถือวาสมาชิกไดใชสิทธิ์ไปแลว
4) สิทธิพิเศษนี้สามารถใชบริการไดเฉพาะคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
5) BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผูโดยสารที่อยูในอาการมึนเมา หรือเปนที่ไมพึงประสงคของผูอื่น หรือหากพนักงานขับรถรูสึก
ไมปลอดภัยไมวาทางใดก็ตาม
6) BMW Excellence Club ไมมีหนาที่รับผิดชอบใดๆ ในการจัดการหรือดูแลรักษาสัมภาระ หีบหอ หรือทรัพยสินอื่น คุณจะตองรับผิดชอบความเสี่ยงในการจัดการสัมภาระ
และทรัพยสินสวนตัวอื่นๆ ดวยตัวเอง โดย BMW Excellence Club หรือพนักงานขับรถที่รับจางหรือรับจางชวงมาสามารถปฏิเสธการเดินทางในกรณีที่มีสัมภาระ
มากเกินไป ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความไมปลอดภัยในขณะขับขี่
7) หามนำอาวุธทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปน ขึ้นรถโดยเด็ดขาด (ไมวาจะอยูกับสัมภาระหรือพกติดตัว) การเคลื่อนยายวัตถุระเบิด ดอกไมไฟและวัตถุไวไฟ ติดไฟ มีพิษ วัสดุ
หรือวัตถุที่เปนอันตรายอื่นๆ หรือสัตวเลี้ยงหรือปศุสัตวทุกประเภทเปนสิ่งตองหามโดยเด็ดขาดแมวาจะขนยายในชองเก็บสัมภาระก็ตาม หากไดรับการยินยอมลวงหนา
จาก BMW Excellence Club Concierge คุณสามารถนำถังออกซิเจนสำหรับผูปวยขึ้นรถไดโดยตองเปนผูรับผิดชอบเอง
8) BMW Excellence Club จะไมรับผิดชอบความลมเหลวหรือลาชาใดๆ จากการปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา นอกจากนี้ ไมถือวา BMW Excellence Club ละเมิดขอผูกพัน
หากความลมเหลวหรือลาชาดังกลาวเกิดจากปจจัยตอไปนี้ อันไดแก เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินระดับชาติ จังหวัด หรือทองถิ่น สงครามหรือการกอการราย
การนัดหยุดงานหรือปดกิจการชั่วคราว หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ในอุตสาหกรรมหรือการคมนาคมที่เกิดจากบุคคลที่สาม การละเมิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือกฤษฎีกาใดๆ
โดยบุคคลที่สาม หรือสาเหตุอื่นที่อยูนอกการควบคุมของ BMW Excellence Club

4. ชองทางพิเศษผานจุดตรวจหนังสือเดินทางและบริการรถกอลฟไฟฟา
ตัวแทนของเราจะมารอพบคุณเมื่อมาถึงสนามบินและพาคุณขึ้นรถกอลฟไฟฟาโดยไมตองเขาคิวที่จุดตรวจหนังสือเดินทาง บริการนี้สามารถใชได 5 ครั้งในระยะเวลา 3 ป
ที่สนามบินสุวรรณภูมิเทานั้น
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 48 ชั่วโมง ผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) บริการนีไ้ มสามารถใชไดทส
่ี นามบินดอนเมืองหรือใชกบ
ั เทีย
่ วบินในประเทศ ทัง
้ นี้ หากคุณเดินทางเขาอาคารสนามบินทางประตูสำหรับรถรับ-สง จะไมมรี ถกอลฟจัดเตรียมไวให
3) สำหรับผูโดยสารขาเขา ตัวแทนจะถือปายที่มีชื่อของคุณมารอพบที่สะพานเทียบเครื่องบิน สวนผูโดยสารขาออก ตัวแทนจะถือปายชื่อมารอพบบริเวณทางเดินเทา
ประตู 1 ทั้งนี้ไมมีบริการรถกอลฟสำหรับผูโดยสารขาออก
4) การยกเลิกทุกกรณีตองกระทำในระยะเวลาไมต่ำกวา 24 ชั่วโมงกอนเครื่องบินขึ้นหรือลงจอด โดยการยกเลิกในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำคัญที่ทำใหตอง
มีการจองใหม เชน เปลี่ยนสนามบิน หรือเลื่อนวันที่จะรับบริการ และรวมถึงการปฏิเสธการรับบริการหรือไมมารับบริการ ทั้งนี้ ความหมายของ “การยกเลิก” มักไมรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกยอยเชนชื่อหรือหมายเลขเที่ยวบิน
5) หากหาตัวแทนไมพบกอนไดรับบริการ คุณตองติดตอหมายเลขโทรศัพทที่ระบุไวในอีเมลหรือ SMS ยืนยันการจอง กอนจะเปลี่ยนไปใชบริการอื่น การไมติดตอหมายเลข
ดังกลาวอาจถือเปนการไมมารับบริการ ซึ่งจะทำใหคุณไมไดรับเงินคืน
6) คุณตองผานกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ผูใหบริการไมมีหนาที่รับผิดชอบตอ
สินคาใดๆ ที่นำเขาสูราชอาณาจักร

5. แพ็กเกจรับประทานอาหาร
รับสิทธิ์สัมผัสประสบการณมื้ออาหารสุดพิเศษที่ฮองกงหรือสิงคโปร ดวยมื้ออาหารเย็นที่ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร พรอมที่พักเปนเวลา 3 วัน 2 คืน
รวมทั้งบริการรับ-สงระหวางสนามบินและโรงแรมในตัวเลือกตอไปนี้
A) หองพัก 2 คืนที่ดับบลิวโฮเทล ฮองกง (W Hotel Hong Kong) พรอมมื้อเย็นสุดพิเศษที่ภัตตาคารสามดาวมิชลินอยางหลงเกงฮี้น (Lung King Heen) หรือ
B) หองพัก 2 คืนที่เดอะริตซ-คารลตัน (The Ritz-Carlton) หรือ เดอะฟูลเลอรตัน (The Fullerton) พรอมมื้อเย็นสุดพิเศษที่ภัตตาคารสองดาวมิชลินอยาง
ซัมเมอรพาวิลเลียน (Summer Pavilion) หรือ โชโกวะ (Shoukouwa)
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 14 วัน ผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) หากโรงแรมที่เลือกไมสามารถใหบริการได จะมีโรงแรมเทียบเทาเสนอใหเปนทางเลือก
3) สิทธิพิเศษสำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
4) งดใหบริการระหวางวันที่ 5–15 กุมภาพันธ, 10–20 เมษายน, 1–10 ตุลาคม, 20 ธันวาคม–5 มกราคม

6. เครดิตสำหรับกิจกรรมสุดโปรด
เครดิตสำหรับกิจกรรมสุดโปรดมูลคา 10,000 บาท (เลือก 1 กิจกรรมจากรายการตอไปนี้)
A) เครดิตรับประทานอาหาร
a) โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
b) โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
c) โรงแรมบันยันทรี
B) เครดิตสปา
a) ตรัยญา
b) ธัญ สปา
c) ปญญปุริ
C) เครดิตกีฬา
a) ประสบการณตีกอลฟ: Siam Country Club Rolling hills Pattaya, Siam Country Club Waterside Pattaya, Siam Country Club Plantation Pattaya:
Siam Country Club Old Course Pattay, Alpine Golf Club Pathum Thani, Alpine Golf Resort chiang mai , Riverdale Golf and
Country Club Pathum Thani, Summit Windmill Golf Club Samut Prakan, Black Mountain Hua Hin, Blue Canyon Country Club
Lakes course Phuket, Blue Canyon Country Club canyon course Phuket, Chiang Mai Highlands , Banyan Golf Club Hua Hin
b) เรียนแลนเรือใบที่สโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ: Sailing class at Royal Varuna Yacht Club
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) เครดิตดังกลาวใชไดกับอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคารตามที่ระบุดานบนเทานั้น
2) เครดิตใชไดครั้งเดียวเทานั้น ไมสามารถขอคืนเงินบางสวนหรือแลกเปนเงินสด
3) ไมสามารถใชรวมกับรายการลดราคาหรือสงเสริมการขายในภัตตาคารที่เลือก
4) กรุณาจองลวงหนาเปนเวลา 48 ชั่วโมงผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
5) สิทธิพิเศษสำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด

7. รับสิทธิ์เปนสมาชิก Club Marriott (หรือเลือกรับสิทธิประโยชนอื่นทดแทน)
อาหารและเครื่องดื่ม
• สวนลด 30% คาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโรงแรมในกรุงเทพฯ
• รับสวนลดสูงสุด 20% สําหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม ใชสวนลดไดสูงสุด 10 ทานตอครั้งที่รานอาหารของโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
หองพัก
• สวนลด 20% จากอัตราคาหองที่ดีที่สุดในวันนั้นๆ (Best Available Rate - BAR) สามารถใชไดกับโรงแรมและรีสอรทในแถบเอเชียแปซิฟค
• บัตรกำนัลหองพักฟรี 1 คืนที่โรงแรมในประเทศไทย
• บัตรกำนัลหองพักฟรีคืนที่ 2 เมื่อพักคืนแรกในราคามาตรฐานของโรงแรมที่เขารวมในประเทศไทย
สปา
• สวนลด 20% สำหรับใชบริการสปา ณ โรงแรมที่เขารวมในประเทศไทย
ฟตเนส
• สวนลด 10% สำหรับการสมัครสมาชิกฟตเนสรายป
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) สิทธิพิเศษนี้สำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสดได
2) สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถชำระคืนหรือแลกเปลี่ยนบางสวนเปนเงินสดได
3) สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นของภัตตาคาร
4) กรุณาแสดงบัตรสมาชิก Club Marriott ทุกครั้งที่มาเขารับบริการเพื่อใชสิทธิประโยชนของสมาชิก
5) การจองหองอาหารและที่พักขึ้นอยูกับจำนวนที่นั่งและหองพักที่ใหบริการได

BMW EXCELLENCE CLUB.
TERMS & CONDITIONS WELLNESS EXPERIENCE.

