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ข้อกําหนดและเงื�อนไขทั�วไป 
กรุณาอ่านเงื�อนไขการสํารองที�พกัโดยละเอียด 

การส่งคําสั�งสํารองที�พกัถือเป็นการตกลงตามข้อกําหนดและเงื�อนไขนี1แล้ว 
นิยามศัพท์ 
“คลับเมด” และ “พวกเรา” หมายถึง บริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท Club 
Mediterranee Group ซึ; งอาจจะหมายถึงบริษทัเดียวหรือหลายบริษทัก็ได ้ซึ; ง
รวมถึง Club Med Asie S.A และบริษทัลูกและบริษทัในเครืออื;น ๆ ของ Club 
Med Asie   “สาํนกังานขายของคลบัเมด” หมายถึง บริษทั วาคองซ์สยาม (คลบั
เมด) จาํกดั เลขที;ผูเ้สียภาษี >=>XX YZ>> @Y?[ ตวัแทนของคลบัเมดที;รับสาํรอง
ที;พกัจากลูกคา้  “รีสอร์ต” หมายถึง รีสอร์ตสาํหรับคลบัเมดฮอลิเดยข์องลูกคา้ 
“ฝ่ายจัดการของคลับเมด” หมายถึง หน่วยงานที;ทําหน้าที;บริหารจัดการ           
รีสอร์ตของคลบัเมด  “ลูกคา้” หมายถึง บุคคลที;ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม
การสํารองที;พกั และ “แขกของลูกคา้” หมายถึง บุคคลที;ลูกคา้สํารองแพคเกจ
คลบัเมดฮอลิเดยใ์ห้ 

5. ค่าบริการ   
ค่าบริการสําหรับคลับเมดฮอลิเดยจ์ะกําหนดเป็นเงินบาทไทย (Thai Baht, 
THB) ซึ; งเป็นไปตามอตัราแลกเปลี;ยนและอตัราค่าขนส่งซึ;งมีผลบงัคบัใช้อยู่
ในขณะนัdน และอาจถูกเปลี;ยนแปลงหรือเรียกเก็บเพิ;มเติมได้ในเวลาใด ๆ 
ก่อนการเดินทางในกรณีที;อัตราแลกเปลี;ยนหรืออัตราค่าขนส่งมีการ
เปลี;ยนแปลง การสาํรองที;พกัผ่านสาํนกังานขายของคลบัเมดหรือผ่านเวบ็ไซต์
ของพวกเรา (www.clubmed.co.th) ตามค่าบริการที;แสดงไวน้ัdนใชส้ําหรับผูที้;
พกัอาศยัในประเทศไทยเท่านัdน 
 

7. ค่าบริการที�รวมอยู่ในคลับเมดฮอลิเดย์ 
 
เมื�อลูกค้าสํารองแพคเกจสําหรับรีสอร์ตเท่านั1น 
การพกัที;รีสอร์ต: 

- ห้องพกัที;รีสอร์ต ค่าบริการที;ประกาศเป็นราคาห้องพกัแบบ Twin 
Share  เด็กที;อายุตํ;ากว่า =Y ปี อาจจะต้องพกัร่วมกับผูป้กครอง
และค่าบริการสาํหรับเด็กที;ประกาศไวไ้ดค้าํนึงถึงกรณีนีdแลว้ 

- อาหารเชา้ อาหารกลางวนัและอาหารเยน็รวมทัdงไวน์และเบียร์ใน
ระหว่างอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ดว้ย 

- เครื; องดื;มและของทานเล่นที;บาร์ตลอดวนั (ยกเว้นเครื;องดื;ม
แอลกอฮอลที์;กาํหนด) นอกเหนือจากมืdออาหารปกติ 

- กิจกรรมและสิ;งอาํนวยความสะดวกของรีสอร์ตทัdงหมดรวมอยู่
ในแพคเกจนีd  ทัd งนีd ตามที;อธิบายไวใ้นขอ้มูลสินคา้และบริการ 
(การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที;กาํหนดในรีสอร์ตและอาจ
มีการเปลี;ยนแปลงได)้  

 
 
 

เมื�อลูกค้าสํารองแพคเกจการเดินทางทางอากาศ/เรือเฟอร์รี�/รถบัส/รถไฟ: 
 
แพคเกจนีdรวมบริการที;พกัในรีสอร์ตตามที;ระบุไวข้า้งตน้และบริการดงัต่อไปนีd  

- ตัiวโดยสารไปกลบัสาํหรับเครื;องบิน/เรือเฟอร์รี;/รถบสั/รถไฟ 
- บริการรับส่งภายในพืdนที;จากสนามบิน / ท่าเรือเฟอร์รี;  / ท่ารถบสั /

สถานีรถไฟ มายงัรีสอร์ตของคลบัเมด 
 
ส่วนที�ไม่รวมอยู่ในค่าบริการของแพคเกจคลับเมดฮอลิเดย์:  

- ค่าใช้จ่ายเกี;ยวกบัหนังสือเดินทาง, วีซ่า, การฉีดวคัซีน, ใบรับรอง
แพทย ์และค่าใชจ้่ายเกี;ยวกบัสุขภาพอื;น ๆ 

- ภาษีสนามบิน, เบีdยประกนัภยั, ค่านํd ามนั/ค่าใช้จ่ายเกี;ยวกบัสายการ
บินเพิ;มเติมอื;น ๆ 

- ค่าใชจ้่ายเกี;ยวกบันํdาหนกัสัมภาระเพิ;มเติม 
- ค่าใช้จ่ายสําหรับมืdออาหารเพิ;มเติมและสินคา้/บริการที;ไม่รวมอยู่

ในแพคเกจ หรือที;มีค่าใช้จ่ายเพิ;มเติมเช่นค่าเครื;องดื;มพิเศษที;บาร์ 
ค่าทวัร์หรือการท่องเที;ยวอื;นใด การซืdอสินคา้ที;ร้านบูติค  บริการ
สปา บริการ Baby and Petit Club Med บริการดูแลเด็ก บริการซัก
ผา้ กิจกรรมกีฬาเพิ;มเติมและการเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ (เช่น อุปกรณ์ดาํ
นํdา สกี สโนวบอร์ด กอลฟ์และอื;น ๆ เป็นตน้)  

 
ทัวร์และที�พักโดยผู้ให้บริการภายนอก: 
 
สาํหรับแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดยที์;รวมทวัร์ซึ;งจดัโดยผูใ้ห้บริการภายนอกหรือที;
พกัซึ; งไม่ใช่โรงแรมของคลบัเมด ในระหว่างที;ใชบ้ริการทวัร์หรือที;พกัดงักล่าว
ค่าบริการจะรวมเฉพาะค่าห้องพกัแบบ twin share, อาหารเช้าและบริการรับส่ง
เท่านัdน เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอื;น 
 
ข้อเรียกร้องพิเศษ 
 
การขอห้องพักสําหรับผู ้พิการหรือผู ้ที; เคลื;อนไหวไม่สะดวกให้แจ้งผ่าน
สํานักงานขายของคลบัเมดในขณะที;ดาํเนินการสํารองที;พกั  การขอห้องพกั
ประเภทอื;น ๆ ซึ;งแจง้มายงัสาํนกังานขายของคลบัเมดนัdนขึdนอยูก่บั                     รี
สอร์ตแต่ละแห่งและช่วงเวลาการเขา้พกัดว้ยว่ามีห้องพกัประเภทดังกล่าวว่าง
หรือไม่ การสํารองแพคเกจแบบครอบครัวอาจได้ห้องพกัแบบที;เชื;อมต่อกนั
หรืออาจเป็นห้องที;อยู่คนละอาคารหรือคนละชัdนก็ได ้ทัdงนีd ขึdนอยู่กบัรีสอร์ตที;
เขา้พกัและช่วงระยะเวลาที;เขา้พกั 
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B. ข้อกําหนดการสํารองที�พักและการชําระเงิน 
 
