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ขอ้กาํหนดและเงืCอนไขทัCวไป 
กรุณาอ่านเงืCอนไขการสาํรองทีCพกัโดยละเอียด 

การส่งคาํสัCงสาํรองทีCพกัถือเป็นการตกลงตามขอ้กาํหนดและเงืCอนไขนีRแลว้ 
นิยามศพัท ์
“คลับเมด” และ “พวกเรา” หมายถึง บริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท Club 
Mediterranee Group ซึC งอาจจะหมายถึงบริษทัเดียวหรือหลายบริษทัก็ได ้ซึC ง
รวมถึง Club Med Asie S.A และบริษทัลูกและบริษทัในเครืออืCน ๆ ของ Club 
Med Asie   “สาํนกังานขายของคลบัเมด” หมายถึง บริษทั วาคองซ์สยาม (คลบั
เมด) จาํกดั เลขทีCผูเ้สียภาษี FEF`` abFF HaGc ตวัแทนของคลบัเมดทีCรับสาํรอง
ทีCพกัจากลูกคา้  “รีสอร์ต” หมายถึง รีสอร์ตสาํหรับคลบัเมดฮอลิเดยข์องลูกคา้ 
“ฝ่ายจัดการของคลับเมด” หมายถึง หน่วยงานทีCทําหน้าทีCบริหารจัดการ           
รีสอร์ตของคลบัเมด  “ลูกคา้” หมายถึง บุคคลทีCลงนามรับรองในแบบฟอร์ม
การสํารองทีCพกั และ “แขกของลูกคา้” หมายถึง บุคคลทีCลูกคา้สํารองแพคเกจ
คลบัเมดฮอลิเดยใ์ห้ 

E. ค่าบริการ   
ค่าบริการสําหรับคลับเมดฮอลิเดยจ์ะกําหนดเป็นเงินบาทไทย (Thai Baht, 
THB) ซึC งเป็นไปตามอตัราแลกเปลีCยนและอตัราค่าขนส่งซึCงมีผลบงัคบัใช้อยู่
ในขณะนัRน และอาจถูกเปลีCยนแปลงหรือเรียกเก็บเพิCมเติมได้ในเวลาใด ๆ 
ก่อนการเดินทางในกรณีทีCอัตราแลกเปลีCยนหรืออัตราค่าขนส่งมีการ
เปลีCยนแปลง  
 

a. ค่าบริการทีCรวมอยูใ่นคลบัเมดฮอลิเดย ์
 
เมืCอลูกคา้สํารองแพคเกจสําหรับรีสอร์ตเท่านัRน 
การพกัทีCรีสอร์ต: 

- ห้องพกัทีCรีสอร์ต ค่าบริการทีCประกาศเป็นราคาห้องพกัแบบ Twin 
Share  เด็กทีCอายุตํCากว่า Ea ปี อาจจะต้องพกัร่วมกับผูป้กครอง
และค่าบริการสาํหรับเด็กทีCประกาศไวไ้ดค้าํนึงถึงกรณีนีRแลว้ 

- อาหารเชา้ อาหารกลางวนัและอาหารเยน็รวมทัRงไวน์และเบียร์ใน
ระหว่างอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ดว้ย 

- เครืC องดืCมและของทานเล่นทีCบาร์ตลอดวนั (ยกเว้นเครืCองดืCม
แอลกอฮอลที์Cกาํหนด) นอกเหนือจากมืRออาหารปกติ 

- กิจกรรมและสิCงอาํนวยความสะดวกของรีสอร์ตทัRงหมดรวมอยู่
ในแพคเกจนีR  ทัR งนีR ตามทีCอธิบายไวใ้นขอ้มูลสินคา้และบริการ 
(การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาทีCกาํหนดในรีสอร์ตและอาจ
มีการเปลีCยนแปลงได)้  

 
 
 

เมืCอลูกคา้สํารองแพคเกจการเดินทางทางอากาศ/เรือเฟอร์รีC /รถบสั/รถไฟ: 
 
แพคเกจนีRรวมบริการทีCพกัในรีสอร์ตตามทีCระบุไวข้า้งตน้และบริการดงัต่อไปนีR  

- ตัlวโดยสารไปกลบัสาํหรับเครืCองบิน/เรือเฟอร์รีC/รถบสั/รถไฟ 
- บริการรับส่งภายในพืRนทีCจากสนามบิน / ท่าเรือเฟอร์รีC  / ท่ารถบสั /

สถานีรถไฟ มายงัรีสอร์ตของคลบัเมด 
 
ส่วนทีCไม่รวมอยู่ในค่าบริการของแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดย:์  

- ค่าใช้จ่ายเกีCยวกบัหนังสือเดินทาง, วีซ่า, การฉีดวคัซีน, ใบรับรอง
แพทย ์และค่าใชจ้่ายเกีCยวกบัสุขภาพอืCน ๆ 

- ภาษีสนามบิน, เบีRยประกนัภยั, ค่านํR ามนั/ค่าใช้จ่ายเกีCยวกบัสายการ
บินเพิCมเติมอืCน ๆ 

- ค่าใชจ้่ายเกีCยวกบันํRาหนกัสัมภาระเพิCมเติม 
- ค่าใช้จ่ายสําหรับมืRออาหารเพิCมเติมและสินคา้/บริการทีCไม่รวมอยู่

ในแพคเกจ หรือทีCมีค่าใช้จ่ายเพิCมเติมเช่นค่าเครืCองดืCมพิเศษทีCบาร์ 
ค่าทวัร์หรือการท่องเทีCยวอืCนใด การซืRอสินคา้ทีCร้านบูติค  บริการ
สปา บริการ Baby and Petit Club Med บริการดูแลเด็ก บริการซัก
ผา้ กิจกรรมกีฬาเพิCมเติมและการเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ (เช่น อุปกรณ์ดาํ
นํRา สกี สโนวบอร์ด กอลฟ์และอืCน ๆ เป็นตน้)  

 
ทวัร์และทีCพกัโดยผูใ้ห้บริการภายนอก: 
 
สาํหรับแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดยที์Cรวมทวัร์ซึCงจดัโดยผูใ้ห้บริการภายนอกหรือทีC
พกัซึC งไม่ใช่โรงแรมของคลบัเมด ในระหว่างทีCใชบ้ริการทวัร์หรือทีCพกัดงักล่าว
ค่าบริการจะรวมเฉพาะค่าห้องพกัแบบ twin share, อาหารเช้าและบริการรับส่ง
เท่านัRน เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอืCน 
 
ขอ้เรียกร้องพิเศษ 
 
การขอห้องพักสําหรับผู ้พิการหรือผู ้ทีC เคลืCอนไหวไม่สะดวกให้แจ้งผ่าน
สํานักงานขายของคลบัเมดในขณะทีCดาํเนินการสํารองทีCพกั  การขอห้องพกั
ประเภทอืCน ๆ ซึCงแจง้มายงัสาํนกังานขายของคลบัเมดนัRนขึRนอยูก่บั                     รี
สอร์ตแต่ละแห่งและช่วงเวลาการเขา้พกัดว้ยว่ามีห้องพกัประเภทดังกล่าวว่าง
หรือไม่ การสํารองแพคเกจแบบครอบครัวอาจได้ห้องพกัแบบทีCเชืCอมต่อกนั
หรืออาจเป็นห้องทีCอยู่คนละอาคารหรือคนละชัRนก็ได ้ทัRงนีR ขึRนอยู่กบัรีสอร์ตทีC
เขา้พกัและช่วงระยะเวลาทีCเขา้พกั 
 

