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ข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไป
กรุณาอ่านเงือนไขการสํารองทีพักโดยละเอียด
การส่ งคําสังสํารองทีพักถือเป็ นการตกลงตามข้ อกําหนดและเงือนไขนีแ1 ล้ว
นิยามศัพท์

เมือลูกค้าสํ ารองแพคเกจการเดินทางทางอากาศ/เรื อเฟอร์ รี/รถบัส/รถไฟ:

“คลั บ เมด” และ “พวกเรา” หมายถึ ง บริ ษัท ภายใต้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท Club
Mediterranee Group ซึ; งอาจจะหมายถึงบริ ษทั เดียวหรื อหลายบริ ษทั ก็ได้ ซึ; ง แพคเกจนีdรวมบริ การที;พกั ในรี สอร์ตตามที;ระบุไว้ขา้ งต้นและบริ การดังต่อไปนีd
- ตัวi โดยสารไปกลับสําหรับเครื; องบิน/เรื อเฟอร์รี;/รถบัส/รถไฟ
รวมถึง Club Med Asie S.A และบริ ษทั ลูกและบริ ษทั ในเครื ออื;น ๆ ของ Club
- บริ การรับส่ งภายในพืdนที;จากสนามบิน / ท่าเรื อเฟอร์รี; / ท่ารถบัส /
Med Asie “สํานักงานขายของคลับเมด” หมายถึง บริ ษทั วาคองซ์สยาม (คลับ
สถานีรถไฟ มายังรี สอร์ตของคลับเมด
เมด) จํากัด เลขที;ผูเ้ สี ยภาษี >=>XX YZ>> @Y?[ ตัวแทนของคลับเมดที;รับสํารอง
ที;พกั จากลูกค้า “รี สอร์ต” หมายถึง รี สอร์ตสําหรับคลับเมดฮอลิเดย์ของลูกค้า
“ฝ่ ายจัด การของคลับ เมด” หมายถึ ง หน่ ว ยงานที; ท ําหน้าที; บ ริ ห ารจัด การ ส่ วนทีไม่ รวมอยู่ในค่าบริการของแพคเกจคลับเมดฮอลิเดย์ :
- ค่าใช้จ่ายเกี;ยวกับหนังสื อเดินทาง, วีซ่า, การฉี ดวัคซี น, ใบรับรอง
รี สอร์ ตของคลับเมด “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที;ลงนามรับรองในแบบฟอร์ ม
แพทย์ และค่าใช้จ่ายเกี;ยวกับสุขภาพอื;น ๆ
การสํารองที;พกั และ “แขกของลูกค้า” หมายถึง บุคคลที;ลูกค้าสํารองแพคเกจ
ภาษี
สนามบิน, เบีdยประกันภัย, ค่านํdามัน/ค่าใช้จ่ายเกี;ยวกับสายการ
คลับเมดฮอลิเดย์ให้
บินเพิ;มเติมอื;น ๆ
5. ค่ าบริการ
- ค่าใช้จ่ายเกี;ยวกับนํdาหนักสัมภาระเพิ;มเติม
ค่ าบริ การสําหรั บ คลับ เมดฮอลิเดย์จ ะกําหนดเป็ นเงิ น บาทไทย (Thai Baht,
- ค่าใช้จ่ายสําหรับมืdออาหารเพิ;มเติมและสิ นค้า/บริ การที;ไม่รวมอยู่
THB) ซึ;งเป็ นไปตามอัตราแลกเปลี;ยนและอัตราค่าขนส่ งซึ; งมีผลบังคับใช้อยู่
ในแพคเกจ หรื อที;มีค่าใช้จ่ายเพิ;มเติมเช่นค่าเครื; องดื;มพิเศษที;บ าร์
ในขณะนัdน และอาจถูกเปลี;ยนแปลงหรื อ เรี ย กเก็บ เพิ;มเติมได้ในเวลาใด ๆ
ค่าทัวร์ หรื อการท่องเที;ยวอื;นใด การซืd อสิ นค้าที;ร้านบูติค บริ การ
ก่ อ นการเดิ น ทางในกรณี ที; อ ัต ราแลกเปลี; ย นหรื ออัต ราค่ า ขนส่ ง มี ก าร
สปา บริ การ Baby and Petit Club Med บริ การดูแลเด็ก บริ การซัก
เปลี;ยนแปลง การสํารองที;พกั ผ่านสํานักงานขายของคลับเมดหรื อผ่านเว็บไซต์
ผ้า กิจกรรมกีฬาเพิ;มเติมและการเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ (เช่น อุปกรณ์ดาํ
ของพวกเรา (www.clubmed.co.th) ตามค่าบริ การที;แสดงไว้นd ันใช้สําหรับผูท้ ี;
นํ
d า สกี สโนวบอร์ด กอล์ฟและอื;น ๆ เป็ นต้น)
พักอาศัยในประเทศไทยเท่านัdน

7. ค่ าบริการทีรวมอยู่ในคลับเมดฮอลิเดย์

ทัวร์ และทีพักโดยผู้ให้ บริการภายนอก:

เมือลูกค้าสํ ารองแพคเกจสํ าหรับรีสอร์ ตเท่ านั1น
การพักที;รีสอร์ต:
- ห้องพักที;รีสอร์ต ค่าบริ การที;ประกาศเป็ นราคาห้องพักแบบ Twin
Share เด็กที;อายุต; าํ กว่า =Y ปี อาจจะต้องพักร่ วมกับผูป้ กครอง
และค่าบริ การสําหรับเด็กที;ประกาศไว้ได้คาํ นึงถึงกรณี นd ีแล้ว
- อาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็นรวมทัdงไวน์และเบียร์ ใน
ระหว่างอาหารกลางวันและอาหารเย็นด้วย
- เครื; อ งดื; ม และของทานเล่ น ที; บ าร์ ต ลอดวัน (ยกเว้น เครื; อ งดื; ม
แอลกอฮอล์ที;กาํ หนด) นอกเหนือจากมืdออาหารปกติ
- กิ จกรรมและสิ; งอํานวยความสะดวกของรี สอร์ ตทัdงหมดรวมอยู่
ในแพคเกจนีd ทัdง นีd ตามที; อ ธิ บ ายไว้ในข้อ มูลสิ น ค้าและบริ การ
(การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที;กาํ หนดในรี สอร์ตและอาจ
มีการเปลี;ยนแปลงได้)

สําหรับแพคเกจคลับเมดฮอลิเดย์ที;รวมทัวร์ซ;ึงจัดโดยผูใ้ ห้บริ การภายนอกหรื อที;
พักซึ;งไม่ใช่โรงแรมของคลับเมด ในระหว่างที;ใช้บริ การทัวร์ หรื อที;พกั ดังกล่าว
ค่าบริ การจะรวมเฉพาะค่าห้องพักแบบ twin share, อาหารเช้าและบริ การรับส่ ง
เท่านัdน เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นประการอื;น
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ข้ อเรียกร้ องพิเศษ
การขอห้ อ งพัก สํ า หรั บ ผู ้พิ ก ารหรื อ ผู ้ที; เ คลื; อ นไหวไม่ สะดวกให้ แ จ้ ง ผ่ า น
สํานักงานขายของคลับเมดในขณะที;ดาํ เนิ นการสํารองที;พกั การขอห้องพัก
ประเภทอื;น ๆ ซึ;งแจ้งมายังสํานักงานขายของคลับเมดนัdนขึdนอยูก่ บั
รี
สอร์ ตแต่ละแห่ งและช่วงเวลาการเข้าพักด้วยว่ามีห้องพักประเภทดังกล่าวว่ าง
หรื อไม่ การสํารองแพคเกจแบบครอบครัวอาจได้ห้องพักแบบที;เชื; อมต่อกัน
หรื ออาจเป็ นห้องที;อยู่คนละอาคารหรื อคนละชัdนก็ได้ ทัdงนีd ขd ึนอยู่กบั รี สอร์ ตที;
เข้าพักและช่วงระยะเวลาที;เข้าพัก

B. ข้ อกําหนดการสํ ารองทีพักและการชําระเงิน

แพคเกจส่ งเสริมการขาย:

