นโยบาย
Peace of Mind
ส่ วนเพิมเติมของข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการสํารองทีพักของ
คลับเมด ประเทศไทย
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นโยบาย PEACE OF MIND ของคลับเมด
ข้ อกําหนดและเงือนไข
คลับเมดจะเริ มใช้นโยบาย Peace of Mind เพือให้แผนการท่องเทียวของลูกค้ามีความคล่องตัวมากยิงขึ*น
นโยบาย Peace of Mind นี* ให้บงั คับใช้กบั การสํารองทีพักทั*งหมดทีระบุไว้ดา้ นล่างนี* ข้อกําหนดและเงือนไขมาตรฐานเกียวกับการสํารองทีพักของ
คลับเมดยังคงบังคับใช้กบั การสํารองทีพักทั*งหมดเว้นแต่ส่วนทีถูกแก้ไขเปลียนแปลงโดยนโยบายนี*

ก.
1.

สํ าหรับการสํ ารองทีพักทังหมดทีทําขึนจนถึงวันที 31 ตุลาคม 2564
การเปลียนแปลงวันเข้ าพักฟรี

คลับเมดให้สิทธิในการเปลียนแปลงวันเข้าพักฟรี หนึ งครั*งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
เปลียนแปลงหรื อยกเลิกใด ๆ ทั*งนี* ภายใต้เงือนไขดังต่อไปนี*
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

คลับเมดจะต้องได้รับแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนกําหนดการเดินทางของลูกค้า
กําหนดเข้าพักทีเปลียนแปลงจะต้องอยูภ่ ายใน วันที 30 เมษายน 2565 เท่ านัน
ระยะเวลาการเข้าพักจํานวน ผูเ้ ข้าพัก รายละเอียดผูเ้ ข้าพักทีเป็ นผูใ้ หญ่และเด็ก ประเภทของห้องและรี สอร์ ตทีสํารองไว้จะต้องยังคงรายละเอียด
ไว้ตามเดิม
ค่าใช้จ่ายเพิมเติมเกียวกับการเดินทางโดยเครื องบินหรื อการขนส่ งอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการเปลียนแปลงวันเดินทาง ให้ลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
กรณี ทีการสํารองทีพักครั*งใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าทีสํารองไว้เดิม ส่ วนต่างของราคาจะคืนให้แก่ลูกค้าในรู ปของเครดิตโดยให้
ลูกค้าสามารถใช้เครดิตดังกล่าวในการสํารองทีพักครั*งใหม่ได้ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ งปี
ในกรณี ทีการสํารองทีพักครั*งใหม่มีมูลค่าสู งกว่าทีสํารองไว้เดิม ลูกค้าจะต้องชําระราคาและส่ วนต่างทั*งหมดทีเกิดขึ*น
เมือลูกค้าได้ใช้สิทธิในการเปลียนวันเข้าพักฟรี แล้ว โปรดทราบว่าการเปลียนแปลงใด ๆ หลังจากนี* จะเป็ นไปตามข้อกําหนดและเงือนไข
มาตรฐานเกียวกับการสํารองทีพักของคลับเมด

2.

จองก่ อนจ่ ายทีหลัง

สําหรับการสํารองทีพักทีทําขึ*นล่วงหน้าเกินกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง
เงินมัดจํา: เงินมัดจําจํานวน 3,000 บาทต่อคนสําหรับแพคเกจของคลับเมดและราคาค่าโดยสารเครื องบิน/ค่าบริ การขนส่ งประเภทอืน ๆ ซึ ง
รวมอยูใ่ นแพคเกจจะต้องได้รับการชําระเต็มจํานวนในขณะทีทําการสํารองทีพักเพือให้การสํารองทีพักมีผลสมบูรณ์
การชําระเงินส่ วนทีเหลือ: ค่าบริ การ/ค่าใช้จ่ายอืนใดให้ชาํ ระไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนกําหนดเดินทาง
สําหรับการสํารองทีพักภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง
การชําระเงินเต็มจํานวน: ค่าบริ การของคลับเมดจะต้องได้รับชําระเต็มจํานวนในขณะทีทําการสํารองทีพักเพือให้การสํารองทีพักมีผลสมบูรณ์
3.