ความสามารถและอํานาจตามกฎหมาย 
ในการสาํรองที;พกั: 
1. ลูกคา้รับรองว่าลูกคา้มีความสามารถในการทาํนิติกรรมตามกฎหมายและมี
อาํนาจในการดาํเนินการสํารองที;พกัดงักล่าว รวมทัdงยอมรับขอ้กาํหนดและ
เงื;อนไขทัdงในนามตนเองและในนามของแขกของลูกคา้ภายใตก้ฎหมายของ
ประเทศที;ทาํการสํารองที;พกัและกฎหมายของประเทศที;จะเดินทางไปตาม
แพคเกจคลบัเมดฮอลิเดย ์
Y. ลูกคา้รับทราบและยอมรับว่า ในประเทศที;จะไปพกันัdน ผูเ้ยาว์จะตอ้งอยู่
ภายใตอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลและความรับผิดชอบของ: 
- บิดามารดาของผูเ้ยาว ์หรือผูป้กครองตามกฎหมาย หรือ 
- ผูดู้แลซึ;งไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดาของผูเ้ยาวห์รือผูป้กครองตามกฎหมาย
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ดูแลและรับผิดชอบผูเ้ยาวไ์ดใ้นระหว่างที;พกัอยู่
ที;รีสอร์ต 
หากไม่เป็นไปตามเงื;อนไขขา้งต้น คลบัเมดขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ
สํารองแพคเกจที;มีผูเ้ยาว ์หรือปฏิเสธการเขา้พกัของผูเ้ยาว ์หรือขอให้ผูเ้ยาว์
ออกจากรีสอร์ต โดยไม่มีการคืนเงินค่าบริการหรือจ่ายค่าชดเชยใด ๆ  
?. ลูกคา้รับทราบและยอมรับว่าการสํารองแพคเกจเขา้พกัผ่านสํานักงานขาย
ของคลบัเมดหรือผ่านเวบ็ไซต์ (www.clubmed.co.th) ตามราคาที;ระบุไวน้ัdน
เป็นสิทธิเฉพาะผูพ้กัอาศยัในประเทศไทยเท่านัdน 
 
การชําระเงิน 
คลับเมดฮอลิเดย์แต่ละแพคเกจจะต้องได้รับชําระค่าบริการล่วงหน้าเต็ม
จํานวนก่อนการเดินทาง การสํารองแพคเกจของลูกคา้จะได้รับการยืนยนั
ต่อเมื;อคลบัเมดไดรั้บชาํระค่าบริการทัdงหมดเมื;อถึงกาํหนดชาํระ: 
 
สาํหรับการสาํรองที;พกัที;อยูน่อกระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัที;ผูเ้ขา้พกัเดินทาง:  
 
มัดจํา: มัดจําจํานวน ?,>>> บาท ต่อคนสําหรับแพคเกจเข้าพัก  ส่วนค่า
เครื;องบิน/เรือเฟอร์รี; /รถบสั/รถไฟจะตอ้งชาํระเต็มจาํนวนเพื;อให้การสํารอง
แพคเกจสมบูรณ์ สาํหรับรีสอร์ตของคลบัเมดบางแห่งอาจมีการเรียกเก็บมดัจาํ
เพิ;มเติม (เช่น 50% ของค่าเดินทางบนบกในแพคเกจสําหรับรีสอร์ต Villas & 
Chalets และค่าใชจ้่ายอื;น ๆ สาํหรับการเดินทาง) ณ เวลาที;สาํรองแพคเกจ 
การชําระเงินส่วนที�เหลือ: ลูกคา้จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายคงเหลือสาํหรับคลบัเมด
ฮอลิเดยอ์ยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัเดินทางของผูเ้ขา้พกั กรณีที;ลูกคา้ไม่ชาํระเงิน
ให้ครบถ้วนตามกาํหนดระยะเวลาดังกล่าว คลบัเมดอาจยกเลิกการสํารอง
แพคเกจของลูกคา้โดยไม่มีการคืนเงินหรือให้ค่าชดเชยใด ๆ 
 
สาํหรับการสาํรองแพคเกจที;ทาํขึdนนอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดินทาง:  
การชําระเงินเต็มจํานวน: ลูกคา้จะตอ้งชาํระราคาแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดยเ์ต็ม
จาํนวน ณ เวลาที;สาํรองแพคเกจเพื;อให้การสาํรองแพคเกจสมบูรณ์ 

แพคเกจส่งเสริมการขาย:  
 
ลูกคา้จะตอ้งชาํระราคาสําหรับแพคเกจส่งเสริมการขายหรือแพคเกจลดราคา
ต่าง ๆ เต็มจาํนวนเมื;อมีการยืนยนัห้องพกัและการเดินทาง 
 
ภาษีมูลค่าเพิ�ม 
 
- ภาษีมูลค่าเพิ;ม: เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอื;น ราคาค่าบริการที;ระบุไวใ้น
โบรชวัร์หรือเอกสารแสดงราคาใด ๆ สําหรับแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดยไ์ดร้วม
ภาษีมูลค่าเพิ;มแลว้ 
 
เอกสารการสํารองแพคเกจและเอกสารเดินทาง 
 
ในการสํารองที;พกั ลูกคา้จะตอ้งให้ขอ้มูลชื;อและวนัเกิดของผูเ้ขา้พกัและของ
ลูกคา้เองตามที;ปรากฏในหนงัสือเดินทาง 
 
ลูกคา้จะตอ้งระบุชื;อแขกผูเ้ขา้พกัที;จะเขา้พกัที;รีสอร์ตจริงเท่านัdน การระบุชื;อผู ้
เขา้พกัที;ไม่เขา้พกัจริง (เพื;อประโยชน์ดา้นราคา ดา้นการเขา้พกัอาศยั หรือเพื;อ
ประโยชน์อื;นใด) อาจส่งผลให้การสาํรองที;พกัของลูกคา้มีการเปลี;ยนแปลงและ
อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ;มเติมหรือการสํารองที;พกัถูกยกเลิกโดยไม่มีการ
คืนเงินหรือชดเชยใด ๆ  เด็กทารกจะตอ้งไดรั้บการระบุชื;อในการสํารองที;พกั
ดว้ยแต่ไม่นบัเป็นแขกผูเ้ขา้พกัในการสาํรองที;พกั 
 
ลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลการ
เดินทางทัdงหมด (ชื;อตามหนังสือเดินทาง วนัเดินทาง ฯลฯ) ในการสํารองที;พกั
ก่อนที;จะส่งข้อมูล และข้อมูลการเดินทางในเอกสารการเดินทางเมื;อได้รับ
เอกสารนัdน (เช่น เวาเชอร์, ตัiวโดยสารต่าง ๆ ฯลฯ)  
คลบัเมดจะไม่รับผิดชอบหากขอ้มูลการเดินทางนัdนถูกพบว่าไม่ถูกต้องและ
ส่งผลให้เสียสิทธิในการใชง้านคลบัเมดฮอลิเดย ์
 
ลูกค้าและแขกของลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี1
ก่อนการเดินทาง: 
 

- หนงัสือเดินทางที;ใชง้านไดต้ามกฎหมายซึ;งมีอายใุชง้านไดอี้กอยา่ง
นอ้ย [ เดือนนบัจากวนัที;เดินทางกลบั 

- วีซ่าที;ตอ้งใช ้ทัdงนีdขึdนอยูก่บัสัญชาติและประเทศที;จะเขา้พกั 
- การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ใบรับรองแพทยแ์ละขอ้กาํหนดเกี;ยวกบั

สุขภาพอื;น ๆ ตามที;ไดรั้บการแนะนาํ 
คลบัเมดจะไม่รับผิดชอบหากลูกคา้หรือแขกของลูกคา้ไม่มีเอกสารการเขา้เมือง
ที;ถูกตอ้งอนัส่งผลให้เสียสิทธิในการใชแ้พคเกจคลบัเมดฮอลิเดย ์
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E. การเปลี�ยนแปลงและยกเลิกโดยลูกค้า 
การเปลี;ยนแปลงที;ทาํขึdนก่อน ?> วนัก่อนวนัเดินทาง: 
บุคคลที;ดาํเนินการสํารองที;พกัหรือตวัแทนการท่องเที;ยวในฐานะตวัแทนของ
ลูกคา้จะตอ้งแจง้การเปลี;ยนแปลงอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยสํานักงาน
ขายของคลบัเมดจะตอ้งไดรั้บการแจง้ดงักล่าว 
 

การเปลี;ยนแปลง (เช่น ชื;อ, จุดหมาย, ว ันที; ฯลฯ) จะมีค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินการเป็นเงิน =,>>> บาทต่อแขกผูเ้ขา้พกั = คน  การเปลี;ยนแปลงนัdน
ขึdนอยู่กบัห้องพกัที;ว่างของรีสอร์ตและที;นั;งว่างของเครื;องบิน/เรือเฟอร์รี; /รถ
บสั/รถไฟดว้ย (กรณีแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดยร์วมการเดินทางทางอากาศ/เรือ
เฟอร์รี;/รถบสั/รถไฟ)  กรณีที;ตัiวโดยสารเครื;องบิน/เรือเฟอร์รี;/รถบสั/รถไฟได้
ถูกออกให้แก่ลูกคา้แลว้ จะมีค่าใชจ้่ายในการแกไ้ข/ยกเลิกตัiวโดยสารดงักล่าว
ดว้ย (โปรดดู สายการบินและผู้ให้บริการขนส่ง)  
 

