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ส่วนเพิ�มเติมของขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการสาํรองที�พกัของ

คลบัเมด ประเทศไทย

วนัที�มีผลใชบ้งัคบั ตั*งแต่วนัที� 17 มกราคม 2565
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นโยบาย PEACE OF MIND ของคลบัเมด
ข้อกาํหนดและเงื�อนไข

คลบัเมดจะเริ�มใชน้โยบาย Peace of Mind เพื�อให้แผนการท่องเที�ยวของลูกคา้มีความคล่องตวัมากยิ�งขึ*น
นโยบาย Peace of Mind นี* ให้บงัคบัใชก้บัการสาํรองที�พกัทั*งหมดที�ระบุไวด้า้นล่างนี*  ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขมาตรฐานเกี�ยวกบัการสาํรองที�พกัของ
คลบัเมดยงัคงบงัคบัใชก้บัการสาํรองที�พกัทั*งหมดเวน้แต่ส่วนที�ถูกแกไ้ขเปลี�ยนแปลงโดยนโยบายนี*

ก.    สําหรับการสํารองที�พกัทั�งหมดที�ทําขึ�นจนถึงวนัที�  31 มีนาคม 2565

1.     การเปลี�ยนแปลงวนัเข้าพักฟรี

คลบัเมดให้สิทธิในการเปลี�ยนแปลงวนัเขา้พกัฟรีหนึ� งครั* งโดยแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัเดินทางโดยไม่มีค่าใชจ่้ายในการ
เปลี�ยนแปลงหรือยกเลิกใด ๆ  ทั*งนี*ภายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี*

ก)     คลบัเมดจะตอ้งไดรั้บแจง้การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนกาํหนดการเดินทางของลูกคา้
ข)     กาํหนดเขา้พกัที�เปลี�ยนแปลงจะตอ้งอยูภ่ายใน วนัที� 30 เมษายน 2566 เท่านั�น
ค)     ระยะเวลาการเขา้พกัจาํนวน ผูเ้ขา้พกั รายละเอียดผูเ้ขา้พกัที�เป็นผูใ้หญ่และเด็ก ประเภทของห้องและรีสอร์ตที�สาํรองไวจ้ะตอ้งยงัคงรายละเอียด
       ไวต้ามเดิม
ง)    ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเดินทางโดยเครื�องบินหรือการขนส่งอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง ให้ลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
จ)    กรณีที�การสาํรองที�พกัครั* งใหม่มีมูลค่านอ้ยกวา่ที�สาํรองไวเ้ดิม ส่วนต่างของราคาจะคืนให้แก่ลูกคา้ในรูปของเครดิตโดยให้

ลูกคา้สามารถใชเ้ครดิตดงักล่าวในการสาํรองที�พกัครั* งใหม่ไดภ้ายในกาํหนดระยะเวลาหนึ�งปี 
       ในกรณีที�การสาํรองที�พกัครั* งใหม่มีมูลค่าสูงกวา่ที�สาํรองไวเ้ดิม ลูกคา้จะตอ้งชาํระราคาและส่วนต่างทั*งหมดที�เกิดขึ*น
       เมื�อลูกคา้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเปลี�ยนวนัเขา้พกัฟรีแลว้ โปรดทราบวา่การเปลี�ยนแปลงใด ๆ  หลงัจากนี*จะเป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไข
       มาตรฐานเกี�ยวกบัการสาํรองที�พกัของคลบัเมด

2.     จองก่อนจ่ายทีหลงั

สาํหรับการสาํรองที�พกัที�ทาํขึ*นล่วงหนา้เกินกวา่ 30 วนัก่อนวนัเดินทาง
       เงินมัดจํา: เงินมดัจาํจาํนวน 3,000 บาทต่อคนสาํหรับแพคเกจของคลบัเมดและราคาคา่โดยสารเครื�องบิน/ค่าบริการขนส่งประเภทอื�น ๆ  ซึ� ง
รวมอยูใ่นแพคเกจจะตอ้งไดรั้บการชาํระเตม็จาํนวนในขณะที�ทาํการสาํรองที�พกัเพื�อให้การสาํรองที�พกัมีผลสมบูรณ์

การชาํระเงินส่วนที�เหลือ: ค่าบริการ/ค่าใชจ่้ายอื�นใดให้ชาํระไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนกาํหนดเดินทาง 
สาํหรับการสาํรองที�พกัภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง
       การชําระเงนิเต็มจํานวน: ค่าบริการของคลบัเมดจะตอ้งไดรั้บชาํระเตม็จาํนวนในขณะที�ทาํการสาํรองที�พกัเพื�อให้การสาํรองที�พกัมีผลสมบูรณ์