1. Membership
BMW Excellence Club offers extraordinary experiences for extraordinary individuals—like yourself. Luxuriate in moments of indulgences
that embody your true essence and reﬂect your superior lifestyle, as well as make the most of our sensational privileges and elite
services that will take your life’s joys to new heights.
Terms and Conditions
1) When you receive your BMW Excellence Club card, the services described below will become available to you for three years until
the expiration date printed on it.
2) Membership rights and privileges belong exclusively to you as an owner of a BMW vehicle; they are nontransferable, nonrefundable,
and nonredeemable for cash.
3) You may be requested to provide us with personal information for booking, ordering, purchasing, or offering products or services.
You must promptly notify us if any detail provided has changed. Your information will always be kept conﬁdential.
4) BMW Excellence Club may cancel or suspend your membership if you infringe upon these Terms and Conditions.
5) BMW Excellence Club may update or change these Terms and Conditions from time to time and will notify you of any changes
through BMW Excellence Club newsletter, website, email, mail or other courier services.
6) Your continued use of the services will constitute your acceptance of the altered Terms and Conditions.
2. BMW Excellence Club Concierge
BMW Excellence Club Concierge will be at your disposal 24 hours a day, seven days a week, throughout the next three years.
BMW Excellence Club Concierge provides travel and holiday recommendations, gift research, unique experience arrangement,
admission to special events and special-occasion productions, extraordinary concierge services, and other services set out on the
BMW Excellence Club website (www.bmw.co.th/bmw-excellence-club.html).
BMW Excellence Club Concierge can be reached at +666 1018 7777 or send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
Terms and Conditions
1) BMW Excellence Club Concierge may add or withdraw any of its services, as well as to refuse any immoral, illegal, unjust, or
impossible requests.
2) Any services, products, or beneﬁts purchased through or provided by BMW Excellence Club Concierge will also be subject to the
terms and conditions of the supplier. You are required to comply with these additional terms and conditions.
3) You cannot change or cancel any services initiated by BMW Excellence Club Concierge upon your request without the supplier’s
consent. All expenses incurred from such change or cancellation will be your direct responsibility.
4) Within reason, BMW Excellence Club Concierge will do its best to provide the service to you and to assist you in any dealings with
the supplier to ensure your maximum satisfaction. If BMW Excellence Club Concierge is unable to deal with any requests, we will
inform you as soon as possible.
5) BMW Excellence Club Concierge acts as a facilitator only. All expenses incurred will be your responsibility.
6) BMW Excellence Club and its agents may record any correspondence and conversation with you and to make use of any such
recording in any proceedings, subject to Thai law. The parties must submit to the nonexclusive jurisdiction of Thailand.
7) BMW Excellence Club may collect and use your personal information under its Privacy Policy published on the BMW Excellence Club
website to administer services, as well as process your bookings, orderings, purchases, or provide you with products or services.
BMW Excellence Club may, for this purpose, disclose such information to third parties, including but not limited to agents, contractors,
service providers, and suppliers.
8) BMW Excellence Club’s maximum liability to you for breaching any of its obligations hereunder shall be limited to the value of the
annual membership fee.
3. Limousine Service
Travel in style from your residence to the airport (or vice versa) up to 5 times over the next three years by BMW 7 Series with complete ease.
Terms and Conditions
1) Reservations must be made at least 48 hours in advance through BMW Excellence Club Concierge. Please call +666 1018 7777 or
send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com. All reservations must be conﬁrmed by email or SMS.
2) The service is valid only in Bangkok and areas in its vicinities (including Samut Prakan, Nonthaburi and Pathum Thani) and within
a 40-kilometer radius from either Suvarnabhumi Airport or Don Muang Airport. There is a maximum occupancy of three passengers
(two adults and one child) and two suitcases.
NOTE: Vehicles that carry a larger number of passengers and luggage are available and are to be booked as required, subject to
additional charges. Additional charges will also apply if you travel outside the 40-kilometer radius.
3) Any cancellations made less than 24 hours before the scheduled ﬂight will be considered full redemptions.
4) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
5) BMW Excellence Club Concierge may refuse to transport persons who are intoxicated, or who are or are likely to become
objectionable to other persons, or if the driver feels threatened in any way.
6) BMW Excellence Club does not assume any responsibility whatsoever for the handling or maintenance of any luggage, parcels,
or other property. Baggage and all other personal property will be handled only at your own risk. BMW Excellence Club or its
contracted or subcontracted drivers may refuse to make the journey due to excessive luggage, which could result in the vehicle
being unsafe while in motion.
7) Weapons of any type, including ﬁrearms, are strictly forbidden (whether in your baggage or on you). Transportation of explosives,
ﬁreworks, and other ﬂammable, combustible, toxic, or otherwise dangerous material or items, or pets or livestock of any kind are also
strictly forbidden, even if intended to be transported in the baggage compartment of the vehicle. If approved beforehand by BMW
Excellence Club Concierge, an oxygen tank for medical use is permitted, but if so, at your sole responsibility.
8) BMW Excellence Club shall not be liable for any failure or delay in performing its obligations under the service contract. In addition,
BMW Excellence Club shall not be deemed in breach of its obligations if such failure or delay is due to the following: Acts of God;
natural disasters; national, state or local states of emergency; acts of war or terrorism; labor strikes or lock-outs; or other industrial or
transportation accident caused by any third party; any violation of law, regulation or ordinance by any third party; or any other cause
not within the control of the BMW Excellence Club.
4. Fast-Track Passport Control & Electric Cart Service
Upon arrival, an agent will greet and escort you in an electric cart and assist through passport control process smoothly with fast-track
service. This service is available to you ten times during the three-year period at Bangkok Suvarnabhumi Airport only.
Terms and Conditions
1) Reservations must be made at least 48 hours in advance through BMW Excellence Club Concierge. Please call +666 1018 7777 or
send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) These services are not available at Don Muang Airport or for any domestic ﬂights. If you arrive at the terminal through a bus gate,
the cart will not be available either.
3) For arrivals, an agent will meet you at the jet bridge with your name on a greeting board. For departures, an agent will meet you at
the curbside of Gate 1 with your name on a greeting board. Carts are not available for departures.
4) All cancellations should be made 24 hours before the actual time of departure or arrival. A cancellation, in this instance, refers to a
signiﬁcant change involving rebookings, such as the airport or the day of service, and includes service declined and no-shows. The
meaning of "cancellation" will not typically include minor changes, such as name or ﬂight number.
5) If you are unable to locate the agent at the start of the service, it is your responsibility to call the relevant telephone number as shown
on your conﬁrmation email or SMS before making alternative arrangements. Failure to do so may be treated as a no-show, in which
instance no refund will be made.
6) You will need to undergo all immigration and custom inspection processes required by Thai law. The service provider will not be
responsible for any goods imported into the kingdom.
5. Wellness Package
Indulge in three days and two nights of pure bliss at a luxury spa retreat with a full-day wellness and spa package by selecting one of
the three destinations:
A) Samui Wellness Package: Conrad or Cape Fahn
B) Hua Hin Wellness Package: Club InterContinental with an exclusive afternoon tea set
C) Ayuthaya Wellness Package: THANN Wellness Resort with your very own private space
Terms and Conditions
1) Please make a reservation at least 14 days in advance through BMW Excellence Club Concierge by calling +666 1018 777 or sending
an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) If the chosen hotel is unavailable, an equivalent will be provided as an option.
3) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
4) Not valid during Feb 5–15, Apr 10–20, Oct 1–10, Dec 20–Jan 5
6. Flexible credit of THB 10,000
Flexible credit 10,000THB (Choose one from below activities)
A) Dining credit
a) Mandarin Oriental
b) Anantara Siam Bangkok
c) Banyan Tree
B) Spa credit
a) TRIA
b) THANN Spa
c) Panpuri
C) Sport credit
a) Golf Experience: Siam Country Club Rolling hills Pattaya, Siam Country Club Waterside Pattaya, Siam Country Club
Plantation Pattaya: Siam Country Club Old Course Pattaya, Alpine Golf Club Pathum Thani, Alpine Golf
Resort Chiang Mai, Riverdale Golf and Country Club Pathum Thani, Summit Windmill Golf Club Samut
Prakan, Black Mountain Hua Hin, Blue Canyon Country Club Lakes Course Phuket, Blue Canyon Country
Club Canyon Course Phuket, Chiang Mai Highlands, Banyan Golf Club Hua Hin
b) Sailing Class:
Sailing Class at Royal Varuna Yacht Club
Terms and Conditions
1) The complimentary credit can be used on food and beverage only at one of the restaurants stated above.
2) The credit must be used in one go. It cannot be partially refunded and/or exchanged for cash.
3) The credit is not valid in conjunction with any discount or other promotion of the chosen restaurant.
4) Please make a reservation 48 hours in advance via BMW Excellence Club Concierge by calling +666 1018 7777 or sending an email to
bmwexcellence@theblacktie-service.com
5) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
7. Club Marriott (or another preferred privilege)
Dining
• Maximum 30% off Food and Beverage for maximum of 20 persons valid at all participating hotels in Thailand
• Up to 20% off Food and Beverage bill for a maximum of 10 persons when dining at the outlets of any other participating
Marriott International hotels in Asia-Paciﬁc
Accommodation
• Up to 20% off Best Available Rate valid at all participating hotels in Asia Paciﬁc
• One night complementary room accommodation valid at all participating hotels in Thailand
• Three vouchers of book standard rate for 1st night and received 2nd night for free valid at all participating hotels in Thailand
Spa
• 20% off spa treatments at all participating hotels in Thailand
Fitness
• 10% off on ﬁtness/health club membership valid at all participating hotels in Thailand (excluding Courtyard by Marriott Bangkok
and Marriott Executive Apartments Bangkok Sukhumvit Park.)
Terms and Conditions
1) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
2) This privilege cannot be partially refunded and/or exchanged for cash.
3) This privilege is not valid in conjunction with any discount or other promotion of the chosen restaurant.
4) Club Marriott membership card must be presented on each visit for the beneﬁt to be granted.
5) All dining and accommodation bookings are subject to reservation and availability.

BMW EXCELLENCE CLUB.
TERMS & CONDITIONS WELLNESS EXPERIENCE.

1. การเปนสมาชิก
BMW Excellence Club มอบประสบการณสุดพิเศษใหคนพิเศษเชนคุณ เพลิดเพลินกับประสบการณพิเศษที่ตอบสนองตัวตนและไลฟสไตลในแบบที่คุณเปน พรอมสิทธิประโยชน
และบริการสุดเอ็กซคลูซีฟที่จะทำใหคุณสนุกกับการใชชีวิตขึ้นไปอีกระดับ
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) เมื่อไดรับบัตรสมาชิก BMW Excellence Club แลว คุณสามารถรับบริการเหลานี้เปนเวลาสามป จนถึงวันหมดอายุตามที่ระบุไวบนบัตร
2) สิทธิและสิทธิประโยชนสำหรับสมาชิกเปนของเจาของรถยนต BMW เทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
3) คุณอาจตองแจงขอมูลสวนตัวแก BMW Excellence Club เพื่อใชในการจอง สั่งซื้อ ชำระเงิน หรือนำเสนอสินคาและบริการ และแจงใหเราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ดังกลาว ทั้งนี้ขอมูลตางๆ จะถูกเก็บรักษาเปนความลับ
4) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือระงับการเปนสมาชิกของผูถือบัตร หากมีการละเมิดขอกำหนดและเงื่อนไข
5) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขอกำหนดและเงื่อนไขเปนครั้งคราวตามสมควร โดยจะมีการแจงถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางจดหมายขาว
จาก BMW Excellence Club เว็บไซต อีเมล จดหมาย หรือชองทางสื่อสารอื่นๆ
6) การใชบริการของผูถือบัตรแสดงถึงการยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนแปลง

2. BMW Excellence Club Concierge
BMW Excellence Club Concierge พรอมใหบริการคุณ 24 ชั่วโมง ไมมีวันหยุดตลอดระยะเวลา 3 ป
BMW Excellence Club Concierge ใหบริการแนะนำการเดินทางและวันหยุดพักผอนของคุณ จัดหาของกำนัล ประสบการณแปลกใหม บัตรเขารวมกิจกรรมและรายการใน
โอกาสพิเศษตางๆ และบริการอื่นๆ ใหคุณตามที่ระบุไวในเว็บไซต BMW Excellence Club (www.bmw.co.th/bmw-excellence-club.html)
เพียงคุณติดตอ BMW Excellence Club Concierge หมายเลข +666 1018 7777 และอีเมล bmwexcellence@theblacktie-service.com
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมหรือยกเลิกบริการใดๆ ตลอดจนปฏิเสธคำขอที่ขัดตอศีลธรรม กฎหมาย หรือไมอยูในวิสัยที่ปฏิบัติไดจริง
2) บริการ สินคา และสิทธิประโยชนที่จัดหาโดยหรือชำระเงินผาน BMW Excellence Club Concierge อยูภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขของผูใหบริการ ซึ่งคุณจำเปนตองปฏิบัติ
ตามขอกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหลานี้ดวย
3) คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการตางๆ ที่แจงความจำนงผาน BMW Excellence Club Concierge ได โดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหบริการ และตอง
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกลาวทั้งหมด
4) BMW Excellence Club Concierge จะพยายามใหบริการและชวยเหลือคุณในการติดตอกับผูใหบริการอยางเต็มความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อรับประกัน
ความพึงพอใจสูงสุด หาก BMW Excellence Club Concierge ไมสามารถทำตามคำขอใด จะมีการแจงใหคุณทราบโดยเร็วที่สุด
5) BMW Excellence Club Concierge ทำหนาที่เปนผูประสานงานการใหบริการเทานั้น คุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ดวยตัวเอง
6) BMW Excellence Club และตัวแทนขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกการโตตอบและสนทนากับคุณ และนำบันทึกดังกลาวไปใชในการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายแหง
ราชอาณาจักรไทย โดยคุณตองยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแหงศาลไทย ซึ่งมิใชศาลที่มีเขตอำนาจแตเพียงผูเดียว
7) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บและใชขอมูลสวนตัวของคุณภายใตนโยบายความเปนสวนตัวที่ไดเผยแพรทางเว็บไซตของ BMW Excellence Club
เพื่อบริหารจัดการการใหบริการ ตลอดจนดำเนินการจอง สั่งซื้อ ซื้อ หรือจัดหาผลิตภัณฑและบริการตางๆ BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวแกบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงตัวแทน ผูรับเหมา ผูใหบริการ และผูคา เพื่อจุดประสงคขางตน
8) ภาระความรับผิดสูงสุดของ BMW Excellence Club ตอสมาชิกตอการละเมิดขอผูกพันใดๆ ดังตอไปนี้จะมีมูลคาไมเกินคาสมัครสมาชิกรายป

3. บริการรับ-สงสนามบิน
เดินทางไป-กลับที่พักและสนามบินอยางมีระดับและสะดวกสบายไดบอยถึง 5 ครั้งตลอด 3 ปดวยรถยนตบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส 7
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 48 ชั่วโมงผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com ทั้งนี้การจองตองไดรับการยืนยันทางอีเมลหรือ SMS
2) รถรับ-สงสนามบินใหบริการเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทานั้น (ไดแก สมุทรปราการ, นนทบุรี และปทุมธานี) โดยระยะทางจะตองไมเกิน 40 กิโลเมตร
จากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ทั้งนี้จะตองมีจำนวนผูโดยสารไมเกิน 3 คน (ผูใหญ 2 คน เด็ก 1 คน) และกระเปาเดินทางไมเกิน 2 ใบ
หมายเหตุ: หากตองการรถที่รองรับผูโดยสารและสัมภาระมากขึ้น สามารถทำการจองไดโดยมีคาใชจายเพิ่มเติม เชนเดียวกับการเดินทางเปนระยะทางไกลกวา 40 กิโลเมตร
3) การขอยกเลิกบริการภายในเวลานอยกวา 24 ชั่วโมงกอนเที่ยวบินไมวากรณีใดจะถือวาสมาชิกไดใชสิทธิ์ไปแลว
4) สิทธิพิเศษนี้สามารถใชบริการไดเฉพาะคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
5) BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผูโดยสารที่อยูในอาการมึนเมา หรือเปนที่ไมพึงประสงคของผูอื่น หรือหากพนักงานขับรถรูสึก
ไมปลอดภัยไมวาทางใดก็ตาม
6) BMW Excellence Club ไมมีหนาที่รับผิดชอบใดๆ ในการจัดการหรือดูแลรักษาสัมภาระ หีบหอ หรือทรัพยสินอื่น คุณจะตองรับผิดชอบความเสี่ยงในการจัดการสัมภาระ
และทรัพยสินสวนตัวอื่นๆ ดวยตัวเอง โดย BMW Excellence Club หรือพนักงานขับรถที่รับจางหรือรับจางชวงมาสามารถปฏิเสธการเดินทางในกรณีที่มีสัมภาระ
มากเกินไป ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความไมปลอดภัยในขณะขับขี่
7) หามนำอาวุธทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปน ขึ้นรถโดยเด็ดขาด (ไมวาจะอยูกับสัมภาระหรือพกติดตัว) การเคลื่อนยายวัตถุระเบิด ดอกไมไฟและวัตถุไวไฟ ติดไฟ มีพิษ วัสดุ
หรือวัตถุที่เปนอันตรายอื่นๆ หรือสัตวเลี้ยงหรือปศุสัตวทุกประเภทเปนสิ่งตองหามโดยเด็ดขาดแมวาจะขนยายในชองเก็บสัมภาระก็ตาม หากไดรับการยินยอมลวงหนา
จาก BMW Excellence Club Concierge คุณสามารถนำถังออกซิเจนสำหรับผูปวยขึ้นรถไดโดยตองเปนผูรับผิดชอบเอง
8) BMW Excellence Club จะไมรับผิดชอบความลมเหลวหรือลาชาใดๆ จากการปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา นอกจากนี้ ไมถือวา BMW Excellence Club ละเมิดขอผูกพัน
หากความลมเหลวหรือลาชาดังกลาวเกิดจากปจจัยตอไปนี้ อันไดแก เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินระดับชาติ จังหวัด หรือทองถิ่น สงครามหรือการกอการราย
การนัดหยุดงานหรือปดกิจการชั่วคราว หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ในอุตสาหกรรมหรือการคมนาคมที่เกิดจากบุคคลที่สาม การละเมิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือกฤษฎีกาใดๆ
โดยบุคคลที่สาม หรือสาเหตุอื่นที่อยูนอกการควบคุมของ BMW Excellence Club

