
 

 
 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรสมคัรค่ำยโบมอนต ์
 

1. ค ำนิยำม  
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขเหล่านีจ้ะน าไปใชก้บัสญัญาขอ้ก าหนดของโครงการทัง้หมด 

ค่าธรรมเนียมด าเนินการ: 

หากมกีารแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีดส าหรบัการจองจะเป็นไปตามเงือ่นไขตามหวัขอ้ 4.1 

และจะมคี่าธรรมเนียมในการด าเนินการแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงจ านวน 400 บาท ต่อคร ัง้  
 
Arrival Date: 
 

วนัทีเ่ร ิม่โครงการ : วนัทีเ่ร ิม่โครงการจะขึน้อยู่การจองของท่าน ซึง่จะอา้งองิตามเงือ่นไข ดงัตอ่ไปนี ้
 
Booking 
 

รายละเอยีดการจอง :การจองตามรายละเอยีดในเอกสารยนืยนัการจองทีค่ณุท าและเรายอมรบัตามเงือ่นไขเหล่านี ้
 
Booking Confirmation 
 

การยนืยนัการจอง : การด าเนินการและยนืยนัการจองจะเป็นไปตามใบบนัทกึการจองของท่านทีม่ลีายลกัษณอ์กัษร 
 
Cancellation Charges 
 

การยกเลกิการจอง : 

การด าเนินการยกเลกิการจองจะมคี่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามเงือ่นไขซึง่อา้งองิอยู่ในขอ้ 4.7 เด็ก/เด็กๆ 

ทีท่ าการจอง 
 
Conditions 
 

เงือ่นไขการจอง : 

เงือ่นไขและรายละเอยีดการจองไดเ้ป็นไปตามขัน้ตอนตามเอกสารและหนังสอืยนิยอมทีล่งลายลกัษณอ์กัษรขึน้ระหว่

างท่านและเรา 
 
Contract 
 

สญัญา : สญัญาขึน้อยู่ระหว่างเราและคุณส าหรบัการจอง 
 
Departure Date 
 

วนัที ่เร ิม่ : ระบุไวใ้นเอกสารยนืยนัการจองหรอืวนัอืน่ที ่อาจใชไ้ด ้โดยอา้งองิจากเงือ่นไขเหล่านี ้
 
Deposit:  
 

เงนิมดัจ า: ค่ามดัจ าแบบไมส่ามารถขอคนืได ้

ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารยนืยนัการจองซึง่ท่านตอ้งช าระตามเงือ่นไขเหล่านี ้
 
Our/We/Us 
 

ทีอ่ยู่ เรา/ พวกเรา/ ของเรา : Camp Beaumont Hong Kong Limited 



(บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในฮ่องกงภายใตบ้รษิทัหมายเลข 2926719) ซึง่มทีีอ่ยู่จดทะเบยีนอยู่ที ่21/F Edinburgh Tower 
The Landmark, 15 Queen's Road, Central, Hong Kong 
 
Payment Dates 
 

วนัทีช่ าระเงนิ: เวน้แตจ่ะมกีารตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 

(a) จะตอ้งช าระเงนิมดัจ าทนัท ีเมือ่คณุยนืยนัการจอง หรอืในกรณีทีท่ าการจองนอ้ยกว่า 48 วนักอ่นวนัเร ิม่ 

ค่ายพรอ้มกบั  

(b)การช าระเงนิ ยอดคงเหลอืของราคาและยอดคงเหลอืของราคาจะตอ้งช าระในวนัดงักล่าวตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสาร 

ยนืยนัการจอง หรอืหากไม่มกีารระบุวนัทีด่งักลา่วในเอกสารยนืยนัการจอง ไม่เกนิ 48 วนักอ่นวนัเขา้คา่ย 

หรอืในกรณีทีจ่องนอ้ยกวา่ จะตอ้งช าระเงนิเต็มจ านวนทนัทเีมือ่คณุสง่คนืเอกสารยนืยนัการจองโดยคณุ 
 
Price: 
 

ราคา: ราคาทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารยนืยนัการจองหรอืตามทีไ่ดร้บัการยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร จากเรา 
 
You/Your 
 

ผูส้มคัร/คุณ: บุคคล เงือ่นไขทัง้หมดใชอ้า้งองิในการเขา้รว่มโครงการของผูท้ีท่ าการจอง 
 

2. ขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
 

2.1 ขอ้ตกลงและเงือ่นไขเหล่านีจ้ะน าไปใชก้บัสญัญายกเวน้ขอ้ก าหนด และเงือ่นไขอืน่ๆทัง้หมด 

2.2 เราขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ตกลงและเงือ่นไขแต่ละคร ัง้ 

โดยแจง้ใหคุ้ณทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัเงือ่นไขทีม่กีารเปลีย่นแปลง การแกไ้ขปรบัปรุงต่างๆ 

จะไมส่ามารถใชก้บัการจองทีส่ าเรจ็แลว้ แต่จะสามารถใชก้บัการจองใหม่ ทีด่ าเนินการ 30 

วนัหลงัจากแจง้ใหคุ้ณทราบถงึเงือ่นไขทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
 

2.3 การเปลีย่นแปลงต่างๆ ในเงือ่นไขเหล่านี ้(รวมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขพเิศษต่างๆ 

ทีต่กลงกนัระหว่างคูส่ญัญา)จะไมม่ผีลผกูพนั เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

ระหว่างเราและคุณ 
 

2.4 การรบัรองต่าง ๆ 

ทีด่ าเนินการโดยพนักงานหรอืตวัแทนของเราเกีย่วกบัการจองจะไม่รวมอยู่ในสญัญาเวน้แตจ่ะไดร้บัการยนืยนัเป็นล