กรณีที;การสํารองที;พกัที;เปลี;ยนแปลงมีราคาที;ถูกลงจากที;สํารองไวเ้ดิม เราจะ
ไม่คืนส่วนต่างของราคาดงักล่าว กรณีที;การสํารองที;พกัที;เปลี;ยนแปลงไปมี
ราคาที;สูงขึdน ลูกคา้จะตอ้งชาํระส่วนต่างของราคาที;สูงขึdนดงักล่าว 
 

ในทุกกรณี การเปลี;ยนแปลงการสาํรองที;พกัจะไดรั้บการยืนยนัต่อเมื;อพวกเรา
ไดรั้บการชาํระค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที;เกิดจากการเปลี;ยนแปลงการ
สาํรองคลบัเมดฮอลิเดยค์รบถว้นแลว้เท่านัdน 
 

การเปลี;ยนแปลงที;ทาํภายใน ?> วนัก่อนการเดินทาง 
การเปลี;ยนแปลงดงักล่าวจะถือเป็นการยกเลิกการสํารองที;พกัที;ทาํไวเ้ดิมและ
ลูกคา้จะตอ้งชาํระค่ายกเลิกการสาํรองที;พกั 

การเปลี�ยนแปลงได้รับโดยคลับเมด  ค่าธรรมเนียมเปลี�ยนแปลง 

ตั1งแต่ 30 วันขึ1นไปก่อนการเดินทาง ค่าใชจ้่ายดาํเนินการ 1,>>> บาท 

5L – 7N วัน ก่อนการเดินทาง 20% ของราคา 

8 – 5E วัน ก่อนการเดินทาง 50% ของราคา 
3 – 7 วัน ก่อนการเดินทาง 80% ของราคา 
น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง 100% ของราคา 

 

การยกเลิกการสํารองที�พักโดยลูกค้า 
การแจ้งเป็นหนังสือ บุคคลที;ดาํเนินการสํารองที;พกัหรือตวัแทนท่องเที;ยว
จะต้องแจ้งการยกเลิกดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยสํานักงานขายของ
คลบัเมดจะตอ้งไดรั้บการแจง้ดงักล่าว ค่ายกเลิกการสาํรองที;พกัให้เป็นไปตาม
วนัที;ไดรั้บการแจง้ดงักล่าว 
ลูกคา้จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการยกเลิกการสาํรองที;พกัในอตัราต่อผูเ้ขา้พกั
ให้แก่คลบัเมดตามรายละเอียดดงันีd : 

การแจ้งยกเลิกได้รับโดยคลับเมด  ค่าธรรมเนียมยกเลิก 

ตั1งแต่ EL วันขึ1นไปก่อนการเดินทาง ค่าใชจ้่ายดาํเนินการ 1,>>> บาท 

BQ – EE วัน ก่อนการเดินทาง ?,>>> บาท 

5L – 7N วัน ก่อนการเดินทาง 20% ของราคา 

8 – 5E วัน ก่อนการเดินทาง 50% ของราคา 

3 – 7 วัน ก่อนการเดินทาง 80% ของราคา 

น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง 100% ของราคา  

กรณีที;มีการออกตัiวโดยสารการเดินทางทางอากาศ/เรือเฟอร์รี;/รถบสั/รถไฟแลว้ 
(สาํหรับกรณีแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดยร์วมการเดินทางทางอากาศ/เรือเฟอร์รี; /รถ
บัส/รถไฟ) ลูกค้าจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือยกเลิกตัiวโดยสาร
ดงักล่าวดว้ย (โปรดดู สายการบินและผู้ให้บริการขนส่ง) พวกเราขอสงวนสิทธิy
ในการยกเลิกตัiวโดยสารการเดินทางทางอากาศ/เรือเฟอร์รี;/รถบสั/รถไฟในนาม
ของลูกคา้หรือแขกของลูกคา้โดยคิดค่าธรรมเนียมยกเลิก =>>% 
 
การไม่ใช้งานที�พัก บริการหรือการขนส่งโดยลูกค้าในระหว่างคลับเมดฮอลิเดย์ 
ไม่มีการคืนเงินหรือให้เครดิตใด ๆ แก่ลูกค้าในกรณีที;ไม่มีการใช้งานที;พกั 
บริการหรือการขนส่งใด ๆ อนัเกิดจากการเดินทางมาถึงล่าช้า หรือการเดินทาง
กลบัก่อนกาํหนด ไม่มีการคืนเงินหรือให้เครดิตใด ๆ แก่ลูกคา้สาํหรับการไม่ใช้
บริการที;สาํรองที;พกัล่วงหนา้หรือไดช้าํระเงินไปแลว้  (เช่น ทวัร์,     บริการสปา
, บริการ Baby and Petit Club Med, บริการรับส่ง, กีฬาและการเช่าอุปกรณ์ 
ฯลฯ) การประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าจะลดเวลาการเขา้พกัหรือว่าจะไม่ใช้
บริการสิ;งอาํนวยความสะดวกใด ๆ ของรีสอร์ตไม่ถือเป็นการตกลงว่าจะมีการ
คืนเงินหรือให้เครดิตใด ๆ ทัdงสิdน ในทุกกรณี 
การขยายระยะเวลาหรือยกระดับการรับบริการโดยลูกค้าในระหว่างคลับเมดฮอ
ลิเดย์ 
หากลูกคา้ประสงค์ที;จะขยายระยะเวลาคลบัเมดฮอลิเดยแ์ละ/หรือเพิ;มระดับ
ห้องพกัในขณะที;พกัอยู่ ณ รีสอร์ต ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าบริการส่วนเพิ;ม
ดังกล่าวตามอัตราของพืdนที;นัd นและจะต้องชําระเต็มจํานวน ณ สถานที;ที;
ให้บริการดงักล่าวในสกุลเงินทอ้งถิ;น การขยายระยะเวลาการเขา้พกันัdนขึdนอยู่
กบัห้องพกัที;ว่างของรีสอร์ตและ(กรณีแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดยร์วมการเดินทาง
ทางอากาศ/เรือเฟอร์รี; /รถบสั/รถไฟ)  ที;นั;งว่างของเครื;องบิน/เรือเฟอร์รี; /รถบสั/
รถไฟด้วย (รวมถึงค่าใช้จ่ายสําหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื;นใดที;
เกี;ยวขอ้ง) เพื;อรับรองการเดินทางกลบัของลูกคา้ 

 
L. การแก้ไขหรือยกเลิกโดยพวกเรา 
การแก้ไขเปลี�ยนแปลงโดยพวกเรา 
โดยปกติแล้วพวกเราจะไม่แก้ไขเปลี;ยนแปลงคลบัเมดฮอลิเดยข์องลูกคา้ภาย
หลงัจากที;มีการสํารองที;พกัแลว้ แต่พวกเราขอสงวนสิทธิy ในการเปลี;ยนแปลง
หากเห็นว่ามีความจาํเป็น 
พวกเราขอสงวนสิทธิy ในการแก้ไขหรือยกเลิกการนําเที;ยว แผนการเดินทาง 
โปรแกรมเที;ยว กิจกรรมหรือสิ;งอาํนวยความสะดวกใด ๆ ในเวลาใด ๆ  โดยไม่
จาํเป็นตอ้งมีการแจง้ล่วงหน้าและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด  ๆ พวก
เราอาจแกไ้ขเปลี;ยนแปลงรายการกิจกรรม (เช่น ประเภทของกีฬา) และรายการ
สิ;งอาํนวยความสะดวก (เช่น ร้านอาหารและบาร์) ในพืdนที;รีสอร์ตรวมทัdงวนั
เวลาเปิดปิดของรีสอร์ตด้วย (ขึdนอยู่กับจํานวนผูใ้ช้บริการของรีสอร์ตหรือ
เหตุผลอื;น) การให้บริการกิจกรรมกีฬาบางประเภทหรือกีฬาทางนํd าขึdนอยู่กับ
ฤดูกาลหรือสภาพอากาศและทะเล ทัdงนีd เพื;อความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ขา้
พกั เมื;อเป็นไปได ้ลูกคา้จะไดรั้บคาํแนะนําเกี;ยวกับการเปลี;ยนแปลงหรือการ
ยกเลิกต่าง ๆ ที;ลูกคา้พึงทราบก่อนการเดินทาง 
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หากพวกเราไม่สามารถให้บริการที;พกัตามประเภทที;ลูกคา้สํารองไวไ้ด้ เมื;อ
ลูกคา้จะเดินทางกลบั พวกเราจะชาํระส่วนต่างของราคาของห้องพกัที;ลูกคา้ได้
สํารองไวก้ับห้องพกัที;เขา้พกัจริงคืนให้แก่ลูกคา้ ทัd งนีd เมื;อได้รับการแจ้งเป็น
หนงัสือซึ;งออกโดยฝ่ายวางแผนของพืdนที;นัdนซึ;งระบุว่าไดรั้บการจดัการเกี;ยวกบั
ที;พกัแลว้ 
 