4. ชองทางพิเศษผานจุดตรวจหนังสือเดินทางและบริการรถกอลฟไฟฟา
ตัวแทนของเราจะมารอพบคุณเมื่อมาถึงสนามบินและพาคุณขึ้นรถกอลฟไฟฟาโดยไมตองเขาคิวที่จุดตรวจหนังสือเดินทาง บริการนี้สามารถใชได 5 ครั้งในระยะเวลา 3 ป
ที่สนามบินสุวรรณภูมิเทานั้น
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 48 ชั่วโมง ผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) บริการนีไ้ มสามารถใชไดทส
่ี นามบินดอนเมืองหรือใชกบ
ั เทีย
่ วบินในประเทศ ทัง
้ นี้ หากคุณเดินทางเขาอาคารสนามบินทางประตูสำหรับรถรับ-สง จะไมมรี ถกอลฟจัดเตรียมไวให
3) สำหรับผูโดยสารขาเขา ตัวแทนจะถือปายที่มีชื่อของคุณมารอพบที่สะพานเทียบเครื่องบิน สวนผูโดยสารขาออก ตัวแทนจะถือปายชื่อมารอพบบริเวณทางเดินเทา
ประตู 1 ทั้งนี้ไมมีบริการรถกอลฟสำหรับผูโดยสารขาออก
4) การยกเลิกทุกกรณีตองกระทำในระยะเวลาไมต่ำกวา 24 ชั่วโมงกอนเครื่องบินขึ้นหรือลงจอด โดยการยกเลิกในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำคัญที่ทำใหตอง
มีการจองใหม เชน เปลี่ยนสนามบิน หรือเลื่อนวันที่จะรับบริการ และรวมถึงการปฏิเสธการรับบริการหรือไมมารับบริการ ทั้งนี้ ความหมายของ “การยกเลิก” มักไมรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกยอยเชนชื่อหรือหมายเลขเที่ยวบิน
5) หากหาตัวแทนไมพบกอนไดรับบริการ คุณตองติดตอหมายเลขโทรศัพทที่ระบุไวในอีเมลหรือ SMS ยืนยันการจอง กอนจะเปลี่ยนไปใชบริการอื่น การไมติดตอหมายเลข
ดังกลาวอาจถือเปนการไมมารับบริการ ซึ่งจะทำใหคุณไมไดรับเงินคืน
6) คุณตองผานกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ผูใหบริการไมมีหนาที่รับผิดชอบตอ
สินคาใดๆ ที่นำเขาสูราชอาณาจักร

5. แพ็กเกจสุขภาพ
ชารจพลังใหเต็มที่ดวยการผอนคลายในสปาสุดหรูกับแพ็กเกจพักผอน 3 วัน 2 คืน พรอมสปาเต็มวัน ณ โรงแรม 1 ใน 3 ตัวเลือกตอไปนี้
A) สมุย: โรงแรมคอนราด หรือเคปฟาน
B) หัวหิน: คลับอินเตอรคอนติเนนตัล พรอมชุดอาฟเตอรนูนทีสุดพิเศษ
C) อยุธยา: โรงแรมธัญ เวลเนส เดสทิเนชั่น พรอมพื้นที่สวนตัวของคุณเอง
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 14 วัน ผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) หากโรงแรมที่เลือกไมสามารถใหบริการได จะมีโรงแรมเทียบเทาเสนอใหเปนทางเลือก
3) สิทธิพิเศษสำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
4) งดใหบริการระหวางวันที่ 5–15 กุมภาพันธ, 10–20 เมษายน, 1–10 ตุลาคม, 20 ธันวาคม–5 มกราคม

6. เครดิตสำหรับกิจกรรมสุดโปรด
เครดิตสำหรับกิจกรรมสุดโปรดมูลคา 10,000 บาท (เลือก 1 กิจกรรมจากรายการตอไปนี้)
A) เครดิตรับประทานอาหาร
a) โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
b) โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
c) โรงแรมบันยันทรี
B) เครดิตสปา
a) ตรัยญา
b) ธัญ สปา
c) ปญญปุริ
C) เครดิตกีฬา
a) ประสบการณตีกอลฟ: Siam Country Club Rolling hills Pattaya, Siam Country Club Waterside Pattaya, Siam Country Club Plantation Pattaya:
Siam Country Club Old Course Pattaya, Alpine Golf Club Pathum Thani, Alpine Golf Resort Chiang Mai , Riverdale Golf and
Country Club Pathum Thani, Summit Windmill Golf Club Samut Prakan, Black Mountain Hua Hin, Blue Canyon Country Club
Lakes Course Phuket, Blue Canyon Country Club Canyon Course Phuket, Chiang Mai Highlands , Banyan Golf Club Hua Hin
b) เรียนแลนเรือใบที่สโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ: Sailing Class at Royal Varuna Yacht Club
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) เครดิตดังกลาวใชไดกับอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคารตามที่ระบุดานบนเทานั้น
2) เครดิตใชไดครั้งเดียวเทานั้น ไมสามารถขอคืนเงินบางสวนหรือแลกเปนเงินสด
3) ไมสามารถใชรวมกับรายการลดราคาหรือสงเสริมการขายในภัตตาคารที่เลือก
4) กรุณาจองลวงหนาเปนเวลา 48 ชั่วโมงผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
5) สิทธิพิเศษสำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด

7. รับสิทธิ์เปนสมาชิก Club Marriott (หรือเลือกรับสิทธิประโยชนอื่นทดแทน)
อาหารและเครื่องดื่ม
• สวนลด 30% คาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโรงแรมในกรุงเทพฯ
• รับสวนลดสูงสุด 20% สําหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม ใชสวนลดไดสูงสุด 10 ทานตอครั้งที่รานอาหารของโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
หองพัก
• สวนลด 20% จากอัตราคาหองที่ดีที่สุดในวันนั้นๆ (Best Available Rate - BAR) สามารถใชไดกับโรงแรมและรีสอรทในแถบเอเชียแปซิฟค
• บัตรกำนัลหองพักฟรี 1 คืนที่โรงแรมในประเทศไทย
• บัตรกำนัลหองพักฟรีคืนที่ 2 เมื่อพักคืนแรกในราคามาตรฐานของโรงแรมที่เขารวมในประเทศไทย
สปา
• สวนลด 20% สำหรับใชบริการสปา ณ โรงแรมที่เขารวมในประเทศไทย
ฟตเนส
• สวนลด 10% สำหรับการสมัครสมาชิกฟตเนสรายป
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) สิทธิพิเศษนี้สำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสดได
2) สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถชำระคืนหรือแลกเปลี่ยนบางสวนเปนเงินสดได
3) สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นของภัตตาคาร
4) กรุณาแสดงบัตรสมาชิก Club Marriott ทุกครั้งที่มาเขารับบริการเพื่อใชสิทธิประโยชนของสมาชิก
5) การจองหองอาหารและที่พักขึ้นอยูกับจำนวนที่นั่งและหองพักที่ใหบริการได

BMW EXCELLENCE CLUB.
TERMS & CONDITIONS SPORTS EXPERIENCE.

1. Membership
BMW Excellence Club offers extraordinary experiences for extraordinary individuals—like yourself. Luxuriate in moments of indulgences
that embody your true essence and reﬂect your superior lifestyle, as well as make the most of our sensational privileges and elite
services that will take your life’s joys to new heights.
Terms and Conditions
1) When you receive your BMW Excellence Club card, the services described below will become available to you for three years until
the expiration date printed on it.
2) Membership rights and privileges belong exclusively to you as an owner of a BMW vehicle; they are nontransferable, nonrefundable,
and nonredeemable for cash.
3) You may be requested to provide us with personal information for booking, ordering, purchasing, or offering products or services.
You must promptly notify us if any detail provided has changed. Your information will always be kept conﬁdential.
4) BMW Excellence Club may cancel or suspend your membership if you infringe upon these Terms and Conditions.
5) BMW Excellence Club may update or change these Terms and Conditions from time to time and will notify you of any changes
through BMW Excellence Club newsletter, website, email, mail or other courier services.
6) Your continued use of the services will constitute your acceptance of the altered Terms and Conditions.
2. BMW Excellence Club Concierge
BMW Excellence Club Concierge will be at your disposal 24 hours a day, seven days a week, throughout the next three years.
BMW Excellence Club Concierge provides travel and holiday recommendations, gift research, unique experience arrangement,
admission to special events and special-occasion productions, extraordinary concierge services, and other services set out on the
BMW Excellence Club website (www.bmw.co.th/bmw-excellence-club.html).
BMW Excellence Club Concierge can be reached at +666 1018 7777 or send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
Terms and Conditions
1) BMW Excellence Club Concierge may add or withdraw any of its services, as well as to refuse any immoral, illegal, unjust, or
impossible requests.
2) Any services, products, or beneﬁts purchased through or provided by BMW Excellence Club Concierge will also be subject to the
terms and conditions of the supplier. You are required to comply with these additional terms and conditions.
3) You cannot change or cancel any services initiated by BMW Excellence Club Concierge upon your request without the supplier’s
consent. All expenses incurred from such change or cancellation will be your direct responsibility.
4) Within reason, BMW Excellence Club Concierge will do its best to provide the service to you and to assist you in any dealings with
the supplier to ensure your maximum satisfaction. If BMW Excellence Club Concierge is unable to deal with any requests, we will
inform you as soon as possible.
5) BMW Excellence Club Concierge acts as a facilitator only. All expenses incurred will be your responsibility.
6) BMW Excellence Club and its agents may record any correspondence and conversation with you and to make use of any such
recording in any proceedings, subject to Thai law. The parties must submit to the nonexclusive jurisdiction of Thailand.
7) BMW Excellence Club may collect and use your personal information under its Privacy Policy published on the BMW Excellence Club
website to administer services, as well as process your bookings, orderings, purchases, or provide you with products or services.
BMW Excellence Club may, for this purpose, disclose such information to third parties, including but not limited to agents, contractors,
service providers, and suppliers.
8) BMW Excellence Club’s maximum liability to you for breaching any of its obligations hereunder shall be limited to the value of the
annual membership fee.
3. Limousine Service
Travel in style from your residence to the airport (or vice versa) up to 5 times over the next three years by BMW 7 Series with complete ease.
Terms and Conditions
1) Reservations must be made at least 48 hours in advance through BMW Excellence Club Concierge. Please call +666 1018 7777 or
send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com. All reservations must be conﬁrmed by email or SMS.
2) The service is valid only in Bangkok and areas in its vicinities (including Samut Prakan, Nonthaburi and Pathum Thani) and within
a 40-kilometer radius from either Suvarnabhumi Airport or Don Muang Airport. There is a maximum occupancy of three passengers
(two adults and one child) and two suitcases.
NOTE: Vehicles that carry a larger number of passengers and luggage are available and are to be booked as required, subject to
additional charges. Additional charges will also apply if you travel outside the 40-kilometer radius.
3) Any cancellations made less than 24 hours before the scheduled ﬂight will be considered full redemptions.
4) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
5) BMW Excellence Club Concierge may refuse to transport persons who are intoxicated, or who are or are likely to become
objectionable to other persons, or if the driver feels threatened in any way.
6) BMW Excellence Club does not assume any responsibility whatsoever for the handling or maintenance of any luggage, parcels,
or other property. Baggage and all other personal property will be handled only at your own risk. BMW Excellence Club or its
contracted or subcontracted drivers may refuse to make the journey due to excessive luggage, which could result in the vehicle
being unsafe while in motion.
7) Weapons of any type, including ﬁrearms, are strictly forbidden (whether in your baggage or on you). Transportation of explosives,
ﬁreworks, and other ﬂammable, combustible, toxic, or otherwise dangerous material or items, or pets or livestock of any kind are also
strictly forbidden, even if intended to be transported in the baggage compartment of the vehicle. If approved beforehand by BMW
Excellence Club Concierge, an oxygen tank for medical use is permitted, but if so, at your sole responsibility.
8) BMW Excellence Club shall not be liable for any failure or delay in performing its obligations under the service contract. In addition,
BMW Excellence Club shall not be deemed in breach of its obligations if such failure or delay is due to the following: Acts of God;
natural disasters; national, state or local states of emergency; acts of war or terrorism; labor strikes or lock-outs; or other industrial or
transportation accident caused by any third party; any violation of law, regulation or ordinance by any third party; or any other cause
not within the control of the BMW Excellence Club.
4. Fast-Track Passport Control & Electric Cart Service
Upon arrival, an agent will greet and escort you in an electric cart and assist through passport control process smoothly with fast-track
service. This service is available to you ten times during the three-year period at Bangkok Suvarnabhumi Airport only.
Terms and Conditions
1) Reservations must be made at least 48 hours in advance through BMW Excellence Club Concierge. Please call +666 1018 7777 or
send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) These services are not available at Don Muang Airport or for any domestic ﬂights. If you arrive at the terminal through a bus gate,
the cart will not be available either.
3) For arrivals, an agent will meet you at the jet bridge with your name on a greeting board. For departures, an agent will meet you at
the curbside of Gate 1 with your name on a greeting board. Carts are not available for departures.
4) All cancellations should be made 24 hours before the actual time of departure or arrival. A cancellation, in this instance, refers to a
signiﬁcant change involving rebookings, such as the airport or the day of service, and includes service declined and no-shows. The
meaning of "cancellation" will not typically include minor changes, such as name or ﬂight number.
5) If you are unable to locate the agent at the start of the service, it is your responsibility to call the relevant telephone number as shown
on your conﬁrmation email or SMS before making alternative arrangements. Failure to do so may be treated as a no-show, in which
instance no refund will be made.
6) You will need to undergo all immigration and custom inspection processes required by Thai law. The service provider will not be
responsible for any goods imported into the kingdom.
5. Sports Package
BMW Excellence Club’s Sports Experience Package helps you transcend your own limit with a sporting trip to Phuket, Hua Hin, or Pattaya,
where a choice of diverse sporting activities awaits you. Select one of the following three destinations:
A) Phuket Sports Package: a 2-night stay with breakfast for two at The Naka Phuket with the choice of a helicopter or yacht experience:
a) Helicopter Experience: 40 minutes in an EC130 helicopter. Roundtrip from Phuket to Ao Pang-Nga and back. Maximum of eight
passengers. Life insurance included.
b) Yacht Experience: A half-day trip of four hours on a catamaran of an equivalent vessel. Maximum eight passengers.
B) Hua Hin Sports Package: a 2-night stay with breakfast and afternoon tea for two at Club InterContinental, as well as the ultimate
golf experience.
C) Pattaya Sports Package: a 2-night stay with breakfast for two at X2 Ocean Pattaya, as well as a sailing class at Royal Varuna
Yacht Club.
Terms and Conditions
1) Please make a reservation at least 14 days in advance through BMW Excellence Club Concierge by calling +666 1018 777 or sending
an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) If the chosen hotel is unavailable, an equivalent will be provided as an option.
3) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
4) Not valid during Feb 5–15, Apr 10–20, Oct 1–10, Dec 20–Jan 5
6. Flexible credit of THB 10,000
Flexible credit 10,000THB (Choose one from below activities)
A) Dining credit
a) Mandarin Oriental
b) Anantara Siam Bangkok
c) Banyan Tree
B) Spa credit
a) TRIA
b) THANN Spa
c) Panpuri
C) Sport credit
a) Golf Experience: Siam Country Club Rolling hills Pattaya, Siam Country Club Waterside Pattaya, Siam Country Club
Plantation Pattaya: Siam Country Club Old Course Pattaya, Alpine Golf Club Pathum Thani, Alpine Golf
Resort Chiang Mai, Riverdale Golf and Country Club Pathum Thani, Summit Windmill Golf Club Samut
Prakan, Black Mountain Hua Hin, Blue Canyon Country Club Lakes Course Phuket, Blue Canyon Country
Club Canyon Course Phuket, Chiang Mai Highlands, Banyan Golf Club Hua Hin
b) Sailing Class:
Sailing Class at Royal Varuna Yacht Club
Terms and Conditions
1) The complimentary credit can be used on food and beverage only at one of the restaurants stated above.
2) The credit must be used in one go. It cannot be partially refunded and/or exchanged for cash.
3) The credit is not valid in conjunction with any discount or other promotion of the chosen restaurant.
4) Please make a reservation 48 hours in advance via BMW Excellence Club Concierge by calling +666 1018 7777 or sending an email to
bmwexcellence@theblacktie-service.com
5) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
7. Club Marriott (or another preferred privilege)
Dining
• Maximum 30% off Food and Beverage for maximum of 20 persons valid at all participating hotels in Thailand
• Up to 20% off Food and Beverage bill for a maximum of 10 persons when dining at the outlets of any other participating
Marriott International hotels in Asia-Paciﬁc
Accommodation
• Up to 20% off Best Available Rate valid at all participating hotels in Asia Paciﬁc
• One night complementary room accommodation valid at all participating hotels in Thailand
• Three vouchers of book standard rate for 1st night and received 2nd night for free valid at all participating hotels in Thailand
Spa
• 20% off spa treatments at all participating hotels in Thailand
Fitness
• 10% off on ﬁtness/health club membership valid at all participating hotels in Thailand (excluding Courtyard by Marriott Bangkok
and Marriott Executive Apartments Bangkok Sukhumvit Park.)
Terms and Conditions
1) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
2) This privilege cannot be partially refunded and/or exchanged for cash.
3) This privilege is not valid in conjunction with any discount or other promotion of the chosen restaurant.
4) Club Marriott membership card must be presented on each visit for the beneﬁt to be granted.
5) All dining and accommodation bookings are subject to reservation and availability.