G. ขอ้กาํหนดการสาํรองทีCพกัและการชาํระเงิน แพคเกจส่งเสริมการขาย:  
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ความสามารถและอาํนาจตามกฎหมาย 
ในการสาํรองทีCพกั: 
1. ลูกคา้รับรองว่าลูกคา้มีความสามารถในการทาํนิติกรรมตามกฎหมายและมี
อาํนาจในการดาํเนินการสํารองทีCพกัดงักล่าว รวมทัRงยอมรับขอ้กาํหนดและ
เงืCอนไขทัRงในนามตนเองและในนามของแขกของลูกคา้ภายใตก้ฎหมายของ
ประเทศทีCทาํการสํารองทีCพกัและกฎหมายของประเทศทีCจะเดินทางไปตาม
แพคเกจคลบัเมดฮอลิเดย ์
a. ลูกคา้รับทราบและยอมรับว่า ในประเทศทีCจะไปพกันัRน ผูเ้ยาว์จะตอ้งอยู่
ภายใตอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลและความรับผิดชอบของ: 
- บิดามารดาของผูเ้ยาว ์หรือผูป้กครองตามกฎหมาย หรือ 
- ผูดู้แลซึCงไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดาของผูเ้ยาวห์รือผูป้กครองตามกฎหมาย
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ดูแลและรับผิดชอบผูเ้ยาวไ์ดใ้นระหว่างทีCพกัอยู่
ทีCรีสอร์ต 
หากไม่เป็นไปตามเงืCอนไขขา้งต้น คลบัเมดขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ
สํารองแพคเกจทีCมีผูเ้ยาว ์หรือปฏิเสธการเขา้พกัของผูเ้ยาว ์หรือขอให้ผูเ้ยาว์
ออกจากรีสอร์ต โดยไม่มีการคืนเงินค่าบริการหรือจ่ายค่าชดเชยใด ๆ  
G. ลูกคา้รับทราบและยอมรับว่าการสํารองแพคเกจเขา้พกัผ่านสํานักงานขาย
ของคลบัเมดหรือผ่านเวบ็ไซต์ (www.clubmed.co.th) ตามราคาทีCระบุไวน้ัRน
เป็นสิทธิเฉพาะผูพ้กัอาศยัในประเทศไทยเท่านัRน 
 
การชาํระเงิน 
คลับเมดฮอลิเดย์แต่ละแพคเกจจะต้องได้รับชําระค่าบริการล่วงหน้าเต็ม
จํานวนก่อนการเดินทาง การสํารองแพคเกจของลูกคา้จะได้รับการยืนยนั
ต่อเมืCอคลบัเมดไดรั้บชาํระค่าบริการทัRงหมดเมืCอถึงกาํหนดชาํระ: 
 
สาํหรับการสาํรองทีCพกัทีCอยูน่อกระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัทีCผูเ้ขา้พกัเดินทาง:  
 
มัดจํา: มัดจําจํานวน G,FFF บาท ต่อคนสําหรับแพคเกจเข้าพัก  ส่วนค่า
เครืCองบิน/เรือเฟอร์รีC /รถบสั/รถไฟจะตอ้งชาํระเต็มจาํนวนเพืCอให้การสํารอง
แพคเกจสมบูรณ์ สาํหรับรีสอร์ตของคลบัเมดบางแห่งอาจมีการเรียกเก็บมดัจาํ
เพิCมเติม (เช่น 50% ของค่าเดินทางบนบกในแพคเกจสําหรับรีสอร์ต Villas & 
Chalets และค่าใชจ้่ายอืCน ๆ สาํหรับการเดินทาง) ณ เวลาทีCสาํรองแพคเกจ 
การชาํระเงินส่วนทีCเหลือ: ลูกคา้จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายคงเหลือสาํหรับคลบัเมด
ฮอลิเดยอ์ยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัเดินทางของผูเ้ขา้พกั กรณีทีCลูกคา้ไม่ชาํระเงิน
ให้ครบถ้วนตามกาํหนดระยะเวลาดังกล่าว คลบัเมดอาจยกเลิกการสํารอง
แพคเกจของลูกคา้โดยไม่มีการคืนเงินหรือให้ค่าชดเชยใด ๆ 
 
สาํหรับการสาํรองแพคเกจทีCทาํขึRนนอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดินทาง:  
การชาํระเงินเต็มจาํนวน: ลูกคา้จะตอ้งชาํระราคาแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดยเ์ต็ม
จาํนวน ณ เวลาทีCสาํรองแพคเกจเพืCอให้การสาํรองแพคเกจสมบูรณ์ 

 
ลูกคา้จะตอ้งชาํระราคาสําหรับแพคเกจส่งเสริมการขายหรือแพคเกจลดราคา
ต่าง ๆ เต็มจาํนวนเมืCอมีการยืนยนัห้องพกัและการเดินทาง 
 
ภาษีมูลค่าเพิCม 
 
- ภาษีมูลค่าเพิCม: เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอืCน ราคาค่าบริการทีCระบุไวใ้น
โบรชวัร์หรือเอกสารแสดงราคาใด ๆ สําหรับแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดยไ์ดร้วม
ภาษีมูลค่าเพิCมแลว้ 
 
เอกสารการสํารองแพคเกจและเอกสารเดินทาง 
 
ในการสํารองทีCพกั ลูกคา้จะตอ้งให้ขอ้มูลชืCอและวนัเกิดของผูเ้ขา้พกัและของ
ลูกคา้เองตามทีCปรากฏในหนงัสือเดินทาง 
 
ลูกคา้จะตอ้งระบุชืCอแขกผูเ้ขา้พกัทีCจะเขา้พกัทีCรีสอร์ตจริงเท่านัRน การระบุชืCอผู ้
เขา้พกัทีCไม่เขา้พกัจริง (เพืCอประโยชน์ดา้นราคา ดา้นการเขา้พกัอาศยั หรือเพืCอ
ประโยชน์อืCนใด) อาจส่งผลให้การสาํรองทีCพกัของลูกคา้มีการเปลีCยนแปลงและ
อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิCมเติมหรือการสํารองทีCพกัถูกยกเลิกโดยไม่มีการ
คืนเงินหรือชดเชยใด ๆ  เด็กทารกจะตอ้งไดรั้บการระบุชืCอในการสํารองทีCพกั
ดว้ยแต่ไม่นบัเป็นแขกผูเ้ขา้พกัในการสาํรองทีCพกั 
 
ลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลการ
เดินทางทัRงหมด (ชืCอตามหนังสือเดินทาง วนัเดินทาง ฯลฯ) ในการสํารองทีCพกั
ก่อนทีCจะส่งข้อมูล และข้อมูลการเดินทางในเอกสารการเดินทางเมืCอได้รับ
เอกสารนัRน (เช่น เวาเชอร์, ตัlวโดยสารต่าง ๆ ฯลฯ)  
คลบัเมดจะไม่รับผิดชอบหากขอ้มูลการเดินทางนัRนถูกพบว่าไม่ถูกต้องและ
ส่งผลให้เสียสิทธิในการใชง้านคลบัเมดฮอลิเดย ์
 
ลูกคา้และแขกของลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบขอ้มูลดงัต่อไปนีR
ก่อนการเดินทาง: 
 

- หนงัสือเดินทางทีCใชง้านไดต้ามกฎหมายซึCงมีอายใุชง้านไดอี้กอยา่ง
นอ้ย c เดือนนบัจากวนัทีCเดินทางกลบั 

- วีซ่าทีCตอ้งใช ้ทัRงนีRขึRนอยูก่บัสัญชาติและประเทศทีCจะเขา้พกั 
- การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ใบรับรองแพทยแ์ละขอ้กาํหนดเกีCยวกบั

สุขภาพอืCน ๆ ตามทีCไดรั้บการแนะนาํ 
คลบัเมดจะไม่รับผิดชอบหากลูกคา้หรือแขกของลูกคา้ไม่มีเอกสารการเขา้เมือง
ทีCถูกตอ้งอนัส่งผลให้เสียสิทธิในการใชแ้พคเกจคลบัเมดฮอลิเดย ์
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H. การเปลีCยนแปลงและยกเลิกโดยลูกคา้ 
การเปลีCยนแปลงทีCทาํขึRนก่อน GF วนัก่อนวนัเดินทาง: 
บุคคลทีCดาํเนินการสํารองทีCพกัหรือตวัแทนการท่องเทีCยวในฐานะตวัแทนของ
ลูกคา้จะตอ้งแจง้การเปลีCยนแปลงอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยสํานักงาน
ขายของคลบัเมดจะตอ้งไดรั้บการแจง้ดงักล่าว 
 

การเปลีCยนแปลง (เช่น ชืCอ, จุดหมาย, ว ันทีC ฯลฯ) จะมีค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินการเป็นเงิน E,FFF บาทต่อแขกผูเ้ขา้พกั E คน  การเปลีCยนแปลงนัRน
ขึRนอยู่กบัห้องพกัทีCว่างของรีสอร์ตและทีCนัCงว่างของเครืCองบิน/เรือเฟอร์รีC /รถ
บสั/รถไฟดว้ย (กรณีแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดยร์วมการเดินทางทางอากาศ/เรือ
เฟอร์รีC/รถบสั/รถไฟ)  กรณีทีCตัlวโดยสารเครืCองบิน/เรือเฟอร์รีC/รถบสั/รถไฟได้
ถูกออกให้แก่ลูกคา้แลว้ จะมีค่าใชจ้่ายในการแกไ้ข/ยกเลิกตัlวโดยสารดงักล่าว
ดว้ย (โปรดดู สายการบินและผูใ้ห้บริการขนส่ง)  
 