กิจกรรมทัdงหมดที;จดัขึdนโดยผูใ้ห้บริการภายนอกและที;ติดต่อสาํรองไวที้;รีสอร์ต
อาจเปลี;ยนแปลงไดโ้ดยผูใ้ห้บริการภายนอก การจดักิจกรรมดงักล่าวรวมทัdงผล
อนัเกิดจากการเปลี;ยนแปลง/ยกเลิกกิจกรรมใด ๆ นัdนเป็นความรับผิดชอบของผู ้
ให้บริการภายนอกแต่เพียงผูเ้ดียว 
 
การยกเลิกโดยพวกเรา 
โดยปกติแลว้ พวกเราจะไม่ยกเลิกคลบัเมดฮอลิเดยห์ลงัจากที;มีการสํารองที;พกั
แลว้ แต่พวกเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกดงักล่าวหากมีความจาํเป็น 
 
ในกรณีดงักล่าว พวกเราจะแจง้ให้ลูกคา้หรือตวัแทนท่องเที;ยวของลูกคา้ทราบ
ทนัทีที;สามารถทาํไดแ้ละลูกคา้จะไดรั้บตวัเลือกในการรับเงินที;ชาํระมาแลว้คืน 
หรือรับขอ้เสนอในการเขา้พกัในวนัหรือจุดหมายปลายทางอื;นแทนหากที;พกันัdน 
ๆ สามารถให้บริการได ้(พวกเราจะคืนเงินส่วนต่างของราคาที;พกัให้หากที;พกั
ใหม่มีราคาถูกกว่า และลูกคา้จะต้องชาํระเงินส่วนต่างเพิ;มเติมในกรณีที;ที;พกั
ใหม่มีราคาสูงกว่า) ในกรณีที;ลูกคา้ไดจ้ดัหาบริการการเดินทาง/ขนส่งเอง (โดย
ไม่ผ่านการจดัการของพวกเรา) ลูกคา้จะไดรั้บการคืนเงินที;ชาํระให้แก่พวกเรา 
(สาํหรับการเขา้พกัที;คลบัเมด) โดยลูกคา้ยงัสามารถใชบ้ริการการเดินทาง/ขนส่ง
ที;ลูกคา้จดัหามายงัจุดหมายปลายทางเดิมไดต้ามปกติ เพื;อหลีกเลี;ยงค่าปรับใน
การยกเลิกหรือเปลี;ยนแปลงเกี;ยวกบัการเดินทาง  

 
R. ความรับผิดชอบ 
เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอื;น การสาํรองที;พกัและการให้บริการทัdงหมดที;ทาํ
โดยพวกเราและตวัแทนของผูใ้ห้บริการของคลบัเมด และ/หรือผูใ้ห้บริการภาย
นอกนัdน ทาํขึdนโดยอยูบ่นพืdนฐานของหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีd : 
1. การบริการทัdงหมดอยูภ่ายใตก้ฎหมายของพืdนที;ที;ให้บริการ และพวกเราหรือผู ้
ให้บริการจากภายนอกไม่จาํเป็นตอ้งให้บริการหากการกระทาํดงักล่าวเป็นการ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายที;เกี;ยวขอ้ง 
 

Y. พวกเราขอสงวนสิทธิy ในการยกเลิกเพิกถอน เปลี;ยนแปลงหรือแก้ไขทวัร์, 
แผนการเดินทาง, โปรแกรมเที;ยวบางกรณี สิ;งอาํนวยความสะดวกและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในเวลาใด ๆ ก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการแจง้ให้ทราบก่อน 
?. ลูกคา้ตกลงที;จะผูกพนักบักฎระเบียบของคลบัเมดซึ;งใชก้บัการเขา้พกัที; 
รีสอร์ตของคลบัเมดรวมทัdงกฎระเบียบต่าง ๆ ที;บงัคบัใช้อยู่ในพืdนที;ที;ตัdงของที;
พกัและตกลงที;จะปฏิบตัิตามคาํแนะนาํและแนวทางของฝ่ายจดัการของคลบัเมด
ดว้ย ทัdงนีd  พวกเรามีสิทธิที;จะปฏิเสธการเขา้พกัหรือให้ผูเ้ขา้พกัออกจากรีสอร์ต
โดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใด ๆ ก็ไดห้ากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
คาํแนะนาํหรือแนวทางของฝ่ายจดัการ หรือการไม่ชาํระเงิน หรือมีอาการมึนเมา
ขาดสติ หรือก่อความรําคาญภายในรีสอร์ตหรือต่อแขกผู ้เข้าพกัอื;น หรือมี
พฤติกรรมน่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมใด ๆ และลูกคา้จะต้องรับผิดในความ
สูญเสีย ความเสียหายหรือความบาดเจ็บต่าง ๆ ที;ลูกคา้เป็นผูก่้อดว้ย 
@. การร่วมกิจกรรมหรือใชง้านสิ;งอาํนวยความสะดวกของคลบัเมดถือเป็นความ
เสี;ยงของแขกผูใ้ช้งานเอง และเป็นที;รับทราบว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาหรือ
กิจกรรมอื;น ๆ ทาํนองเดียวกนัมีความเสี;ยงต่อการบาดเจ็บสูงกว่ากิจกรรมทั;วไป
ในชีวิตประจาํวนั และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวตกลงที;จะปลดเปลืdองพวกเรา
และตวัแทนของพวกเราจากความรับผิดทัdงปวงตามสัญญา หรือตามมูลละเมิด
สําหรับอาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหาย ความสูญเสีย อุบัติเหตุ 
ค่าใช้จ่าย ความล่าช้าหรือการเรียกร้องอื;นใดจากสาเหตุใด ๆ ก็ตามซึ;งเกิดจาก
การเขา้ร่วมและ/หรือใชกิ้จกรรมนัdน 
X. การเข้าพกัที;รีสอร์ตและการบริการต่าง ๆ ของคลับเมดฮอลิเดยอ์ยู่ภายใต้
กฎหมายของประเทศที;ตัdงของรีสอร์ตหรือพืdนที;ที;ให้บริการนัdน ๆ   การฟ้องร้อง
ดําเนินคดีหรือการเรียกร้องใด ๆ ที;เกี;ยวข้องกับความสูญเสียจากที;พกัหรือ
บริการนัdน ๆ จะตอ้งดาํเนินการ ณ ศาลของประเทศนัdน 
 