ความสามารถและอํานาจตามกฎหมาย
ในการสํารองที;พกั :
1. ลูกค้ารับรองว่าลูกค้ามีความสามารถในการทํานิติกรรมตามกฎหมายและมี
อํานาจในการดําเนินการสํารองที;พกั ดังกล่าว รวมทัdงยอมรับข้อกําหนดและ
เงื;อนไขทัdงในนามตนเองและในนามของแขกของลูกค้าภายใต้กฎหมายของ
ประเทศที;ทาํ การสํารองที;พกั และกฎหมายของประเทศที;จะเดิ นทางไปตาม
แพคเกจคลับเมดฮอลิเดย์
Y. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า ในประเทศที;จะไปพักนัdน ผูเ้ ยาว์จะต้องอยู่
ภายใต้อยูภ่ ายใต้การดูแลและความรับผิดชอบของ:
- บิดามารดาของผูเ้ ยาว์ หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย หรื อ
- ผูด้ ูแลซึ;งได้รับอนุญาตจากบิดามารดาของผูเ้ ยาว์หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ดูแลและรับผิดชอบผูเ้ ยาว์ได้ในระหว่างที;พกั อยู่
ที;รีสอร์ต
หากไม่เป็ นไปตามเงื;อนไขข้างต้น คลับเมดขอสงวนสิ ทธิ ในการปฏิเสธการ
สํารองแพคเกจที;มีผูเ้ ยาว์ หรื อปฏิเสธการเข้าพักของผูเ้ ยาว์ หรื อขอให้ผูเ้ ยาว์
ออกจากรี สอร์ต โดยไม่มีการคืนเงินค่าบริ การหรื อจ่ายค่าชดเชยใด ๆ
?. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าการสํารองแพคเกจเข้าพักผ่านสํานักงานขาย
ของคลับเมดหรื อผ่านเว็บไซต์ (www.clubmed.co.th) ตามราคาที;ระบุไว้นd ัน
เป็ นสิ ทธิเฉพาะผูพ้ กั อาศัยในประเทศไทยเท่านัdน

ลูกค้าจะต้องชําระราคาสําหรับแพคเกจส่ งเสริ มการขายหรื อแพคเกจลดราคา
ต่าง ๆ เต็มจํานวนเมื;อมีการยืนยันห้องพักและการเดินทาง
ภาษีมูลค่ าเพิม
- ภาษีมูลค่าเพิ;ม: เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นประการอื;น ราคาค่าบริ การที;ระบุไว้ใน
โบรชัวร์ หรื อเอกสารแสดงราคาใด ๆ สําหรับแพคเกจคลับเมดฮอลิเดย์ได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ;มแล้ว
เอกสารการสํ ารองแพคเกจและเอกสารเดินทาง
ในการสํารองที;พกั ลูกค้าจะต้องให้ขอ้ มูลชื;อและวันเกิดของผูเ้ ข้าพักและของ
ลูกค้าเองตามที;ปรากฏในหนังสื อเดินทาง
ลูกค้าจะต้องระบุชื;อแขกผูเ้ ข้าพักที;จะเข้าพักที;รีสอร์ ตจริ งเท่านัdน การระบุชื;อผู ้
เข้าพักที;ไม่เข้าพักจริ ง (เพื;อประโยชน์ดา้ นราคา ด้านการเข้าพักอาศัย หรื อเพื;อ
ประโยชน์อื;นใด) อาจส่ งผลให้การสํารองที;พกั ของลูกค้ามีการเปลี;ยนแปลงและ
อาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ;มเติมหรื อการสํารองที;พกั ถูกยกเลิกโดยไม่มีการ
คืนเงินหรื อชดเชยใด ๆ เด็กทารกจะต้องได้รับการระบุชื;อในการสํารองที;พกั
ด้วยแต่ไม่นบั เป็ นแขกผูเ้ ข้าพักในการสํารองที;พกั

การชําระเงิน
คลับเมดฮอลิ เดย์แ ต่ ละแพคเกจจะต้อ งได้รั บชํา ระค่ า บริ การล่ ว งหน้ า เต็ ม ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการ
จํานวนก่ อ นการเดิ น ทาง การสํารองแพคเกจของลู กค้าจะได้รับ การยืนยัน เดินทางทัdงหมด (ชื;อตามหนังสื อเดินทาง วันเดินทาง ฯลฯ) ในการสํารองที;พกั
ก่ อ นที; จ ะส่ ง ข้อ มูล และข้อ มูลการเดิ น ทางในเอกสารการเดิ นทางเมื;อได้รับ
ต่อเมื;อคลับเมดได้รับชําระค่าบริ การทัdงหมดเมื;อถึงกําหนดชําระ:
เอกสารนัdน (เช่น เวาเชอร์, ตัวi โดยสารต่าง ๆ ฯลฯ)
สําหรับการสํารองที;พกั ที;อยูน่ อกระยะเวลา 30 วันก่อนวันที;ผูเ้ ข้าพักเดินทาง: คลับเมดจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลการเดิ นทางนัdนถู กพบว่าไม่ถูกต้องและ
ส่ งผลให้เสี ยสิ ทธิในการใช้งานคลับเมดฮอลิเดย์
มั ด จํ า : มัด จํา จํา นวน ?,>>> บาท ต่ อ คนสํ า หรั บ แพคเกจเข้า พัก ส่ ว นค่ า
เครื; องบิน/เรื อเฟอร์ รี;/รถบัส/รถไฟจะต้องชําระเต็มจํานวนเพื;อให้การสํารอง ลูกค้ าและแขกของลูกค้ าจะต้ องรั บผิดชอบในการตรวจสอบข้ อมูลดังต่ อไปนี1
แพคเกจสมบูรณ์ สําหรับรี สอร์ตของคลับเมดบางแห่งอาจมีการเรี ยกเก็บมัดจํา ก่อนการเดินทาง:
เพิ;มเติม (เช่น 50% ของค่าเดินทางบนบกในแพคเกจสําหรับรี สอร์ ต Villas &
- หนังสื อเดินทางที;ใช้งานได้ตามกฎหมายซึ;งมีอายุใช้งานได้อีกอย่าง
Chalets และค่าใช้จ่ายอื;น ๆ สําหรับการเดินทาง) ณ เวลาที;สาํ รองแพคเกจ
น้อย [ เดือนนับจากวันที;เดินทางกลับ
การชําระเงินส่ วนทีเหลือ: ลูกค้าจะต้องชําระค่าใช้จ่ายคงเหลือสําหรับคลับเมด
- วีซ่าที;ตอ้ งใช้ ทัdงนีdขd ึนอยูก่ บั สัญชาติและประเทศที;จะเข้าพัก
ฮอลิเดย์อย่างน้อย 30 วันก่อนวันเดินทางของผูเ้ ข้าพัก กรณีที;ลูกค้าไม่ชาํ ระเงิน
- การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค ใบรับรองแพทย์และข้อกําหนดเกี;ยวกับ
ให้ครบถ้วนตามกําหนดระยะเวลาดัง กล่ าว คลับเมดอาจยกเลิกการสํา รอง
สุ ขภาพอื;น ๆ ตามที;ได้รับการแนะนํา
แพคเกจของลูกค้าโดยไม่มีการคืนเงินหรื อให้ค่าชดเชยใด ๆ
คลับเมดจะไม่รับผิดชอบหากลูกค้าหรื อแขกของลูกค้าไม่มีเอกสารการเข้าเมือง
ที;ถูกต้องอันส่ งผลให้เสี ยสิ ทธิในการใช้แพคเกจคลับเมดฮอลิเดย์
สําหรับการสํารองแพคเกจที;ทาํ ขึdนน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง:
การชําระเงินเต็มจํานวน: ลูกค้าจะต้องชําระราคาแพคเกจคลับเมดฮอลิเดย์เต็ม
จํานวน ณ เวลาที;สาํ รองแพคเกจเพื;อให้การสํารองแพคเกจสมบูรณ์
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กรณี ที;มีการออกตัวi โดยสารการเดินทางทางอากาศ/เรื อเฟอร์รี;/รถบัส/รถไฟแล้ว
(สําหรับกรณี แพคเกจคลับเมดฮอลิเดย์รวมการเดินทางทางอากาศ/เรื อเฟอร์ รี;/รถ
การเปลี;ยนแปลงที;ทาํ ขึdนก่อน ?> วันก่อนวันเดินทาง:
บุคคลที;ดาํ เนินการสํารองที;พกั หรื อตัวแทนการท่องเที;ยวในฐานะตัวแทนของ บัส/รถไฟ) ลู กค้าจะต้องชําระค่า ใช้จ่ายในการแก้ไ ขหรื อ ยกเลิ กตัวi โดยสาร
ลูกค้าจะต้องแจ้ง การเปลี;ยนแปลงอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยสํานักงาน ดังกล่าวด้วย (โปรดดู สายการบินและผู้ให้ บริ การขนส่ ง) พวกเราขอสงวนสิ ทธิy
ในการยกเลิกตัวi โดยสารการเดินทางทางอากาศ/เรื อเฟอร์ รี;/รถบัส/รถไฟในนาม
ขายของคลับเมดจะต้องได้รับการแจ้งดังกล่าว
การเปลี; ย นแปลง (เช่ น ชื; อ , จุ ด หมาย, วัน ที; ฯลฯ) จะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ ของลูกค้าหรื อแขกของลูกค้าโดยคิดค่าธรรมเนียมยกเลิก =>>%
ดําเนิ นการเป็ นเงิน =,>>> บาทต่อแขกผูเ้ ข้าพัก = คน การเปลี;ยนแปลงนัdน
ขึdนอยู่กบั ห้องพักที;ว่างของรี สอร์ ตและที;นั;งว่างของเครื; องบิน/เรื อเฟอร์ รี;/รถ การไม่ใช้ งานทีพัก บริการหรื อการขนส่ งโดยลูกค้ าในระหว่างคลับเมดฮอลิเดย์
บัส/รถไฟด้วย (กรณี แพคเกจคลับเมดฮอลิเดย์รวมการเดินทางทางอากาศ/เรื อ ไม่ มี การคื น เงิ น หรื อ ให้เครดิ ต ใด ๆ แก่ ลูกค้าในกรณี ที; ไ ม่ มีการใช้งานที;พกั
เฟอร์รี;/รถบัส/รถไฟ) กรณี ที;ตวัi โดยสารเครื; องบิน/เรื อเฟอร์ รี;/รถบัส/รถไฟได้ บริ การหรื อการขนส่ งใด ๆ อันเกิดจากการเดินทางมาถึงล่าช้า หรื อการเดินทาง
ถูกออกให้แก่ลูกค้าแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข/ยกเลิกตัวi โดยสารดังกล่าว กลับก่อนกําหนด ไม่มีการคืนเงินหรื อให้เครดิตใด ๆ แก่ลูกค้าสําหรับการไม่ใช้
บริ การที;สาํ รองที;พกั ล่วงหน้าหรื อได้ชาํ ระเงินไปแล้ว (เช่น ทัวร์, บริ การสปา
ด้วย (โปรดดู สายการบินและผู้ให้ บริการขนส่ ง)
, บริ ก าร Baby and Petit Club Med, บริ ก ารรั บ ส่ ง , กี ฬ าและการเช่ า อุ ปกรณ์
กรณี ที;การสํารองที;พกั ที;เปลี;ยนแปลงมีราคาที;ถูกลงจากที;สํารองไว้เดิม เราจะ ฯลฯ) การประกาศเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าจะลดเวลาการเข้าพักหรื อว่าจะไม่ใช้
ไม่คืนส่ วนต่างของราคาดังกล่าว กรณี ที;การสํารองที;พกั ที;เปลี;ยนแปลงไปมี บริ การสิ งอํานวยความสะดวกใด ๆ ของรี สอร์ ตไม่ถือเป็ นการตกลงว่าจะมีการ
;
ราคาที;สูงขึdน ลูกค้าจะต้องชําระส่ วนต่างของราคาที;สูงขึdนดังกล่าว
คืนเงินหรื อให้เครดิตใด ๆ ทัdงสิd น ในทุกกรณี
ในทุกกรณี การเปลี;ยนแปลงการสํารองที;พกั จะได้รับการยืนยันต่อเมื;อพวกเรา การขยายระยะเวลาหรื อยกระดับการรับบริ การโดยลูกค้ าในระหว่ างคลับเมดฮอ
ได้รับการชําระค่าบริ การและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที;เกิดจากการเปลี;ยนแปลงการ ลิเดย์
สํารองคลับเมดฮอลิเดย์ครบถ้วนแล้วเท่านัdน
หากลูกค้าประสงค์ที;จะขยายระยะเวลาคลับเมดฮอลิเดย์และ/หรื อเพิ;มระดับ
ห้อ งพักในขณะที; พกั อยู่ ณ รี สอร์ ต ลู กค้าจะถู กเรี ย กเก็ บ ค่ าบริ การส่ ว นเพิ;ม
การเปลี;ยนแปลงที;ทาํ ภายใน ?> วันก่อนการเดินทาง
การเปลี;ยนแปลงดังกล่าวจะถือเป็ นการยกเลิกการสํารองที;พกั ที;ทาํ ไว้เดิมและ ดัง กล่ า วตามอัต ราของพืd น ที; นd ั น และจะต้อ งชํา ระเต็ ม จํา นวน ณ สถานที; ที;
ให้บริ การดังกล่าวในสกุลเงินท้องถิ;น การขยายระยะเวลาการเข้าพักนัdนขึdนอยู่
ลูกค้าจะต้องชําระค่ายกเลิกการสํารองที;พกั
กับห้องพักที;ว่างของรี สอร์ตและ(กรณีแพคเกจคลับเมดฮอลิเดย์รวมการเดินทาง
การเปลียนแปลงได้ รับโดยคลับเมด
ค่าธรรมเนียมเปลียนแปลง
ทางอากาศ/เรื อเฟอร์ รี;/รถบัส/รถไฟ) ที;นั;งว่างของเครื; องบิน/เรื อเฟอร์ รี;/รถบัส/
ค่าใช้จ่ายดําเนินการ 1,>>> บาท
ตั1งแต่ 30 วันขึน1 ไปก่อนการเดินทาง
รถไฟด้ว ย (รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยสํา หรั บ ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยอื; น ใดที;
5L – 7N วัน ก่อนการเดินทาง
20% ของราคา
เกี;ยวข้อง) เพื;อรับรองการเดินทางกลับของลูกค้า
8 – 5E วัน ก่อนการเดินทาง
50% ของราคา