กรณีทีCการสํารองทีCพกัทีCเปลีCยนแปลงมีราคาทีCถูกลงจากทีCสํารองไวเ้ดิม เราจะ
ไม่คืนส่วนต่างของราคาดงักล่าว กรณีทีCการสํารองทีCพกัทีCเปลีCยนแปลงไปมี
ราคาทีCสูงขึRน ลูกคา้จะตอ้งชาํระส่วนต่างของราคาทีCสูงขึRนดงักล่าว 
 

ในทุกกรณี การเปลีCยนแปลงการสาํรองทีCพกัจะไดรั้บการยืนยนัต่อเมืCอพวกเรา
ไดรั้บการชาํระค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีCเกิดจากการเปลีCยนแปลงการ
สาํรองคลบัเมดฮอลิเดยค์รบถว้นแลว้เท่านัRน 
 

การเปลีCยนแปลงทีCทาํภายใน GF วนัก่อนการเดินทาง 
การเปลีCยนแปลงดงักล่าวจะถือเป็นการยกเลิกการสํารองทีCพกัทีCทาํไวเ้ดิมและ
ลูกคา้จะตอ้งชาํระค่ายกเลิกการสาํรองทีCพกั 

การเปลีCยนแปลงไดรั้บโดยคลบัเมด  ค่าธรรมเนียมเปลีCยนแปลง 

ตัRงแต่ 30 วนัขึRนไปก่อนการเดินทาง ค่าใชจ้่ายดาํเนินการ 1,FFF บาท 

E` – ab วนั ก่อนการเดินทาง 20% ของราคา 
8 – EH วนั ก่อนการเดินทาง 50% ของราคา 
3 – 7 วนั ก่อนการเดินทาง 80% ของราคา 
น้อยกว่า 3 วนัก่อนการเดินทาง 100% ของราคา 

 

การยกเลิกการสํารองทีCพกัโดยลูกคา้ 
การแจ้งเป็นหนังสือ บุคคลทีCดาํเนินการสํารองทีCพกัหรือตวัแทนท่องเทีCยว
จะต้องแจ้งการยกเลิกดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยสํานักงานขายของ
คลบัเมดจะตอ้งไดรั้บการแจง้ดงักล่าว ค่ายกเลิกการสาํรองทีCพกัให้เป็นไปตาม
วนัทีCไดรั้บการแจง้ดงักล่าว 
ลูกคา้จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการยกเลิกการสาํรองทีCพกัในอตัราต่อผูเ้ขา้พกั
ให้แก่คลบัเมดตามรายละเอียดดงันีR : 

การแจง้ยกเลิกไดรั้บโดยคลบัเมด  ค่าธรรมเนียมยกเลิก 

ตัRงแต่ H` วนัขึRนไปก่อนการเดินทาง ค่าใชจ้่ายดาํเนินการ 1,FFF บาท 

GF – HH วนั ก่อนการเดินทาง G,FFF บาท 

E` – ab วนั ก่อนการเดินทาง 20% ของราคา 

8 – EH วนั ก่อนการเดินทาง 50% ของราคา 
3 – 7 วนั ก่อนการเดินทาง 80% ของราคา 

น้อยกว่า 3 วนัก่อนการเดินทาง 100% ของราคา  

กรณีทีCมีการออกตัlวโดยสารการเดินทางทางอากาศ/เรือเฟอร์รีC/รถบสั/รถไฟแลว้ 
(สาํหรับกรณีแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดยร์วมการเดินทางทางอากาศ/เรือเฟอร์รีC /รถ
บัส/รถไฟ) ลูกค้าจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือยกเลิกตัlวโดยสาร
ดงักล่าวดว้ย (โปรดดู สายการบินและผูใ้หบ้ริการขนส่ง) พวกเราขอสงวนสิทธิy
ในการยกเลิกตัlวโดยสารการเดินทางทางอากาศ/เรือเฟอร์รีC/รถบสั/รถไฟในนาม
ของลูกคา้หรือแขกของลูกคา้โดยคิดค่าธรรมเนียมยกเลิก EFF% 
 
การไม่ใชง้านทีCพกั บริการหรือการขนส่งโดยลูกคา้ในระหว่างคลบัเมดฮอลิเดย ์
ไม่มีการคืนเงินหรือให้เครดิตใด ๆ แก่ลูกค้าในกรณีทีCไม่มีการใช้งานทีCพกั 
บริการหรือการขนส่งใด ๆ อนัเกิดจากการเดินทางมาถึงล่าช้า หรือการเดินทาง
กลบัก่อนกาํหนด ไม่มีการคืนเงินหรือให้เครดิตใด ๆ แก่ลูกคา้สาํหรับการไม่ใช้
บริการทีCสาํรองทีCพกัล่วงหนา้หรือไดช้าํระเงินไปแลว้  (เช่น ทวัร์,     บริการสปา
, บริการ Baby and Petit Club Med, บริการรับส่ง, กีฬาและการเช่าอุปกรณ์ 
ฯลฯ) การประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าจะลดเวลาการเขา้พกัหรือว่าจะไม่ใช้
บริการสิCงอาํนวยความสะดวกใด ๆ ของรีสอร์ตไม่ถือเป็นการตกลงว่าจะมีการ
คืนเงินหรือให้เครดิตใด ๆ ทัRงสิRน ในทุกกรณี 
การขยายระยะเวลาหรือยกระดบัการรับบริการโดยลูกคา้ในระหวา่งคลบัเมดฮอ
ลิเดย ์
หากลูกคา้ประสงค์ทีCจะขยายระยะเวลาคลบัเมดฮอลิเดยแ์ละ/หรือเพิCมระดับ
ห้องพกัในขณะทีCพกัอยู่ ณ รีสอร์ต ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าบริการส่วนเพิCม
ดังกล่าวตามอัตราของพืRนทีCนัR นและจะต้องชําระเต็มจํานวน ณ สถานทีCทีC
ให้บริการดงักล่าวในสกุลเงินทอ้งถิCน การขยายระยะเวลาการเขา้พกันัRนขึRนอยู่
กบัห้องพกัทีCว่างของรีสอร์ตและ(กรณีแพคเกจคลบัเมดฮอลิเดยร์วมการเดินทาง
ทางอากาศ/เรือเฟอร์รีC /รถบสั/รถไฟ)  ทีCนัCงว่างของเครืCองบิน/เรือเฟอร์รีC /รถบสั/
รถไฟด้วย (รวมถึงค่าใช้จ่ายสําหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืCนใดทีC
เกีCยวขอ้ง) เพืCอรับรองการเดินทางกลบัของลูกคา้ 

 
`. การแกไ้ขหรือยกเลิกโดยพวกเรา 
การแกไ้ขเปลีCยนแปลงโดยพวกเรา 
โดยปกติแล้วพวกเราจะไม่แก้ไขเปลีCยนแปลงคลบัเมดฮอลิเดยข์องลูกคา้ภาย
หลงัจากทีCมีการสํารองทีCพกัแลว้ แต่พวกเราขอสงวนสิทธิy ในการเปลีCยนแปลง
หากเห็นว่ามีความจาํเป็น 
พวกเราขอสงวนสิทธิy ในการแก้ไขหรือยกเลิกการนําเทีCยว แผนการเดินทาง 
โปรแกรมเทีCยว กิจกรรมหรือสิCงอาํนวยความสะดวกใด ๆ ในเวลาใด ๆ  โดยไม่
จาํเป็นตอ้งมีการแจง้ล่วงหน้าและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด  ๆ พวก
เราอาจแกไ้ขเปลีCยนแปลงรายการกิจกรรม (เช่น ประเภทของกีฬา) และรายการ
สิCงอาํนวยความสะดวก (เช่น ร้านอาหารและบาร์) ในพืRนทีCรีสอร์ตรวมทัRงวนั
เวลาเปิดปิดของรีสอร์ตด้วย (ขึRนอยู่กับจํานวนผูใ้ช้บริการของรีสอร์ตหรือ
เหตุผลอืCน) การให้บริการกิจกรรมกีฬาบางประเภทหรือกีฬาทางนํR าขึRนอยู่กับ
ฤดูกาลหรือสภาพอากาศและทะเล ทัRงนีR เพืCอความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ขา้
พกั เมืCอเป็นไปได ้ลูกคา้จะไดรั้บคาํแนะนําเกีCยวกับการเปลีCยนแปลงหรือการ
ยกเลิกต่าง ๆ ทีCลูกคา้พึงทราบก่อนการเดินทาง 
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หากพวกเราไม่สามารถให้บริการทีCพกัตามประเภททีCลูกคา้สํารองไวไ้ด้ เมืCอ
ลูกคา้จะเดินทางกลบั พวกเราจะชาํระส่วนต่างของราคาของห้องพกัทีCลูกคา้ได้
สํารองไวก้ับห้องพกัทีCเขา้พกัจริงคืนให้แก่ลูกคา้ ทัR งนีR เมืCอได้รับการแจ้งเป็น
หนงัสือซึCงออกโดยฝ่ายวางแผนของพืRนทีCนัRนซึCงระบุว่าไดรั้บการจดัการเกีCยวกบั
ทีCพกัแลว้ 
 