สาํนกังานขายของคลบัเมดทาํหน้าที;ในฐานะผูจ้ดัจาํหน่ายเท่านัdน โดยไม่ไดเ้ป็น
เจ้าของหรือบริหารงานหรือควบคุมหรือจัดการใด ๆ ในรีสอร์ต ยานพาหนะ
ขนส่ง โรงแรม เรือสาํราญหรือร้านอาหาร หรือผูใ้ห้บริการภายนอกใด ๆ ทัdงสิdน 
ซึ; งสํานักงานขายรวมทัdงตวัแทนอื;น ๆ ไม่ตอ้งรับผิดชอบหรือรับผิดตามสัญญา
หรือตามมูลละเมิดจากอาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหาย ความสูญเสีย 
อุบตัิเหตุ ค่าใช้จ่าย ความล่าช้าหรือการเรียกร้องอื;นใดจากเหตุใด ๆ (รวมถึง
ประมาทเลินเล่อ) ที;เกิดขึdนระหว่างการเขา้พกั เกิดขึdนจากการเขา้พกั หรือที;
เกี;ยวขอ้งกบัการเขา้พกัที;รีสอร์ตของคลบัเมด  
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นอกจากการเขา้พกัที;รีสอร์ตของคลบัเมด การบริการอื;น ๆ ในแพคเกจคลบัเมด
ฮอลิเดย ์(ซึ; งรวมถึงการเขา้พกัในที;พกัที;ไม่ใช่ของคลบัเมด การเที;ยวชมเมือง 
ทวัร์ต่าง ๆ การขนส่งทางอากาศหรือทางอื;น และกิจกรรมรวมทัdงสิ;งอาํนวยความ
สะดวกที;เกี;ยวขอ้ง) ซึ; งจัดการโดยคลบัเมดหรือตวัแทนของคลบัเมดในฐานะ
ตวัแทนของผูใ้ห้บริการภายนอกนัdน พวกเรารวมทัdงตวัแทนทัdงหลายจะไม่รับผิด
ไม่ว่าในทางสัญญาหรือทางละเมิดสําหรับความเสียหายต่อร่างกาย ความ
เจ็บป่วย ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ความสูญเสีย อุบตัิเหตุ ค่าใชจ้่าย ความล่าช้า
หรือการเรียกร้องอื;นใดไม่ว่าจากเหตุใด (รวมถึงกรณีประมาทเลินเล่อ) ซึ; ง
เกิดขึdนหรือเกี;ยวข้องกับการให้บริการหรือสิ;งอาํนวยความสะดวกดังกล่าว 
รวมทัd งการให้บริการโดยผู ้ให้บริการภายนอก หรือการยกเลิกหรือการ
เปลี;ยนแปลงแผนการเดินทางหรือตารางเวลาหรือค่าใช้จ่ายเพิ;มเติมหรือการ
เสียเวลาที;เกิดขึdนต่อผูเ้ขา้พกัจากเหตุดงักล่าว 

 
S. สายการบินและผู้ให้บริการขนส่งอื�น  ๆ
ตัiวโดยสารที;ออกโดยผูใ้ห้บริการขนส่งสาํหรับผูเ้ขา้พกัคลบัเมดฮอลิเดยน์ัdน เมื;อ
ไดม้ีการออกให้แลว้ ถือเป็นนิติสัมพนัธ์ตามสัญญาระหว่างผูเ้ขา้พกักบัผูข้นส่ง
ดงักล่าว  
 
แพคเกจการเดินทางทางอากาศ/เรือเฟอร์รี; /รถบสั/รถไฟของเรานัdนไดจ้ดัทาํขึdน
โดยเป็นไปตามตารางการเดินทาง/แผนการเดินทาง/ตารางการเดินรถต่าง ๆ ซึ; ง
เป็นขอ้มูลที;มีลกัษณะเป็นการชั;วคราวและอาจมีการเปลี;ยนแปลงไดเ้สมอโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า พวกเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการ
ขนส่ง การเปลี;ยนแปลง การยกเลิกใด ๆ อนัเกิดจากภยัธรรมชาติ สภาพอากาศ 
การจราจร เงื;อนไขสนามบิน การประท้วงหรือสาเหตุอื;น ๆ และพวกเราไม่
สามารถรับผิดต่อค่าเสียหายที;เพิ;มขึdนหรือการสูญเสียเวลาในการท่องเที;ยวของ
ลูกคา้จากเหตุดงักล่าวได ้
 
พวกเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีที;ลูกคา้มาไม่ทนัเวลาโดยสารอนัเกิด
จากสภาพอากาศหรือการจราจร การมาถึงล่าช้าจากการขนส่งต่อเนื;องหรือจาก
เหตุผลอื;นใดซึ;งไม่อยู่ในวิสัยที;จะควบคุมของพวกเราได ้  หากลูกคา้ใช้บริการ
การขนส่งต่อเนื;องเชื;อมต่อการเดินทางของลูกคา้เองกบัที;อยูใ่นแพคเกจพวกเรา 
ลูกคา้จะตอ้งเผื;อระยะเวลาในการเดินทางเพื;อป้องกันการล่าช้าหรือการยกเลิก
การเดินทางที;อาจเกิดขึdน 
 
เมื;อมีการออกตัiวโดยสารแลว้ การแกไ้ขหรือยกเลิกตัiวโดยสารดงักล่าวอยูภ่ายใต้
นโยบายการยกเลิกและแกไ้ขของผูใ้ห้บริการขนส่งนัdน ๆ ทัdงนีd  แมจ้ะเป็นไปได้
ที;จะมีการออกตัiวโดยสารใหม่ก็ตาม (ภายใตก้ารรับรองของผูใ้ห้บริการขนส่ง)  
ลูกคา้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการดังกล่าว รวมทัdงค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างของราคาค่าโดยสารและภาษี 

กระบวนการการคืนเงินอาจใช้เวลาระหว่าง ?-[ เดือนก่อนที;ลูกคา้จะไดรั้บเงิน
คืนซึ; งขึdนอยู่กับผูใ้ห้บริการขนส่งแต่ละราย ตัiวโดยสารที;เป็นการส่งเสริมการ
ขายทัdงหมดไม่สามารถคืนเป็นเงินหรือโอนสิทธิหรือแกไ้ขเส้นทางการเดินทาง
หรือเปลี;ยนแปลงใด ๆ ไดเ้มื;อมีการออกตัiวโดยสารนัdนแลว้ 
 

8. เหตุสุดวิสัย  
พวกเรารู้สึกเสียใจที;ไม่สามารถตกลงรับผิดหรือชาํระเงินชดเชยใด ๆ ให้ลูกคา้
ไดใ้นกรณีที;การปฏิบตัิตามหน้าที;ตามสัญญาของพวกเราไม่สามารถทาํไดห้รือ
ไดรั้บผลกระทาํจากเหตุสุดวิสัย  กรณีที;คลบัเมด หรือสาํนกังานขายของคลบัเมด
ไม่สามารถให้บริการหรือเกิดความล่าช้าในการให้บริการตามขอ้กาํหนดและ
เงื;อนไขขอ้นีd  มีผลทาํให้พวกเราไม่ตอ้งชาํระค่าเสียหาย/ค่าชดเชยให้แก่ลูกคา้แม้
พวกเราจะยกเลิกหรือเปลี;ยนแปลงแผนการเขา้พกัคลบัเมดฮอลิเดยข์องลูกคา้ก็
ตาม ทัd งนีd  เนื;องจากเหตุการณ์ที;เกิดขึdนไม่อยู่ในวิสัยของพวกเราในการที;จะ
ควบคุมหรือป้องกันเหตุดังกล่าว  ในเอกสารนีd  เหตุสุดวิสัยหมายรวมถึง 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การข่มขู่ว่าจะก่อสงคราม การประท้วง 
เหตุการณ์ไม่สงบภายในหรือทางการเมือง การประทว้งหยุดงาน การคว ํ;าบาตร 
หรือขอ้พิพาทในอุตสาหกรรม การก่อการร้ายหรือการข่มขู่ว่าจะก่อการร้ายและ
ผลกระทบของมนั ภยัธรรมชาติ ภยัจากนิวเคลียร์ อคัคีภยั ภยัจากสภาพอากาศ
แปรปรวน และโรคระบาด การสั;งการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั
ตามกฎหมาย การอนุญาต คาํสั;งหรือขอ้เรียกร้องของผูม้ีอาํนาจที;เกี;ยวขอ้งหรือ
ศาล การปิดสนามบินหรือท่าเรือ ความล่าช้าของการจราจรทางอากาศ ปัญหา
ทางเทคนิคและ/หรือการเงินที;ไม่อาจหลีกเลี;ยงไดก้บัการขนส่งหรือรีสอร์ต หรือ
ปัญหาอื;นใดที;ไม่อยูใ่นวิสัยที;คลบัเมดหรือสาํนกังานขายของคลบัเมดจะควบคุม
ได ้ 
 

N. ระยะเวลาในการแจ้งขอเรียกร้องค่าเสียหาย 
รีสอร์ตจะไม่รับการแจง้ขอเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที;ทาํขึdนภายหลงัจาก ?> วนั
นับจากวนัที;ออกจากที;พกั และการแจ้งดังกล่าวจะต้องทาํเป็นหนังสือเท่านัdน  
พวกเราจะใช้ความพยายามอยา่งเต็มที;ในการแกไ้ขปัญหาที;เกี;ยวขอ้งกบัการเขา้
พกัของแขกผูเ้ขา้พกัโดยวิธีที;เป็นมิตรและภายใตมุ้มมองที;อยู่บนหลกัเหตุผล
ที;สุด  
 