E. การเปลียนแปลงและยกเลิกโดยลูกค้ า

3 – 7 วัน ก่อนการเดินทาง
น้ อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง

80% ของราคา
100% ของราคา

การยกเลิกการสํ ารองทีพักโดยลูกค้ า
การแจ้งเป็ นหนังสื อ บุคคลที;ดาํ เนิ นการสํารองที;พกั หรื อตัวแทนท่ องเที; ย ว
จะต้องแจ้งการยกเลิกดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยสํานักงานขายของ
คลับเมดจะต้องได้รับการแจ้งดังกล่าว ค่ายกเลิกการสํารองที;พกั ให้เป็ นไปตาม
วันที;ได้รับการแจ้งดังกล่าว
ลูกค้าจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการยกเลิกการสํารองที;พกั ในอัตราต่อผูเ้ ข้าพัก
ให้แก่คลับเมดตามรายละเอียดดังนีd:
การแจ้ งยกเลิกได้ รับโดยคลับเมด
ค่าธรรมเนียมยกเลิก
ค่าใช้จ่ายดําเนินการ 1,>>> บาท
ตั1งแต่ EL วันขึน1 ไปก่อนการเดินทาง
BQ – EE วัน ก่อนการเดินทาง
?,>>> บาท
20% ของราคา
5L – 7N วัน ก่อนการเดินทาง
50% ของราคา
8 – 5E วัน ก่อนการเดินทาง
80% ของราคา
3 – 7 วัน ก่อนการเดินทาง
100% ของราคา
น้ อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง
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L. การแก้ ไขหรื อยกเลิกโดยพวกเรา
การแก้ไขเปลียนแปลงโดยพวกเรา
โดยปกติแล้วพวกเราจะไม่แก้ไขเปลี;ยนแปลงคลับเมดฮอลิเดย์ของลูกค้าภาย
หลังจากที;มีการสํารองที;พกั แล้ว แต่พวกเราขอสงวนสิ ทธิy ในการเปลี;ยนแปลง
หากเห็นว่ามีความจําเป็ น
พวกเราขอสงวนสิ ทธิy ในการแก้ไ ขหรื อยกเลิ กการนําเที;ยว แผนการเดิ นทาง
โปรแกรมเที;ยว กิจกรรมหรื อสิ; งอํานวยความสะดวกใด ๆ ในเวลาใด ๆ โดยไม่
จําเป็ นต้องมีการแจ้งล่วงหน้าและจะไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยใด ๆ พวก
เราอาจแก้ไขเปลี;ยนแปลงรายการกิจกรรม (เช่น ประเภทของกีฬา) และรายการ
สิ; งอํานวยความสะดวก (เช่ น ร้ านอาหารและบาร์ ) ในพืdนที;รีสอร์ ตรวมทัdงวัน
เวลาเปิ ดปิ ดของรี สอร์ ต ด้ว ย (ขึdน อยู่กับ จํานวนผู ใ้ ช้บ ริ การของรี สอร์ ต หรื อ
เหตุผลอื;น) การให้บริ การกิจกรรมกีฬาบางประเภทหรื อกีฬาทางนํdาขึdน อยู่กับ
ฤดูกาลหรื อสภาพอากาศและทะเล ทัdงนีdเพื;อความสะดวกและปลอดภัยของผูเ้ ข้า
พัก เมื;อเป็ นไปได้ ลูกค้าจะได้รับคําแนะนําเกี;ยวกับการเปลี;ยนแปลงหรื อ การ
ยกเลิกต่าง ๆ ที;ลูกค้าพึงทราบก่อนการเดินทาง