กิจกรรมทัRงหมดทีCจดัขึRนโดยผูใ้ห้บริการภายนอกและทีCติดต่อสาํรองไวที้Cรีสอร์ต
อาจเปลีCยนแปลงไดโ้ดยผูใ้ห้บริการภายนอก การจดักิจกรรมดงักล่าวรวมทัRงผล
อนัเกิดจากการเปลีCยนแปลง/ยกเลิกกิจกรรมใด ๆ นัRนเป็นความรับผิดชอบของผู ้
ให้บริการภายนอกแต่เพียงผูเ้ดียว 
 
การยกเลิกโดยพวกเรา 
โดยปกติแลว้ พวกเราจะไม่ยกเลิกคลบัเมดฮอลิเดยห์ลงัจากทีCมีการสํารองทีCพกั
แลว้ แต่พวกเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกดงักล่าวหากมีความจาํเป็น 
 
ในกรณีดงักล่าว พวกเราจะแจง้ให้ลูกคา้หรือตวัแทนท่องเทีCยวของลูกคา้ทราบ
ทนัทีทีCสามารถทาํไดแ้ละลูกคา้จะไดรั้บตวัเลือกในการรับเงินทีCชาํระมาแลว้คืน 
หรือรับขอ้เสนอในการเขา้พกัในวนัหรือจุดหมายปลายทางอืCนแทนหากทีCพกันัRน 
ๆ สามารถให้บริการได ้(พวกเราจะคืนเงินส่วนต่างของราคาทีCพกัให้หากทีCพกั
ใหม่มีราคาถูกกว่า และลูกคา้จะต้องชาํระเงินส่วนต่างเพิCมเติมในกรณีทีCทีCพกั
ใหม่มีราคาสูงกว่า) ในกรณีทีCลูกคา้ไดจ้ดัหาบริการการเดินทาง/ขนส่งเอง (โดย
ไม่ผ่านการจดัการของพวกเรา) ลูกคา้จะไดรั้บการคืนเงินทีCชาํระให้แก่พวกเรา 
(สาํหรับการเขา้พกัทีCคลบัเมด) โดยลูกคา้ยงัสามารถใชบ้ริการการเดินทาง/ขนส่ง
ทีCลูกคา้จดัหามายงัจุดหมายปลายทางเดิมไดต้ามปกติ เพืCอหลีกเลีCยงค่าปรับใน
การยกเลิกหรือเปลีCยนแปลงเกีCยวกบัการเดินทาง  

 
c. ความรับผิดชอบ 
เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอืCน การสาํรองทีCพกัและการให้บริการทัRงหมดทีCทาํ
โดยพวกเราและตวัแทนของผูใ้ห้บริการของคลบัเมด และ/หรือผูใ้ห้บริการภาย
นอกนัRน ทาํขึRนโดยอยูบ่นพืRนฐานของหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีR : 
1. การบริการทัRงหมดอยูภ่ายใตก้ฎหมายของพืRนทีCทีCให้บริการ และพวกเราหรือผู ้
ให้บริการจากภายนอกไม่จาํเป็นตอ้งให้บริการหากการกระทาํดงักล่าวเป็นการ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายทีCเกีCยวขอ้ง 
 

a. พวกเราขอสงวนสิทธิy ในการยกเลิกเพิกถอน เปลีCยนแปลงหรือแก้ไขทวัร์, 
แผนการเดินทาง, โปรแกรมเทีCยวบางกรณี สิCงอาํนวยความสะดวกและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในเวลาใด ๆ ก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการแจง้ให้ทราบก่อน 
G. ลูกคา้ตกลงทีCจะผูกพนักบักฎระเบียบของคลบัเมดซึCงใชก้บัการเขา้พกัทีC 
รีสอร์ตของคลบัเมดรวมทัRงกฎระเบียบต่าง ๆ ทีCบงัคบัใช้อยู่ในพืRนทีCทีCตัRงของทีC
พกัและตกลงทีCจะปฏิบตัิตามคาํแนะนาํและแนวทางของฝ่ายจดัการของคลบัเมด
ดว้ย ทัRงนีR  พวกเรามีสิทธิทีCจะปฏิเสธการเขา้พกัหรือให้ผูเ้ขา้พกัออกจากรีสอร์ต
โดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใด ๆ ก็ไดห้ากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
คาํแนะนาํหรือแนวทางของฝ่ายจดัการ หรือการไม่ชาํระเงิน หรือมีอาการมึนเมา
ขาดสติ หรือก่อความรําคาญภายในรีสอร์ตหรือต่อแขกผู ้เข้าพกัอืCน หรือมี
พฤติกรรมน่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมใด ๆ และลูกคา้จะต้องรับผิดในความ
สูญเสีย ความเสียหายหรือความบาดเจ็บต่าง ๆ ทีCลูกคา้เป็นผูก่้อดว้ย 
H. การร่วมกิจกรรมหรือใชง้านสิCงอาํนวยความสะดวกของคลบัเมดถือเป็นความ
เสีCยงของแขกผูใ้ช้งานเอง และเป็นทีCรับทราบว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาหรือ
กิจกรรมอืCน ๆ ทาํนองเดียวกนัมีความเสีCยงต่อการบาดเจ็บสูงกว่ากิจกรรมทัCวไป
ในชีวิตประจาํวนั และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวตกลงทีCจะปลดเปลืRองพวกเรา
และตวัแทนของพวกเราจากความรับผิดทัRงปวงตามสัญญา หรือตามมูลละเมิด
สําหรับอาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหาย ความสูญเสีย อุบัติเหตุ 
ค่าใช้จ่าย ความล่าช้าหรือการเรียกร้องอืCนใดจากสาเหตุใด ๆ ก็ตามซึCงเกิดจาก
การเขา้ร่วมและ/หรือใชกิ้จกรรมนัRน 
`. การเข้าพกัทีCรีสอร์ตและการบริการต่าง ๆ ของคลับเมดฮอลิเดยอ์ยู่ภายใต้
กฎหมายของประเทศทีCตัRงของรีสอร์ตหรือพืRนทีCทีCให้บริการนัRน ๆ   การฟ้องร้อง
ดําเนินคดีหรือการเรียกร้องใด ๆ ทีCเกีCยวข้องกับความสูญเสียจากทีCพกัหรือ
บริการนัRน ๆ จะตอ้งดาํเนินการ ณ ศาลของประเทศนัRน 
 
สาํนกังานขายของคลบัเมดทาํหน้าทีCในฐานะผูจ้ดัจาํหน่ายเท่านัRน โดยไม่ไดเ้ป็น
เจ้าของหรือบริหารงานหรือควบคุมหรือจัดการใด ๆ ในรีสอร์ต ยานพาหนะ
ขนส่ง โรงแรม เรือสาํราญหรือร้านอาหาร หรือผูใ้ห้บริการภายนอกใด ๆ ทัRงสิRน 
ซึC งสํานักงานขายรวมทัRงตวัแทนอืCน ๆ ไม่ตอ้งรับผิดชอบหรือรับผิดตามสัญญา
หรือตามมูลละเมิดจากอาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหาย ความสูญเสีย 
อุบตัิเหตุ ค่าใช้จ่าย ความล่าช้าหรือการเรียกร้องอืCนใดจากเหตุใด ๆ (รวมถึง
ประมาทเลินเล่อ) ทีCเกิดขึRนระหว่างการเขา้พกั เกิดขึRนจากการเขา้พกั หรือทีC
เกีCยวขอ้งกบัการเขา้พกัทีCรีสอร์ตของคลบัเมด  
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นอกจากการเขา้พกัทีCรีสอร์ตของคลบัเมด การบริการอืCน ๆ ในแพคเกจคลบัเมด
ฮอลิเดย ์(ซึC งรวมถึงการเขา้พกัในทีCพกัทีCไม่ใช่ของคลบัเมด การเทีCยวชมเมือง 
ทวัร์ต่าง ๆ การขนส่งทางอากาศหรือทางอืCน และกิจกรรมรวมทัRงสิCงอาํนวยความ
สะดวกทีCเกีCยวขอ้ง) ซึC งจัดการโดยคลบัเมดหรือตวัแทนของคลบัเมดในฐานะ
ตวัแทนของผูใ้ห้บริการภายนอกนัRน พวกเรารวมทัRงตวัแทนทัRงหลายจะไม่รับผิด
ไม่ว่าในทางสัญญาหรือทางละเมิดสําหรับความเสียหายต่อร่างกาย ความ
เจ็บป่วย ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ความสูญเสีย อุบตัิเหตุ ค่าใชจ้่าย ความล่าช้า
หรือการเรียกร้องอืCนใดไม่ว่าจากเหตุใด (รวมถึงกรณีประมาทเลินเล่อ) ซึC ง
เกิดขึRนหรือเกีCยวข้องกับการให้บริการหรือสิCงอาํนวยความสะดวกดังกล่าว 
รวมทัR งการให้บริการโดยผู ้ให้บริการภายนอก หรือการยกเลิกหรือการ
เปลีCยนแปลงแผนการเดินทางหรือตารางเวลาหรือค่าใช้จ่ายเพิCมเติมหรือการ
เสียเวลาทีCเกิดขึRนต่อผูเ้ขา้พกัจากเหตุดงักล่าว 

