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INSPIRE HUB MEMBER
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1. ออลล อินสไปร เลาจน เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 11.00 – 21.00 น.
2. บริการและสิทธิพิเศษตางๆ ในออลล อินสไปร เลาจน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใหบริการเฉพาะลูกคาของออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท ที่โอนกรรมสิทธิ์แลว
โดยมีรายชื่อและหมายเลขโทรศัพทบันทึกอยูในระบบฐานขอมูลรายชื่อในการขอเขารับบริการของทางบริษัทเทานั้น
3. สมาชิก อินสไปร ฮับ และผูติดตามทุกทานที่จะเขาใชบริการออลล อินสไปร เลาจน ตองลงทะเบียน ณ จุดตอนรับ (Reception) โดยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน,
หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) พรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือที่ตรงกับฐานขอมูล กอนการรับบริการทุกครั้ง
a. รับสิทธ์ิบริการ Wi-Fi Password
b. รับสิทธ์ิบริการ เซตขนมและเครื่องดื่ม (Complimentary Set)
หมายเหตุ: สมาชิก อินสไปร ฮับ และผูติดตามจะตองลงทะเบียนยืนยันตัวตนผูที่เขาใชบริการภายในออลล อินสไปร เลาจน ทุกทาน เพื่อความปลอดภัยและรักษาสิทธิ์
การใชบริการสำหรับสมาชิก อินสไปร ฮับ เทานั้น
4. สมาชิก อินสไปร ฮับ สามารถเขาใชบริการและมีผูติดตามได 1 ทาน
5. สมาชิก อินสไปร ฮับ รับเซตขนมและเครื่องดื่ม (Complimentary Set) โดยไมมีคาใชจาย 1 เซต แรก โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์จำนวน 1 เซต / ทาน / วัน
สำหรับผูติดตามที่ประสงคจะรับเซตขนมและเครื่องดื่ม (Complimentary Set) จะตองชำระคาใชจาย 250 บาท / ทาน / เซต
6. เด็กที่มีสวนสูงไมเกิน 120 เซนติเมตร สามารถเขาใชบริการไดพรอมสิทธิ์หลัก โดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดบริการเสิรฟเซตขนมและเครื่องดื่ม
(Complimentary Set)
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ งดนำอาหาร เครื่องดื่ม ไอศครีม จากภายนอกเขามารับประทานในออลล อินสไปร เลาจน และมิใหนำขนมและเครื่องดื่ม (Complimentary Set)
ออกนอกพื้นที่
8. เพื่อความสะดวกของของสมาชิก อินสไปร ฮับ ทานอื่นๆ ในการใชบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใหสมาชิกกรุณาใชบริการไมเกินครั้งละ 2 ชั่วโมง / วัน
9. เนื่องจากพื้นที่การใหบริการของ ออลล อินสไปร เลาจน มีจำนวนจำกัด หากในชวงเวลาใดที่มีผูใชบริการจำนวนมากหรือหนาแนน ทางออลล อินสไปร เลาจน
ขอสงวนสิทธิ์ใหบริการเฉพาะสมาชิก อินสไปร ฮับ เทานั้น โดยไมรวมผูติดตาม
10. เพื่อไมใหเปนการรบกวนของสมาชิก อินสไปร ฮับ ทานอื่นๆ ที่เขามาใชบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหใช ออลล อินสไปร เลาจน เปนพื้นที่สำหรับการติดตอ
ธุรกิจหรือตกลงธุรกรรมใดๆ ในเชิงการคาหรือพาณิชย รวมไปถึงมิใหใชพื้นที่ในการสอนหนังสือหรือกวดวิชา
11. สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกวา 15 ป ผูสูงอายุ หรือผูปวยที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ จะไมสามารถเขาใชบริการออลล อินสไปร เลาจนได โดยไมมีผูปกครองหรือ
ผูดูแลอยูดวย
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากของหรือทรัพยสินใดๆ และขอความรวมมือสมาชิก อินสไปร ฮับ ในการดูแลทรัพยสินของทาน โดยไมวางสิ่งของทิ้งไวโดยปราศจาก
การดูแลและกรุณาตรวจสอบทรัพยสินของทานกอนออกจากพื้นที่ ออลล อินสไปร เลาจน
13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอความเสียหาย หรือการสูญหายของทรัพยสินของทานในระหวางการใชพื้นที่ออลล อินสไปร เลาจน ทุกกรณี
14. บริษัทไมอนุญาตใหนำสัตวเลี้ยงทุกชนิดเขามาในบริเวณ ออลล อินสไปร เลาจน
15. ออลล อินสไปร เลาจน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดจากความเสียหายของทรัพยสินอันเกิดจากการใชงานผิดประเภท ภายใน ออลล อินสไปร เลาจน
รวมถึงกรณีการลักทรัพยสินออกนอกพื้นที่
16. กรุณางดการใชเสียงดัง เพื่อมิใหเปนการรบกวนสมาชิกทานอื่น
17. ออลล อินสไปร เลาจน ขอสงวนสิทธิ์ในการใหบริการ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา และตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดและความ
สุนทรียแหงการใชบริการของสมาชิก อินสไปร ฮับ รวมกัน

INSPIRE HUB MEMBERS
TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE FOR ALL INSPIRE LOUNGE ACCESS

1.

Opening hours Monday - Sunday 11.00 a.m. – 09.00 p.m.

2. All Inspire Lounge services and privileges, the company reserves the right only to All Inspire Development customers who has already transferred
ownership, members who has their name and mobile phone number recorded in the company database.
3. Prior to entering the lounge, Inspire Hub members and guests are required to register at the reception desk. Members must show their identification
card, passport, or driver's license for proof of identity together with the mobile phone number that has already been registered in the database.
Facilities:
a. Free Wi-Fi
b. Complimentary Set (snack with refreshment)
Remarks: Inspire Hub members and guests have to register for identity verification before entering the lounge for security reason and to maintain
the exclusivity of the lounge for members only.
4. Inspire Hub members can bring 1 guest with them.
5. Members are entitled to receive only 1 complimentary set per day. Additional price of 250 baht / guest / set will be charge to the guest if they
order the complimentary set.
6. Children with the height less than 120 cm. can access to the lounge with no charge. The company reserves the right not to serve the snack and
refreshment (complimentary Set).
7. No outside food allowed in the lounge and complimentary set are not allowed to be taken outside from the lounge.
8. For the convenience of other guests, Inspire Hub members are allowed to use the lounge only 2 hours per day.
9. Due to the limited space of the lounge, in case there are many guests, the company reserves the right to service only the Inspire Hub members,
this excludes guest (follower).
10. The company reserves the right not to permit members using the lounge for business dealing area, transaction agreement or commercial use.
11. Children less than 15 years old, elder or patient who needs special care cannot access the All Inspire Lounge without parent or attendant.
12. The company reserves the right not to accept any luggage or belongings. The company shall not be liable to a guest for any loss or damage to
property caused by the misconduct or negligence of a guest.
13. The company reserves the right no responsibility for damage or in case you are lost your belongings while you are lost your belongings while you
are in the All Inspire Lounge.
14. Pets are not allowed in All Inspire Lounge.
15. The company reserves the right to charge in case of damage in the All Inspire Lounge; this is including in case of stealing assets.
16. Please keep the noise low while using the lounge.
17. The company reserves the right to cancel, adjust terms and conditions without prior notice for the ultimate benefit and aesthetics of using the
services, at the All Inspire Lounge.