หากพวกเราไม่สามารถให้ บริ การที;พกั ตามประเภทที; ลูกค้าสํารองไว้ได้ เมื;อ
ลูกค้าจะเดินทางกลับ พวกเราจะชําระส่ วนต่างของราคาของห้องพักที;ลูกค้าได้
สํารองไว้กับ ห้อ งพักที;เ ข้าพักจริ งคืน ให้แก่ ลูกค้า ทัdง นีd เมื; อ ได้รับ การแจ้งเป็ น
หนังสื อซึ;งออกโดยฝ่ ายวางแผนของพืdนที;นd นั ซึ;งระบุว่าได้รับการจัดการเกี;ยวกับ
ที;พกั แล้ว
กิจกรรมทัdงหมดที;จดั ขึdนโดยผูใ้ ห้บริ การภายนอกและที;ติดต่อสํารองไว้ที;รีสอร์ ต
อาจเปลี;ยนแปลงได้โดยผูใ้ ห้บริ การภายนอก การจัดกิจกรรมดังกล่าวรวมทัdงผล
อันเกิดจากการเปลี;ยนแปลง/ยกเลิกกิจกรรมใด ๆ นัdนเป็ นความรับผิดชอบของผู ้
ให้บริ การภายนอกแต่เพียงผูเ้ ดียว
การยกเลิกโดยพวกเรา
โดยปกติแล้ว พวกเราจะไม่ยกเลิกคลับเมดฮอลิเดย์หลังจากที;มีการสํารองที;พกั
แล้ว แต่พวกเราขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกดังกล่าวหากมีความจําเป็ น
ในกรณี ดงั กล่าว พวกเราจะแจ้งให้ลูกค้าหรื อตัวแทนท่องเที;ยวของลูกค้าทราบ
ทันทีที;สามารถทําได้และลูกค้าจะได้รับตัวเลือกในการรับเงินที;ชาํ ระมาแล้วคืน
หรื อรับข้อเสนอในการเข้าพักในวันหรื อจุดหมายปลายทางอื;นแทนหากที;พกั นัdน
ๆ สามารถให้บริ การได้ (พวกเราจะคืนเงินส่ วนต่างของราคาที;พกั ให้หากที;พกั
ใหม่มีราคาถูกกว่า และลูกค้าจะต้องชําระเงิ นส่ วนต่างเพิ;มเติมในกรณี ที;ที;พกั
ใหม่มีราคาสู งกว่า) ในกรณี ที;ลูกค้าได้จดั หาบริ การการเดินทาง/ขนส่ งเอง (โดย
ไม่ผ่านการจัดการของพวกเรา) ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินที;ชาํ ระให้แก่พวกเรา
(สําหรับการเข้าพักที;คลับเมด) โดยลูกค้ายังสามารถใช้บริ การการเดินทาง/ขนส่ ง
ที;ลูกค้าจัดหามายังจุดหมายปลายทางเดิมได้ตามปกติ เพื;อหลีกเลี;ยงค่าปรั บใน
การยกเลิกหรื อเปลี;ยนแปลงเกี;ยวกับการเดินทาง

R. ความรับผิดชอบ
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นประการอื;น การสํารองที;พกั และการให้บริ การทัdงหมดที;ทาํ
โดยพวกเราและตัวแทนของผูใ้ ห้บริ การของคลับเมด และ/หรื อผูใ้ ห้บริ การภาย
นอกนัdน ทําขึdนโดยอยูบ่ นพืdนฐานของหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีd:
1. การบริ การทัdงหมดอยูภ่ ายใต้กฎหมายของพืdนที;ที;ให้บริ การ และพวกเราหรื อผู ้
ให้บริ การจากภายนอกไม่จาํ เป็ นต้องให้บริ การหากการกระทําดังกล่าวเป็ นการ
ฝ่ าฝื นต่อกฎหมายที;เกี;ยวข้อง

Club Med Thailand
คลับเมด ประเทศไทย / บริ ษทั วาคองซ์สยาม (คลับเมด) จํากัด
ติดต่อ: +66 (0) 2 268 8448 – www.clubmed.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที;ยวเลขที; == / >?@?@

Y. พวกเราขอสงวนสิ ทธิy ในการยกเลิ กเพิกถอน เปลี;ยนแปลงหรื อแก้ไขทัว ร์ ,
แผนการเดินทาง, โปรแกรมเที;ยวบางกรณี สิ; งอํานวยความสะดวกและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ตอ้ งมีการแจ้งให้ทราบก่อน
?. ลูกค้าตกลงที;จะผูกพันกับกฎระเบียบของคลับเมดซึ;งใช้กบั การเข้าพักที;
รี สอร์ตของคลับเมดรวมทัdงกฎระเบียบต่าง ๆ ที;บงั คับใช้อยู่ในพืdนที;ที;ตd งั ของที;
พักและตกลงที;จะปฏิบตั ิตามคําแนะนําและแนวทางของฝ่ ายจัดการของคลับเมด
ด้วย ทัdงนีd พวกเรามีสิทธิ ที;จะปฏิเสธการเข้าพักหรื อให้ผูเ้ ข้าพักออกจากรี สอร์ต
โดยไม่มีการคืนเงินหรื อชดเชยใด ๆ ก็ได้หากปรากฏว่ามีการฝ่ าฝื นกฎระเบียบ
คําแนะนําหรื อแนวทางของฝ่ ายจัดการ หรื อการไม่ชาํ ระเงิน หรื อมีอาการมึนเมา
ขาดสติ หรื อ ก่ อ ความรํ าคาญภายในรี สอร์ ต หรื อ ต่ อ แขกผู ้เข้า พัก อื; น หรื อ มี
พฤติกรรมน่ ารัง เกี ยจหรื อไม่เหมาะสมใด ๆ และลูกค้าจะต้องรับผิดในความ
สู ญเสีย ความเสี ยหายหรื อความบาดเจ็บต่าง ๆ ที;ลูกค้าเป็ นผูก้ ่อด้วย
@. การร่ วมกิจกรรมหรื อใช้งานสิ; งอํานวยความสะดวกของคลับเมดถือเป็ นความ
เสี; ยงของแขกผูใ้ ช้งานเอง และเป็ นที;รับทราบว่าการเข้าร่ วมกิ จกรรมกี ฬาหรื อ
กิจกรรมอื;น ๆ ทํานองเดียวกันมีความเสี; ยงต่อการบาดเจ็บสู งกว่ากิจกรรมทัว; ไป
ในชีวิตประจําวัน และผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวตกลงที;จะปลดเปลืdองพวกเรา
และตัวแทนของพวกเราจากความรับผิดทัdงปวงตามสัญญา หรื อตามมูลละเมิด
สําหรั บ อาการบาดเจ็ บ ความเจ็ บ ป่ วย ความเสี ย หาย ความสู ญเสี ย อุ บ ัติ เหตุ
ค่าใช้จ่าย ความล่าช้าหรื อการเรี ยกร้องอื;นใดจากสาเหตุใด ๆ ก็ตามซึ; งเกิ ดจาก
การเข้าร่ วมและ/หรื อใช้กิจกรรมนัdน
X. การเข้าพักที;รีสอร์ ตและการบริ การต่า ง ๆ ของคลับเมดฮอลิเ ดย์อยู่ภายใต้
กฎหมายของประเทศที;ตd งั ของรี สอร์ตหรื อพืdนที;ที;ให้บริ การนัdน ๆ การฟ้องร้อง
ดําเนิ น คดี ห รื อ การเรี ย กร้ อ งใด ๆ ที; เ กี; ย วข้อ งกับ ความสู ญ เสี ย จากที; พกั หรื อ
บริ การนัdน ๆ จะต้องดําเนินการ ณ ศาลของประเทศนัdน
สํานักงานขายของคลับเมดทําหน้าที;ในฐานะผูจ้ ดั จําหน่ายเท่านัdน โดยไม่ได้เป็ น
เจ้าของหรื อบริ หารงานหรื อควบคุมหรื อจัดการใด ๆ ในรี สอร์ ต ยานพาหนะ
ขนส่ ง โรงแรม เรื อสําราญหรื อร้านอาหาร หรื อผูใ้ ห้บริ การภายนอกใด ๆ ทัdงสิd น
ซึ; งสํานักงานขายรวมทัdงตัวแทนอื;น ๆ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบหรื อรับผิดตามสัญญา
หรื อตามมูลละเมิดจากอาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่ วย ความเสี ยหาย ความสู ญเสี ย
อุบตั ิเหตุ ค่าใช้จ่าย ความล่าช้าหรื อการเรี ย กร้ องอื; นใดจากเหตุใด ๆ (รวมถึง
ประมาทเลิ นเล่อ ) ที; เกิ ด ขึd น ระหว่างการเข้าพัก เกิ ด ขึd น จากการเข้าพัก หรื อ ที;
เกี;ยวข้องกับการเข้าพักที;รีสอร์ตของคลับเมด