ายลกัษณอ์กัษรจากเราและในการท า สญัญา 

คุณรบัทราบว่าคุณยอมรบัขอ้ตกลงและยกเวน้การเรยีกรอ้งใดๆส าหรบัการละเมดิดงักล่าว ซึง่ไดร้บัการ ยนืยนั  
 

2.5 ขอ้ผดิพลาดหรอืการละเวน้ในการพมิพ ์เอกสาร หรอือืน่ๆ ในใบโฆษณา ใบปลวิ ใบเสนอราคา รายการราคา 

การยอมรบัขอ้เสนอ การยนืยนัการจอง ใบแจง้หนี ้หรอื 

เอกสารอืน่ ๆ ทีอ่อกโดยเราจะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขโดยไม่ตอ้งรบัผดิชอบในส่วนน้ัน 
 

2.6 รายละเอยีดทีต่พีมิพใ์นโบรชวัรแ์ละแผ่นพบัต่างๆ 

ไดร้วบรวมจากขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจบุนั(วนัทีพ่มิพป์รากฏในโบรชวัรห์รอืแผ่นพบัแต่ละแผ่น) 
 

3. ขัน้ตอนกำรจอง 
 

3.1 ทางเรามรีะบบการยนืยนัการจองเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการจองของคุณ 

(ไม่วา่จะท าโดยการจองทางออนไลน ์หรอืจองกบัเจา้หนา้ทีท่ีส่ถาบนั) การยนืยนั  

การจองจะถอืว่าเป็นขอ้เสนอทีเ่ราไดท้ าขึน้เพือ่ท าสญัญาภายใตเ้งือ่นไขเหล่านี ้ซึง่ 

อาจเพกิถอนไดต้ลอดเวลากอ่นทีคุ่ณจะยอมรบัตามขอ้ 3.2 

กอ่นวนัทีท่ีร่ะบุไวใ้นการจองหรอืเกนิก าหนดตามทีเ่งือ่นไขระบุไว ้
 

3.2 การยนืยนัการจองจะไมม่ผีลส าเรจ็ และจะถูกตกีลบัมาทีเ่ราทนัท ีจนกว่าท่านจะ 

ด าเนินการช าระเงนิมดัจ าหรอืจ านวนเงนิอืน่ใดตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารยนืยนัการจอง 



 

3.3 หากการยนืยนัการจอง ไมถู่กตกีลบัมาภายในวนัทีร่ะบุไวใ้นน้ัน หรอื วนั ทีเ่ราไดก้ าหนดไวจ้ะถอืว่าหมดอายุ 
 

3.4 การจองช ัว่คราวจะเป็นไปตามดลุยพนิิจของเรา และทางเราจะไม่รบัผดิชอบ  

ในกรณีทีเ่ราไม่สามารถท าการยนืยนัการจองใหท่้านได ้ตามวนัที ่ท่านตอ้งการ 
 

3.5 คุณไม่มสีทิธิท์ าการเปลีย่นแปลงเอกสารต่างๆ ทีอ่อกโดยเรา หากมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเปลีย่นแปลงขอ้มูลใด ๆ 

ส าหรบัรายละเอยีดทีป่รากฏในเอกสารยนืยนัการจอง  

ควรแจง้ใหเ้ราทราบโดยเรว็ทีส่ดุ และในกรณีทีท่างเรายอมรบัความตอ้งการของคุณ 

เราจะส่งการยนืยนัการจองฉบบัแกไ้ขใหก้บัคุณ หากคณุตอ้งการเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอืน่ๆ 

หลงัจากทีค่ณุไดส้่งการยนืยนัการจองทีล่งนามกลบัมาใหเ้ราแลว้ ระเบยีบการขอ้ 4 จะมผีลบงัคบัใชโ้ดยทนัท ี
 

4. กำรเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรำยละเอยีดกำรจอง 
 

4.1 หากท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มูลการจอง สามารถด าเนินการได ้แต่อาจสมารถรองรบั กบั 

ค ารอ้งของการเปลีย่นแปลงเสมอไป 

หากมกีารเปลีย่นแปลงใดจะตอ้งด าเนินการผ่านเอกสารทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรในการกรอกขอ้มูลเท่าน้ัน 

หากทางเรายอมรบัค ารอ้งของท่าน ทางเราจะตอบกลบั ท่านดว้ยหนังสอืยนิยอมทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรเชน่กนั 

การเปลีย่น แปลงต่างๆขึน้อยู่กบั 

คุณช าระค่าธรรมเนียม การ ด าเนินการ 400บาท และ การเพิม่ ของราคา ที ่เกดิจาก การเปลีย่นแปลง 

เราไม่สามารถด าเนินการเปลีย่นแปลง หรอื เพิม่เตมิแกไ้ขใดๆได ้14 วนั กอ่น จะถงึ ก าหนดการเดนิทาง 
 
4.2 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการจองซึง่จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัหรอืขอ้ก าหนด

ทางกฎหมายอืน่ ๆ หรอืทีไ่ม่ใชส่าระส าคญั 
 

4.3 ก าหนดการเดนิทางโปรแกรม 

และบรกิารขนส่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากสภาพอากาศหรอืปัจจยัการด าเนินงานทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของเรา และเราขอสงวนสทิธิใ์นการทดแทนทีพ่กัทางเลอืกหรอืสิง่อ านวยความสะดวกหรอืบรกิารอืน่ ๆ 

ทีม่มีาตรฐานเท่าเทยีมกนัหรอืดกีว่าโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืรบัผดิชอบ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงใด ๆกบั 