5Q. การตีความ 
เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอื;น ให้ถือว่าขอ้กาํหนดและเงื;อนไขเกี;ยวกับการ
สํารองที;พกันีd  เป็นที;เขา้ใจของทุกฝ่ายที;เกี;ยวขอ้งในเรื;องต่าง ๆ ตามที;ระบุไวใ้น
เอกสารนีdแลว้ และไม่มีเงื;อนไข การรับประกนั สัญญา การเป็นตวัแทน หรือหนีd
ใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือโดยวาจา โดยชดัแจง้หรือโดย
ปริยาย ที;จะทาํให้ความเขา้ใจหรือทาํให้ขอ้กาํหนดในเอกสารนีdมีผลเป็นประการ
อื;น  
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ขอ้กาํหนดและเงื;อนไขนีd ไม่อาจใช้เพื;อยกเวน้ จาํกดั หรือแกไ้ขบทบญัญตัิของ
กฎหมายซึ; งเป็นบทบญัญตัิที;กฎหมายห้ามมิให้ยกเวน้ จาํกัด หรือแก้ไขไวไ้ด้ 
อย่างไรก็ตาม ภายใตข้อบเขตที;กฎหมายอนุญาต ความรับผิดกรณีผิดสัญญาไม่
ว่าเงื;อนไขใดหรือการรับประกันใดที;ถูกจํากัดโดยพวกเราหรือผูใ้ห้บริการ
ภายนอก ความรับผิดดงักล่าวจะตอ้งถูกจาํกดัไวเ้พียงให้ฝ่ายที;ผิดสัญญาจะตอ้ง
ให้บริการอีกครัd ง ชาํระค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครัd ง หรือคืนค่าบริการที;ได้
ชาํระแลว้  
 
สําหรับแพคเกจคลับเมดฮอลิเดยเ์รือสําราญ Y ให้ใช้ข้อกําหนดและเงื;อนไข
เพิ;มเติมตามที;ระบุไวใ้นเอกสาร “ขอ้สรุปเกี;ยวกบัขอ้ตกลงในการโดยสารเรือ” 
ซึ; งพวกเรามีเอกสารดังกล่าวให้หากท่านร้องขอ สําหรับการสํารองที;พ ักทาง
ออนไลน์และ Great Members Loyalty Program ขอ้กาํหนดและเงื;อนไขเฉพาะ
สาํหรับกรณีดงักล่าวมีให้บริการในเวบ็ไซต ์
 
ลูกคา้และแขกของลูกคา้จะตอ้งทาํความคุน้เคยกบั “คู่มือการท่องเที;ยววนัหยุด
และเคล็ดลบัต่าง ๆ” ที;พวกเราไดแ้นบมาพร้อมเอกสารนีd ซึ; งเป็นส่วนหนึ; งของ
เอกสารการเดินทางที;พวกเราออกให้แก่ลูกคา้ในการสาํรองที;พกั  
 
หมายเหตุ: ขอ้กาํหนดและเงื;อนไขนีd อาจเปลี;ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหนา้ 
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คู่มือการท่องเที�ยววนัหยุด 

และเคล็ดลับต่าง  ๆ
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คู่มือการท่องเที�ยววันหยุดและเคล็ดลับต่าง  ๆ

โปรดอ่านคาํแนะนาํเหล่านีd เพื;อใชว้นัหยดุของลูกคา้อยา่งคุม้ค่าที;สุด 

ประกันการเดินทาง 
คลบัเมดบงัคบัใช้นโยบายที;เขม้งวดอนัเกี;ยวกับมาตรฐานการให้บริการและ
ความปลอดภยัในทุกรีสอร์ตของคลบัเมด แต่แมค้ลบัเมดจะไดใ้ช้ความพยายาม
อย่างดีที;สุดแลว้ก็ยงัไม่อาจรับประกนัไดว้่าจะไม่มีความสูญเสีย ความเสียหาย
หรือบาดเจ็บเกิดขึdนบา้งเป็นครัd งคราว คลบัเมดขอแนะนาํให้ลูกคา้ทาํประกนัภยั
การเดินทางที;เหมาะสมสําหรับความตอ้งการของลูกคา้ในการท่องเที;ยวกบัคลบั
เมดฮอลิเดย ์ในส่วนที;รวมอยู่ในแพคเกจแล้วนัdน คลับเมดได้ทําประกันการ
เดินทางขัdนพืdนฐานให้กบัแขกผูเ้ขา้พกัทุกคนเพื;อให้ลูกคา้ท่องเที;ยวอยา่งสบายใจ
ยิ;งขึdน  รายละเอียดเกี;ยวกบัการประกนัภยัและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ปรากฏอยู่
ในเว็บไซต์ www.clubmed.co.th หรือขอได้จากตัวแทนท่องเที;ยวของลูกค้า 
อย่างไรก็ตาม คลบัเมดขอแนะนาํให้ลูกคา้จดัทาํประกนัภยัเพิ;มเติมที;เหมาะสม
กบัลูกคา้ดว้ย  
 
สุขภาพ 
นโยบายสุขภาพ 
แมค้ลบัเมดไดใ้ชบ้งัคบันโยบายสุขภาพที;เคร่งครัดในทุกรีสอร์ตของพวกเรา แต่
ก็ไม่อาจรับประกนัไดว้่ารีสอร์ตของพวกเราทุกแห่งจะปราศจากไวรัสแม้พวก
เราจะไดใ้ช้ความพยายามอย่างดีที;สุดแลว้ก็ตาม พวกเราขอแนะนาํให้ลูกค้าใช้
ความระมดัระวงัตัdงแต่ก่อนการเดินทางและระหว่างการเขา้พกั 
การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง 
ไม่ว่าลูกค้าจะเดินทางไปยงัที;ใด พวกเราแนะนําให้ลูกค้าขอคาํแนะนําการ
เดินทางจากผูเ้ชี;ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพก่อนการออกเดินทาง พวกเราขอ
แนะนาํให้ลูกคา้ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทยก่์อนการเดินทางและให้ขอ้มูล
สถานที;อนัเป็นจุดหมายปลายทางให้แก่แพทยด์ว้ย แพทยข์องลูกคา้จะตรวจสอบ
ว่าลูกคา้มีสุขภาพที;เหมาะสมต่อการเดินทาง/การเขา้พกัตามแผนที;วางไว ้รวมทัdง
ตรวจสอบว่าลูกคา้มีอาการป่วยเรืdอรัง ตัdงครรภห์รือมีบุตรหลานที;มีอายตุํ;ากว่า Y 
ปี หรือมีอาการแพใ้ด ๆ หรือไม่   นอกจากนีd  ลูกคา้ควรตอ้งตรวจสอบสถานะ
ของการฉีดวคัซีนของลูกคา้และบุตรหลานดว้ย 
 
คลบัเมดจะไม่คืนเงินค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื;นใด (ค่าธรรมเนียมการยกเลิก/
ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับประเทศ/ค่าโรงแรม/ค่าแท็กซี;  ฯลฯ) หากลูกค้าไม่
สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเกี;ยวกบัสุขภาพที;กาํหนดไวใ้นแต่ละพืdนที;ได ้ทัdงนีd
รวมถึงกรณีที;ลูกคา้ไม่สามารถใชง้าน Baby Club Med/Petit Club Med ไดด้ว้ย  
 

ความช่วยเหลือด้านการพยาบาลในระหว่างเข้าพัก 
ในบางรีสอร์ต ลูกค้าจะสามารถพบแพทยห์รือพยาบาลได้ทัd งนีd ขึdนอยู่กับสิ;ง
อาํนวยความสะดวกดา้นการแพทยใ์นรีสอร์ตนัdน ๆ บุคลากรดา้นการแพทยข์อง
รีสอร์ตไม่สามารถทําหน้า ที;แทนแพทย์ในพืdนที;ได้ เว้นแต่การทําการ
รักษาพยาบาลเบืdองต้นเท่านัdน โดยแพทย์ในพืdนที;เท่านัdนที;ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพแพทยไ์ดเ้ต็มรูปแบบ 
 
คลบัเมดมีบริการการเดินทางฉุกเฉินและช่วยเหลือในการขนส่งผูป่้วยตลอด Y@ 
ชั;วโมง สําหรับกรณีที;มีอุบตัิเหตุหรือเหตุการณ์ใด ๆ  เกิดขึdนภายในรีสอร์ต หาก
สุ ข ภ า พ ข อ ง ลู ก ค้า ส า ม า ร ถ ใ ห้ ทํา เ ช่ น นัd น ไ ด้   รี ส อ ร์ ต อ า จ ใ ช้ บ ริ ก า ร                     
Europ Assistance เพื;อให้คาํแนะนาํหรือพิจารณาความเหมาะสมและแนวทางใน
การส่งตวักลบั 
 