 
|. สายการบินและผูใ้ห้บริการขนส่งอืCน ๆ 
ตัlวโดยสารทีCออกโดยผูใ้ห้บริการขนส่งสาํหรับผูเ้ขา้พกัคลบัเมดฮอลิเดยน์ัRน เมืCอ
ไดม้ีการออกให้แลว้ ถือเป็นนิติสัมพนัธ์ตามสัญญาระหว่างผูเ้ขา้พกักบัผูข้นส่ง
ดงักล่าว  
 
แพคเกจการเดินทางทางอากาศ/เรือเฟอร์รีC /รถบสั/รถไฟของเรานัRนไดจ้ดัทาํขึRน
โดยเป็นไปตามตารางการเดินทาง/แผนการเดินทาง/ตารางการเดินรถต่าง ๆ ซึC ง
เป็นขอ้มูลทีCมีลกัษณะเป็นการชัCวคราวและอาจมีการเปลีCยนแปลงไดเ้สมอโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า พวกเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการ
ขนส่ง การเปลีCยนแปลง การยกเลิกใด ๆ อนัเกิดจากภยัธรรมชาติ สภาพอากาศ 
การจราจร เงืCอนไขสนามบิน การประท้วงหรือสาเหตุอืCน ๆ และพวกเราไม่
สามารถรับผิดต่อค่าเสียหายทีCเพิCมขึRนหรือการสูญเสียเวลาในการท่องเทีCยวของ
ลูกคา้จากเหตุดงักล่าวได ้
 
พวกเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีทีCลูกคา้มาไม่ทนัเวลาโดยสารอนัเกิด
จากสภาพอากาศหรือการจราจร การมาถึงล่าช้าจากการขนส่งต่อเนืCองหรือจาก
เหตุผลอืCนใดซึCงไม่อยู่ในวิสัยทีCจะควบคุมของพวกเราได ้  หากลูกคา้ใช้บริการ
การขนส่งต่อเนืCองเชืCอมต่อการเดินทางของลูกคา้เองกบัทีCอยูใ่นแพคเกจพวกเรา 
ลูกคา้จะตอ้งเผืCอระยะเวลาในการเดินทางเพืCอป้องกันการล่าช้าหรือการยกเลิก
การเดินทางทีCอาจเกิดขึRน 
 
เมืCอมีการออกตัlวโดยสารแลว้ การแกไ้ขหรือยกเลิกตัlวโดยสารดงักล่าวอยูภ่ายใต้
นโยบายการยกเลิกและแกไ้ขของผูใ้ห้บริการขนส่งนัRน ๆ ทัRงนีR  แมจ้ะเป็นไปได้
ทีCจะมีการออกตัlวโดยสารใหม่ก็ตาม (ภายใตก้ารรับรองของผูใ้ห้บริการขนส่ง)  
ลูกคา้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการดังกล่าว รวมทัRงค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างของราคาค่าโดยสารและภาษี 

กระบวนการการคืนเงินอาจใช้เวลาระหว่าง G-c เดือนก่อนทีCลูกคา้จะไดรั้บเงิน
คืนซึC งขึRนอยู่กับผูใ้ห้บริการขนส่งแต่ละราย ตัlวโดยสารทีCเป็นการส่งเสริมการ
ขายทัRงหมดไม่สามารถคืนเป็นเงินหรือโอนสิทธิหรือแกไ้ขเส้นทางการเดินทาง
หรือเปลีCยนแปลงใด ๆ ไดเ้มืCอมีการออกตัlวโดยสารนัRนแลว้ 
 

8. เหตุสุดวิสัย  
พวกเรารู้สึกเสียใจทีCไม่สามารถตกลงรับผิดหรือชาํระเงินชดเชยใด ๆ ให้ลูกคา้
ไดใ้นกรณีทีCการปฏิบตัิตามหน้าทีCตามสัญญาของพวกเราไม่สามารถทาํไดห้รือ
ไดรั้บผลกระทาํจากเหตุสุดวิสัย  กรณีทีCคลบัเมด หรือสาํนกังานขายของคลบัเมด
ไม่สามารถให้บริการหรือเกิดความล่าช้าในการให้บริการตามขอ้กาํหนดและ
เงืCอนไขขอ้นีR  มีผลทาํให้พวกเราไม่ตอ้งชาํระค่าเสียหาย/ค่าชดเชยให้แก่ลูกคา้แม้
พวกเราจะยกเลิกหรือเปลีCยนแปลงแผนการเขา้พกัคลบัเมดฮอลิเดยข์องลูกคา้ก็
ตาม ทัR งนีR  เนืCองจากเหตุการณ์ทีCเกิดขึRนไม่อยู่ในวิสัยของพวกเราในการทีCจะ
ควบคุมหรือป้องกันเหตุดังกล่าว  ในเอกสารนีR  เหตุสุดวิสัยหมายรวมถึง 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม การข่มขู่ว่าจะก่อสงคราม การประท้วง 
เหตุการณ์ไม่สงบภายในหรือทางการเมือง การประทว้งหยุดงาน การคว ํCาบาตร 
หรือขอ้พิพาทในอุตสาหกรรม การก่อการร้ายหรือการข่มขู่ว่าจะก่อการร้ายและ
ผลกระทบของมนั ภยัธรรมชาติ ภยัจากนิวเคลียร์ อคัคีภยั ภยัจากสภาพอากาศ
แปรปรวน และโรคระบาด การสัCงการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั
ตามกฎหมาย การอนุญาต คาํสัCงหรือขอ้เรียกร้องของผูม้ีอาํนาจทีCเกีCยวขอ้งหรือ
ศาล การปิดสนามบินหรือท่าเรือ ความล่าช้าของการจราจรทางอากาศ ปัญหา
ทางเทคนิคและ/หรือการเงินทีCไม่อาจหลีกเลีCยงไดก้บัการขนส่งหรือรีสอร์ต หรือ
ปัญหาอืCนใดทีCไม่อยูใ่นวิสัยทีCคลบัเมดหรือสาํนกังานขายของคลบัเมดจะควบคุม
ได ้ 
 

b. ระยะเวลาในการแจง้ขอเรียกร้องค่าเสียหาย 
รีสอร์ตจะไม่รับการแจง้ขอเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทีCทาํขึRนภายหลงัจาก GF วนั
นับจากวนัทีCออกจากทีCพกั และการแจ้งดังกล่าวจะต้องทาํเป็นหนังสือเท่านัRน  
พวกเราจะใช้ความพยายามอยา่งเต็มทีCในการแกไ้ขปัญหาทีCเกีCยวขอ้งกบัการเขา้
พกัของแขกผูเ้ขา้พกัโดยวิธีทีCเป็นมิตรและภายใตมุ้มมองทีCอยู่บนหลกัเหตุผล
ทีCสุด  
 