ราคา 
 

4.4 กจิกรรมเฉพาะทางและเสน้ทางคมนาคมขนสง่ขึน้อยู่กบัจ านวนขัน้ต า่และความพรอ้มในใชง้าน 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการเพกิถอนหรอืเปลีย่นบรกิารใด ๆ 

เหล่านีท้ีเ่ราพจิารณาวา่มตีวัเลขไม่เพยีงพอทีจ่ะอ านวยความสะดวกใหก้บัพวกเขา 
 

4.5 การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีม่ผีลมาจากสภาพอากาศ การพจิารณาการปฏบิตังิาน 

หรอืเร ือ่งทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ดงัน้ัน เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงทีม่ ี

สาระส าคญั และในกรณีดงักล่าว เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบโดยเรว็ทีสุ่ดตามสมควร ในกรณีดงักล่าว 

คุณจะมตีวัเลอืกดงัตอ่ไปนี:้ (a) เพือ่ยอมรบัการเปลีย่นแปลง 

(ขึน้อยู่กบัการช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในส่วนทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงใดๆ ของราคา) ซึง่ในกรณีนี ้สญัญาจะ 

ถอืวา่แตกตา่งกนัไปตาม; หรอืเพือ่จองวนัหยุดทดแทน (หรอืกจิกรรม) โดยใชเ้ครดติส าหรบัราคา 

(หรอืส่วนหน่ึงของราคาทีเ่ป็นของกจิกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ) ซึง่เราจะจดัเตรยีมใหคุ้ณภายใตเ้งือ่นไขใน 

4.6 หรอื (c)การยกเลกิการจองหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูบางส่วนของการจอง จะมเีงือ่นไขและขอ้ 

ก าหนดทีส่ าคญัภายใตเ้งือ่นไขใน 4.7 ใบลดหนีม้อีายุการใช ้งาน 12 เดอืน นับจากวนัที ่ออก 

และไมส่ามารถแลกไดห้ลงัจาก วนัหมดอายุ ใบลดหนี ้สามารถใช ้เป็น การ ช าระเงนิเต็มจ านวน หรอื 

ช าระบางส่วนส าหรบัผลติภณัฑ ์หรอื บรกิารค่ายพกัรอ้น ของ Camp Beaumontใบลด นีไ้ม่ สามารถ โอนหรอื 

เปลีย่นเปลงเป็นเงนิสด ได ้ 

4.7 คุณมสีทิธิย์กเลกิการจองโดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหเ้ราทราบ และช าระค่าใชจ้่ายดงัต่อไปนี ้PERIOD 

(PRIOR TO ARRIVAL DATE) AMOUNT มากกวา่ 48 วนั 25% หรอืเงนิมดัจ าทีย่งัคา้งช าระเต็มจ านวน 48-29 วนั 

50%, 28-1 วนั 100%, ในหรอื หลงัวนัทีม่าถงึ 100% 
 

4.8 โดยปราศจากอคตติอ่สทิธิห์รอืการเยยีวยาอืน่ใดทีม่ใีหเ้รา 

เราจะมสีทิธิย์กเลกิสญัญาโดยไม่ตอ้งรบัผดิในสถานการณต์อ่ไปนี:้ (a ) 

หากคุณไม่ช าระราคาเต็มจ านวนตามวนัทีช่ าระเงนิ; หรอื (b) หากคุณไมไ่ดใ้หข้อ้มลูใด ทีเ่รารอ้งขอ หรอืทีจ่ าเป็น 



(c) ถา้สถานการณใ์ด ๆ ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.4 หรอื 6.9 มผีลบงัคบัใช ้หรอื (b ) หากเราพจิารณา  

ตามดลุยพนิิจของเราแต่เพยีงผูเ้ดยีวว่าวนัหยุดนีไ้ม่เหมาะสมส าหรบับุตรหลานของคุณ ใน 

กรณีทีม่กีารยกเลกิตามขอ้ 4.8 คุณจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการยกเลกิ ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 4.7 วนัทีข่องการยกเลกิ 

จะถอืวา่ เป็นทีท่ีเ่รา เราแจง้ ใหคุ้ณทราบการ ยกเลกิ 
 

5. ค่ำใชจ้่ำยโครงกำร 
 

5.1 ภายใตเ้งือ่นไขพเิศษต่างๆ ทีต่กลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร คุณจะตอ้งช าระเงนิมดัจ า 

และยอดคงเหลอืของราคา ตามวนัทีค่รบก าหนดของยอดคงเหลอืตามรายละเอยีดในขอ้  

5.4 เราจะไม่สง่การ แจง้เตอืนการช าระเงนิหากคุณตอ้งการช าระโดยใชบ้ตัรเครดติ/เดบติอืน่หรอืวธิกีารอืน่ คุณตอ้ง 

แน่ใจว่าไดต้ดิตอ่เราอย่างนอ้ย 14 วนักอ่นวนัครบก าหนดยอดคงเหลอืตามรายละเอยีดในขอ้  
 

5.4 ในกรณีทีบ่ตัรเครดติ/เดบติทีคุ่ณเสนอชือ่ถูกปฏเิสธ 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจองของคุณซึง่ในกรณีนี ้คา่ธรรมเนียมการยกเลกิของเราตามรายละเอยีดในขอ้ 

4.7 จะถูกน าไปใชก้บัการจองของคณุและ/หรอืเรยีกเก็บดอกเบีย้ตามขอ้ 5.2 
 

5.2 หากคุณไม่ช าระเงนิภายในวนัทีก่ าหนด โดยไม่กระทบตอ่สทิธิห์รอืการเยยีวยาอืน่ใดท ีมใีหเ้รา 