BMW EXCELLENCE CLUB.
TERMS & CONDITIONS SPORTS EXPERIENCE.

1. การเปนสมาชิก
BMW Excellence Club มอบประสบการณสุดพิเศษใหคนพิเศษเชนคุณ เพลิดเพลินกับประสบการณพิเศษที่ตอบสนองตัวตนและไลฟสไตลในแบบที่คุณเปน พรอมสิทธิประโยชน
และบริการสุดเอ็กซคลูซีฟที่จะทำใหคุณสนุกกับการใชชีวิตขึ้นไปอีกระดับ
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) เมื่อไดรับบัตรสมาชิก BMW Excellence Club แลว คุณสามารถรับบริการเหลานี้เปนเวลาสามป จนถึงวันหมดอายุตามที่ระบุไวบนบัตร
2) สิทธิและสิทธิประโยชนสำหรับสมาชิกเปนของเจาของรถยนต BMW เทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
3) คุณอาจตองแจงขอมูลสวนตัวแก BMW Excellence Club เพื่อใชในการจอง สั่งซื้อ ชำระเงิน หรือนำเสนอสินคาและบริการ และแจงใหเราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ดังกลาว ทั้งนี้ขอมูลตางๆ จะถูกเก็บรักษาเปนความลับ
4) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือระงับการเปนสมาชิกของผูถือบัตร หากมีการละเมิดขอกำหนดและเงื่อนไข
5) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขอกำหนดและเงื่อนไขเปนครั้งคราวตามสมควร โดยจะมีการแจงถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางจดหมายขาว
จาก BMW Excellence Club เว็บไซต อีเมล จดหมาย หรือชองทางสื่อสารอื่นๆ
6) การใชบริการของผูถือบัตรแสดงถึงการยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนแปลง

2. BMW Excellence Club Concierge
BMW Excellence Club Concierge พรอมใหบริการคุณ 24 ชั่วโมง ไมมีวันหยุดตลอดระยะเวลา 3 ป
BMW Excellence Club Concierge ใหบริการแนะนำการเดินทางและวันหยุดพักผอนของคุณ จัดหาของกำนัล ประสบการณแปลกใหม บัตรเขารวมกิจกรรมและรายการใน
โอกาสพิเศษตางๆ และบริการอื่นๆ ใหคุณตามที่ระบุไวในเว็บไซต BMW Excellence Club (www.bmw.co.th/bmw-excellence-club.html)
เพียงคุณติดตอ BMW Excellence Club Concierge หมายเลข +666 1018 7777 และอีเมล bmwexcellence@theblacktie-service.com
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมหรือยกเลิกบริการใดๆ ตลอดจนปฏิเสธคำขอที่ขัดตอศีลธรรม กฎหมาย หรือไมอยูในวิสัยที่ปฏิบัติไดจริง
2) บริการ สินคา และสิทธิประโยชนที่จัดหาโดยหรือชำระเงินผาน BMW Excellence Club Concierge อยูภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขของผูใหบริการ ซึ่งคุณจำเปนตองปฏิบัติ
ตามขอกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหลานี้ดวย
3) คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการตางๆ ที่แจงความจำนงผาน BMW Excellence Club Concierge ได โดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหบริการ และตอง
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกลาวทั้งหมด
4) BMW Excellence Club Concierge จะพยายามใหบริการและชวยเหลือคุณในการติดตอกับผูใหบริการอยางเต็มความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อรับประกัน
ความพึงพอใจสูงสุด หาก BMW Excellence Club Concierge ไมสามารถทำตามคำขอใด จะมีการแจงใหคุณทราบโดยเร็วที่สุด
5) BMW Excellence Club Concierge ทำหนาที่เปนผูประสานงานการใหบริการเทานั้น คุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ดวยตัวเอง
6) BMW Excellence Club และตัวแทนขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกการโตตอบและสนทนากับคุณ และนำบันทึกดังกลาวไปใชในการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายแหง
ราชอาณาจักรไทย โดยคุณตองยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแหงศาลไทย ซึ่งมิใชศาลที่มีเขตอำนาจแตเพียงผูเดียว
7) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บและใชขอมูลสวนตัวของคุณภายใตนโยบายความเปนสวนตัวที่ไดเผยแพรทางเว็บไซตของ BMW Excellence Club
เพื่อบริหารจัดการการใหบริการ ตลอดจนดำเนินการจอง สั่งซื้อ ซื้อ หรือจัดหาผลิตภัณฑและบริการตางๆ BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวแกบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงตัวแทน ผูรับเหมา ผูใหบริการ และผูคา เพื่อจุดประสงคขางตน
8) ภาระความรับผิดสูงสุดของ BMW Excellence Club ตอสมาชิกตอการละเมิดขอผูกพันใดๆ ดังตอไปนี้จะมีมูลคาไมเกินคาสมัครสมาชิกรายป

3. บริการรับ-สงสนามบิน
เดินทางไป-กลับที่พักและสนามบินอยางมีระดับและสะดวกสบายไดบอยถึง 5 ครั้งตลอด 3 ปดวยรถยนตบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส 7
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 48 ชั่วโมงผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com ทั้งนี้การจองตองไดรับการยืนยันทางอีเมลหรือ SMS
2) รถรับ-สงสนามบินใหบริการเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทานั้น (ไดแก สมุทรปราการ, นนทบุรี และปทุมธานี) โดยระยะทางจะตองไมเกิน 40 กิโลเมตร
จากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ทั้งนี้จะตองมีจำนวนผูโดยสารไมเกิน 3 คน (ผูใหญ 2 คน เด็ก 1 คน) และกระเปาเดินทางไมเกิน 2 ใบ
หมายเหตุ: หากตองการรถที่รองรับผูโดยสารและสัมภาระมากขึ้น สามารถทำการจองไดโดยมีคาใชจายเพิ่มเติม เชนเดียวกับการเดินทางเปนระยะทางไกลกวา 40 กิโลเมตร
3) การขอยกเลิกบริการภายในเวลานอยกวา 24 ชั่วโมงกอนเที่ยวบินไมวากรณีใดจะถือวาสมาชิกไดใชสิทธิ์ไปแลว
4) สิทธิพิเศษนี้สามารถใชบริการไดเฉพาะคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
5) BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผูโดยสารที่อยูในอาการมึนเมา หรือเปนที่ไมพึงประสงคของผูอื่น หรือหากพนักงานขับรถรูสึก
ไมปลอดภัยไมวาทางใดก็ตาม
6) BMW Excellence Club ไมมีหนาที่รับผิดชอบใดๆ ในการจัดการหรือดูแลรักษาสัมภาระ หีบหอ หรือทรัพยสินอื่น คุณจะตองรับผิดชอบความเสี่ยงในการจัดการสัมภาระ
และทรัพยสินสวนตัวอื่นๆ ดวยตัวเอง โดย BMW Excellence Club หรือพนักงานขับรถที่รับจางหรือรับจางชวงมาสามารถปฏิเสธการเดินทางในกรณีที่มีสัมภาระ
มากเกินไป ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความไมปลอดภัยในขณะขับขี่
7) หามนำอาวุธทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปน ขึ้นรถโดยเด็ดขาด (ไมวาจะอยูกับสัมภาระหรือพกติดตัว) การเคลื่อนยายวัตถุระเบิด ดอกไมไฟและวัตถุไวไฟ ติดไฟ มีพิษ วัสดุ
หรือวัตถุที่เปนอันตรายอื่นๆ หรือสัตวเลี้ยงหรือปศุสัตวทุกประเภทเปนสิ่งตองหามโดยเด็ดขาดแมวาจะขนยายในชองเก็บสัมภาระก็ตาม หากไดรับการยินยอมลวงหนา
จาก BMW Excellence Club Concierge คุณสามารถนำถังออกซิเจนสำหรับผูปวยขึ้นรถไดโดยตองเปนผูรับผิดชอบเอง
8) BMW Excellence Club จะไมรับผิดชอบความลมเหลวหรือลาชาใดๆ จากการปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา นอกจากนี้ ไมถือวา BMW Excellence Club ละเมิดขอผูกพัน
หากความลมเหลวหรือลาชาดังกลาวเกิดจากปจจัยตอไปนี้ อันไดแก เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินระดับชาติ จังหวัด หรือทองถิ่น สงครามหรือการกอการราย
การนัดหยุดงานหรือปดกิจการชั่วคราว หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ในอุตสาหกรรมหรือการคมนาคมที่เกิดจากบุคคลที่สาม การละเมิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือกฤษฎีกาใดๆ
โดยบุคคลที่สาม หรือสาเหตุอื่นที่อยูนอกการควบคุมของ BMW Excellence Club

4. ชองทางพิเศษผานจุดตรวจหนังสือเดินทางและบริการรถกอลฟไฟฟา
ตัวแทนของเราจะมารอพบคุณเมื่อมาถึงสนามบินและพาคุณขึ้นรถกอลฟไฟฟาโดยไมตองเขาคิวที่จุดตรวจหนังสือเดินทาง บริการนี้สามารถใชได 5 ครั้งในระยะเวลา 3 ป
ที่สนามบินสุวรรณภูมิเทานั้น
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 48 ชั่วโมง ผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) บริการนีไ้ มสามารถใชไดทส
่ี นามบินดอนเมืองหรือใชกบ
ั เทีย
่ วบินในประเทศ ทัง
้ นี้ หากคุณเดินทางเขาอาคารสนามบินทางประตูสำหรับรถรับ-สง จะไมมรี ถกอลฟจัดเตรียมไวให
3) สำหรับผูโดยสารขาเขา ตัวแทนจะถือปายที่มีชื่อของคุณมารอพบที่สะพานเทียบเครื่องบิน สวนผูโดยสารขาออก ตัวแทนจะถือปายชื่อมารอพบบริเวณทางเดินเทา
ประตู 1 ทั้งนี้ไมมีบริการรถกอลฟสำหรับผูโดยสารขาออก
4) การยกเลิกทุกกรณีตองกระทำในระยะเวลาไมต่ำกวา 24 ชั่วโมงกอนเครื่องบินขึ้นหรือลงจอด โดยการยกเลิกในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำคัญที่ทำใหตอง
มีการจองใหม เชน เปลี่ยนสนามบิน หรือเลื่อนวันที่จะรับบริการ และรวมถึงการปฏิเสธการรับบริการหรือไมมารับบริการ ทั้งนี้ ความหมายของ “การยกเลิก” มักไมรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกยอยเชนชื่อหรือหมายเลขเที่ยวบิน
5) หากหาตัวแทนไมพบกอนไดรับบริการ คุณตองติดตอหมายเลขโทรศัพทที่ระบุไวในอีเมลหรือ SMS ยืนยันการจอง กอนจะเปลี่ยนไปใชบริการอื่น การไมติดตอหมายเลข
ดังกลาวอาจถือเปนการไมมารับบริการ ซึ่งจะทำใหคุณไมไดรับเงินคืน
6) คุณตองผานกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ผูใหบริการไมมีหนาที่รับผิดชอบตอ
สินคาใดๆ ที่นำเขาสูราชอาณาจักร