การป้องกันโรค 
พวกเราขอแจ้งเตือนให้ลูกคา้ทราบว่า อาการป่วยบางประเภทอาจเกิดขึdนกับ
ลูกคา้ได้ไม่ว่าลูกคา้จะไปที;ใด (อาการป่วยตามฤดูกาล, โรคระบาด, ไขห้วดั
ใหญ่,การติดเชืdอในทางเดินอาหาร)  อาการเจ็บป่วยบางอย่างจะเป็นไปตาม
ประเทศที;เป็นจุดหมายปลายทาง หรือเกี;ยวโยงกบัสภาพอากาศในพืdนที;  คลบั
เมดจะใชทุ้กมาตรการที;จาํเป็นเพื;อลดผลกระทบของอาการเจ็บป่วยดงักล่าวแต่ก็
ไม่สามารถรับรองไดว้่าจะสามารถป้องกนัลูกคา้จากโรคภยัไดใ้นทุกกรณี เมื;อมี
ความเสี;ยงใหม่เกิดขึdน คลบัเมดจะดาํเนินการมาตรการป้องกันที;เห็นสมควร
ภายในพืdนที;รีสอร์ตที;ไดรั้บผลกระทบ  
 
อาการป่วยจากไวรัสหรือปรสิตบางประเภท (ไขเ้ลือดออก,ไขม้าลาเรีย เป็นตน้) 
จะถูกแพร่จากยุงในพืdนที;ร้อนชืdน พวกเราขอแนะนําให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/
เครื;องแต่งกายที;เหมาะสมสําหรับสภาพการณ์ดงักล่าว และให้เหมาะสมในแต่
ละช่วงเวลาของปีและวนั โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน การใช้ยาอาจมีความ
จาํเป็นซึ;งควรขอคาํปรึกษาจากแพทยข์องลูกคา้ก่อน และหากภายในระยะเวลา ? 
เดือนหลงัจากกลบัจากสถานที;พกั ลูกคา้จาํเป็นตอ้งไปพบแพทยจ์ากอาการไขใ้ด 
ๆ โปรดแจง้แพทยถึ์งการมาเขา้พกัดงักล่าวดว้ย  
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อาหาร 
 
ข้อพึงระวังเกี�ยวกับอาหารและการเปลี�ยนแปลงของภูมิอากาศ 
คลบัเมดจะทาํให้มั;นใจผ่านการตรวจสอบด้านสุขลักษณะต่าง ๆ ว่าอาหารที;
จดัหาให้นัdนถูกสุขลกัษณะในทุกขัdนตอนในการเตรียมอาหาร อยา่งไรก็ตาม การ
เปลี;ยนแปลงในนิสัยการกิน และ/หรือสภาพของภูมิอากาศ อาจก่อให้เกิดความ
ไม่สบายบางประการได ้อาการทอ้งร่วงเป็นปัญหาสุขภาพที;ส่งผลกระทบต่อผู ้
เดินทางท่องเที;ยวบ่อยที;สุดซึ;งเป็นไปตามสถานที;ที;ไปรวมทัdงภูมิคุม้กนัของตวัผู ้
เดินทางเองต่อการเปลี;ยนแปลงของสภาพอากาศ สภาพแวดลอ้มและอาหารการ
กิน  ความผิดปกติของร่างกายโดยทั;วไปมกัมีอาการน้อยและสามารถรักษาหาย
ไดภ้ายในระยะเวลาไม่กี;วนัจากการรักษาตามอาการและการรักษาสภาวะขาดนํd า
โดยการบริโภคนํdาที;เหมาะสม โรคกระเพาะอาหารสามารถส่งผลกระทบต่อนกั
เดินทางไดโ้ดยเฉพาะการท่องเที;ยวกบัครอบครัวหรือกลุ่มเพื;อนที;มีปฏิสัมพนัธ์
กัน หากอาการเกิดขึd นพร้อมกับมีไข้ อาจจําเป็นที;จะต้องรักษาโดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง ทัdงนีd โดยเฉพาะเด็กอายุตํ;ากว่า Y ปี  การลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่จะ
ช่วยลดความเสี; ยงในการติดเชืd อในลําไส้อย่างมีนัยสําคัญ คลับเมดได้ใช้
มาตรการในการป้องกนัโรคดว้ยการจดัให้มีนํd ายาล้างมือบริการในพืdนที;สําคญั
ของรีสอร์ตเพื;อลดการแพร่กระจายของเชืdอโรค 
 
อาการแพ้ 
=. บุคคลใดที;มีอาการแพอ้าหารให้ตรวจสอบวตัถุดิบสําหรับประกอบอาหารกบั
พ่อครัวของรีสอร์ตก่อนการบริโภคอาหารนัdน 
นอกจากนีdพวกเรายงัขอแนะนาํให้ผูม้ีอาการแพน้าํยาแกอ้าการแพ ้(เช่น กระบอก
ยาฉีดฉุกเฉิน) สําหรับอาการแพน้ัdน ๆ มาดว้ย หากลูกคา้มีขอ้จาํกดัหรือเงื;อนไข
ใดเกี;ยวกับอาหาร พวกเราขอแนะนําให้ลูกค้าตรวจสอบยืนยนัจากตัวแทน
ท่องเที;ยวของลูกคา้ว่าเงื;อนไขดงักล่าวสามารถทาํไดห้รือไม่ในการเขา้พกักบั
คลบัเมดฮอลิเดย ์ 
Y. โปรดทราบว่า พนักงานที;ดูแลควบคุม Kid Club ไม่ไดรั้บอนุญาตให้ใชย้าใด 
ๆ กับเด็ก หากเด็กมีอาการแพอ้าหาร ผูป้กครองจะต้องเป็นผูค้อยดูแลควบคุม
อาหารที;รับประทานภายใน Kid Club เอง 
 
Kids Clubs 
คลบัเมดไดจ้ดัให้มีสิ;งอาํนวยความสะดวกอาทิ Baby Club Med, Petit Club Med, 
Mini Club Med ภายในรีสอร์ตบางแห่งของพวกเรา โดยมีบุคลากรที;ไดรั้บการ
ฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัอายขุองเด็กที;ดูแล การเขา้ร่วม Baby Club Med, Petit 
Club Med จะมีค่าใชจ้่ายเพิ;มเติม 

ข้อเรียกร้องพิเศษ 
พวกเราเห็นความสาํคญัของสุขภาพและความปลอดภยัของเด็กที;ใช้บริการ Kids 
Clubs ทุกคน บิดามารดา/ผูป้กครองของเด็กที;ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
จะตอ้งแจง้กรณีดงักล่าวให้รีสอร์ตทราบล่วงหนา้ 
 
การเข้าใช้บริการ 
เนื;องจากจาํนวนอนัจาํกดัของพืdนที; พวกเราขอแนะนาํให้ลูกคา้สํารองสิทธิใน
การใช้บริการก่อนการเดินทางของลูกคา้ หรือในตอนที;สํารองที;พกั เพื;อให้
สามารถเข้าใช้งาน Baby Club Med/Petit Club Med ได้  แขกผู ้เข้าพกัจะต้อง
แสดงหลกัฐานว่า เด็กที;จะเขา้ร่วมดังกล่าวไดรั้บการฉีดวคัซีนตามเกณฑ์แลว้ 
(ใบรับรองแพทย/์เอกสารแสดงการฉีดวคัซีน/เอกสารเกี;ยวกบัสุขภาพเด็ก) ใน
กรณีของ Baby Club Med เด็กที;เขา้ร่วมจะตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
คอตีบ โรคบาดทะยกั และโปลิโอแลว้ 
 
การดูแลของใช้ส่วนตัว  
 
เงิน 
การชาํระเงินดว้ยบตัร Club Med Pass มีให้บริการในรีสอร์ตส่วนใหญ่ของพวก
เรา ลูกคา้จะมีตวัเลือกในการชาํระเงินสําหรับการจบัจ่ายใช้สอยสินคา้ในพืdนที;
ในร้านคา้ต่างของรีสอร์ต เพื;อลดความจาํเป็นที;จะตอ้งพกพาเงินสดระหว่างการ
เขา้พกั บตัรเครดิต(หรือเงินสด)จะตอ้งใชใ้นการปิดบญัชีในตอนที;เช็คเอาท ์พวก
เราแนะนาํให้ลูกคา้หลีกเลี;ยงการนาํของมีค่าหรือเครื;องเพชรจาํนวนมากมาดว้ย  
 