เราจะมสีทิธิเ์รยีกเก็บดอกเบีย้จากคุณในอตัรา 5% ต่อปีทีสู่งกว่าอตัราพืน้ฐานของ Royal Bank of Scotland 

เป็นคร ัง้คราวจนถงึ ช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้ (สว่นหน่ึงของ 

เดอืนถอืเป็นเดอืนเต็มเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการค านวณดอกเบีย้) 
 

5.3 หากวนัเดนิทาง ของคุณ นอ้ยกวา่ 14 วนัทีโ่ครงการเร ิม่ 

คุณจะตอ้งช าระเงนิเต็มจ าจ านวนเพือ่รบัประกนัสถานทีข่องบุตรหลานส าหรบัโครงการ 
 

6. ควำมรบัผดิชอบของผูส้มคัร 
 
6.1 

การเขา้รว่มกจิกรรมตอ้งการใหบุ้คคลมสีุขภาพทีด่แีละมสีุขภาพอยู่ในเกณฑพ์ืน้ฐานทีเ่หมาะสมและมสี่วนรว่มกบัเร

าอย่างเต็มที ่
 

6.2 คุณจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์รายงานสุขภาพส าหรบัผูเ้ขา้รว่มและน ามาใหเ้จา้หนา้ทีใ่นวนัแรกของ ค่ายซึง่อยู่ใน 

Welcome Package ซึง่คุณจะไดร้บัหลงัจากการจองของคุณไดร้บัการยนืยนัเราจะ ตอ้ง 

ไดร้บัแบบฟอรม์รายงานสุขภาพทีก่รอกครบถว้น กอ่นทีเ่ราจะรบับุตรหลานของท่านทีค่า่ยได ้เราขอสงวน 

สทิธิท์ีจ่ะไม่รวมเด็กทีม่าถงึค่ายโดยทีเ่รายงัไม่ไดร้บัแบบฟอรม์รายงานสุขภาพทีก่รอกครบถว้นกอ่นเดนิทางมาถงึแค

มป์ 
 

6.3 เด็กจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพฤตกิรรมของพวกเขาสอดคลอ้งกบัการด าเนิน กจิกรรมอย่าง 

เป็นระเบยีบและกอ่ใหเ้กดิการรบกวนนอ้ยทีสุ่ดตอ่ผูเ้ขา้รว่มรายอืน่ และเด็กจะตอ้งปฏบิตัติามค า แนะน าดว้ยวาจา 

หรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรกบัเจา้หนา้ทีอ่ยู่เสมอ ตามกฏระเบยีบขอ้บงัคบัของค่าย 
 

6.4 เด็ก ๆ จะตอ้งไดร้บัการฝึกฝนการใชห้อ้งน ้าอย่างเต็มที ่และออกจากผา้ออ้มกอ่นเขา้ค่ายของเรา 

เราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัการเขา้รว่ม เพือ่ไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุในชว่งเวลาทีพ่วกเขาอยู่ที ่ค่าย 

ซึง่บ่อยคร ัง้ทีเ่กดิอุบตัเิหตใุนหอ้งน ้า ในระหว่างทีพ่วกเขาอยู่ในค่าย 
 

6.5 ท่านและบุตรหลานของท่านจะตอ้งปฏบิตัตามมาตรการป้องกนัดงักล่าวตลอดเวลา 

ทีก่ าหนดตามความจ าเป็นอย่างเครง่ครดั เพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของโรคตดิเชือ้หรอืโรคตดิตอ่ เชน่ โรค 

อสีกุอใีส โรคล าไสอ้กัเสบในกระเพาะ โควดิ 19 (โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้) 

คุณจะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบหากบุตรหลานของคุณไดร้บัความเสีย่งหรอื ตดิตอ่กบับุคล 

อืน่หรอืสตัวท์ีเ่ป็นโรคตดิต่อหรอืโรคตดิตอ่ที ่เสีย่งต่อการเกดิภยัคุกคามตอ่สุขภาพภายในระยะเวลา 4 สปัดาห ์

กอ่นวนัทีโ่ครงการเร ิม่ ในกรณีใด เรามสีทิธิย์กเลกิการจองของเด็กและจะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการ 

ยกเลกิทีเ่หมาะสม (ค านวณ ตามความเหมาะสม) 

ความลม้เหลวในการใหข้อ้มลูดงักล่าวซึง่สง่ผลใหบุ้ตรหลานของคุณไดร้บัการ ดูแลเพิม่เตมิ (และหรอืเด็กคนอืน่ๆ 

ทีเ่ป็นโรคตดิตอ่) จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิตามความเหมาะสมและ สมเหตสุมผลส าหรบัการดูแลทีจ่ าเป็น 
 

6.6 เราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการจองและสงวนสทิธิก์ารเขา้รว่มโครงการหากบุตรหลานของท่านม ี



ความพฤตกิรรมทีเ่ป็นการกอ่กวน อนัตราย หรอืประพฤตไิม่เหมาะสม เชน่ไม่ใหค้วามรว่มมอื 

กบัความบนัเทงิและกจิกรรมของคา่ย 

ซึง่อาจรวมถงึกรณีทีเ่ด็กมาพรอ้มกบัขอ้ก าหนดพเิศษซึง่ไมไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัรกอ่นวนัเร ิม่โครงการ 

หากถงึเวลาทีเ่จา้หนนา้ทีนั่บจ านวนแลว้พบพฤตกิรรมดงักล่าว ท่านจะไมส่ามารถรบัเงนิคนืได ้