5. แพ็กเกจกีฬา
แพ็กเกจประสบการณกีฬาของ BMW Excellence Club จะพาคุณกาวขามขีดจำกัดไปกับทริปมันสๆ ที่หัวหิน ภูเก็ต หรือพัทยา ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายรอคุณอยูใน 3
ตัวเลือกตอไปนี้
A) ภูเก็ต: หองพัก 2 คืน สำหรับ 2 ทานที่โรงแรมเดอะนาคา ภูเก็ต พรอมอาหารเชาและเลือกสัมผัสประสบการณนั่งเฮลิคอปเตอรหรือลองเรือยอชต
a) เฮลิคอปเตอร: โดยสารเฮลิคอปเตอร EC130 เปนเวลา 40 นาที ไป-กลับระหวางภูเก็ตและอาวพังงา รับผูโดยสารสูงสุด 8 คน พรอมประกันชีวิตคุมครอง
b) เรือยอชต: ทริปครึ่งวันระยะเวลา 4 ชั่วโมงบนเรือคาตามารันหรือเทียบเทา รับผูโดยสารสูงสุด 8 คน
B) หัวหิน: หองพัก 2 คืนสำหรับ 2 ทานรวมอาหารเชาและอาฟเตอรนูนที ที่คลับอินเตอรคอนติเนนตัล พรอมประสบการณตีกอลฟสุดพิเศษ
C) พัทยา: หองพัก 2 สำหรับ 2 ทานรวมอาหารเชาที่ ครอสทู พัทยา โอเชียนเฟยร พรอมเรียนแลนเรือใบที่สโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 14 วัน ผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) หากโรงแรมที่เลือกไมสามารถใหบริการได จะมีโรงแรมเทียบเทาเสนอใหเปนทางเลือก
3) สิทธิพิเศษสำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
4) งดใหบริการระหวางวันที่ 5–15 กุมภาพันธ, 10–20 เมษายน, 1–10 ตุลาคม, 20 ธันวาคม–5 มกราคม

6. เครดิตสำหรับกิจกรรมสุดโปรด
เครดิตสำหรับกิจกรรมสุดโปรดมูลคา 10,000 บาท (เลือก 1 กิจกรรมจากรายการตอไปนี้)
A) เครดิตรับประทานอาหาร
a) โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
b) โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
c) โรงแรมบันยันทรี
B) เครดิตสปา
a) ตรัยญา
b) ธัญ สปา
c) ปญญปุริ
C) เครดิตกีฬา
a) ประสบการณตีกอลฟ: Siam Country Club Rolling hills Pattaya, Siam Country Club Waterside Pattaya, Siam Country Club Plantation Pattaya:
Siam Country Club Old Course Pattaya, Alpine Golf Club Pathum Thani, Alpine Golf Resort Chiang Mai , Riverdale Golf and
Country Club Pathum Thani, Summit Windmill Golf Club Samut Prakan, Black Mountain Hua Hin, Blue Canyon Country Club
Lakes Course Phuket, Blue Canyon Country Club Canyon Course Phuket, Chiang Mai Highlands , Banyan Golf Club Hua Hin
b) เรียนแลนเรือใบที่สโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ: Sailing Class at Royal Varuna Yacht Club
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) เครดิตดังกลาวใชไดกับอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคารตามที่ระบุดานบนเทานั้น
2) เครดิตใชไดครั้งเดียวเทานั้น ไมสามารถขอคืนเงินบางสวนหรือแลกเปนเงินสด
3) ไมสามารถใชรวมกับรายการลดราคาหรือสงเสริมการขายในภัตตาคารที่เลือก
4) กรุณาจองลวงหนาเปนเวลา 48 ชั่วโมงผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
5) สิทธิพิเศษสำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด

7. รับสิทธิ์เปนสมาชิก Club Marriott (หรือเลือกรับสิทธิประโยชนอื่นทดแทน)
อาหารและเครื่องดื่ม
• สวนลด 30% คาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโรงแรมในกรุงเทพฯ
• รับสวนลดสูงสุด 20% สําหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม ใชสวนลดไดสูงสุด 10 ทานตอครั้งที่รานอาหารของโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
หองพัก
• สวนลด 20% จากอัตราคาหองที่ดีที่สุดในวันนั้นๆ (Best Available Rate - BAR) สามารถใชไดกับโรงแรมและรีสอรทในแถบเอเชียแปซิฟค
• บัตรกำนัลหองพักฟรี 1 คืนที่โรงแรมในประเทศไทย
• บัตรกำนัลหองพักฟรีคืนที่ 2 เมื่อพักคืนแรกในราคามาตรฐานของโรงแรมที่เขารวมในประเทศไทย
สปา
• สวนลด 20% สำหรับใชบริการสปา ณ โรงแรมที่เขารวมในประเทศไทย
ฟตเนส
• สวนลด 10% สำหรับการสมัครสมาชิกฟตเนสรายป
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) สิทธิพิเศษนี้สำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสดได
2) สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถชำระคืนหรือแลกเปลี่ยนบางสวนเปนเงินสดได
3) สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นของภัตตาคาร
4) กรุณาแสดงบัตรสมาชิก Club Marriott ทุกครั้งที่มาเขารับบริการเพื่อใชสิทธิประโยชนของสมาชิก
5) การจองหองอาหารและที่พักขึ้นอยูกับจำนวนที่นั่งและหองพักที่ใหบริการได

BMW EXCELLENCE CLUB.
TERMS & CONDITIONS FAMILY EXPERIENCE.

1. Membership
BMW Excellence Club offers extraordinary experiences for extraordinary individuals—like yourself. Luxuriate in moments of indulgences
that embody your true essence and reﬂect your superior lifestyle, as well as make the most of our sensational privileges and elite
services that will take your life’s joys to new heights.
Terms and Conditions
1) When you receive your BMW Excellence Club card, the services described below will become available to you for three years until
the expiration date printed on it.
2) Membership rights and privileges belong exclusively to you as an owner of a BMW vehicle; they are nontransferable, nonrefundable,
and nonredeemable for cash.
3) You may be requested to provide us with personal information for booking, ordering, purchasing, or offering products or services.
You must promptly notify us if any detail provided has changed. Your information will always be kept conﬁdential.
4) BMW Excellence Club may cancel or suspend your membership if you infringe upon these Terms and Conditions.
5) BMW Excellence Club may update or change these Terms and Conditions from time to time and will notify you of any changes
through BMW Excellence Club newsletter, website, email, mail or other courier services.
6) Your continued use of the services will constitute your acceptance of the altered Terms and Conditions.
2. BMW Excellence Club Concierge
BMW Excellence Club Concierge will be at your disposal 24 hours a day, seven days a week, throughout the next three years.
BMW Excellence Club Concierge provides travel and holiday recommendations, gift research, unique experience arrangement,
admission to special events and special-occasion productions, extraordinary concierge services, and other services set out on the
BMW Excellence Club website (www.bmw.co.th/bmw-excellence-club.html).
BMW Excellence Club Concierge can be reached at +666 1018 7777 or send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
Terms and Conditions
1) BMW Excellence Club Concierge may add or withdraw any of its services, as well as to refuse any immoral, illegal, unjust, or
impossible requests.
2) Any services, products, or beneﬁts purchased through or provided by BMW Excellence Club Concierge will also be subject to the
terms and conditions of the supplier. You are required to comply with these additional terms and conditions.
3) You cannot change or cancel any services initiated by BMW Excellence Club Concierge upon your request without the supplier’s
consent. All expenses incurred from such change or cancellation will be your direct responsibility.
4) Within reason, BMW Excellence Club Concierge will do its best to provide the service to you and to assist you in any dealings with
the supplier to ensure your maximum satisfaction. If BMW Excellence Club Concierge is unable to deal with any requests, we will
inform you as soon as possible.
5) BMW Excellence Club Concierge acts as a facilitator only. All expenses incurred will be your responsibility.
6) BMW Excellence Club and its agents may record any correspondence and conversation with you and to make use of any such
recording in any proceedings, subject to Thai law. The parties must submit to the nonexclusive jurisdiction of Thailand.
7) BMW Excellence Club may collect and use your personal information under its Privacy Policy published on the BMW Excellence Club
website to administer services, as well as process your bookings, orderings, purchases, or provide you with products or services.
BMW Excellence Club may, for this purpose, disclose such information to third parties, including but not limited to agents, contractors,
service providers, and suppliers.
8) BMW Excellence Club’s maximum liability to you for breaching any of its obligations hereunder shall be limited to the value of the
annual membership fee.
3. Limousine Service
Travel in style from your residence to the airport (or vice versa) up to 5 times over the next three years by BMW 7 Series with complete ease.
Terms and Conditions
1) Reservations must be made at least 48 hours in advance through BMW Excellence Club Concierge. Please call +666 1018 7777 or
send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com. All reservations must be conﬁrmed by email or SMS.
2) The service is valid only in Bangkok and areas in its vicinities (including Samut Prakan, Nonthaburi and Pathum Thani) and within
a 40-kilometer radius from either Suvarnabhumi Airport or Don Muang Airport. There is a maximum occupancy of three passengers
(two adults and one child) and two suitcases.
NOTE: Vehicles that carry a larger number of passengers and luggage are available and are to be booked as required, subject to
additional charges. Additional charges will also apply if you travel outside the 40-kilometer radius.
3) Any cancellations made less than 24 hours before the scheduled ﬂight will be considered full redemptions.
4) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
5) BMW Excellence Club Concierge may refuse to transport persons who are intoxicated, or who are or are likely to become
objectionable to other persons, or if the driver feels threatened in any way.
6) BMW Excellence Club does not assume any responsibility whatsoever for the handling or maintenance of any luggage, parcels,
or other property. Baggage and all other personal property will be handled only at your own risk. BMW Excellence Club or its
contracted or subcontracted drivers may refuse to make the journey due to excessive luggage, which could result in the vehicle
being unsafe while in motion.
7) Weapons of any type, including ﬁrearms, are strictly forbidden (whether in your baggage or on you). Transportation of explosives,
ﬁreworks, and other ﬂammable, combustible, toxic, or otherwise dangerous material or items, or pets or livestock of any kind are also
strictly forbidden, even if intended to be transported in the baggage compartment of the vehicle. If approved beforehand by BMW
Excellence Club Concierge, an oxygen tank for medical use is permitted, but if so, at your sole responsibility.
8) BMW Excellence Club shall not be liable for any failure or delay in performing its obligations under the service contract. In addition,
BMW Excellence Club shall not be deemed in breach of its obligations if such failure or delay is due to the following: Acts of God;
natural disasters; national, state or local states of emergency; acts of war or terrorism; labor strikes or lock-outs; or other industrial or
transportation accident caused by any third party; any violation of law, regulation or ordinance by any third party; or any other cause
not within the control of the BMW Excellence Club.
4. Fast-Track Passport Control & Electric Cart Service
Upon arrival, an agent will greet and escort you in an electric cart and assist through passport control process smoothly with fast-track
service. This service is available to you ﬁve times during the three-year period at Bangkok Suvarnabhumi Airport only.
Terms and Conditions
1) Reservations must be made at least 48 hours in advance through BMW Excellence Club Concierge. Please call +666 1018 7777 or
send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) These services are not available at Don Muang Airport or for any domestic ﬂights. If you arrive at the terminal through a bus gate,
the cart will not be available either.
3) For arrivals, an agent will meet you at the jet bridge with your name on a greeting board. For departures, an agent will meet you at
the curbside of Gate 1 with your name on a greeting board. Carts are not available for departures.
4) All cancellations should be made 24 hours before the actual time of departure or arrival. A cancellation, in this instance, refers to a
signiﬁcant change involving rebookings, such as the airport or the day of service, and includes service declined and no-shows. The
meaning of "cancellation" will not typically include minor changes, such as name or ﬂight number.
5) If you are unable to locate the agent at the start of the service, it is your responsibility to call the relevant telephone number as shown
on your conﬁrmation email or SMS before making alternative arrangements. Failure to do so may be treated as a no-show, in which
instance no refund will be made.
6) You will need to undergo all immigration and custom inspection processes required by Thai law. The service provider will not be
responsible for any goods imported into the kingdom.
5. Family Trip
Enjoy the selected activities with your loved one. Please choose one of the following three destinations:
A) Pattaya Family Package: a 1-night trip for up to eight at X2 Oceanphere with a half day of yachting
B) Ayutthaya Family Package: a 1-night trip from Bangkok to Ayutthaya for two–four onboard the Hacker-Craft Boat along the Chao
Phraya River
with accommodations, lunch, and dinner at The Peninsula Hotel.
C) Hong Kong Family Package: a 2-night stay at the Disney Hotel for two–four with four 1-day Disneyland passes.
Terms and Conditions
1) Please make a reservation at least 14 days in advance through BMW Excellence Club Concierge by calling +666 1018 777 or sending
an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) If the chosen hotel is unavailable, an equivalent will be provided as an option.
3) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
4) Not valid during Feb 5–15, Apr 10–20, Oct 1–10, Dec 20–Jan 5
6. Flexible credit of THB 10,000
Flexible credit 10,000THB (Choose one from below activities)
A) Dining credit
a) Mandarin Oriental
b) Anantara Siam Bangkok
c) Banyan Tree
B) Spa credit
a) TRIA
b) THANN Spa
c) Panpuri
C) Sport credit
a) Golf Experience: Siam Country Club Rolling hills Pattaya, Siam Country Club Waterside Pattaya, Siam Country Club
Plantation Pattaya: Siam Country Club Old Course Pattaya, Alpine Golf Club Pathum Thani, Alpine Golf
Resort Chiang Mai, Riverdale Golf and Country Club Pathum Thani, Summit Windmill Golf Club Samut
Prakan, Black Mountain Hua Hin, Blue Canyon Country Club Lakes Course Phuket, Blue Canyon Country
Club Canyon Course Phuket, Chiang Mai Highlands, Banyan Golf Club Hua Hin
b) Sailing Class:
Sailing Class at Royal Varuna Yacht Club
Terms and Conditions
1) The complimentary credit can be used on food and beverage only at one of the restaurants stated above.
2) The credit must be used in one go. It cannot be partially refunded and/or exchanged for cash.
3) The credit is not valid in conjunction with any discount or other promotion of the chosen restaurant.
4) Please make a reservation 48 hours in advance via BMW Excellence Club Concierge by calling +666 1018 7777 or sending an email to
bmwexcellence@theblacktie-service.com
5) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
7. Club Marriott (or another preferred privilege)
Dining
• Maximum 30% off Food and Beverage for maximum of 20 persons valid at all participating hotels in Thailand
• Up to 20% off Food and Beverage bill for a maximum of 10 persons when dining at the outlets of any other participating
Marriott International hotels in Asia-Paciﬁc
Accommodation
• Up to 20% off Best Available Rate valid at all participating hotels in Asia Paciﬁc
• One night complementary room accommodation valid at all participating hotels in Thailand
• Three vouchers of book standard rate for 1st night and received 2nd night for free valid at all participating hotels in Thailand
Spa
• 20% off spa treatments at all participating hotels in Thailand
Fitness
• 10% off on ﬁtness/health club membership valid at all participating hotels in Thailand (excluding Courtyard by Marriott Bangkok
and Marriott Executive Apartments Bangkok Sukhumvit Park.)
Terms and Conditions
1) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
2) This privilege cannot be partially refunded and/or exchanged for cash.
3) This privilege is not valid in conjunction with any discount or other promotion of the chosen restaurant.
4) Club Marriott membership card must be presented on each visit for the beneﬁt to be granted.
5) All dining and accommodation bookings are subject to reservation and availability.