3.     การยกเลกิที�คล่องตัวขึ�น

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสาํหรับแพคเกจคลบัเมดต่อคน ให้เป็นไปตามรายละเอียดดงันี*

หากลูกคา้สาํรองแพคเกจเดินทางโดยเครื�องบิน ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการจดัการและคา่ปรับให้เป็นไปตามที�สายการบินกาํหนดซึ�งแยกต่างหาก
จากนโยบายของคลบัเมด

ช่วงเวลาที�พวกเราได้รับแจ้งยกเลกิการสํารองที�พัก ค่าธรรมเนียม

30  วนัขึ�นไปก่อนวนัเดนิทาง ไม่มีค่าธรรมเนียม
0 – 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง 3,000 บาท
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ข.  สําหรับลูกค้าผู้ใช้ Future Travel Credits (“FTC”)

ก)    FTC จะตอ้งใชส้าํหรับการสาํรองที�พกัภายในวนัที� 30 เมษายน 2566 เท่านั�น
ข)    ลูกคา้อาจเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง  รีสอร์ต ระยะเวลาการเขา้พกั จาํนวนผูเ้ขา้พกั จาํนวนผูเ้ขา้พกัที�เป็นผูใ้หญ่และเดก็ และประเภทของห้องพกัได้
ค)    ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมใด ๆ สาํหรับค่าเดินทางโดยเครื�องบินหรือการขนส่งในรูปแบบอื�นซึ� งเกี�ยวขอ้งกบักาํหนดเดินทาง รีสอร์ต หรือค่าใชจ่้ายอื�นใดให้ลูกคา้เป็นผูช้าํระ
ง)    กรณีที�การสาํรองที�พกัครั* งใหม่มีมูลค่านอ้ยกวา่ที�สาํรองไวเ้ดิม ส่วนต่างของราคาจะคืนให้แก่ลูกคา้ในรูปของเครดิตโดยให้ลูกคา้สามารถใชเ้ครดิตดงักล่าว 

       ในการสาํรองทีพกัคร ั�งใหม่ไดภ้ายในกาํหนดระยะเวลาหนึงปี ในกรณีทีการสาํรองทีพกัคร ั�งใหม่มมูีลคา่สงูกวา่ทีสาํรองไวเ้ดมิ 
ลูกคา้จะตอ้งชาํระราคา  และส่วนต่างทั*งหมดที�เกิดขึ*น
จ)    ภายหลงัจากที�ใช้ FTC ในการสาํรองที�พกั ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขสาํหรับการสาํรองที�พกัใหม่ให้อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขต่อไปนี*  (ก) “สาํหรับการสาํรองที�พกัทั*งหมดที�
      ทาํขึ*นจนถึงวนัที�  31 มีนาคม 2565

ฉ)   ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขอื�น ๆ  สาํหรับ FTC

• FTC ที�ไม่ไดใ้ชส้าํหรับการท่องเที�ยวภายในวนัที� 30 เมษายน  2566 จะถูกระงบัทั*งหมด
• FTC สาํหรับการเดินทางและบริการอื�น ๆ  อยูภ่ายใตน้โยบาย/เงื�อนไขของผูใ้ห้บริการแต่ละรายและให้เป็นไปตามจาํนวนเงินที�พวกเรายดึถืออยูห่รือตาม

จาํนวนเงินที�พวกเราจะไดรั้บคืนจากผูใ้ห้บริการดงักล่าว
• FTC ไม่สามารถคืนไดแ้ละไม่สามารถถ่ายโอนได ้รวมทั*งไม่สามารถแลกเปลี�ยนเป็นเงินสดได้
• การยกเลิก FTC หลงัวนัที� 30 เมษายน 2566 ถือเป็นการยกเลิกการสาํรองที�พกัตามรายละเอียดที�ไดจ้องไวเ้ดิมและให้นาํขอ้กาํหนดและเงื�อนไข

มาตรฐานในการสาํรองที�พกัของคลบัเมดมาใช้

ถา้ลูกคา้สาํรองที�พกัผา่นตวัแทนท่องเที�ยวหรือที�ปรึกษาการท่องเที�ยวต่าง ๆ  ให้ลูกคา้ติดต่อตวัแทนหรือที�ปรึกษาดงักล่าว ตวัแทน/ที�ปรึกษาของลูกคา้จะติดต่อคลบั
เมดในนามของลูกคา้เอง

คลบัเมดขอสงวนสิทธิ�ในการแก้ไขหรือยกเลิกนโยบาย Peace of Mind เมื�อใดกไ็ด้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปรับปรุงครั* งล่าสุดเมื�อวนัที� 17 มกราคม 2565 