พฤตกิรรมทีถ่อืว่าไม่เหมาะสมตามตวัอย่างตามหวัขอ้ตามนี:้ 

- ออกจากสถานทีโ่ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต ิ(นอกจากมเีจา้หนา้ดแูล) 

- พฤตกิรรมข่มขู่หรอืหรอืภาษาทีไ่ม่เหมาะสมกบัเพือ่นรว่มโครงการหรอืเจา้หนา้ที ่ 

- มกีารเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิหรอืสิง่ผดิกฏหมาย 

- มสีว่นรูเ้ห็นในการมคีวามสมัพนัธเ์ชงิชูส้าว 

- จงใจออกจากสถานทีโ่ดยไมม่เีหตุสมควร 

- การใชเ้ครือ่งมอืสือ่สาร โทรศพัท ์กลอ้ง กลอ้งวดิโิอ อย่างไม่เหมาะสม 

- เกดิการจลกรรมหรอืกอ่กวน รวมถงึสรา้งกจิกรรมทีผ่ดิกฏหมาย 

- ไม่ปฏบิตัติามกฏของทางส่วนรวม 

- การกลัน่แกลง้ในรูปแบบต่างๆทีอ่าจส่งผลเสยีกบัผูเ้ขา้รว่มรายอืน่ 

- การท ารา้ยรา่งกายเจา้หนา้ที ่

เด็กทุกคนจะตอ้งปฏบิตัติามกฏของทางค่ายอยา่งเครง่ครดั 

- ท่านจะตอ้งมารบับุตรหลานของท่านทนัทหีลงัจากไดร้บัการตดิตอ่จากเรา 
 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการใหบ้รกิารขนส่ง) การเขา้พกัของผูม้าเยีย่มคนอืน่ ๆ 

และความสามารถของเจา้หนา้ทีข่องเราในการสนับสนุนบุตรหลานของคณุอย่างเหมาะสม 

ซึง่อาจรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะการเคลือ่นไหวหรอืปัญหาทางการแพทย+์ระยะเวลาทีต่อ้งดูแลใหห่้างจากพ่อแม ่
 

หากเราเชือ่วา่เราจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามปกตขิองเราหรอืการดูแลอภบิาลหรอืการขนส่งเด็ก 

เราจะพจิารณาอย่างรอบคอบโดยอา้งองิถงึความเขา้กนัไดท้างสงัคม การเขา้ถงึทางกายภาพ 

การมสีว่นรว่มทีป่ระสบความส าเรจ็ และสุขภาพและความปลอดภยั 

ขอ้มูลทัง้หมดทีใ่หไ้วจ้ะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างละเอยีดอ่อนและเป็นความลบั 
 

เรามุ่งมัน่ทีจ่ะท าใหว้นัหยุดของเราสามารถเขา้ถงึแขกไดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

แต่ในบางคร ัง้เราอาจไมส่ามารถใหบ้รกิารท่านขอได ้

เมือ่มกีารใหข้อ้มูลดงักล่าวแกเ่ราโดยทนัทแีละตามทีก่ าหนดภายใตเ้งือ่นไขเหลา่นี ้และเรายกเลกิการจองใดๆ 

ทีท่ าขึน้ 

คุณจะมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิคนืเต็มจ านวนส าหรบัค่ามดัจ าหรอืส่วนหน่ึงของราคาทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การจอง แลว้แต่กรณี 
 
6.7 

เป็นความรบัผดิชอบของคุณทีจ่ะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบในขณะทีท่ าการจองหรอืทนัททีีคุ่ณทราบถงึความพกิารทีเ่กดิ

ขึน้จรงิหรอืทีค่าดการณไ์ว ้ปัญหาหรอืสถานการณท์างสงัคมหรอืพฤตกิรรม 

(รวมถงึรายละเอยีดของประสบการณใ์นอดตี) 

ทีม่ผีลกระทบต่อลกูของคุณซึง่ปัญหาหรอืสถานการณด์งักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณ การเขา้พกัของเด็ก 

(รวมถงึการใหบ้รกิารขนส่งใดๆ) การเขา้พกัของผูม้าเยีย่มคนอืน่ ๆ 

และความสามารถของเจา้หนา้ทีข่องเราในการสนับสนุนบุตรหลานของคณุอย่างเหมาะสม 

ซึง่อาจรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงปัญหาการเคลือ่นไหวรา่งกายหรอืปัญหาทางการแพทย ์ภาวะทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัย เชน่ 

ADHD หรอื Asperger's Syndrome ความล าบากในอดตีทีเ่คยประสบ เชน่ การถูกกดีกนัจากโรงเรยีน 

หรอืตอ้งดูแลพ่อแม่เป็นเวลานาน 

หากเราเชือ่ว่าเราจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามปกตขิองเราหรอืการดูแลอภบิาลหรอืการขนส่งเด็ก 

เราจะพจิารณาอย่างรอบคอบโดยอา้งองิถงึความเขา้กนัไดท้างสงัคม การเขา้ถงึทางกายภาพ 

การมสีว่นรว่มทีป่ระสบความส าเรจ็ และสุขภาพและความปลอดภยั 

ขอ้มูลทัง้หมดทีใ่หไ้วจ้ะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างละเอยีดอ่อนและเป็นความลบั 

เรามุ่งมัน่ทีจ่ะท าใหว้นัหยุดของเราสามารถเขา้ถงึแขกไดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