นอกจากการเข้าพักที;รีสอร์ ตของคลับเมด การบริ การอื;น ๆ ในแพคเกจคลับเมด
ฮอลิเดย์ (ซึ; งรวมถึง การเข้าพักในที;พกั ที;ไม่ใช่ ของคลับเมด การเที;ยวชมเมือง
ทัวร์ต่าง ๆ การขนส่ งทางอากาศหรื อทางอื;น และกิจกรรมรวมทัdงสิ;งอํานวยความ
สะดวกที;เกี; ยวข้อง) ซึ; งจัดการโดยคลับเมดหรื อตัวแทนของคลับเมดในฐานะ
ตัวแทนของผูใ้ ห้บริ การภายนอกนัdน พวกเรารวมทัdงตัวแทนทัdงหลายจะไม่รับผิด
ไม่ ว่ า ในทางสั ญญาหรื อ ทางละเมิ ด สํ า หรั บ ความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกาย ความ
เจ็บป่ วย ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน ความสู ญเสี ย อุบตั ิเหตุ ค่าใช้จ่าย ความล่าช้า
หรื อ การเรี ย กร้ อ งอื; นใดไม่ว่ าจากเหตุ ใด (รวมถึ ง กรณี ป ระมาทเลิน เล่ อ ) ซึ; ง
เกิ ด ขึd น หรื อ เกี; ย วข้อ งกับ การให้ บ ริ การหรื อ สิ; ง อํา นวยความสะดวกดัง กล่ า ว
รวมทัdง การให้ บ ริ การโดยผู ้ใ ห้ บ ริ การภายนอก หรื อการยกเลิ ก หรื อการ
เปลี;ยนแปลงแผนการเดิ น ทางหรื อตารางเวลาหรื อค่าใช้จ่ายเพิ;มเติมหรื อ การ
เสี ยเวลาที;เกิดขึdนต่อผูเ้ ข้าพักจากเหตุดงั กล่าว

S. สายการบินและผู้ให้ บริการขนส่ งอืน ๆ
ตัวi โดยสารทีอ; อกโดยผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสําหรับผูเ้ ข้าพักคลับเมดฮอลิเดย์นd ัน เมื;อ
ได้มีการออกให้แล้ว ถือเป็ นนิ ติสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างผูเ้ ข้าพักกับผูข้ นส่ ง
ดังกล่าว

กระบวนการการคืนเงินอาจใช้เวลาระหว่าง ?-[ เดือนก่อนที;ลูกค้าจะได้รับเงิน
คืนซึ; งขึdนอยู่กับผูใ้ ห้บริ การขนส่ งแต่ละราย ตัวi โดยสารที;เป็ นการส่ งเสริ มการ
ขายทัdงหมดไม่สามารถคืนเป็ นเงินหรื อโอนสิ ทธิ หรื อแก้ไขเส้นทางการเดินทาง
หรื อเปลี;ยนแปลงใด ๆ ได้เมื;อมีการออกตัวi โดยสารนัdนแล้ว

8. เหตุสุดวิสัย
พวกเรารู ้สึกเสี ยใจที;ไม่สามารถตกลงรับผิดหรื อชําระเงินชดเชยใด ๆ ให้ลูกค้า
ได้ในกรณี ที;การปฏิบตั ิตามหน้าที;ตามสัญญาของพวกเราไม่สามารถทําได้หรื อ
ได้รับผลกระทําจากเหตุสุดวิสัย กรณี ที;คลับเมด หรื อสํานักงานขายของคลับเมด
ไม่สามารถให้บริ การหรื อเกิ ดความล่าช้าในการให้บริ การตามข้อกําหนดและ
เงื;อนไขข้อนีd มีผลทําให้พวกเราไม่ตอ้ งชําระค่าเสี ยหาย/ค่าชดเชยให้แก่ลูกค้าแม้
พวกเราจะยกเลิกหรื อเปลี;ยนแปลงแผนการเข้าพักคลับเมดฮอลิเดย์ของลูกค้าก็
ตาม ทัdง นีd เนื; องจากเหตุการณ์ ที; เกิ ด ขึdน ไม่อ ยู่ในวิสัยของพวกเราในการที;จะ
ควบคุ ม หรื อ ป้ อ งกัน เหตุ ดัง กล่ า ว ในเอกสารนีd เหตุ สุ ด วิ สัย หมายรวมถึ ง
ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ สงคราม การข่ ม ขู่ ว่ า จะก่ อ สงคราม การประท้ว ง
เหตุการณ์ไม่สงบภายในหรื อทางการเมือง การประท้วงหยุดงาน การควํ;าบาตร
หรื อข้อพิพาทในอุตสาหกรรม การก่อการร้ายหรื อการข่มขู่ว่าจะก่อการร้ายและ
ผลกระทบของมัน ภัยธรรมชาติ ภัยจากนิ วเคลียร์ อัคคีภยั ภัยจากสภาพอากาศ
แปรปรวน และโรคระบาด การสั;งการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
ตามกฎหมาย การอนุญาต คําสั;งหรื อข้อเรี ยกร้องของผูม้ ีอาํ นาจที;เกี;ยวข้องหรื อ
ศาล การปิ ดสนามบินหรื อท่าเรื อ ความล่าช้าของการจราจรทางอากาศ ปั ญหา
ทางเทคนิคและ/หรื อการเงินที;ไม่อาจหลีกเลี;ยงได้กบั การขนส่ งหรื อรี สอร์ต หรื อ
ปัญหาอื;นใดที;ไม่อยูใ่ นวิสัยที;คลับเมดหรื อสํานักงานขายของคลับเมดจะควบคุม
ได้

แพคเกจการเดินทางทางอากาศ/เรื อเฟอร์ รี;/รถบัส/รถไฟของเรานัdนได้จดั ทําขึdน
โดยเป็ นไปตามตารางการเดินทาง/แผนการเดินทาง/ตารางการเดินรถต่าง ๆ ซึ;ง
เป็ นข้อมูลที;มีลกั ษณะเป็ นการชัว; คราวและอาจมีการเปลี;ยนแปลงได้เสมอโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า พวกเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการ
ขนส่ ง การเปลี;ยนแปลง การยกเลิกใด ๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ
การจราจร เงื; อ นไขสนามบิน การประท้ว งหรื อ สาเหตุอื; น ๆ และพวกเราไม่
สามารถรับผิดต่อค่าเสี ยหายที;เพิ;มขึdนหรื อการสู ญเสี ยเวลาในการท่องเที;ยวของ
ลูกค้าจากเหตุดงั กล่าวได้
N. ระยะเวลาในการแจ้ งขอเรียกร้ องค่ าเสียหาย
รี สอร์ตจะไม่รับการแจ้งขอเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ที;ทาํ ขึdนภายหลังจาก ?> วัน
พวกเราไม่รับผิดชอบหรื อรับผิดในกรณี ที;ลูกค้ามาไม่ทนั เวลาโดยสารอันเกิด นับจากวันที;ออกจากที;พกั และการแจ้งดังกล่าวจะต้องทําเป็ นหนังสื อเท่านัdน
จากสภาพอากาศหรื อการจราจร การมาถึงล่าช้าจากการขนส่ งต่อเนื; องหรื อจาก พวกเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที;ในการแก้ไขปั ญหาที;เกี;ยวข้องกับการเข้า
เหตุผลอื;นใดซึ; งไม่อยู่ในวิสัยที;จะควบคุมของพวกเราได้ หากลูกค้าใช้บริ การ พักของแขกผูเ้ ข้าพักโดยวิธีที;เป็ นมิตรและภายใต้มุมมองที;อยู่บนหลักเหตุผล
การขนส่ งต่อเนื; องเชื;อมต่อการเดินทางของลูกค้าเองกับที;อยูใ่ นแพคเกจพวกเรา ที;สุด
ลูกค้าจะต้องเผื;อระยะเวลาในการเดินทางเพื;อป้ องกันการล่าช้าหรื อการยกเลิก
การเดินทางที;อาจเกิดขึdน
5Q. การตีความ
เมื;อมีการออกตัวi โดยสารแล้ว การแก้ไขหรื อยกเลิกตัวi โดยสารดังกล่าวอยูภ่ ายใต้
นโยบายการยกเลิกและแก้ไขของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งนัdน ๆ ทัdงนีd แม้จะเป็ นไปได้
ที;จะมีการออกตัวi โดยสารใหม่ก็ตาม (ภายใต้การรับรองของผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง)
ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการดังกล่าว รวมทัdงค่าใช้จ่าย
ส่ วนต่างของราคาค่าโดยสารและภาษี
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เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นประการอื;น ให้ถือว่าข้อกําหนดและเงื; อนไขเกี; ยวกับการ
สํารองที;พกั นีd เป็ นที;เข้าใจของทุกฝ่ ายที;เกี;ยวข้องในเรื; องต่าง ๆ ตามที;ระบุไว้ใน
เอกสารนีdแล้ว และไม่มีเงื;อนไข การรับประกัน สัญญา การเป็ นตัวแทน หรื อหนีd
ใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อโดยวาจา โดยชัดแจ้งหรื อโดย
ปริ ยาย ที;จะทําให้ความเข้าใจหรื อทําให้ขอ้ กําหนดในเอกสารนีdมีผลเป็ นประการ
อื;น