BMW EXCELLENCE CLUB.
TERMS & CONDITIONS FAMILY EXPERIENCE.

1. การเปนสมาชิก
BMW Excellence Club มอบประสบการณสุดพิเศษใหคนพิเศษเชนคุณ เพลิดเพลินกับประสบการณพิเศษที่ตอบสนองตัวตนและไลฟสไตลในแบบที่คุณเปน พรอมสิทธิประโยชน
และบริการสุดเอ็กซคลูซีฟที่จะทำใหคุณสนุกกับการใชชีวิตขึ้นไปอีกระดับ
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) เมื่อไดรับบัตรสมาชิก BMW Excellence Club แลว คุณสามารถรับบริการเหลานี้เปนเวลาสามป จนถึงวันหมดอายุตามที่ระบุไวบนบัตร
2) สิทธิและสิทธิประโยชนสำหรับสมาชิกเปนของเจาของรถยนต BMW เทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
3) คุณอาจตองแจงขอมูลสวนตัวแก BMW Excellence Club เพื่อใชในการจอง สั่งซื้อ ชำระเงิน หรือนำเสนอสินคาและบริการ และแจงใหเราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ดังกลาว ทั้งนี้ขอมูลตางๆ จะถูกเก็บรักษาเปนความลับ
4) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือระงับการเปนสมาชิกของผูถือบัตร หากมีการละเมิดขอกำหนดและเงื่อนไข
5) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขอกำหนดและเงื่อนไขเปนครั้งคราวตามสมควร โดยจะมีการแจงถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางจดหมายขาว
จาก BMW Excellence Club เว็บไซต อีเมล จดหมาย หรือชองทางสื่อสารอื่นๆ
6) การใชบริการของผูถือบัตรแสดงถึงการยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนแปลง

2. BMW Excellence Club Concierge
BMW Excellence Club Concierge พรอมใหบริการคุณ 24 ชั่วโมง ไมมีวันหยุดตลอดระยะเวลา 3 ป
BMW Excellence Club Concierge ใหบริการแนะนำการเดินทางและวันหยุดพักผอนของคุณ จัดหาของกำนัล ประสบการณแปลกใหม บัตรเขารวมกิจกรรมและรายการใน
โอกาสพิเศษตางๆ และบริการอื่นๆ ใหคุณตามที่ระบุไวในเว็บไซต BMW Excellence Club (www.bmw.co.th/bmw-excellence-club.html)
เพียงคุณติดตอ BMW Excellence Club Concierge หมายเลข +666 1018 7777 และอีเมล bmwexcellence@theblacktie-service.com
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมหรือยกเลิกบริการใดๆ ตลอดจนปฏิเสธคำขอที่ขัดตอศีลธรรม กฎหมาย หรือไมอยูในวิสัยที่ปฏิบัติไดจริง
2) บริการ สินคา และสิทธิประโยชนที่จัดหาโดยหรือชำระเงินผาน BMW Excellence Club Concierge อยูภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขของผูใหบริการ ซึ่งคุณจำเปนตองปฏิบัติ
ตามขอกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหลานี้ดวย
3) คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการตางๆ ที่แจงความจำนงผาน BMW Excellence Club Concierge ได โดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหบริการ และตอง
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกลาวทั้งหมด
4) BMW Excellence Club Concierge จะพยายามใหบริการและชวยเหลือคุณในการติดตอกับผูใหบริการอยางเต็มความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อรับประกัน
ความพึงพอใจสูงสุด หาก BMW Excellence Club Concierge ไมสามารถทำตามคำขอใด จะมีการแจงใหคุณทราบโดยเร็วที่สุด
5) BMW Excellence Club Concierge ทำหนาที่เปนผูประสานงานการใหบริการเทานั้น คุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ดวยตัวเอง
6) BMW Excellence Club และตัวแทนขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกการโตตอบและสนทนากับคุณ และนำบันทึกดังกลาวไปใชในการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายแหง
ราชอาณาจักรไทย โดยคุณตองยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแหงศาลไทย ซึ่งมิใชศาลที่มีเขตอำนาจแตเพียงผูเดียว
7) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บและใชขอมูลสวนตัวของคุณภายใตนโยบายความเปนสวนตัวที่ไดเผยแพรทางเว็บไซตของ BMW Excellence Club
เพื่อบริหารจัดการการใหบริการ ตลอดจนดำเนินการจอง สั่งซื้อ ซื้อ หรือจัดหาผลิตภัณฑและบริการตางๆ BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวแกบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงตัวแทน ผูรับเหมา ผูใหบริการ และผูคา เพื่อจุดประสงคขางตน
8) ภาระความรับผิดสูงสุดของ BMW Excellence Club ตอสมาชิกตอการละเมิดขอผูกพันใดๆ ดังตอไปนี้จะมีมูลคาไมเกินคาสมัครสมาชิกรายป

3. บริการรับ-สงสนามบิน
เดินทางไป-กลับที่พักและสนามบินอยางมีระดับและสะดวกสบายไดบอยถึง 5 ครั้งตลอด 3 ปดวยรถยนตบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส 7
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 48 ชั่วโมงผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com ทั้งนี้การจองตองไดรับการยืนยันทางอีเมลหรือ SMS
2) รถรับ-สงสนามบินใหบริการเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทานั้น (ไดแก สมุทรปราการ, นนทบุรี และปทุมธานี) โดยระยะทางจะตองไมเกิน 40 กิโลเมตร
จากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ทั้งนี้จะตองมีจำนวนผูโดยสารไมเกิน 3 คน (ผูใหญ 2 คน เด็ก 1 คน) และกระเปาเดินทางไมเกิน 2 ใบ
หมายเหตุ: หากตองการรถที่รองรับผูโดยสารและสัมภาระมากขึ้น สามารถทำการจองไดโดยมีคาใชจายเพิ่มเติม เชนเดียวกับการเดินทางเปนระยะทางไกลกวา 40 กิโลเมตร
3) การขอยกเลิกบริการภายในเวลานอยกวา 24 ชั่วโมงกอนเที่ยวบินไมวากรณีใดจะถือวาสมาชิกไดใชสิทธิ์ไปแลว
4) สิทธิพิเศษนี้สามารถใชบริการไดเฉพาะคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
5) BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผูโดยสารที่อยูในอาการมึนเมา หรือเปนที่ไมพึงประสงคของผูอื่น หรือหากพนักงานขับรถรูสึก
ไมปลอดภัยไมวาทางใดก็ตาม
6) BMW Excellence Club ไมมีหนาที่รับผิดชอบใดๆ ในการจัดการหรือดูแลรักษาสัมภาระ หีบหอ หรือทรัพยสินอื่น คุณจะตองรับผิดชอบความเสี่ยงในการจัดการสัมภาระ
และทรัพยสินสวนตัวอื่นๆ ดวยตัวเอง โดย BMW Excellence Club หรือพนักงานขับรถที่รับจางหรือรับจางชวงมาสามารถปฏิเสธการเดินทางในกรณีที่มีสัมภาระ
มากเกินไป ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความไมปลอดภัยในขณะขับขี่
7) หามนำอาวุธทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปน ขึ้นรถโดยเด็ดขาด (ไมวาจะอยูกับสัมภาระหรือพกติดตัว) การเคลื่อนยายวัตถุระเบิด ดอกไมไฟและวัตถุไวไฟ ติดไฟ มีพิษ วัสดุ
หรือวัตถุที่เปนอันตรายอื่นๆ หรือสัตวเลี้ยงหรือปศุสัตวทุกประเภทเปนสิ่งตองหามโดยเด็ดขาดแมวาจะขนยายในชองเก็บสัมภาระก็ตาม หากไดรับการยินยอมลวงหนา
จาก BMW Excellence Club Concierge คุณสามารถนำถังออกซิเจนสำหรับผูปวยขึ้นรถไดโดยตองเปนผูรับผิดชอบเอง
8) BMW Excellence Club จะไมรับผิดชอบความลมเหลวหรือลาชาใดๆ จากการปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา นอกจากนี้ ไมถือวา BMW Excellence Club ละเมิดขอผูกพัน
หากความลมเหลวหรือลาชาดังกลาวเกิดจากปจจัยตอไปนี้ อันไดแก เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินระดับชาติ จังหวัด หรือทองถิ่น สงครามหรือการกอการราย
การนัดหยุดงานหรือปดกิจการชั่วคราว หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ในอุตสาหกรรมหรือการคมนาคมที่เกิดจากบุคคลที่สาม การละเมิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือกฤษฎีกาใดๆ
โดยบุคคลที่สาม หรือสาเหตุอื่นที่อยูนอกการควบคุมของ BMW Excellence Club

4. ชองทางพิเศษผานจุดตรวจหนังสือเดินทางและบริการรถกอลฟไฟฟา
ตัวแทนของเราจะมารอพบคุณเมื่อมาถึงสนามบินและพาคุณขึ้นรถกอลฟไฟฟาโดยไมตองเขาคิวที่จุดตรวจหนังสือเดินทาง บริการนี้สามารถใชได 5 ครั้งในระยะเวลา 3 ป
ที่สนามบินสุวรรณภูมิเทานั้น
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 48 ชั่วโมง ผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) บริการนีไ้ มสามารถใชไดทส
่ี นามบินดอนเมืองหรือใชกบ
ั เทีย
่ วบินในประเทศ ทัง
้ นี้ หากคุณเดินทางเขาอาคารสนามบินทางประตูสำหรับรถรับ-สง จะไมมรี ถกอลฟจัดเตรียมไวให
3) สำหรับผูโดยสารขาเขา ตัวแทนจะถือปายที่มีชื่อของคุณมารอพบที่สะพานเทียบเครื่องบิน สวนผูโดยสารขาออก ตัวแทนจะถือปายชื่อมารอพบบริเวณทางเดินเทา
ประตู 1 ทั้งนี้ไมมีบริการรถกอลฟสำหรับผูโดยสารขาออก
4) การยกเลิกทุกกรณีตองกระทำในระยะเวลาไมต่ำกวา 24 ชั่วโมงกอนเครื่องบินขึ้นหรือลงจอด โดยการยกเลิกในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำคัญที่ทำใหตอง
มีการจองใหม เชน เปลี่ยนสนามบิน หรือเลื่อนวันที่จะรับบริการ และรวมถึงการปฏิเสธการรับบริการหรือไมมารับบริการ ทั้งนี้ ความหมายของ “การยกเลิก” มักไมรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกยอยเชนชื่อหรือหมายเลขเที่ยวบิน
5) หากหาตัวแทนไมพบกอนไดรับบริการ คุณตองติดตอหมายเลขโทรศัพทที่ระบุไวในอีเมลหรือ SMS ยืนยันการจอง กอนจะเปลี่ยนไปใชบริการอื่น การไมติดตอหมายเลข
ดังกลาวอาจถือเปนการไมมารับบริการ ซึ่งจะทำใหคุณไมไดรับเงินคืน
6) คุณตองผานกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ผูใหบริการไมมีหนาที่รับผิดชอบตอ
สินคาใดๆ ที่นำเขาสูราชอาณาจักร

5. ทริปครอบครัว
สนุกกับคนที่คุณรักในกิจกรรมที่เราคัดสรรเพื่อคุณ จากตัวเลือกตอไปนี้
A) พัทยา: ทริป 1 คืนสำหรับไมเกิน 8 ทานที่ ครอสทู พัทยา โอเชียนเฟยร พรอมลองเรือยอชตครึ่งวัน
B) อยุธยา: ทริปลองแมน้ำเจาพระยาในเรือแฮ็กเกอรคราฟตจากกรุงเทพ-อยุธยาสำหรับ 2 ถึง 4 ทาน พรอมที่พัก 1 คืน อาหารกลางวัน และอาหารเย็นที่โรงแรมเพนนินซูลา
C) ฮองกง: หองพัก 2 คืนที่โรงแรมดิสนียแลนดสำหรับ 2 ถึง 4 ทาน พรอมบัตรเขาสวนสนุกดิสนียแลนดหนึ่งวันจำนวน 4 ใบ
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 14 วัน ผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) หากโรงแรมที่เลือกไมสามารถใหบริการได จะมีโรงแรมเทียบเทาเสนอใหเปนทางเลือก
3) สิทธิพิเศษสำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
4) งดใหบริการระหวางวันที่ 5–15 กุมภาพันธ, 10–20 เมษายน, 1–10 ตุลาคม, 20 ธันวาคม–5 มกราคม