สัมภาระในระหว่างการเข้าพัก 
ในระหว่างการเขา้พกั ลูกคา้จะตอ้งไม่ทิdงเอกสารสําคญั (หนังสือเดินทาง/บตัร
เครดิต/ฯลฯ), เครื; องเพชร, หรือสิ;งของมีค่าอื;น ๆ (โทรศัพท์เคลื;อนที;, iPad, 
กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ) ไวโ้ดยไม่มีผูดู้แลไม่ว่าจะภายในห้องพกัหรือพืdนที;อื;น ๆ ของ
รีสอร์ต พวกเราไม่รับผิดชอบกรณีที;ของมีค่าสูญหายหรือ ถูกโยกยา้ยหรือถูก
ขโมยเวน้แต่ของที;ถูกเก็บไวใ้นตูนิ้รภยัในห้องพกัของลูกคา้ หรือตู้นิรภยัหลกั
ของรีสอร์ต พวกเราขอแนะนําว่า หากลูกค้ากังวลเรื; องความปลอดภัยของ
ทรัพยสิ์นมีค่าของลูกคา้ในระหว่างการเขา้พกั ขอให้ลูกคา้นาํของมีค่าดงักล่าว
ไปเก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยัที;แต่ละรีสอร์ตมีให้บริการ 
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สัมภาระและสิ�งของต่าง  ๆก่อนการเดินทางกลับ 
ก่อนที;จะออกจากรีสอร์ต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัมภาระและสิ;งของต่าง ๆ 
ขอลูกคา้ได้รับถูกนําขึdนยานพาหนะของลูกคา้แล้วและตรวจสอบให้แน่ใจว่า
กระเป๋าเดินทางของลูกคา้ไดต้ิดป้ายแสดงชื;อนามสกุล, เที;ยวบินและจุดหมาย
ปลายทางเรียบร้อยแล้ว คลบัเมดไม่สามารถรับผิดชอบได้ในกรณีที;ลูกค้าทํา
ทรัพยสิ์นส่วนตวัหรือทรัพยสิ์นอื;นใดสูญหายหรือทิdงไวที้;รีสอร์ต  พวกเรามี
ความตัdงใจที;จะตรวจสอบคน้หาสิ;งของที;สูญหายและนาํส่งคืนให้แก่ลูกคา้เสมอ
หากเป็นไปได ้พวกเราจะดาํเนินการตรวจสอบให้แต่ก็เป็นไปตามความเขา้ใจว่า 
คลบัเมด จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายที;เกิดขึdนกับทรัพยสิ์นนัdน ๆ 
และโปรดรับทราบด้วยว่า พวกเราจะขอเรียกเก็บค่าบริการขนส่ง/ไปรษณีย์
สาํหรับทรัพยสิ์นที;ส่งคืนดว้ย 
 
นโยบายเกี�ยวกับผู้เยาว์ 
การดูแลและความรับผิดสําหรับผู้เยาว์ 
ในระหว่างที;พกัอยู่ในที;พกัของพวกเรา ผูเ้ยาวจ์ะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของบิดา
มารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมาย หากบุคคลที;ดูแลอยู่ไม่ใช่บิดามารดาหรือ
ผูป้กครองของผูเ้ยาว์ ในขณะที;ดาํเนินการสํารองที;พกั บุคคลดังกล่าวจะต้อง
แสดงหลกัฐานเป็นหนงัสือต่อคลบัเมดว่า ตนไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดาหรือ
ผูป้กครองของผูเ้ยาว์ให้ทําหน้าที;ดังกล่าว  การอนุญาตเช่นว่านีd จะต้องระบุ
เงื;อนไขเกี;ยวกบัการดูแลของบุคคลดงักล่าวและความรับผิดของผูเ้ยาวร์ะหว่าง
การเขา้พกัดว้ย  
 
อายุของผู้ที�สามารถดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ได้  
บุคคลที;ยงัอายุไม่ถึงเกณฑ์ที;จะดื;มแอลกอฮอล์จะถูกห้ามมิให้ดื;มเครื;องดื;ม
แอลกอฮอลโ์ดยเด็ดขาดในระหว่างที;เขา้พกั แมว้่าพนกังานของคลบัเมดจะไดรั้บ
การฝึกฝนมาโดยเฉพาะให้ปฏิเสธการให้บริการเครื;องดื;มแอลกอฮอลแ์ก่บุคคลที;
อายุไม่ถึงเกณฑ์ดงักล่าว  แต่ก็ยงัคงเป็นความรับผิดชอบของผูใ้หญ่ที;มาดว้ยใน
การตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวจะไม่บริโภคเครื;องดื;มแอลกอฮอล์ใน
ระหว่างที;เข้าพกัในรีสอร์ตของคลบัเมด (คลับเมดจะปฏิบัติตามกฎหมายที�
บังคับใช้ในพื1นที�อย่างเคร่งครัดในเรื� องอายุของผู้ ที�สามารถดื�มเครื� องดื�ม
แอลกอฮอล์ได้ ทั1งนี1ข้อมูลนี1อาจเปลี�ยนแปลงไปตามแต่ละประเทศที�ตั1งของรี
สอร์ต) 
(เช่น สหรัฐอเมริกา Y= ปี/อินโดนีเซีย Y= ปี/ประเทศไทย Y> ปี) 
 

กิจกรรมและสิ�งอํานวยความสะดวก 
 
สระว่ายนํ1า 
ลูกคา้มีสิทธิเขา้ถึงสระว่ายนํd าหลักของรีสอร์ตได้ในบางรีสอร์ตของพวกเรา 
(และอาจจะเขา้ถึงสระว่ายนํdาไดห้ลายสระในบางรีสอร์ต) ในรีสอร์ตบางแห่ง จะ
มีสระว่ายนํdาแบบเงียบสงบหรือแบบเซนเพื;อให้ผูใ้ชง้านไดผ้่อนคลายมากยิ;งขึdน 
ซึ;งสงวนไวใ้ห้ผูใ้ชง้านที;เป็นผูใ้หญ่หรือเยาวชนที;มีอายเุกินกว่า =[ ปีขึdนไปซึ;งมี
ผูใ้หญ่มาด้วยเท่านัdน สําหรับ 5 Trident Spaces (ยกเว้น Kani และ Valmorel) 
ลูกคา้จะไดรั้บสิทธิเฉพาะในการเขา้ถึงสระว่ายนํdาของ 5 Trident Luxury Space  
- เด็กอายตุํ;ากว่า ? ปีจะตอ้งมีผา้ออ้มแบบใชแ้ลว้ทิdงสาํหรับว่ายนํdา 
- เด็กทุกคนจะตอ้งอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของผูป้กครองตลอดระยะเวลาเวน้
แต่อยูใ่นโปรแกรม Kids Clubs  
 
พื1นที�ห้ามสูบบุหรี� 
ในรีสอร์ต Villas and Chalets ทัdงหมดรวมทัdงเรือสําราญY ของคลบัเมด พืdนที;
ภายในอาคารและห้องต่าง ๆ เป็นพืdนที;งดสูบบุหรี; 
 
เครื�องปรับอากาศและฮีตเตอร์ 
เครื;องปรับอากาศและฮีตเตอร์สามารถปิดหรือเปิดไดใ้นทุกเวลาในระหว่างที;เขา้
พกั ทัdงนีd  เป็นไปตามดุลพินิจของผูจ้ดัการและขึdนอยูก่บัสภาพอากาศ 
 
บริการ Wi-Fi 
รีสอร์ตของพวกเราบางส่วนจะมีบริการ Wi-Fi ให้ในบริเวณพืdนที;ส่วนกลางหรือ
ในห้องพกัซึ;งรวมอยู่ในค่าบริการแลว้ โปรดตรวจสอบเวบ็ไซต์ของเราสําหรับ
ขอ้มูลเกี;ยวกบั Wi-Fi 
 
แสงแดด 
 
การป้องกันแสงแดด 
พวกเราแนะนําให้ลูกคา้ใช้อุปกรณ์สําหรับกันแดดที;เหมาะสม และวางแผน
ล่วงหน้าเพื;อจาํกดัระยะเวลาที;ตอ้งออกจากที;ร่มรวมทัdงให้ดื;มนํd ามาก ๆ เมื;อตอ้ง
อยูใ่นที;แจง้/ร้อน 
 
 
สัตว์เลี1ยงและสัตว์อื�น  ๆ
ห้ามมิให้นาํสัตวเ์ลีdยงหรือสัตวอื์;นใดเขา้มาในรีสอร์ต 

 

 