ข้อกําหนดและเงื;อนไขนีdไม่อาจใช้เพื;อยกเว้น จํากัด หรื อแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายซึ; งเป็ นบทบัญญัติที;กฎหมายห้ามมิให้ย กเว้น จํากัด หรื อแก้ไขไว้ได้
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตที;กฎหมายอนุญาต ความรับผิดกรณี ผิดสัญญาไม่
ว่ าเงื; อ นไขใดหรื อ การรั บ ประกัน ใดที; ถูกจํา กัด โดยพวกเราหรื อ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก าร
ภายนอก ความรับผิดดังกล่าวจะต้องถูกจํากัดไว้เพียงให้ฝ่ายที;ผิดสัญญาจะต้อง
ให้บริ การอีกครัdง ชําระค่าใช้จ่ายในการให้บริ การอีกครัdง หรื อคืนค่าบริ การที;ได้
ชําระแล้ว
สําหรั บแพคเกจคลับเมดฮอลิ เดย์เ รื อ สําราญ Y ให้ ใช้ข ้อ กําหนดและเงื; อนไข
เพิ;มเติมตามที;ระบุไว้ในเอกสาร “ข้อสรุ ปเกี;ยวกับข้อตกลงในการโดยสารเรื อ”
ซึ; งพวกเรามีเอกสารดังกล่าวให้หากท่านร้ องขอ สําหรับการสํารองที;พ ักทาง
ออนไลน์และ Great Members Loyalty Program ข้อกําหนดและเงื; อนไขเฉพาะ
สําหรับกรณี ดงั กล่าวมีให้บริ การในเว็บไซต์
ลูกค้าและแขกของลูกค้าจะต้องทําความคุน้ เคยกับ “คู่มือการท่องเที;ยววันหยุด
และเคล็ดลับต่าง ๆ” ที;พวกเราได้แนบมาพร้อมเอกสารนีd ซ;ึ ง เป็ นส่ วนหนึ; ง ของ
เอกสารการเดินทางที;พวกเราออกให้แก่ลูกค้าในการสํารองที;พกั
หมายเหตุ: ข้อกําหนดและเงื; อนไขนีd อาจเปลี;ยนแปลงได้โดยไม่แจ้ง ให้ทราบ
ล่วงหน้า
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คู่มือการท่ องเทียววันหยุด
และเคล็ดลับต่ าง ๆ
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คู่มือการท่องเทียววันหยุดและเคล็ดลับต่ าง ๆ
โปรดอ่านคําแนะนําเหล่านีdเพื;อใช้วนั หยุดของลูกค้าอย่างคุม้ ค่าที;สุด
ประกันการเดินทาง
คลับเมดบังคับใช้นโยบายที; เข้มงวดอันเกี; ยวกับมาตรฐานการให้บ ริ การและ
ความปลอดภัยในทุกรี สอร์ ตของคลับเมด แต่แม้คลับเมดจะได้ใช้ความพยายาม
อย่างดีที;สุดแล้วก็ยงั ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่มีความสู ญเสี ย ความเสี ยหาย
หรื อบาดเจ็บเกิดขึdนบ้างเป็ นครัdงคราว คลับเมดขอแนะนําให้ลูกค้าทําประกันภัย
การเดินทางที;เหมาะสมสําหรับความต้องการของลูกค้าในการท่องเที;ยวกับคลับ
เมดฮอลิ เ ดย์ ในส่ ว นที; รวมอยู่ในแพคเกจแล้วนัdน คลับ เมดได้ท ําประกัน การ
เดินทางขัdนพืdนฐานให้กบั แขกผูเ้ ข้าพักทุกคนเพื;อให้ลูกค้าท่องเที;ยวอย่างสบายใจ
ยิ;งขึdน รายละเอียดเกี;ยวกับการประกันภัยและสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ปรากฏใน
คู่มือ “การประกันภัยของคลับเมด” ซึ;งอยู่ในเว็บไซต์ www.clubmed.co.th หรื อ
ขอได้จากตัวแทนท่องเที;ยวของลูกค้า อย่างไรก็ตาม คลับเมดขอแนะนําให้ลูกค้า
จัดทําประกันภัยเพิ;มเติมที;เหมาะสมกับลูกค้าด้วย

คลับเมดจะไม่คืนเงินค่าบริ การหรื อค่าใช้จ่ายอื;นใด (ค่าธรรมเนี ยมการยกเลิก/
ค่ าใช้จ่ ายในการส่ ง กลับ ประเทศ/ค่า โรงแรม/ค่ า แท็ ก ซี; ฯลฯ) หากลู กค้าไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี;ยวกับสุ ขภาพที;กาํ หนดไว้ในแต่ละพืdนที;ได้ ทัdงนีd
รวมถึงกรณี ที;ลูกค้าไม่สามารถใช้งาน Baby Club Med/Petit Club Med ได้ดว้ ย

สรุปสิทธิประโยชน์ ประกันภัยพื1นฐานของคลับเมด
- ความรับผิดส่วนบุคคล
Y>>,>>> ดอลลาร์
- สั ม ภาระ, ทรั พ ย์สิ น ส่ ว นตัว , Y,>>> ดอลลาร์ (รับผิดส่วนแรก X> ดอลลาร์หรื อ =X%
เงิน, และเอกสาร
ของความเสียหายแล้วแต่ว่ามูลค่าใดสูงกว่า)
- การยกเลิก, การลดระยะเวลา ไม่จาํ กัด (รับผิดส่ วนแรก X> ดอลลาร์ (บุคคลเดียว)/=>>
เข้าพักและความล่าช้า
ดอลลาร์ ( ครอบครั ว ) หรื อ Y>% ของความเสี ย หาย
แล้วแต่ว่ามูลค่าใดสูงกว่า)
- ผลประโยชน์เพิ;มเติม
3,>>> ดอลลาร์ (รับผิดส่ วนแรก X> ดอลลาร์ หรื อ =X%
ของความเสียหายแล้วแต่ว่ามูลค่าใดสูงกว่า)
- ค ว า ม ต าย ห รื อ พิ ก าร จาก =Y,>>> ดอลลาร์
อุบตั ิเหตุ
- ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ~,•>> ดอลลาร์ (รับผิดส่วนแรก X> ดอลลาร์)
ในต่างประเทศ
(หมายเหตุ: ข้อกําหนดและเงือนไขของประกันภัยอาจเปลียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้า)

คลับเมดมีบริ การการเดินทางฉุ กเฉิ นและช่วยเหลือในการขนส่ งผูป้ ่ วยตลอด Y@
ชัว; โมง สําหรับกรณี ที;มีอุบตั ิเหตุหรื อเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึdนภายในรี สอร์ ต หาก
สุ ขภาพของลู ก ค้ า สามารถให้ ทํ า เ ช่ น นัd นได้ รี สอร์ ตอาจใช้ บ ริ ก าร
Europ Assistance เพื;อให้คาํ แนะนําหรื อพิจารณาความเหมาะสมและแนวทางใน
การส่ งตัวกลับ

ความช่ วยเหลือด้านการพยาบาลในระหว่ างเข้ าพัก
ในบางรี สอร์ ต ลู กค้าจะสามารถพบแพทย์หรื อ พยาบาลได้ทd ัง นีd ขd ึน อยู่กับสิ; ง
อํานวยความสะดวกด้านการแพทย์ในรี สอร์ ตนัdน ๆ บุคลากรด้านการแพทย์ของ
รี สอร์ ต ไม่ ส ามารถทํ า หน้ า ที; แ ทนแพทย์ ใ นพืd น ที; ไ ด้ เว้ น แต่ ก ารทํ า การ
รั กษาพยาบาลเบืd อ งต้น เท่ านัdน โดยแพทย์ในพืd น ที; เท่ านัdน ที; ได้รับอนุ ญ าตให้
ประกอบวิชาชีพแพทย์ได้เต็มรู ปแบบ