6. เครดิตสำหรับกิจกรรมสุดโปรด
เครดิตสำหรับกิจกรรมสุดโปรดมูลคา 10,000 บาท (เลือก 1 กิจกรรมจากรายการตอไปนี้)
A) เครดิตรับประทานอาหาร
a) โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
b) โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
c) โรงแรมบันยันทรี
B) เครดิตสปา
a) ตรัยญา
b) ธัญ สปา
c) ปญญปุริ
C) เครดิตกีฬา
a) ประสบการณตีกอลฟ: Siam Country Club Rolling hills Pattaya, Siam Country Club Waterside Pattaya, Siam Country Club Plantation Pattaya:
Siam Country Club Old Course Pattaya, Alpine Golf Club Pathum Thani, Alpine Golf Resort Chiang Mai , Riverdale Golf and
Country Club Pathum Thani, Summit Windmill Golf Club Samut Prakan, Black Mountain Hua Hin, Blue Canyon Country Club
Lakes Course Phuket, Blue Canyon Country Club Canyon Course Phuket, Chiang Mai Highlands , Banyan Golf Club Hua Hin
b) เรียนแลนเรือใบที่สโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ: Sailing Class at Royal Varuna Yacht Club
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) เครดิตดังกลาวใชไดกับอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคารตามที่ระบุดานบนเทานั้น
2) เครดิตใชไดครั้งเดียวเทานั้น ไมสามารถขอคืนเงินบางสวนหรือแลกเปนเงินสด
3) ไมสามารถใชรวมกับรายการลดราคาหรือสงเสริมการขายในภัตตาคารที่เลือก
4) กรุณาจองลวงหนาเปนเวลา 48 ชั่วโมงผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
5) สิทธิพิเศษสำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด

7. รับสิทธิ์เปนสมาชิก Club Marriott (หรือเลือกรับสิทธิประโยชนอื่นทดแทน)
อาหารและเครื่องดื่ม
• สวนลด 30% คาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโรงแรมในกรุงเทพฯ
• รับสวนลดสูงสุด 20% สําหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม ใชสวนลดไดสูงสุด 10 ทานตอครั้งที่รานอาหารของโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
หองพัก
• สวนลด 20% จากอัตราคาหองที่ดีที่สุดในวันนั้นๆ (Best Available Rate - BAR) สามารถใชไดกับโรงแรมและรีสอรทในแถบเอเชียแปซิฟค
• บัตรกำนัลหองพักฟรี 1 คืนที่โรงแรมในประเทศไทย
• บัตรกำนัลหองพักฟรีคืนที่ 2 เมื่อพักคืนแรกในราคามาตรฐานของโรงแรมที่เขารวมในประเทศไทย
สปา
• สวนลด 20% สำหรับใชบริการสปา ณ โรงแรมที่เขารวมในประเทศไทย
ฟตเนส
• สวนลด 10% สำหรับการสมัครสมาชิกฟตเนสรายป
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) สิทธิพิเศษนี้สำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสดได
2) สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถชำระคืนหรือแลกเปลี่ยนบางสวนเปนเงินสดได
3) สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นของภัตตาคาร
4) กรุณาแสดงบัตรสมาชิก Club Marriott ทุกครั้งที่มาเขารับบริการเพื่อใชสิทธิประโยชนของสมาชิก
5) การจองหองอาหารและที่พักขึ้นอยูกับจำนวนที่นั่งและหองพักที่ใหบริการได

BMW EXCELLENCE CLUB.
TERMS & CONDITIONS LONG TRIP EXPERIENCE.

1. Membership
BMW Excellence Club offers extraordinary experiences for extraordinary individuals—like yourself. Luxuriate in moments of indulgences
that embody your true essence and reﬂect your superior lifestyle, as well as make the most of our sensational privileges and elite
services that will take your life’s joys to new heights.
Terms and Conditions
1) When you receive your BMW Excellence Club card, the services described below will become available to you for three years until
the expiration date printed on it.
2) Membership rights and privileges belong exclusively to you as an owner of a BMW vehicle; they are nontransferable, nonrefundable,
and nonredeemable for cash.
3) You may be requested to provide us with personal information for booking, ordering, purchasing, or offering products or services.
You must promptly notify us if any detail provided has changed. Your information will always be kept conﬁdential.
4) BMW Excellence Club may cancel or suspend your membership if you infringe upon these Terms and Conditions.
5) BMW Excellence Club may update or change these Terms and Conditions from time to time and will notify you of any changes
through BMW Excellence Club newsletter, website, email, mail or other courier services.
6) Your continued use of the services will constitute your acceptance of the altered Terms and Conditions.
2. BMW Excellence Club Concierge
BMW Excellence Club Concierge will be at your disposal 24 hours a day, seven days a week, throughout the next three years.
BMW Excellence Club Concierge provides travel and holiday recommendations, gift research, unique experience arrangement,
admission to special events and special-occasion productions, extraordinary concierge services, and other services set out on the
BMW Excellence Club website (www.bmw.co.th/bmw-excellence-club.html).
BMW Excellence Club Concierge can be reached at +666 1018 7777 or send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
Terms and Conditions
1) BMW Excellence Club Concierge may add or withdraw any of its services, as well as to refuse any immoral, illegal, unjust, or
impossible requests.
2) Any services, products, or beneﬁts purchased through or provided by BMW Excellence Club Concierge will also be subject to the
terms and conditions of the supplier. You are required to comply with these additional terms and conditions.
3) You cannot change or cancel any services initiated by BMW Excellence Club Concierge upon your request without the supplier’s
consent. All expenses incurred from such change or cancellation will be your direct responsibility.
4) Within reason, BMW Excellence Club Concierge will do its best to provide the service to you and to assist you in any dealings with
the supplier to ensure your maximum satisfaction. If BMW Excellence Club Concierge is unable to deal with any requests, we will
inform you as soon as possible.
5) BMW Excellence Club Concierge acts as a facilitator only. All expenses incurred will be your responsibility.
6) BMW Excellence Club and its agents may record any correspondence and conversation with you and to make use of any such
recording in any proceedings, subject to Thai law. The parties must submit to the nonexclusive jurisdiction of Thailand.
7) BMW Excellence Club may collect and use your personal information under its Privacy Policy published on the BMW Excellence Club
website to administer services, as well as process your bookings, orderings, purchases, or provide you with products or services.
BMW Excellence Club may, for this purpose, disclose such information to third parties, including but not limited to agents, contractors,
service providers, and suppliers.
8) BMW Excellence Club’s maximum liability to you for breaching any of its obligations hereunder shall be limited to the value of the
annual membership fee.
3. Limousine Service
Travel in style from your residence to the airport (or vice versa) up to 5 times over the next three years by BMW 7 Series with complete ease.
Terms and Conditions
1) Reservations must be made at least 48 hours in advance through BMW Excellence Club Concierge. Please call +666 1018 7777 or
send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com. All reservations must be conﬁrmed by email or SMS.
2) The service is valid only in Bangkok and areas in its vicinities (including Samut Prakan, Nonthaburi and Pathum Thani) and within
a 40-kilometer radius from either Suvarnabhumi Airport or Don Muang Airport. There is a maximum occupancy of three passengers
(two adults and one child) and two suitcases.
NOTE: Vehicles that carry a larger number of passengers and luggage are available and are to be booked as required, subject to
additional charges. Additional charges will also apply if you travel outside the 40-kilometer radius.
3) Any cancellations made less than 24 hours before the scheduled ﬂight will be considered full redemptions.
4) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
5) BMW Excellence Club Concierge may refuse to transport persons who are intoxicated, or who are or are likely to become
objectionable to other persons, or if the driver feels threatened in any way.
6) BMW Excellence Club does not assume any responsibility whatsoever for the handling or maintenance of any luggage, parcels,
or other property. Baggage and all other personal property will be handled only at your own risk. BMW Excellence Club or its
contracted or subcontracted drivers may refuse to make the journey due to excessive luggage, which could result in the vehicle
being unsafe while in motion.
7) Weapons of any type, including ﬁrearms, are strictly forbidden (whether in your baggage or on you). Transportation of explosives,
ﬁreworks, and other ﬂammable, combustible, toxic, or otherwise dangerous material or items, or pets or livestock of any kind are also
strictly forbidden, even if intended to be transported in the baggage compartment of the vehicle. If approved beforehand by BMW
Excellence Club Concierge, an oxygen tank for medical use is permitted, but if so, at your sole responsibility.
8) BMW Excellence Club shall not be liable for any failure or delay in performing its obligations under the service contract. In addition,
BMW Excellence Club shall not be deemed in breach of its obligations if such failure or delay is due to the following: Acts of God;
natural disasters; national, state or local states of emergency; acts of war or terrorism; labor strikes or lock-outs; or other industrial or
transportation accident caused by any third party; any violation of law, regulation or ordinance by any third party; or any other cause
not within the control of the BMW Excellence Club.
4. Fast-Track Passport Control & Electric Cart Service
Upon arrival, an agent will greet and escort you in an electric cart and assist through passport control process smoothly with fast-track
service. This service is available to you ten times during the three-year period at Bangkok Suvarnabhumi Airport only.
Terms and Conditions
1) Reservations must be made at least 48 hours in advance through BMW Excellence Club Concierge. Please call +666 1018 7777 or
send an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) These services are not available at Don Muang Airport or for any domestic ﬂights. If you arrive at the terminal through a bus gate,
the cart will not be available either.
3) For arrivals, an agent will meet you at the jet bridge with your name on a greeting board. For departures, an agent will meet you at
the curbside of Gate 1 with your name on a greeting board. Carts are not available for departures.
4) All cancellations should be made 24 hours before the actual time of departure or arrival. A cancellation, in this instance, refers to a
signiﬁcant change involving rebookings, such as the airport or the day of service, and includes service declined and no-shows. The
meaning of "cancellation" will not typically include minor changes, such as name or ﬂight number.
5) If you are unable to locate the agent at the start of the service, it is your responsibility to call the relevant telephone number as shown
on your conﬁrmation email or SMS before making alternative arrangements. Failure to do so may be treated as a no-show, in which
instance no refund will be made.
6) You will need to undergo all immigration and custom inspection processes required by Thai law. The service provider will not be
responsible for any goods imported into the kingdom.
5. Long Trip
Fullﬁll travel experience with 4 days 3 nights stay in a major cities. Please choose one of the following three destinations:
A) New York: New York Hilton Midtown
B) London: The Capital London Hotel or Millennium Hotel Knightsbridge London
C) San Francisco: InterContinental Mark Hopkins
Terms and Conditions
1) Please make a reservation at least 14 days in advance through BMW Excellence Club Concierge by calling +666 1018 777 or sending
an email to bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) If the chosen hotel is unavailable, an equivalent will be provided as an option.
3) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
4) Not valid during Feb 5–15, Apr 10–20, Oct 1–10, Dec 20–Jan 5
6. Flexible credit of THB 10,000
Flexible credit 10,000THB (Choose one from below activities)
A) Dining credit
a) Mandarin Oriental
b) Anantara Siam Bangkok
c) Banyan Tree
B) Spa credit
a) TRIA
b) THANN Spa
c) Panpuri
C) Sport credit
a) Golf Experience: Siam Country Club Rolling hills Pattaya, Siam Country Club Waterside Pattaya, Siam Country Club
Plantation Pattaya: Siam Country Club Old Course Pattaya, Alpine Golf Club Pathum Thani, Alpine Golf
Resort Chiang Mai, Riverdale Golf and Country Club Pathum Thani, Summit Windmill Golf Club Samut
Prakan, Black Mountain Hua Hin, Blue Canyon Country Club Lakes Course Phuket, Blue Canyon Country
Club Canyon Course Phuket, Chiang Mai Highlands, Banyan Golf Club Hua Hin
b) Sailing Class:
Sailing Class at Royal Varuna Yacht Club
Terms and Conditions
1) The complimentary credit can be used on food and beverage only at one of the restaurants stated above.
2) The credit must be used in one go. It cannot be partially refunded and/or exchanged for cash.
3) The credit is not valid in conjunction with any discount or other promotion of the chosen restaurant.
4) Please make a reservation 48 hours in advance via BMW Excellence Club Concierge by calling +666 1018 7777 or sending an email to
bmwexcellence@theblacktie-service.com
5) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
7. Club Marriott (or another preferred privilege)
Dining
• Maximum 30% off Food and Beverage for maximum of 20 persons valid at all participating hotels in Thailand
• Up to 20% off Food and Beverage bill for a maximum of 10 persons when dining at the outlets of any other participating
Marriott International hotels in Asia-Paciﬁc
Accommodation
• Up to 20% off Best Available Rate valid at all participating hotels in Asia Paciﬁc
• One night complementary room accommodation valid at all participating hotels in Thailand
• Three vouchers of book standard rate for 1st night and received 2nd night for free valid at all participating hotels in Thailand
Spa
• 20% off spa treatments at all participating hotels in Thailand
Fitness
• 10% off on ﬁtness/health club membership valid at all participating hotels in Thailand (excluding Courtyard by Marriott Bangkok
and Marriott Executive Apartments Bangkok Sukhumvit Park.)
Terms and Conditions
1) This privilege belongs exclusively to you; it is nontransferable, nonrefundable, and nonredeemable for cash.
2) This privilege cannot be partially refunded and/or exchanged for cash.
3) This privilege is not valid in conjunction with any discount or other promotion of the chosen restaurant.
4) Club Marriott membership card must be presented on each visit for the beneﬁt to be granted.
5) All dining and accommodation bookings are subject to reservation and availability.

BMW EXCELLENCE CLUB.
TERMS & CONDITIONS LONG TRIP EXPERIENCE.