การยกเลิกทีคล่ องตัวขึน

ค่าธรรมเนี ยมการยกเลิกสําหรับแพคเกจคลับเมดต่อคน ให้เป็ นไปตามรายละเอียดดังนี*
ช่ วงเวลาทีพวกเราได้ รับแจ้ งยกเลิกการสํ ารองทีพัก
30 วันขึนไปก่ อนวันเดินทาง
0 – 30 วันก่ อนวันเดินทาง

ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนี ยม
3,000 บาท

หากลูกค้าสํารองแพคเกจเดินทางโดยเครื องบิน ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการจัดการและค่าปรับให้เป็ นไปตามทีสายการบินกําหนดซึ งแยกต่างหาก
จากนโยบายของคลับเมด
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นโยบาย PEACE OF MIND ของคลับเมด
ข้ อกําหนดและเงือนไข
นโยบาย PEACE OF MIND ของคลับเมด
ข้ อกําหนดและเงือนไข

ข.

สํ าหรับลูกค้ าผู้ใช้ Future Travel Credits (“FTC”)

ก) FTC จะต้องใช้สาํ หรับการสํารองทีพักภายในวันที 30 เมษายน 2565 เท่ านัน
ข) ลูกค้าอาจเปลียนแปลงวันเดินทาง รี สอร์ ต ระยะเวลาการเข้าพัก จํานวนผูเ้ ข้าพัก จํานวนผูเ้ ข้าพักทีเป็ นผูใ้ หญ่และเด็ก และประเภทของห้องพักได้
ค) ค่าใช้จ่ายเพิมเติมใด ๆ สําหรับค่าเดินทางโดยเครื องบินหรื อการขนส่ งในรู ปแบบอืนซึ งเกียวข้องกับกําหนดเดินทาง รี สอร์ ต หรื อค่าใช้จ่ายอืนใดให้ลูกค้าเป็ นผูช้ าํ ระ
ง) กรณี ทีการสํารองทีพักครั*งใหม่มีมูลค่าน้อยกว่าทีสํารองไว้เดิม ส่ วนต่างของราคาจะคืนให้แก่ลูกค้าในรู ปของเครดิตโดยให้ลูกค้าสามารถใช้เครดิตดังกล่าว
ในการสํารองทีพักครั*งใหม่ได้ภายในกําหนดระยะเวลาหนึงปี ในกรณี ทีการสํารองทีพักครั*งใหม่มีมูลค่าสู งกว่าทีสํารองไว้เดิม ลูกค้าจะต้องชําระราคาและส่ วนต่าง
ทั*งหมดทีเกิดขึ*น
จ) ภายหลังจากทีใช้ FTC ในการสํารองทีพัก ข้อกําหนดและเงือนไขสําหรับการสํารองทีพักใหม่ให้อยูภ่ ายใต้เงือนไขต่อไปนี* (ก) “สําหรับการสํารองทีพักทั*งหมดที
ทําขึ*นจนถึงวันที 31 ตุลาคม 2564
ฉ) ข้อกําหนดและเงือนไขอืน ๆ สําหรับ FTC
• FTC ทีไม่ได้ใช้สาํ หรับการท่องเทียวภายในวันที 30 เมษายน 2565 จะถูกระงับทั*งหมด
• FTC สําหรับการเดินทางและบริ การอืน ๆ อยูภ่ ายใต้นโยบาย/เงือนไขของผูใ้ ห้บริ การแต่ละรายและให้เป็ นไปตามจํานวนเงินทีพวกเรายึดถืออยูห่ รื อตาม
จํานวนเงินทีพวกเราจะได้รับคืนจากผูใ้ ห้บริ การดังกล่าว
• FTC ไม่สามารถคืนได้และไม่สามารถถ่ายโอนได้ รวมทั*งไม่สามารถแลกเปลียนเป็ นเงินสดได้
• การยกเลิก FTC หลังวันที 30 เมษายน 2565 ถือเป็ นการยกเลิกการสํารองทีพักตามรายละเอียดทีได้จองไว้เดิมและให้นาํ ข้อกําหนดและเงือนไข
มาตรฐานในการสํารองทีพักของคลับเมดมาใช้
ถ้าลูกค้าสํารองทีพักผ่านตัวแทนท่องเทียวหรื อทีปรึ กษาการท่องเทียวต่าง ๆ ให้ลูกค้าติดต่อตัวแทนหรื อทีปรึ กษาดังกล่าว ตัวแทน/ทีปรึ กษาของลูกค้าจะติดต่อคลับ
เมดในนามของลูกค้าเอง

คลับเมดขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขหรื อยกเลิกนโยบาย Peace of Mind เมือใดก็ได้ โดยไม่ ต้องมีการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ปรับปรุ งครั*งล่าสุ ดเมือวันที 20 พฤษภาคม 2564
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