การป้องกันโรค
พวกเราขอแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบว่า อาการป่ วยบางประเภทอาจเกิ ด ขึd นกับ
ลูกค้าได้ไม่ว่าลูกค้าจะไปที;ใด (อาการป่ วยตามฤดูกาล, โรคระบาด, ไข้หวัด
ใหญ่ ,การติ ด เชืd อ ในทางเดิ นอาหาร) อาการเจ็ บ ป่ วยบางอย่างจะเป็ นไปตาม
ประเทศที;เป็ นจุดหมายปลายทาง หรื อเกี;ยวโยงกับสภาพอากาศในพืdนที; คลับ
เมดจะใช้ทุกมาตรการที;จาํ เป็ นเพื;อลดผลกระทบของอาการเจ็บป่ วยดังกล่าวแต่ก็
สุ ขภาพ
ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถป้ องกันลูกค้าจากโรคภัยได้ในทุกกรณี เมื;อมี
นโยบายสุ ขภาพ
ความเสี; ยงใหม่เกิ ดขึdน คลับเมดจะดําเนิ นการมาตรการป้ องกันที; เห็ นสมควร
แม้คลับเมดได้ใช้บงั คับนโยบายสุ ขภาพที;เคร่ งครัดในทุกรี สอร์ตของพวกเรา แต่ ภายในพืdนที;รีสอร์ตที;ได้รับผลกระทบ
ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่ารี สอร์ ตของพวกเราทุกแห่ งจะปราศจากไวรัสแม้พวก
เราจะได้ใช้ความพยายามอย่างดีที;สุดแล้ว ก็ตาม พวกเราขอแนะนําให้ลูกค้าใช้ อาการป่ วยจากไวรัสหรื อปรสิ ตบางประเภท (ไข้เลือดออก,ไข้มาลาเรี ย เป็ นต้น)
ความระมัดระวังตัdงแต่ก่อนการเดินทางและระหว่างการเข้าพัก
จะถู กแพร่ จ ากยุง ในพืd น ที; ร้อ นชืd น พวกเราขอแนะนําให้ ลูกค้าใช้ผ ลิ ตภัณฑ์/
การตรวจสุ ขภาพก่อนการเดินทาง
เครื; องแต่งกายที;เหมาะสมสําหรับสภาพการณ์ดงั กล่าว และให้เหมาะสมในแต่
ไม่ ว่ าลู กค้าจะเดิ นทางไปยัง ที;ใ ด พวกเราแนะนํา ให้ลูกค้า ขอคํา แนะนํา การ ละช่วงเวลาของปี และวัน โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน การใช้ยาอาจมีความ
เดิ น ทางจากผู เ้ ชี; ยวชาญด้านปั ญหาสุ ขภาพก่ อ นการออกเดิ นทาง พวกเราขอ จําเป็ นซึ;งควรขอคําปรึ กษาจากแพทย์ของลูกค้าก่อน และหากภายในระยะเวลา ?
แนะนําให้ลูกค้าปรึ กษาปั ญหาสุ ขภาพกับแพทย์ก่อนการเดินทางและให้ขอ้ มูล เดือนหลังจากกลับจากสถานที;พกั ลูกค้าจําเป็ นต้องไปพบแพทย์จากอาการไข้ใด
สถานที;อนั เป็ นจุดหมายปลายทางให้แก่แพทย์ดว้ ย แพทย์ของลูกค้าจะตรวจสอบ ๆ โปรดแจ้งแพทย์ถึงการมาเข้าพักดังกล่าวด้วย
ว่าลูกค้ามีสุขภาพที;เหมาะสมต่อการเดินทาง/การเข้าพักตามแผนที;วางไว้ รวมทัdง
ตรวจสอบว่าลูกค้ามีอาการป่ วยเรืd อรัง ตัdงครรภ์หรื อมีบุตรหลานที;มีอายุต;าํ กว่า Y
ปี หรื อมีอาการแพ้ใด ๆ หรื อไม่ นอกจากนีd ลูกค้าควรต้องตรวจสอบสถานะ
ของการฉีดวัคซีนของลูกค้าและบุตรหลานด้วย
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อาหาร

ข้ อเรียกร้ องพิเศษ
พวกเราเห็นความสําคัญของสุ ขภาพและความปลอดภัยของเด็กที;ใช้บริ การ Kids
Clubs ทุ กคน บิ ด ามารดา/ผู ป้ กครองของเด็ ก ที; ต้อ งได้รั บ การดู แ ลเป็ นพิ เ ศษ
ข้ อพึงระวังเกียวกับอาหารและการเปลียนแปลงของภูมิอากาศ
คลับเมดจะทําให้มนั; ใจผ่านการตรวจสอบด้า นสุ ขลักษณะต่าง ๆ ว่าอาหารที; จะต้องแจ้งกรณี ดงั กล่าวให้รีสอร์ตทราบล่วงหน้า
จัดหาให้นd นั ถูกสุ ขลักษณะในทุกขัdนตอนในการเตรี ยมอาหาร อย่างไรก็ตาม การ
เปลี;ยนแปลงในนิ สัยการกิน และ/หรื อสภาพของภูมิอากาศ อาจก่อให้เกิดความ การเข้ าใช้ บริการ
ไม่สบายบางประการได้ อาการท้องร่ วงเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที;ส่งผลกระทบต่อผู ้ เนื; องจากจํานวนอันจํากัดของพืdนที; พวกเราขอแนะนําให้ลูกค้าสํารองสิ ทธิ ใน
เดินทางท่องเที;ยวบ่อยที;สุดซึ;งเป็ นไปตามสถานที;ที;ไปรวมทัdงภูมิคุม้ กันของตัวผู ้ การใช้บริ การก่ อ นการเดิ น ทางของลู กค้า หรื อ ในตอนที;สํา รองที; พกั เพื; อ ให้
เดินทางเองต่อการเปลี;ยนแปลงของสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมและอาหารการ สามารถเข้า ใช้ ง าน Baby Club Med/Petit Club Med ได้ แขกผู ้เ ข้า พัก จะต้อ ง
กิน ความผิดปกติของร่ างกายโดยทัว; ไปมักมีอาการน้อยและสามารถรักษาหาย แสดงหลักฐานว่า เด็กที;จ ะเข้าร่ ว มดัง กล่าวได้รับการฉี ดวัคซี นตามเกณฑ์แล้ว
ได้ภายในระยะเวลาไม่กี;วนั จากการรักษาตามอาการและการรักษาสภาวะขาดนํdา (ใบรับรองแพทย์/เอกสารแสดงการฉี ดวัคซี น/เอกสารเกี;ยวกับสุ ขภาพเด็ก) ใน
โดยการบริ โภคนํdาที;เหมาะสม โรคกระเพาะอาหารสามารถส่ งผลกระทบต่อนัก กรณี ของ Baby Club Med เด็กที;เข้าร่ วมจะต้องได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกัน โรค
เดินทางได้โดยเฉพาะการท่องเที;ยวกับครอบครัวหรื อกลุ่มเพื;อนที;มีปฏิสัมพันธ์ คอตีบ โรคบาดทะยัก และโปลิโอแล้ว
กัน หากอาการเกิ ด ขึd น พร้ อ มกับ มี ไ ข้ อาจจํา เป็ นที; จ ะต้อ งรั ก ษาโดยวิ ธี การ
เฉพาะเจาะจง ทัdงนีd โดยเฉพาะเด็กอายุต;าํ กว่า Y ปี การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่จะ การดูแลของใช้ ส่วนตัว
ช่ ว ยลดความเสี; ย งในการติ ด เชืd อ ในลํา ไส้ อ ย่ า งมี นั ย สํ า คัญ คลับ เมดได้ ใ ช้
มาตรการในการป้ องกันโรคด้วยการจัดให้มีนd าํ ยาล้างมือบริ การในพืdนที;สําคัญ เงิน
ของรี สอร์ตเพื;อลดการแพร่ กระจายของเชืdอโรค
การชําระเงินด้วยบัตร Club Med Pass มีให้บริ การในรี สอร์ ตส่ วนใหญ่ของพวก
เรา ลูกค้าจะมีตวั เลือกในการชําระเงินสําหรับการจับจ่ายใช้สอยสิ นค้าในพืdนที;
อาการแพ้
ในร้านค้าต่างของรี สอร์ ต เพื;อลดความจําเป็ นที;จะต้องพกพาเงินสดระหว่างการ
=. บุคคลใดที;มีอาการแพ้อาหารให้ตรวจสอบวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารกับ เข้าพัก บัตรเครดิต(หรื อเงินสด)จะต้องใช้ในการปิ ดบัญชีในตอนที;เช็คเอาท์ พวก
พ่อครัวของรี สอร์ตก่อนการบริ โภคอาหารนัdน
เราแนะนําให้ลูกค้าหลีกเลี;ยงการนําของมีค่าหรื อเครื; องเพชรจํานวนมากมาด้วย
นอกจากนีdพวกเรายังขอแนะนําให้ผูม้ ีอาการแพ้นาํ ยาแก้อาการแพ้ (เช่น กระบอก
ยาฉี ดฉุ กเฉิน) สําหรับอาการแพ้นd ัน ๆ มาด้วย หากลูกค้ามีขอ้ จํากัดหรื อเงื;อนไข สั มภาระในระหว่ างการเข้ าพัก
ใดเกี; ย วกับ อาหาร พวกเราขอแนะนําให้ ลูกค้าตรวจสอบยื น ยัน จากตัว แทน ในระหว่างการเข้าพัก ลูกค้าจะต้องไม่ทdิงเอกสารสําคัญ (หนังสื อเดินทาง/บัตร
ท่องเที;ยวของลูกค้าว่าเงื; อนไขดังกล่าวสามารถทําได้หรื อไม่ในการเข้าพักกับ เครดิ ต /ฯลฯ), เครื; อ งเพชร, หรื อ สิ; ง ของมี ค่าอื; น ๆ (โทรศัพท์เ คลื; อ นที; , iPad,
คลับเมดฮอลิเดย์
กล้องถ่ายรู ป ฯลฯ) ไว้โดยไม่มีผูด้ ูแลไม่ว่าจะภายในห้องพักหรื อพืdนที;อื;น ๆ ของ
Y. โปรดทราบว่า พนักงานที;ดูแลควบคุม Kid Club ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ยาใด รี สอร์ ต พวกเราไม่รับผิดชอบกรณี ที;ของมีค่าสู ญหายหรื อ ถูกโยกย้ายหรื อถูก
ๆ กับเด็ก หากเด็กมีอาการแพ้อาหาร ผูป้ กครองจะต้องเป็ นผูค้ อยดูแลควบคุม ขโมยเว้นแต่ของที;ถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัยในห้องพักของลูกค้า หรื อตู้นิรภัยหลัก
อาหารที;รับประทานภายใน Kid Club เอง
ของรี สอร์ ต พวกเราขอแนะนําว่ า หากลู กค้า กัง วลเรื; อ งความปลอดภัย ของ
ทรัพย์สินมีค่าของลูกค้าในระหว่างการเข้าพัก ขอให้ลูกค้านําของมีค่าดังกล่าว
Kids Clubs
ไปเก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัยที;แต่ละรี สอร์ตมีให้บริ การ
คลับเมดได้จดั ให้มีสิ;งอํานวยความสะดวกอาทิ Baby Club Med, Petit Club Med,
Mini Club Med ภายในรี สอร์ ตบางแห่ งของพวกเรา โดยมีบุคลากรที;ได้รับการ
ฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับอายุของเด็กที;ดูแล การเข้าร่ วม Baby Club Med, Petit
Club Med จะมีค่าใช้จ่ายเพิ;มเติม
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สั มภาระและสิงของต่ าง ๆ ก่อนการเดินทางกลับ
ก่อนที;จะออกจากรี สอร์ต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัมภาระและสิ; งของต่าง ๆ
ขอลูกค้าได้รับถูกนําขึdนยานพาหนะของลูกค้าแล้วและตรวจสอบให้แน่ ใจว่า
กระเป๋ าเดิ นทางของลูกค้าได้ติดป้ ายแสดงชื; อนามสกุล, เที;ยวบินและจุดหมาย
ปลายทางเรี ยบร้ อยแล้ว คลับเมดไม่สามารถรับผิดชอบได้ในกรณี ที;ลูกค้า ทํา
ทรัพย์สินส่ วนตัวหรื อทรัพย์สินอื;นใดสู ญหายหรื อ ทิdงไว้ที; รีสอร์ ต พวกเรามี
ความตัdงใจที;จะตรวจสอบค้นหาสิ; งของที;สูญหายและนําส่ งคืนให้แก่ลูกค้าเสมอ
หากเป็ นไปได้ พวกเราจะดําเนินการตรวจสอบให้แต่ก็เป็ นไปตามความเข้าใจว่า
คลับเมด จะไม่รับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที;เกิ ดขึdนกับทรัพย์สินนัdน ๆ
และโปรดรั บ ทราบด้วยว่า พวกเราจะขอเรี ยกเก็บ ค่าบริ การขนส่ ง/ไปรษณี ย ์
สําหรับทรัพย์สินที;ส่งคืนด้วย
นโยบายเกียวกับผู้เยาว์
การดูแลและความรับผิดสํ าหรับผู้เยาว์
ในระหว่างที;พกั อยู่ในที;พกั ของพวกเรา ผูเ้ ยาว์จะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของบิดา
มารดาหรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย หากบุคคลที;ดูแลอยู่ไม่ใช่ บิดามารดาหรื อ
ผูป้ กครองของผูเ้ ยาว์ ในขณะที;ดาํ เนิ นการสํารองที;พกั บุคคลดังกล่าวจะต้อง
แสดงหลักฐานเป็ นหนังสื อต่อคลับเมดว่า ตนได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรื อ
ผู ป้ กครองของผู เ้ ยาว์ใ ห้ ท ําหน้าที; ดัง กล่ าว การอนุ ญ าตเช่ นว่า นีd จ ะต้องระบุ
เงื;อนไขเกี;ยวกับการดูแลของบุคคลดังกล่าวและความรับผิดของผูเ้ ยาว์ระหว่าง
การเข้าพักด้วย

