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ี้
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ภาคผนวก 1 - คาธรรมเน
ี ยมบริการชวยเหลือ
1. ขอบเขตการใหบริการ
1.1. การประสานบริการดานการเดินทาง
1.1.1. สําหรับเที่ยวบิน ที่พัก ประกันภัย รถไฟและบริการเชารถที่เสนอผานไซต (เรียกรวมวา "บริการดานการเดินทาง") เราคือผู
ดําเน
ิ นการในฐานะผูประสานงานเทาน
ั้ น ดวยเหตุน
ี้ บทบาทและหน
 าที่ของเราจึงจํากัดเฉพาะการประสานบริการดานการเดินทางที่จัด
โดยบุคคลภายนอก เชน สายการบิน บริษ
ั ททองเที่ยว โรงแรม ผูใหประกัน บริษ
ั ทเชารถยนตหรือผูใหบริการอื่น ๆ (เรียกตอจากน
ี้ วา
"ผูใหบริการ")
1.1.2. ดังน
ั้ นขอตกลงในการจัดบริการดานการเดินทางจริง (เชน สัญญาทองเที่ยว สัญญาประกันภัยหรือขอตกลงเชารถ) จะมีผล
โดยตรงระหวางคุณและผูใหบริการที่เกี่ยวของ เราไมใชผูใหบริการรวมสําหรับบริการดานการเดินทาง และไมไดเป
็ นคูสัญญาใด ๆ
ระหวางคุณและผูใหบริการเหลาน
ี้

1.1.3. การใชไซตน
ี้ เพื่อจัดซื้อบริการดานการเดินทางหมายถึงคุณใหอนุญาตแกเราในการประสานกับผูใหบริการที่เกี่ยวของในนาม
ของคุณ รวมทัง้ ในการประสานกับระบบชําระเงินสําหรับบริการดานการเดินทางเหลาน
ี้ เพื่อดูแลธุรกรรมระหวางคุณและผูใหบริการ
ราคาที่แจงสําหรับบริการดานการเดินทางจริงอาจมีคานายหน
 าสําหรับการประสานขอตกลงระหวางคุณและผูใหบริการที่เกี่ยวของรวม
ดวย
1.1.4. ความรับผิดชอบในการจัดบริการดานการเดินทางที่มีการประสานผานทางไซตน
ี้ เป
็ นของผูใหบริการที่เกี่ยวของแตเพียงผูเดียว
เทาน
ั้ น ในกาปฏิบัติหน
 าที่ของเราในฐานะคนกลางไมไดเป
็ นการแสดงตัวรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับบริการดานการเดินทางที่จัดใหโดยผูให
บริการ และเราไมไดแสดงตัวหรือรับประกัน (ทัง้ โดยแจงหรือโดยน
ั ย) ใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมหรือคุณภาพของบริการดานการ
เดินทางที่มีการประสานผานทางไซตน
ี้ สําหรับการเรียกรองใด ๆ ของคุณเน
่ื องจากการจัดหรือไมจัดบริการดานการเดินทางเหลาน
ี้ ผู
ใหบริการคือผูที่จะตองรับเรื่องไปดําเน
ิ นการ
1.1.5. หากคุณมีการแจงเงื่อนไขใด ๆ เป
็ นพิเศษ (เชน อาหารพิเศษ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ หรือเบาะน
ั่ งสําหรับเด็ก)

ขณะจองบริการดานการเดินทาง เราจะแจงความตองการของคุณไปยังผูใหบริการที่เกี่ยวของ ทัง้ น
ี้ เราไมมีสวนรับผิดชอบใด ๆ ในการ
กํากับดูแลใหผูใหบริการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเหลาน
ี้ ตามที่คุณรองขอ
1.2. บริการของเรา

นอกเหน
ื อจากการประสานบริการดานการเดินทางตามที่ระบุในขอ 1.1 ขางตน ยังมีบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ (นอกเหน
ื อจากบริการดานการ
เดินทาง) ที่จัดไวผานทางไซต ซึ่งเราเป
็ นผูจัดหาโดยตรง สําหรับบริการเพิ่มเติมเหลาน
ี้ จะถือวาคุณทําสัญญาขอตกลงโดยตรงกับเรา ไม
วาในกรณ
ี ใด ๆ เราจะแจงใหคุณทราบโดยชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการใหบริการของเราซึ่งไมใชบริการที่ประสานกับผูใหบริการจาก
ภายนอก
ผลิตภัณฑและบริการของเราอาจแตกตางกันไปตามชวงเวลา บริการบางสวนของเรามีระบุไวในขอ 8 ดูรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่ไม
ไดกําหนดใน T&C เหลาน
ี้ ไดจากรายละเอียดสวนบริการเพิ่มเติม รวมทัง้ สวนขอมูลคาธรรมเน
ี ยม ขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ
เราสําหรับการจองและใชบริการ โดยจะมีแจงใหคุณทราบระหวางกระบวนการจอง
1.3. เงื่อนไขภายใตสัญญาขอตกลงที่เกี่ยวของ
1.3.1. T&C