แต่ในบางคร ัง้เราอาจไมส่ามารถใหบ้รกิารทีจ่ าเป็นได ้

เมือ่มกีารใหข้อ้มูลดงักล่าวแกเ่ราโดยทนัทแีละตามทีก่ าหนดภายใตเ้งือ่นไขเหลา่นี ้และเรายกเลกิการจองใดๆ 

ทีท่ าขึน้ 

คุณจะมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิคนืเต็มจ านวนส าหรบัค่ามดัจ าหรอืส่วนหน่ึงของราคาทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การจอง แลว้แต่กรณี 
 



6.8 เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ 

คุณจะตอ้งใหค้ ายนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูป้ฏบิตังิานทั่วไปของบุตรของคุณเพือ่ยนืยนัความเหมาะสมของวั

นหยุดส าหรบับุตรหลานของคณุ โดยอา้งองิถงึขอ้พจิารณาโดยเฉพาะเชน่ การเขา้ถงึทางกายภาพ 

การมสีว่นรว่มทีป่ระสบความส าเรจ็ และสุขภาพและความปลอดภยั 
 

6.9 หากเด็กมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิ คณุตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบเมือ่ท าการจอง แผนจะตอ้งเปิดเผยใหเ้ราทราบ 14 

วนักอ่นทีเ่ด็กจะเขา้พกั 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจองหากเราไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของเด็กไดส้ าเรจ็ สุขภาพ 

ความปลอดภยั และสวสัดภิาพเป็นสิง่ส าคญัยิง่ หากอยู่ภายใตข้อ้ (6.8) นีว้่าเราตอ้งยกเลกิการจอง 

เราจะคนืเงนิใหเ้ต็มจ านวน 
 
6.10 

เราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รวมเด็กคนใดหรอืยกเลกิการจองส าหรบัเด็กคนใดก็ไดก้อ่นวนัทีเ่ดนิทางมาถงึหรอืระหว่างวั

นทีเ่ดนิทางมาถงึและวนัออกเดนิทางหากเราใชดุ้ลยพนิิจของเราโดยเด็ดขาดมเีหตุผลทีจ่ะเชือ่ว่าขอ้มลูส าคญัไมไ่ด ้

ถูกจดัเตรยีมไว ้เรา. ในกรณีดงักล่าว ค่าธรรมเนียมการยกเลกิจะตอ้งช าระตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 4 
 

6.11 ในกรณีทีเ่ราใหบ้รกิารขนสง่ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการจอง 

คุณและ/หรอืบุตรหลานของคณุตอ้งปฏบิตัติามกฎการเดนิทาง 

ความลม้เหลวในการด าเนินการดงักลา่วอาจส่งผลใหเ้ราปฏเิสธทีจ่ะใหบ้รกิารขนส่งส าหรบับุตรหลานของคณุหรอืใ

นการเตรยีมการดา้นการขนส่งทางเลอืกโดยเสยีค่าใชจ้่ายของคุณ 

การละเมดิทีร่า้ยแรงอาจส่งผลใหบุ้ตรหลานของคุณถูกกดีกนัตามขอ้ 6.5 

เสน้ทางคมนาคมทัง้หมดขึน้อยู่กบัจ านวนขัน้ต ่าและความพรอ้มใชง้าน 

และเวลาอาจเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดในการปฏบิตังิาน 
 

6.12 การเปลีย่นแปลงใด ๆ 

ในเสน้ทางหรอืเวลาจะแจง้ใหค้ณุทราบทนัททีีส่มเหตสุมผลและจะมทีางเลอืกทีเ่หมาะสมใหใ้นกรณีทีผู่ป้ฐมพยาบาล

ของเราเห็นเด็กและถอืว่าเด็กหายดแีลว้ หากผูป้กครองขอใหพ้าเด็กไปหอ้งผ่าตดัของแพทยห์รอืโรงพยาบาล 

บดิามารดา/ผูป้กครองจะตอ้งมารบัตวัเด็ก 
 

7. กำรรอ้งเรยีน 

 
หากท่านพบปัญหาใด ระหว่างมาสง่บุตรหลานหรอืรบับุตรหลานกลบับา้น 

ควรรายงานเรือ่งดงักลา่วไปยงัเจา้หนา้ที/่ผูดู้แลค่ายทนัท ีเพือ่ใหท้างเรารบีแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

หากไม่ไดร้บัการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว คุณควรแจง้เราภายใน 28 วนันับจากวนัทีเ่ร ิม่โครงการ 

และทางเราจะพยายามหาทางแกไ้ขอย่างเต็มที ่ 

คุณสามารถดูรายละเอยีดทัง้หมดของขัน้ตอนการรอ้งเรยีนของเราไดท้ีเ่ว็บไซต ์
www.campbeaumont.co.uk/contact-us/complaints 
 

8. ควำมรบัผดิชอบ 
 

8.1 ความรบัผดิชอบของเราในทีนี่ ้

(ยกเวน้ในกรณีทีเ่กีย่วกบัการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บทีเ่กดิจากความประมาทพนักงานหรอืตวัแทนของเราซึง่ไม่มี

ขอ้ยกเวน้หรอือาจมขีอ้ยกเวน้ตามเงือ่นไขเหล่านี)้ 

ส าหรบัความลา่ชา้ในการด าเนินการหรอืความลม้เหลวในการปฏบิตัติามกฏระเบยีบของเราทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การจองจะถกูจ ากดัไวท้ีส่่วนเกนิ (ถา้ม)ี 

ของค่าใชจ้่ายส าหรบัคุณในตลาดทีม่รีาคาถูกทีสุ่ดของบรกิารทีค่ลา้ยกนัเพือ่ทดแทนบรกิารทีไ่ม่ไดด้ าเนินการเกนิร