กิจกรรมและสิ งอํานวยความสะดวก
สระว่ ายนํ1า
ลูกค้ามีสิทธิ เข้าถึง สระว่ ายนํdาหลักของรี สอร์ ตได้ในบางรี สอร์ ตของพวกเรา
(และอาจจะเข้าถึงสระว่ายนํdาได้หลายสระในบางรี สอร์ต) ในรี สอร์ตบางแห่ง จะ
มีสระว่ายนํdาแบบเงียบสงบหรื อแบบเซนเพื;อให้ผูใ้ ช้งานได้ผ่อนคลายมากยิ;งขึdน
ซึ;งสงวนไว้ให้ผูใ้ ช้งานที;เป็ นผูใ้ หญ่หรื อเยาวชนที;มีอายุเกินกว่า =[ ปี ขึdนไปซึ;งมี
ผู ใ้ หญ่ ม าด้ว ยเท่ า นัdน สํา หรั บ 5 Trident Spaces (ยกเว้น Kani และ Valmorel)
ลูกค้าจะได้รับสิ ทธิเฉพาะในการเข้าถึงสระว่ายนํdาของ 5 Trident Luxury Space
- เด็กอายุต;าํ กว่า ? ปี จะต้องมีผา้ อ้อมแบบใช้แล้วทิdงสําหรับว่ายนํdา
- เด็กทุกคนจะต้องอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของผูป้ กครองตลอดระยะเวลาเว้น
แต่อยูใ่ นโปรแกรม Kids Clubs
พื1นทีห้ ามสู บบุหรี
ในรี สอร์ ต Villas and Chalets ทัdง หมดรวมทัdงเรื อสําราญY ของคลับเมด พืdนที;
ภายในอาคารและห้องต่าง ๆ เป็ นพืdนที;งดสู บบุหรี;
เครื องปรับอากาศและฮีตเตอร์
เครื; องปรับอากาศและฮีตเตอร์สามารถปิ ดหรื อเปิ ดได้ในทุกเวลาในระหว่างที;เข้า
พัก ทัdงนีd เป็ นไปตามดุลพินิจของผูจ้ ดั การและขึdนอยูก่ บั สภาพอากาศ

บริการ Wi-Fi
อายุของผู้ทีสามารถดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ได้
รี สอร์ตของพวกเราบางส่ วนจะมีบริ การ Wi-Fi ให้ในบริ เวณพืdนที;ส่วนกลางหรื อ
บุ คคลที; ย งั อายุไ ม่ ถึง เกณฑ์ที; จ ะดื; ม แอลกอฮอล์จ ะถู กห้ ามมิ ให้ดื; ม เครื; อ งดื; ม ในห้องพักซึ; งรวมอยู่ในค่าบริ การแล้ว โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของเราสําหรับ
แอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดในระหว่างที;เข้าพัก แม้ว่าพนักงานของคลับเมดจะได้รบั ข้อมูลเกี;ยวกับ Wi-Fi
การฝึ กฝนมาโดยเฉพาะให้ปฏิเสธการให้บริ การเครื; องดื;มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที;
อายุไม่ถึงเกณฑ์ดงั กล่าว แต่ก็ยงั คงเป็ นความรับผิดชอบของผูใ้ หญ่ที;มาด้วยใน แสงแดด
การตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่บริ โภคเครื; องดื;มแอลกอฮอล์ใน
ระหว่ างที; เข้า พักในรี สอร์ ต ของคลับ เมด (คลั บ เมดจะปฏิ บัติตามกฎหมายที การป้องกันแสงแดด
บั ง คั บ ใช้ ในพื1 น ที อย่ า งเคร่ งครั ด ในเรื องอายุ ข องผู้ ที สามารถดื มเครื องดื ม พวกเราแนะนําให้ลูกค้าใช้อุ ป กรณ์สําหรั บกันแดดที; เหมาะสม และวางแผน
แอลกอฮอล์ ได้ ทั1ง นี1ข้อมูลนี1อาจเปลียนแปลงไปตามแต่ ละประเทศทีตั1งของรี ล่วงหน้าเพื;อจํากัดระยะเวลาที;ตอ้ งออกจากที;ร่มรวมทัdงให้ดื;มนํdามาก ๆ เมื;อต้อง
อยูใ่ นที;แจ้ง/ร้อน
สอร์ ต)
(เช่น สหรัฐอเมริ กา Y= ปี /อินโดนีเซีย Y= ปี /ประเทศไทย Y> ปี )
สั ตว์ เลีย1 งและสั ตว์ อืน ๆ
ห้ามมิให้นาํ สัตว์เลีdยงหรื อสัตว์อื;นใดเข้ามาในรี สอร์ต

Club Med Thailand
คลับเมด ประเทศไทย / บริ ษทั วาคองซ์สยาม (คลับเมด) จํากัด
ติดต่อ: +66 (0) 2 268 8448 – www.clubmed.co.th
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที;ยวเลขที; == / >?@?@