EF. การตีความ 
เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอืCน ให้ถือว่าขอ้กาํหนดและเงืCอนไขเกีCยวกับการ
สํารองทีCพกันีR  เป็นทีCเขา้ใจของทุกฝ่ายทีCเกีCยวขอ้งในเรืCองต่าง ๆ ตามทีCระบุไวใ้น
เอกสารนีRแลว้ และไม่มีเงืCอนไข การรับประกนั สัญญา การเป็นตวัแทน หรือหนีR
ใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือโดยวาจา โดยชดัแจง้หรือโดย
ปริยาย ทีCจะทาํให้ความเขา้ใจหรือทาํให้ขอ้กาํหนดในเอกสารนีRมีผลเป็นประการ
อืCน  
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ขอ้กาํหนดและเงืCอนไขนีR ไม่อาจใช้เพืCอยกเวน้ จาํกดั หรือแกไ้ขบทบญัญตัิของ
กฎหมายซึC งเป็นบทบญัญตัิทีCกฎหมายห้ามมิให้ยกเวน้ จาํกัด หรือแก้ไขไวไ้ด้ 
อย่างไรก็ตาม ภายใตข้อบเขตทีCกฎหมายอนุญาต ความรับผิดกรณีผิดสัญญาไม่
ว่าเงืCอนไขใดหรือการรับประกันใดทีCถูกจํากัดโดยพวกเราหรือผูใ้ห้บริการ
ภายนอก ความรับผิดดงักล่าวจะตอ้งถูกจาํกดัไวเ้พียงให้ฝ่ายทีCผิดสัญญาจะตอ้ง
ให้บริการอีกครัR ง ชาํระค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครัR ง หรือคืนค่าบริการทีCได้
ชาํระแลว้  
 
สําหรับแพคเกจคลับเมดฮอลิเดยเ์รือสําราญ a ให้ใช้ข้อกําหนดและเงืCอนไข
เพิCมเติมตามทีCระบุไวใ้นเอกสาร “ขอ้สรุปเกีCยวกบัขอ้ตกลงในการโดยสารเรือ” 
ซึC งพวกเรามีเอกสารดังกล่าวให้หากท่านร้องขอ สําหรับการสํารองทีCพ ักทาง
ออนไลน์และ Great Members Loyalty Program ขอ้กาํหนดและเงืCอนไขเฉพาะ
สาํหรับกรณีดงักล่าวมีให้บริการในเวบ็ไซต ์
 
ลูกคา้และแขกของลูกคา้จะตอ้งทาํความคุน้เคยกบั “คู่มือการท่องเทีCยววนัหยุด
และเคล็ดลบัต่าง ๆ” ทีCพวกเราไดแ้นบมาพร้อมเอกสารนีR ซึC งเป็นส่วนหนึC งของ
เอกสารการเดินทางทีCพวกเราออกให้แก่ลูกคา้ในการสาํรองทีCพกั  
 
หมายเหตุ: ขอ้กาํหนดและเงืCอนไขนีR อาจเปลีCยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหนา้ 
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คู่มือการท่องเทีCยววนัหยดุ 

และเคลด็ลบัต่าง ๆ 
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คู่มือการท่องเทีCยววนัหยุดและเคล็ดลบัต่าง ๆ 

โปรดอ่านคาํแนะนาํเหล่านีR เพืCอใชว้นัหยดุของลูกคา้อยา่งคุม้ค่าทีCสุด 

ประกนัการเดินทาง 
คลบัเมดบงัคบัใช้นโยบายทีCเขม้งวดอนัเกีCยวกับมาตรฐานการให้บริการและ
ความปลอดภยัในทุกรีสอร์ตของคลบัเมด แต่แมค้ลบัเมดจะไดใ้ช้ความพยายาม
อย่างดีทีCสุดแลว้ก็ยงัไม่อาจรับประกนัไดว้่าจะไม่มีความสูญเสีย ความเสียหาย
หรือบาดเจ็บเกิดขึRนบา้งเป็นครัR งคราว คลบัเมดขอแนะนาํให้ลูกคา้ทาํประกนัภยั
การเดินทางทีCเหมาะสมสําหรับความตอ้งการของลูกคา้ในการท่องเทีCยวกบัคลบั
เมดฮอลิเดย ์ในส่วนทีCรวมอยู่ในแพคเกจแล้วนัRน คลับเมดได้ทําประกันการ
เดินทางขัRนพืRนฐานให้กบัแขกผูเ้ขา้พกัทุกคนเพืCอให้ลูกคา้ท่องเทีCยวอยา่งสบายใจ
ยิCงขึRน  รายละเอียดเกีCยวกบัการประกนัภยัและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ปรากฏอยู่
ในเว็บไซต์ www.clubmed.co.th หรือขอได้จากตัวแทนท่องเทีCยวของลูกค้า 
อย่างไรก็ตาม คลบัเมดขอแนะนาํให้ลูกคา้จดัทาํประกนัภยัเพิCมเติมทีCเหมาะสม
กบัลูกคา้ดว้ย  
 
สุขภาพ 
นโยบายสุขภาพ 
แมค้ลบัเมดไดใ้ชบ้งัคบันโยบายสุขภาพทีCเคร่งครัดในทุกรีสอร์ตของพวกเรา แต่
ก็ไม่อาจรับประกนัไดว้่ารีสอร์ตของพวกเราทุกแห่งจะปราศจากไวรัสแม้พวก
เราจะไดใ้ช้ความพยายามอย่างดีทีCสุดแลว้ก็ตาม พวกเราขอแนะนาํให้ลูกค้าใช้
ความระมดัระวงัตัRงแต่ก่อนการเดินทางและระหว่างการเขา้พกั 
การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง 
ไม่ว่าลูกค้าจะเดินทางไปยงัทีCใด พวกเราแนะนําให้ลูกค้าขอคาํแนะนําการ
เดินทางจากผูเ้ชีCยวชาญด้านปัญหาสุขภาพก่อนการออกเดินทาง พวกเราขอ
แนะนาํให้ลูกคา้ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทยก่์อนการเดินทางและให้ขอ้มูล
สถานทีCอนัเป็นจุดหมายปลายทางให้แก่แพทยด์ว้ย แพทยข์องลูกคา้จะตรวจสอบ
ว่าลูกคา้มีสุขภาพทีCเหมาะสมต่อการเดินทาง/การเขา้พกัตามแผนทีCวางไว ้รวมทัRง
ตรวจสอบว่าลูกคา้มีอาการป่วยเรืRอรัง ตัRงครรภห์รือมีบุตรหลานทีCมีอายตุํCากว่า a 
ปี หรือมีอาการแพใ้ด ๆ หรือไม่   นอกจากนีR  ลูกคา้ควรตอ้งตรวจสอบสถานะ
ของการฉีดวคัซีนของลูกคา้และบุตรหลานดว้ย 
 
คลบัเมดจะไม่คืนเงินค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอืCนใด (ค่าธรรมเนียมการยกเลิก/
ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับประเทศ/ค่าโรงแรม/ค่าแท็กซีC  ฯลฯ) หากลูกค้าไม่
สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเกีCยวกบัสุขภาพทีCกาํหนดไวใ้นแต่ละพืRนทีCได ้ทัRงนีR
รวมถึงกรณีทีCลูกคา้ไม่สามารถใชง้าน Baby Club Med/Petit Club Med ไดด้ว้ย  
 

ความช่วยเหลือดา้นการพยาบาลในระหว่างเขา้พกั 
ในบางรีสอร์ต ลูกค้าจะสามารถพบแพทยห์รือพยาบาลได้ทัR งนีR ขึRนอยู่กับสิCง
อาํนวยความสะดวกดา้นการแพทยใ์นรีสอร์ตนัRน ๆ บุคลากรดา้นการแพทยข์อง
รีสอร์ตไม่สามารถทําหน้า ทีCแทนแพทย์ในพืRนทีCได้ เว้นแต่การทําการ
รักษาพยาบาลเบืRองต้นเท่านัRน โดยแพทย์ในพืRนทีCเท่านัRนทีCได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพแพทยไ์ดเ้ต็มรูปแบบ 
 
คลบัเมดมีบริการการเดินทางฉุกเฉินและช่วยเหลือในการขนส่งผูป่้วยตลอด aH 
ชัCวโมง สําหรับกรณีทีCมีอุบตัิเหตุหรือเหตุการณ์ใด ๆ  เกิดขึRนภายในรีสอร์ต หาก
สุ ข ภ า พ ข อ ง ลู ก ค้า ส า ม า ร ถ ใ ห้ ทํา เ ช่ น นัR น ไ ด้   รี ส อ ร์ ต อ า จ ใ ช้ บ ริ ก า ร                     
Europ Assistance เพืCอให้คาํแนะนาํหรือพิจารณาความเหมาะสมและแนวทางใน
การส่งตวักลบั 
 