าคา 
 

8.2 ในทุกกรณี ยกเวน้ในกรณีทีก่ารบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย หรอืการเสยีชวีติ 

ความรบัผดิของเราถกูจ ากดัไวท้ีสู่งสุดสองเท่าของราคา (ไม่รวมเบีย้ประกนัและค่าแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
 
 
8.3 

ยกเวน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บทีเ่กดิจากความประมาทเลนิเล่อของเราหรอืของพนักงานหรอื

http://www.campbeaumont.co.uk/contact-us/complaints


ตวัแทนของเรา 

เราจะไม่รบัผดิชอบตอ่คุณโดยเหตุผลของการเป็นตวัแทนหรอืเงือ่นไขการรบัประกนัโดยนัยหรอืเงือ่นไขอืน่ ๆ 

หรอืหนา้ทีใ่ด ๆ ทีก่ฎหมายทั่วไปหรอืภายใตเ้งือ่นไขทีช่ดัแจง้ 

ของสญัญาส าหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่ป็นผลสบืเน่ืองใดๆ 

(ไม่วา่จะเป็นการสูญเสยีผลก าไรหรอือย่างอืน่) ตน้ทุน ค่าใชจ้า่ย หรอืการเรยีกรอ้งอืน่ ๆ 

ส าหรบัการชดเชยทีเ่ป็นผลสบืเน่ืองใด ๆ 

(และไม่วา่จะเกดิจากความประมาทของเราหรอืของพนักงานหรอืตวัแทนของ Camp Beaumont หรอือืน่ ๆ ) 

ทีเ่กดิขึน้ ออกจากหรอืเกีย่วขอ้งกบัการจอง เวน้แตจ่ะระบุไวโ้ดยชดัแจง้ในเงือ่นไข 
 
 

8.4 หวัขอ้ตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัแจง้ในเงือ่นไขเหล่านี ้การรบัประกนั เงือ่นไข หรอืขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 

ทัง้หมดโดยนัยโดยกฎหมายหรอืกฎหมายทั่วไปไดร้บัการยกเวน้ในขอบเขตสูงสุดทีก่ฎหมายอนุญาต 
 
 

8.5 คุณจะตอ้งชดใชค้่าเสยีหายแกเ่ราและใหเ้ราชดใชค้่าเสยีหายจากการสญูเสยี ความเสยีหาย ตน้ทุน 

การเรยีกรอ้ง ความตอ้งการ หรอืความรบัผดิทางตรงและทางออ้มใดๆ และทัง้หมด (ไม่ว่าจะทางอาญาหรอืทางแพ่ง) 

ทีเ่กดิจากการบาดเจ็บหรอืการสูญเสยีอืน่ ๆ ของเราหรอืพนักงานของเรา แขก 

ผูเ้ยีย่มชมหรอืตวัแทนทีเ่กดิจากความประมาทเลนิเล่อหรอืการละเมดิสญัญาของคุณ 

เวน้แต่ว่าเราจะตอ้งรบัผดิในสิง่เดยีวกนัภายใตเ้งือ่นไขเหล่านี ้
 
 

9. ทรพัยส์นิส่วนบุคคล 
 

9.1คณุและบุตรหลานของคุณตอ้งใชม้าตรการทีเ่หมาะสมทัง้หมดเพือ่ปกป้องและรกัษาความปลอดภยัของมคี่า 

สมัภาระ หรอืทรพัยส์นิสว่นตวัอืน่ๆ 
 

9.2 เราไม่รบัผดิชอบตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของสิง่ของมคี่า สมัภาระ หรอืทรพัยส์นิส่วนบุคคล 

เวน้แต่ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายดงักลา่วจะไดร้บัการพสิจูนว์่าเกดิจากความประมาทเลนิเล่อของเราหรอืของพ

นักงานหรอืตวัแทนของเรา 
 

9.3 หากทรพัยส์นิส่วนตวัสูญหายเมือ่ลูกของคุณออกจากค่าย โปรดแจง้ใหผู้จ้ดัการค่ายทราบทนัท ี

เน่ืองจากอาจยงัมเีวลาคน้หาทรพัยส์นิทีห่ายไปกอ่น ค่ายปิดตวัลงเมือ่สิน้สุดฤดูกาล สิง่ของราคาแพงและมคี่า เชน่ 

โทรศพัทม์อืถอื, เครือ่งประดบั, เครือ่งเล่นซดี,ี เครือ่งเลน่ mp3, ไอ-พ็อด, วดิโีอเกมส่วนตวั, กลอ้งดจิติอล, 

รองเทา้เสือ้ผา้ดไีซเนอร/์ผูฝึ้กสอน ฯลฯ ไม่ควรน าเขา้มาในคา่ยเพราะไม่จ าเป็นและไม่เหมาะสมในหลายๆ -

ค่ายกจิกรรม 
 

9.4 เราไม่สามารถรบัผดิชอบตอ่โทรศพัทม์อืถอืไดห้ากสูญหายหรอืเสยีหายทีแ่คมป์ 

เรามนีโยบายหา้มโทรศพัทม์อืถอืทีเ่ขม้งวด 
 

10. เหตุสุดวสิยั 
 

เราจะไม่รบัผดิชอบตอ่ความล่าชา้ในการด าเนินการหรอืความลม้เหลวในการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัใด ๆ 

(รวมถงึการประมูลการเปลีย่นแปลงหรอืการยกเลกิใด ๆ ) เน่ืองจากสาเหตุใด ๆ 

ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมทีเ่หมาะสมของเรา รวมถงึการนัดหยุดงาน การล็อกเอาต ์ขอ้พพิาทแรงงาน 