1. การเปนสมาชิก
BMW Excellence Club มอบประสบการณสุดพิเศษใหคนพิเศษเชนคุณ เพลิดเพลินกับประสบการณพิเศษที่ตอบสนองตัวตนและไลฟสไตลในแบบที่คุณเปน พรอมสิทธิประโยชน
และบริการสุดเอ็กซคลูซีฟที่จะทำใหคุณสนุกกับการใชชีวิตขึ้นไปอีกระดับ
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) เมื่อไดรับบัตรสมาชิก BMW Excellence Club แลว คุณสามารถรับบริการเหลานี้เปนเวลาสามป จนถึงวันหมดอายุตามที่ระบุไวบนบัตร
2) สิทธิและสิทธิประโยชนสำหรับสมาชิกเปนของเจาของรถยนต BMW เทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
3) คุณอาจตองแจงขอมูลสวนตัวแก BMW Excellence Club เพื่อใชในการจอง สั่งซื้อ ชำระเงิน หรือนำเสนอสินคาและบริการ และแจงใหเราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ดังกลาว ทั้งนี้ขอมูลตางๆ จะถูกเก็บรักษาเปนความลับ
4) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือระงับการเปนสมาชิกของผูถือบัตร หากมีการละเมิดขอกำหนดและเงื่อนไข
5) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขอกำหนดและเงื่อนไขเปนครั้งคราวตามสมควร โดยจะมีการแจงถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางจดหมายขาว
จาก BMW Excellence Club เว็บไซต อีเมล จดหมาย หรือชองทางสื่อสารอื่นๆ
6) การใชบริการของผูถือบัตรแสดงถึงการยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนแปลง

2. BMW Excellence Club Concierge
BMW Excellence Club Concierge พรอมใหบริการคุณ 24 ชั่วโมง ไมมีวันหยุดตลอดระยะเวลา 3 ป
BMW Excellence Club Concierge ใหบริการแนะนำการเดินทางและวันหยุดพักผอนของคุณ จัดหาของกำนัล ประสบการณแปลกใหม บัตรเขารวมกิจกรรมและรายการใน
โอกาสพิเศษตางๆ และบริการอื่นๆ ใหคุณตามที่ระบุไวในเว็บไซต BMW Excellence Club (www.bmw.co.th/bmw-excellence-club.html)
เพียงคุณติดตอ BMW Excellence Club Concierge หมายเลข +666 1018 7777 และอีเมล bmwexcellence@theblacktie-service.com
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมหรือยกเลิกบริการใดๆ ตลอดจนปฏิเสธคำขอที่ขัดตอศีลธรรม กฎหมาย หรือไมอยูในวิสัยที่ปฏิบัติไดจริง
2) บริการ สินคา และสิทธิประโยชนที่จัดหาโดยหรือชำระเงินผาน BMW Excellence Club Concierge อยูภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขของผูใหบริการ ซึ่งคุณจำเปนตองปฏิบัติ
ตามขอกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหลานี้ดวย
3) คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการตางๆ ที่แจงความจำนงผาน BMW Excellence Club Concierge ได โดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหบริการ และตอง
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกลาวทั้งหมด
4) BMW Excellence Club Concierge จะพยายามใหบริการและชวยเหลือคุณในการติดตอกับผูใหบริการอยางเต็มความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อรับประกัน
ความพึงพอใจสูงสุด หาก BMW Excellence Club Concierge ไมสามารถทำตามคำขอใด จะมีการแจงใหคุณทราบโดยเร็วที่สุด
5) BMW Excellence Club Concierge ทำหนาที่เปนผูประสานงานการใหบริการเทานั้น คุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ดวยตัวเอง
6) BMW Excellence Club และตัวแทนขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกการโตตอบและสนทนากับคุณ และนำบันทึกดังกลาวไปใชในการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายแหง
ราชอาณาจักรไทย โดยคุณตองยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแหงศาลไทย ซึ่งมิใชศาลที่มีเขตอำนาจแตเพียงผูเดียว
7) BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บและใชขอมูลสวนตัวของคุณภายใตนโยบายความเปนสวนตัวที่ไดเผยแพรทางเว็บไซตของ BMW Excellence Club
เพื่อบริหารจัดการการใหบริการ ตลอดจนดำเนินการจอง สั่งซื้อ ซื้อ หรือจัดหาผลิตภัณฑและบริการตางๆ BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวแกบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงตัวแทน ผูรับเหมา ผูใหบริการ และผูคา เพื่อจุดประสงคขางตน
8) ภาระความรับผิดสูงสุดของ BMW Excellence Club ตอสมาชิกตอการละเมิดขอผูกพันใดๆ ดังตอไปนี้จะมีมูลคาไมเกินคาสมัครสมาชิกรายป

3. บริการรับ-สงสนามบิน
เดินทางไป-กลับที่พักและสนามบินอยางมีระดับและสะดวกสบายไดบอยถึง 5 ครั้งตลอด 3 ปดวยรถยนตบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส 7
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 48 ชั่วโมงผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com ทั้งนี้การจองตองไดรับการยืนยันทางอีเมลหรือ SMS
2) รถรับ-สงสนามบินใหบริการเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทานั้น (ไดแก สมุทรปราการ, นนทบุรี และปทุมธานี) โดยระยะทางจะตองไมเกิน 40 กิโลเมตร
จากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ทั้งนี้จะตองมีจำนวนผูโดยสารไมเกิน 3 คน (ผูใหญ 2 คน เด็ก 1 คน) และกระเปาเดินทางไมเกิน 2 ใบ
หมายเหตุ: หากตองการรถที่รองรับผูโดยสารและสัมภาระมากขึ้น สามารถทำการจองไดโดยมีคาใชจายเพิ่มเติม เชนเดียวกับการเดินทางเปนระยะทางไกลกวา 40 กิโลเมตร
3) การขอยกเลิกบริการภายในเวลานอยกวา 24 ชั่วโมงกอนเที่ยวบินไมวากรณีใดจะถือวาสมาชิกไดใชสิทธิ์ไปแลว
4) สิทธิพิเศษนี้สามารถใชบริการไดเฉพาะคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
5) BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผูโดยสารที่อยูในอาการมึนเมา หรือเปนที่ไมพึงประสงคของผูอื่น หรือหากพนักงานขับรถรูสึก
ไมปลอดภัยไมวาทางใดก็ตาม
6) BMW Excellence Club ไมมีหนาที่รับผิดชอบใดๆ ในการจัดการหรือดูแลรักษาสัมภาระ หีบหอ หรือทรัพยสินอื่น คุณจะตองรับผิดชอบความเสี่ยงในการจัดการสัมภาระ
และทรัพยสินสวนตัวอื่นๆ ดวยตัวเอง โดย BMW Excellence Club หรือพนักงานขับรถที่รับจางหรือรับจางชวงมาสามารถปฏิเสธการเดินทางในกรณีที่มีสัมภาระ
มากเกินไป ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความไมปลอดภัยในขณะขับขี่
7) หามนำอาวุธทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปน ขึ้นรถโดยเด็ดขาด (ไมวาจะอยูกับสัมภาระหรือพกติดตัว) การเคลื่อนยายวัตถุระเบิด ดอกไมไฟและวัตถุไวไฟ ติดไฟ มีพิษ วัสดุ
หรือวัตถุที่เปนอันตรายอื่นๆ หรือสัตวเลี้ยงหรือปศุสัตวทุกประเภทเปนสิ่งตองหามโดยเด็ดขาดแมวาจะขนยายในชองเก็บสัมภาระก็ตาม หากไดรับการยินยอมลวงหนา
จาก BMW Excellence Club Concierge คุณสามารถนำถังออกซิเจนสำหรับผูปวยขึ้นรถไดโดยตองเปนผูรับผิดชอบเอง
8) BMW Excellence Club จะไมรับผิดชอบความลมเหลวหรือลาชาใดๆ จากการปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา นอกจากนี้ ไมถือวา BMW Excellence Club ละเมิดขอผูกพัน
หากความลมเหลวหรือลาชาดังกลาวเกิดจากปจจัยตอไปนี้ อันไดแก เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินระดับชาติ จังหวัด หรือทองถิ่น สงครามหรือการกอการราย
การนัดหยุดงานหรือปดกิจการชั่วคราว หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ในอุตสาหกรรมหรือการคมนาคมที่เกิดจากบุคคลที่สาม การละเมิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือกฤษฎีกาใดๆ
โดยบุคคลที่สาม หรือสาเหตุอื่นที่อยูนอกการควบคุมของ BMW Excellence Club

4. ชองทางพิเศษผานจุดตรวจหนังสือเดินทางและบริการรถกอลฟไฟฟา
ตัวแทนของเราจะมารอพบคุณเมื่อมาถึงสนามบินและพาคุณขึ้นรถกอลฟไฟฟาโดยไมตองเขาคิวที่จุดตรวจหนังสือเดินทาง บริการนี้สามารถใชได 5 ครั้งในระยะเวลา 3 ป
ที่สนามบินสุวรรณภูมิเทานั้น
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 48 ชั่วโมง ผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) บริการนีไ้ มสามารถใชไดทส
่ี นามบินดอนเมืองหรือใชกบ
ั เทีย
่ วบินในประเทศ ทัง
้ นี้ หากคุณเดินทางเขาอาคารสนามบินทางประตูสำหรับรถรับ-สง จะไมมรี ถกอลฟจัดเตรียมไวให
3) สำหรับผูโดยสารขาเขา ตัวแทนจะถือปายที่มีชื่อของคุณมารอพบที่สะพานเทียบเครื่องบิน สวนผูโดยสารขาออก ตัวแทนจะถือปายชื่อมารอพบบริเวณทางเดินเทา
ประตู 1 ทั้งนี้ไมมีบริการรถกอลฟสำหรับผูโดยสารขาออก
4) การยกเลิกทุกกรณีตองกระทำในระยะเวลาไมต่ำกวา 24 ชั่วโมงกอนเครื่องบินขึ้นหรือลงจอด โดยการยกเลิกในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำคัญที่ทำใหตอง
มีการจองใหม เชน เปลี่ยนสนามบิน หรือเลื่อนวันที่จะรับบริการ และรวมถึงการปฏิเสธการรับบริการหรือไมมารับบริการ ทั้งนี้ ความหมายของ “การยกเลิก” มักไมรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกยอยเชนชื่อหรือหมายเลขเที่ยวบิน
5) หากหาตัวแทนไมพบกอนไดรับบริการ คุณตองติดตอหมายเลขโทรศัพทที่ระบุไวในอีเมลหรือ SMS ยืนยันการจอง กอนจะเปลี่ยนไปใชบริการอื่น การไมติดตอหมายเลข
ดังกลาวอาจถือเปนการไมมารับบริการ ซึ่งจะทำใหคุณไมไดรับเงินคืน
6) คุณตองผานกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ผูใหบริการไมมีหนาที่รับผิดชอบตอ
สินคาใดๆ ที่นำเขาสูราชอาณาจักร

5. ทริปตางประเทศ
คุณสามารถใชบริการการเดินทาง 4 วัน 3 คืน สำหรับ 2 ทาน ที่ มหานครนิวยอรก ลอนดอน และซาน ฟรานซิสโก
A) นิวยอรก : New York Hilton Midtown
B) ลอนดอน : The Capital London Hotel or Millennium Hotel Knightsbridge London
C) ซาน ฟรานซิสโก: InterContinental Mark Hopkins
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 14 วัน ผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
2) หากโรงแรมที่เลือกไมสามารถใหบริการได จะมีโรงแรมเทียบเทาเสนอใหเปนทางเลือก
3) สิทธิพิเศษสำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด
4) งดใหบริการระหวางวันที่ 5–15 กุมภาพันธ, 10–20 เมษายน, 1–10 ตุลาคม, 20 ธันวาคม–5 มกราคม

6. เครดิตสำหรับกิจกรรมสุดโปรด
เครดิตสำหรับกิจกรรมสุดโปรดมูลคา 10,000 บาท (เลือก 1 กิจกรรมจากรายการตอไปนี้)
A) เครดิตรับประทานอาหาร
a) โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
b) โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
c) โรงแรมบันยันทรี
B) เครดิตสปา
a) ตรัยญา
b) ธัญ สปา
c) ปญญปุริ
C) เครดิตกีฬา
a) ประสบการณตีกอลฟ: Siam Country Club Rolling hills Pattaya, Siam Country Club Waterside Pattaya, Siam Country Club Plantation Pattaya:
Siam Country Club Old Course Pattaya, Alpine Golf Club Pathum Thani, Alpine Golf Resort Chiang Mai , Riverdale Golf and
Country Club Pathum Thani, Summit Windmill Golf Club Samut Prakan, Black Mountain Hua Hin, Blue Canyon Country Club
Lakes Course Phuket, Blue Canyon Country Club Canyon Course Phuket, Chiang Mai Highlands , Banyan Golf Club Hua Hin
b) เรียนแลนเรือใบที่สโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ: Sailing Class at Royal Varuna Yacht Club
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) เครดิตดังกลาวใชไดกับอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคารตามที่ระบุดานบนเทานั้น
2) เครดิตใชไดครั้งเดียวเทานั้น ไมสามารถขอคืนเงินบางสวนหรือแลกเปนเงินสด
3) ไมสามารถใชรวมกับรายการลดราคาหรือสงเสริมการขายในภัตตาคารที่เลือก
4) กรุณาจองลวงหนาเปนเวลา 48 ชั่วโมงผานทาง BMW Excellence Club Concierge โดยโทร +666 1018 7777 หรือสงอีเมลมาที่
bmwexcellence@theblacktie-service.com
5) สิทธิพิเศษสำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสด

7. รับสิทธิ์เปนสมาชิก Club Marriott (หรือเลือกรับสิทธิประโยชนอื่นทดแทน)
อาหารและเครื่องดื่ม
• สวนลด 30% คาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโรงแรมในกรุงเทพฯ
• รับสวนลดสูงสุด 20% สําหรับคาอาหารและเครื่องดื่ม ใชสวนลดไดสูงสุด 10 ทานตอครั้งที่รานอาหารของโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
หองพัก
• สวนลด 20% จากอัตราคาหองที่ดีที่สุดในวันนั้นๆ (Best Available Rate - BAR) สามารถใชไดกับโรงแรมและรีสอรทในแถบเอเชียแปซิฟค
• บัตรกำนัลหองพักฟรี 1 คืนที่โรงแรมในประเทศไทย
• บัตรกำนัลหองพักฟรีคืนที่ 2 เมื่อพักคืนแรกในราคามาตรฐานของโรงแรมที่เขารวมในประเทศไทย
สปา
• สวนลด 20% สำหรับใชบริการสปา ณ โรงแรมที่เขารวมในประเทศไทย
ฟตเนส
• สวนลด 10% สำหรับการสมัครสมาชิกฟตเนสรายป
ขอกำหนดและเงื่อนไข
1) สิทธิพิเศษนี้สำหรับคุณเทานั้น ไมสามารถโอน ชำระคืน หรือแลกเปนเงินสดได
2) สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถชำระคืนหรือแลกเปลี่ยนบางสวนเปนเงินสดได
3) สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถใชรวมกับสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นของภัตตาคาร
4) กรุณาแสดงบัตรสมาชิก Club Marriott ทุกครั้งที่มาเขารับบริการเพื่อใชสิทธิประโยชนของสมาชิก
5) การจองหองอาหารและที่พักขึ้นอยูกับจำนวนที่นั่งและหองพักที่ใหบริการได