การป้องกนัโรค 
พวกเราขอแจ้งเตือนให้ลูกคา้ทราบว่า อาการป่วยบางประเภทอาจเกิดขึRนกับ
ลูกคา้ได้ไม่ว่าลูกคา้จะไปทีCใด (อาการป่วยตามฤดูกาล, โรคระบาด, ไขห้วดั
ใหญ่,การติดเชืRอในทางเดินอาหาร)  อาการเจ็บป่วยบางอย่างจะเป็นไปตาม
ประเทศทีCเป็นจุดหมายปลายทาง หรือเกีCยวโยงกบัสภาพอากาศในพืRนทีC  คลบั
เมดจะใชทุ้กมาตรการทีCจาํเป็นเพืCอลดผลกระทบของอาการเจ็บป่วยดงักล่าวแต่ก็
ไม่สามารถรับรองไดว้่าจะสามารถป้องกนัลูกคา้จากโรคภยัไดใ้นทุกกรณี เมืCอมี
ความเสีCยงใหม่เกิดขึRน คลบัเมดจะดาํเนินการมาตรการป้องกันทีCเห็นสมควร
ภายในพืRนทีCรีสอร์ตทีCไดรั้บผลกระทบ  
 
อาการป่วยจากไวรัสหรือปรสิตบางประเภท (ไขเ้ลือดออก,ไขม้าลาเรีย เป็นตน้) 
จะถูกแพร่จากยุงในพืRนทีCร้อนชืRน พวกเราขอแนะนําให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/
เครืCองแต่งกายทีCเหมาะสมสําหรับสภาพการณ์ดงักล่าว และให้เหมาะสมในแต่
ละช่วงเวลาของปีและวนั โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน การใช้ยาอาจมีความ
จาํเป็นซึCงควรขอคาํปรึกษาจากแพทยข์องลูกคา้ก่อน และหากภายในระยะเวลา G 
เดือนหลงัจากกลบัจากสถานทีCพกั ลูกคา้จาํเป็นตอ้งไปพบแพทยจ์ากอาการไขใ้ด 
ๆ โปรดแจง้แพทยถึ์งการมาเขา้พกัดงักล่าวดว้ย  
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อาหาร 
 
ขอ้พึงระวงัเกีCยวกบัอาหารและการเปลีCยนแปลงของภูมิอากาศ 
คลบัเมดจะทาํให้มัCนใจผ่านการตรวจสอบด้านสุขลักษณะต่าง ๆ ว่าอาหารทีC
จดัหาให้นัRนถูกสุขลกัษณะในทุกขัRนตอนในการเตรียมอาหาร อยา่งไรก็ตาม การ
เปลีCยนแปลงในนิสัยการกิน และ/หรือสภาพของภูมิอากาศ อาจก่อให้เกิดความ
ไม่สบายบางประการได ้อาการทอ้งร่วงเป็นปัญหาสุขภาพทีCส่งผลกระทบต่อผู ้
เดินทางท่องเทีCยวบ่อยทีCสุดซึCงเป็นไปตามสถานทีCทีCไปรวมทัRงภูมิคุม้กนัของตวัผู ้
เดินทางเองต่อการเปลีCยนแปลงของสภาพอากาศ สภาพแวดลอ้มและอาหารการ
กิน  ความผิดปกติของร่างกายโดยทัCวไปมกัมีอาการน้อยและสามารถรักษาหาย
ไดภ้ายในระยะเวลาไม่กีCวนัจากการรักษาตามอาการและการรักษาสภาวะขาดนํR า
โดยการบริโภคนํRาทีCเหมาะสม โรคกระเพาะอาหารสามารถส่งผลกระทบต่อนกั
เดินทางไดโ้ดยเฉพาะการท่องเทีCยวกบัครอบครัวหรือกลุ่มเพืCอนทีCมีปฏิสัมพนัธ์
กัน หากอาการเกิดขึR นพร้อมกับมีไข้ อาจจําเป็นทีCจะต้องรักษาโดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง ทัRงนีR โดยเฉพาะเด็กอายุตํCากว่า a ปี  การลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่จะ
ช่วยลดความเสีC ยงในการติดเชืR อในลําไส้อย่างมีนัยสําคัญ คลับเมดได้ใช้
มาตรการในการป้องกนัโรคดว้ยการจดัให้มีนํR ายาล้างมือบริการในพืRนทีCสําคญั
ของรีสอร์ตเพืCอลดการแพร่กระจายของเชืRอโรค 
 
อาการแพ ้
E. บุคคลใดทีCมีอาการแพอ้าหารให้ตรวจสอบวตัถุดิบสําหรับประกอบอาหารกบั
พ่อครัวของรีสอร์ตก่อนการบริโภคอาหารนัRน 
นอกจากนีRพวกเรายงัขอแนะนาํให้ผูม้ีอาการแพน้าํยาแกอ้าการแพ ้(เช่น กระบอก
ยาฉีดฉุกเฉิน) สําหรับอาการแพน้ัRน ๆ มาดว้ย หากลูกคา้มีขอ้จาํกดัหรือเงืCอนไข
ใดเกีCยวกับอาหาร พวกเราขอแนะนําให้ลูกค้าตรวจสอบยืนยนัจากตัวแทน
ท่องเทีCยวของลูกคา้ว่าเงืCอนไขดงักล่าวสามารถทาํไดห้รือไม่ในการเขา้พกักบั
คลบัเมดฮอลิเดย ์ 
a. โปรดทราบว่า พนักงานทีCดูแลควบคุม Kid Club ไม่ไดรั้บอนุญาตให้ใชย้าใด 
ๆ กับเด็ก หากเด็กมีอาการแพอ้าหาร ผูป้กครองจะต้องเป็นผูค้อยดูแลควบคุม
อาหารทีCรับประทานภายใน Kid Club เอง 
 
Kids Clubs 
คลบัเมดไดจ้ดัให้มีสิCงอาํนวยความสะดวกอาทิ Baby Club Med, Petit Club Med, 
Mini Club Med ภายในรีสอร์ตบางแห่งของพวกเรา โดยมีบุคลากรทีCไดรั้บการ
ฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัอายขุองเด็กทีCดูแล การเขา้ร่วม Baby Club Med, Petit 
Club Med จะมีค่าใชจ้่ายเพิCมเติม 

ขอ้เรียกร้องพิเศษ 
พวกเราเห็นความสาํคญัของสุขภาพและความปลอดภยัของเด็กทีCใช้บริการ Kids 
Clubs ทุกคน บิดามารดา/ผูป้กครองของเด็กทีCต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
จะตอ้งแจง้กรณีดงักล่าวให้รีสอร์ตทราบล่วงหนา้ 
 
การเขา้ใชบ้ริการ 
เนืCองจากจาํนวนอนัจาํกดัของพืRนทีC พวกเราขอแนะนาํให้ลูกคา้สํารองสิทธิใน
การใช้บริการก่อนการเดินทางของลูกคา้ หรือในตอนทีCสํารองทีCพกั เพืCอให้
สามารถเข้าใช้งาน Baby Club Med/Petit Club Med ได้  แขกผู ้เข้าพกัจะต้อง
แสดงหลกัฐานว่า เด็กทีCจะเขา้ร่วมดังกล่าวไดรั้บการฉีดวคัซีนตามเกณฑ์แลว้ 
(ใบรับรองแพทย/์เอกสารแสดงการฉีดวคัซีน/เอกสารเกีCยวกบัสุขภาพเด็ก) ใน
กรณีของ Baby Club Med เด็กทีCเขา้ร่วมจะตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
คอตีบ โรคบาดทะยกั และโปลิโอแลว้ 
 
การดูแลของใชส่้วนตวั  
 
เงิน 
การชาํระเงินดว้ยบตัร Club Med Pass มีให้บริการในรีสอร์ตส่วนใหญ่ของพวก
เรา ลูกคา้จะมีตวัเลือกในการชาํระเงินสําหรับการจบัจ่ายใช้สอยสินคา้ในพืRนทีC
ในร้านคา้ต่างของรีสอร์ต เพืCอลดความจาํเป็นทีCจะตอ้งพกพาเงินสดระหว่างการ
เขา้พกั บตัรเครดิต(หรือเงินสด)จะตอ้งใชใ้นการปิดบญัชีในตอนทีCเช็คเอาท ์พวก
เราแนะนาํให้ลูกคา้หลีกเลีCยงการนาํของมีค่าหรือเครืCองเพชรจาํนวนมากมาดว้ย  
 