การขาดแคลนบุคลากร การกระท าของพระเจา้ สงคราม, จลาจล, ความวุน่วายในเมอืง, การกอ่การรา้ย, 

ความเสยีหายทีเ่ป็นอนัตราย, ภยัคุกคามตอ่ความปลอดภยั, การปฏบิตัติามกฎหมายหรอืค าสัง่ของรฐับาล, กฎ, 

ขอ้บงัคบัหรอืทศิทาง, อุบตัเิหต,ุ การปนเป้ือนสิง่แวดลอ้ม, การระบาดของโรค, 

การพงัทลายของโรงงานหรอืเครือ่งจกัร, ไฟไหม,้ น ้าท่วม, พาย ุความยาก หรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ในการรบัคนงาน 

วสัดุ สนิคา้ หรอืวตัถุดบิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามขอ้ตกลงนี ้
 
 

11. กำรถ่ำยภำพ กำรตลำด และอนิเทอรเ์น็ต 
 

11.1 เพือ่ใหแ้น่ใจว่าสือ่การตลาดของเราสรา้งความประทบัใจใหก้บัค่ายของเราอย่างถูกตอ้งและตรงไปตรงมา 



เราใชภ้าพเด็กทีเ่ขา้ค่ายกอ่นหนา้นีใ้นการท าการตลาดของเรา 

หากคุณไมต่อ้งการใหรู้ปภาพของบุตรหลานของคุณปรากฏในสือ่การตลาดของเราในอนาคต 

โปรดแจง้ใหเ้ราทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรกอ่นวนัทีเ่ดนิทางมาถงึ 

เพือ่ทีเ่ราจะสามารถมั่นใจไดว้่าจะไมม่เีด็กของคุณอยู่ในรูปถา่ยใด ๆ 

ทีอ่าจน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคท์างการตลาดในภายหลงั . 
 

11.2 ไม่อนุญาตใหแ้ชรห์รอืแบ่งปันภาพและวดิโีอทีถ่่ายในคา่ยเผยแพรอ่อกไปอย่างไม่เหมาะสม 

อาจส่งผลใหบุ้ตรหลานของคณุถูกแยกออกจากค่าย 
 
 

12. กำรปกป้องขอ้มูล 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีร่อ้งขอระหว่างขัน้ตอนการจองจะถูกเก็บไวใ้นคอมพวิเตอรแ์ละใชง้านโดยเราทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ

อง ในกรณีทีจ่ าเป็น เราจะแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลกบัพนักงาน ตวัแทน ผูร้บัเหมาชว่ง แฟรนไชส ์

และบุคคลภายนอกอืน่ๆ เพือ่วตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัติามภาระผูกพนัของเราภายใตส้ญัญา 

เรารบัผดิชอบอย่างเต็มทีเ่พือ่ใหแ้น่ใจว่ามมีาตรการรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 

โปรดทราบขอ้ก าหนดของขอ้ 12 เกีย่วกบัการใชภ้าพถ่าย 
 
 

13. ทัว่ไป 
 

13.1 หวัขอ้ในเงือ่นไขมไีวเ้พือ่ความสะดวกเท่าน้ันและจะไม่กระทบต่อการตคีวาม 
 

13.2 เราอาจปฏบิตัติามภาระผกูพนัใด ๆ ของเราหรอืใชส้ทิธิใ์ด ๆ 

ของเราในทีนี่ด้ว้ยตวัเราเองหรอืผ่านผูร้บัเหมาชว่งหรอื บรษิทั ในเครอืของแฟรนไชสต์วัแทนของพนักงานของเรา 
 

13.3 ไม่มกีารสละสทิธิโ์ดยเราส าหรบัการฝ่าฝืนสญัญาใด ๆ 

โดยคุณจะถอืเป็นการสละสทิธิใ์นการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเดยีวกนัหรอืขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ทีต่ามมา 
 

13.4 ความลม้เหลวของเราในการใชอ้ านาจใด ๆ 

ทีม่อบใหเ้ราหรอืเพือ่ยนืยนัการปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดัโดยคณุโดยมภีาระผูกพนัใด ๆ 

ในทีนี่แ้ละประเพณีหรอืแนวปฏบิตัขิองคูส่ญัญาทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขเหล่านีจ้ะถอืเป็นการสละสทิธิใ์ด ๆ 

ของเราภายใตส้ญัญา 
 

13.5 ไม่มบุีคคลทีไ่ม่ใชคู่่สญัญาในสญัญานีม้สีทิธใิด ๆ ภายใตส้ญัญา (Rights of Third Parties) Act 1999 

ทีจ่ะบงัคบัใชเ้งือ่นไขใด ๆ เหลา่นี ้

แต่สิง่นีไ้ม่กระทบต่อสทิธหิรอืการเยยีวยาของบุคคลทีส่ามทีม่อียู่หรอืมอียู่นอกเหนือจาก ภายใตก้ารกระท าน้ัน 
 

13.6 หากบทบญัญตัใิด ๆ ของเงือ่นไขเหล่านีถู้กตดัสนิโดยหน่วยงานทีม่อี านาจใด ๆ 

ใหเ้ป็นโมฆะหรอืไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น 

บทบญัญตัจิะตอ้งน าไปใชก้บัการเปลีย่นแปลงขัน้ต ่าทีจ่ าเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารบงัคบัใชแ้ละความถกูตอ้งของขอ้

ก าหนดอืน่ ๆ ของเงือ่นไขเหล่านีแ้ละส่วนทีเ่หลอืของขอ้ก าหนด ดงักลา่วจะไม่ไดร้บัผลกระทบ 

 