สัมภาระในระหว่างการเขา้พกั 
ในระหว่างการเขา้พกั ลูกคา้จะตอ้งไม่ทิRงเอกสารสําคญั (หนังสือเดินทาง/บตัร
เครดิต/ฯลฯ), เครืC องเพชร, หรือสิCงของมีค่าอืCน ๆ (โทรศัพท์เคลืCอนทีC, iPad, 
กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ) ไวโ้ดยไม่มีผูดู้แลไม่ว่าจะภายในห้องพกัหรือพืRนทีCอืCน ๆ ของ
รีสอร์ต พวกเราไม่รับผิดชอบกรณีทีCของมีค่าสูญหายหรือ ถูกโยกยา้ยหรือถูก
ขโมยเวน้แต่ของทีCถูกเก็บไวใ้นตูนิ้รภยัในห้องพกัของลูกคา้ หรือตู้นิรภยัหลกั
ของรีสอร์ต พวกเราขอแนะนําว่า หากลูกค้ากังวลเรืC องความปลอดภัยของ
ทรัพยสิ์นมีค่าของลูกคา้ในระหว่างการเขา้พกั ขอให้ลูกคา้นาํของมีค่าดงักล่าว
ไปเก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยัทีCแต่ละรีสอร์ตมีให้บริการ 
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คลบัเมด ประเทศไทย / บริษทั วาคองซ์สยาม (คลบัเมด) จาํกดั 
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ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเทีCยวเลขทีC EE / FGHGH 

 

สัมภาระและสิCงของต่าง ๆ ก่อนการเดินทางกลบั 
ก่อนทีCจะออกจากรีสอร์ต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัมภาระและสิCงของต่าง ๆ 
ขอลูกคา้ได้รับถูกนําขึRนยานพาหนะของลูกคา้แล้วและตรวจสอบให้แน่ใจว่า
กระเป๋าเดินทางของลูกคา้ไดต้ิดป้ายแสดงชืCอนามสกุล, เทีCยวบินและจุดหมาย
ปลายทางเรียบร้อยแล้ว คลบัเมดไม่สามารถรับผิดชอบได้ในกรณีทีCลูกค้าทํา
ทรัพยสิ์นส่วนตวัหรือทรัพยสิ์นอืCนใดสูญหายหรือทิRงไวที้Cรีสอร์ต  พวกเรามี
ความตัRงใจทีCจะตรวจสอบคน้หาสิCงของทีCสูญหายและนาํส่งคืนให้แก่ลูกคา้เสมอ
หากเป็นไปได ้พวกเราจะดาํเนินการตรวจสอบให้แต่ก็เป็นไปตามความเขา้ใจว่า 
คลบัเมด จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายทีCเกิดขึRนกับทรัพยสิ์นนัRน ๆ 
และโปรดรับทราบด้วยว่า พวกเราจะขอเรียกเก็บค่าบริการขนส่ง/ไปรษณีย์
สาํหรับทรัพยสิ์นทีCส่งคืนดว้ย 
 
นโยบายเกีCยวกบัผูเ้ยาว ์
การดูแลและความรับผิดสําหรับผูเ้ยาว ์
ในระหว่างทีCพกัอยู่ในทีCพกัของพวกเรา ผูเ้ยาวจ์ะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของบิดา
มารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมาย หากบุคคลทีCดูแลอยู่ไม่ใช่บิดามารดาหรือ
ผูป้กครองของผูเ้ยาว์ ในขณะทีCดาํเนินการสํารองทีCพกั บุคคลดังกล่าวจะต้อง
แสดงหลกัฐานเป็นหนงัสือต่อคลบัเมดว่า ตนไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดาหรือ
ผูป้กครองของผูเ้ยาว์ให้ทําหน้าทีCดังกล่าว  การอนุญาตเช่นว่านีR จะต้องระบุ
เงืCอนไขเกีCยวกบัการดูแลของบุคคลดงักล่าวและความรับผิดของผูเ้ยาวร์ะหว่าง
การเขา้พกัดว้ย  
 
อายุของผูที้CสามารถดืCมเครืCองดืCมแอลกอฮอลไ์ด ้ 
บุคคลทีCยงัอายุไม่ถึงเกณฑ์ทีCจะดืCมแอลกอฮอล์จะถูกห้ามมิให้ดืCมเครืCองดืCม
แอลกอฮอลโ์ดยเด็ดขาดในระหว่างทีCเขา้พกั แมว้่าพนกังานของคลบัเมดจะไดรั้บ
การฝึกฝนมาโดยเฉพาะให้ปฏิเสธการให้บริการเครืCองดืCมแอลกอฮอลแ์ก่บุคคลทีC
อายุไม่ถึงเกณฑ์ดงักล่าว  แต่ก็ยงัคงเป็นความรับผิดชอบของผูใ้หญ่ทีCมาดว้ยใน
การตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวจะไม่บริโภคเครืCองดืCมแอลกอฮอล์ใน
ระหว่างทีCเขา้พกัในรีสอร์ตของคลบัเมด (คลบัเมดจะปฏิบติัตามกฎหมายทีCบงัคบั
ใชใ้นพืRนทีCอยา่งเคร่งครัดในเรืCองอายุของผูที้CสามารถดืCมเครืCองดืCมแอลกอฮอลไ์ด ้
ทัRงนีR ขอ้มูลนีRอาจเปลีCยนแปลงไปตามแต่ละประเทศทีCตัRงของรีสอร์ต) 
(เช่น สหรัฐอเมริกา aE ปี/อินโดนีเซีย aE ปี/ประเทศไทย aF ปี) 
 

กิจกรรมและสิCงอาํนวยความสะดวก 
 
สระว่ายนํR า 
ลูกคา้มีสิทธิเขา้ถึงสระว่ายนํR าหลักของรีสอร์ตได้ในบางรีสอร์ตของพวกเรา 
(และอาจจะเขา้ถึงสระว่ายนํRาไดห้ลายสระในบางรีสอร์ต) ในรีสอร์ตบางแห่ง จะ
มีสระว่ายนํRาแบบเงียบสงบหรือแบบเซนเพืCอให้ผูใ้ชง้านไดผ้่อนคลายมากยิCงขึRน 
ซึCงสงวนไวใ้ห้ผูใ้ชง้านทีCเป็นผูใ้หญ่หรือเยาวชนทีCมีอายเุกินกว่า Ec ปีขึRนไปซึCงมี
ผูใ้หญ่มาด้วยเท่านัRน สําหรับ 5 Trident Spaces (ยกเว้น Kani และ Valmorel) 
ลูกคา้จะไดรั้บสิทธิเฉพาะในการเขา้ถึงสระว่ายนํRาของ 5 Trident Luxury Space  
- เด็กอายตุํCากว่า G ปีจะตอ้งมีผา้ออ้มแบบใชแ้ลว้ทิRงสาํหรับว่ายนํRา 
- เด็กทุกคนจะตอ้งอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของผูป้กครองตลอดระยะเวลาเวน้
แต่อยูใ่นโปรแกรม Kids Clubs  
 
พืRนทีCห้ามสูบบุหรีC  
ในรีสอร์ต Villas and Chalets ทัRงหมดรวมทัRงเรือสําราญa ของคลบัเมด พืRนทีC
ภายในอาคารและห้องต่าง ๆ เป็นพืRนทีCงดสูบบุหรีC 
 
เครืC องปรับอากาศและฮีตเตอร์ 
เครืCองปรับอากาศและฮีตเตอร์สามารถปิดหรือเปิดไดใ้นทุกเวลาในระหว่างทีCเขา้
พกั ทัRงนีR  เป็นไปตามดุลพินิจของผูจ้ดัการและขึRนอยูก่บัสภาพอากาศ 
 
บริการ Wi-Fi 
รีสอร์ตของพวกเราบางส่วนจะมีบริการ Wi-Fi ให้ในบริเวณพืRนทีCส่วนกลางหรือ
ในห้องพกัซึCงรวมอยู่ในค่าบริการแลว้ โปรดตรวจสอบเวบ็ไซต์ของเราสําหรับ
ขอ้มูลเกีCยวกบั Wi-Fi 
 
แสงแดด 
 
การป้องกนัแสงแดด 
พวกเราแนะนําให้ลูกคา้ใช้อุปกรณ์สําหรับกันแดดทีCเหมาะสม และวางแผน
ล่วงหน้าเพืCอจาํกดัระยะเวลาทีCตอ้งออกจากทีCร่มรวมทัRงให้ดืCมนํR ามาก ๆ เมืCอตอ้ง
อยูใ่นทีCแจง้/ร้อน 
 
 
สัตวเ์ลีRยงและสัตวอื์Cน ๆ 
ห้ามมิให้นาํสัตวเ์ลีRยงหรือสัตวอื์Cนใดเขา้มาในรีสอร์ต 

 

 