1.1

1.3.2. สําหรับขอตกลงระหวางคุณกับผูใหบริการที่เกี่ยวของ (ขอ 1.1.2) ขอกําหนดและเงื่อนไขทัว
่ ไปเกี่ยวกับผูใหบริการที่เกี่ยวของ
(เชน เงื่อนไขการใหบริการการบิน การเปลี่ยนเครื่อง การประกันภัย ฯลฯ) ตามที่ออกโดยผูใหบริการดังกลาวจะมีผลบังคับใช ขอ
กําหนดและเงื่อนไขทัว
่ ไปเหลาน
ี้ ของผูใหบริการที่เกี่ยวของจะถูกแจงใหคุณทราบระหวางกระบวนการจอง ขอกําหนดและเงื่อนไขของ
ผูใหบริการอาจครอบคลุมเงื่อนไขเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงรายการจองและการคืนเงิน (แลวแตกรณ
ี )
และขอจํากัดอื่น ๆ ดังน
ั้ นกรุณาศึกษาเงื่อนไขเหลาน
ี้ ใหละเอียด
2. กระบวนการจองและขอมูลการติดตอ
2.1. ระหวางการจอง คุณจะไดรับบริการดานเทคน
ิ คเพื่อตรวจหาขอผิดพลาดในการป
 อนขอมูลและในการแกไขขอมูลเหลาน
ี้ กอนจัดสง
คําขอจองบริการของคุณ คุณจะตองตรวจสอบขอมูลทัง้ หมดวาถูกตองกอนสรุปรายการจองของคุณ คําขอแกไขขอมูลใด ๆ ในภายหลัง
อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม
2.2. เราอาจติดตอไปหาคุณ เชน ในกรณ
ี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการดานการเดินทางที่คุณจัดซื้อ คุณจะตองแจงขอมูลติดตอที่
ถูกตอง เชน หมายเลขโทรศัพทและอีเมลแอดเดรส คุณจะตองคอยติดตามเป
็ นระยะ ๆ วามีการติดตอใด ๆ มาจากทางเราหรือไม
คุณจะตองคอยตรวจสอบใหแน
 ใจวาขอความที่เราสงถึงคุณมีการตรวจสอบเป
็ นระยะ ๆ เราไมมีสวนรับผิดชอบใด ๆ หากคุณไมไดรับ
ขอความจากเราเน
่ื องจากสถานการณ
 ที่ไมอยูในการควบคุม ในเบื้องตนไดแก (i) คุณแจงอีเมลแอดเดรสไมถูกตอง (ii) คุณตัง้ คาอีเมล
เพื่อไมรับเมลจากเรา หรือ (iii) คาอีเมลของคุณรับอีเมลแจงจากเราเป
็ นอีเมลขยะ
3. การประสานการจองเที่ยวบิน
3.1. ขอสรุปเกี่ยวกับสัญญาขอตกลงและการเปลี่ยนแปลงราคา
3.1.1. หลังจากทํารายการจอง เราจะยืนยันคําขอของคุณทางอีเมล น
ี่ เป
็ นการประสานงานระหวางคุณและเรา หากคุณไมไดรับขอมูล
ดังกลาวภายในหน
่ึ งชัว
่ โมงหลังทํารายการจอง และโอเปอเรเตอรของเรามีการติดตอกับคุณทางอีเมลหรือทางโทรศัพทเพื่อแจงป
ั ญหา
ใด ๆ กรุณาติดตอกับเราทางโทรศัพทเพื่อทําการยืนยัน
3.1.2. ทันทีที่ออกตัว
๋ คํารองตามที่คุณรองขอแลว คุณจะไดรับอีเมลยืนยันเลขตัว
๋ คํารอง น
ี่ เป
็ นสัญญาผูกพันระหวางคุณและสายการ
บินโดยสมบูรณ


3.1.3. ราคาตัว
๋ เครื่องบินและที่น
ั งที่วางจะถูกเพิ่มโดยตรงไปยังไซตผานทางสายการบินที่เกี่ยวของ หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยสาย
การบินที่ไมอยูในการควบคุมของเรา (เชน การปรับราคา ที่น
ั งหรือรายการอื่นใด) ซึ่งเกิดขึ้นหลังการจอง แตกอนทําสัญญาผูกพันกับ
สายการบิน (ตามที่ระบุในขอ 3.1.2 ขางตน) สัญญาขอตกงงน
ี้ จะไมมีผลบังคับใชและคุณจะไดรับเงินคืนเต็มจํานวน เราอาจติดตอไป
หาคุณเพื่อใหคุณเลือกรับขอเสนอราคาใหมระหวางเวลาทําการปกติ หรือไมเกิน 24 ชัว
่ โมงหลังจากเราทราบเรื่องการปรับราคา หรือใน
วันทําการแรกของสัปดาหหลังจากพนระยะเวลา 24 ชัว
่ โมงดังกลาว
3.2. ขอมูลการจองและเงื่อนไขในการใหบริการ
3.2.1. สําหรับตัว
๋ เครื่องบินที่เป
ิ ดจําหน
 ายผานทางไซตของเรา เราดําเน
ิ นการในฐานะผูประสานงานเทาน
ั้ น ขอตกลงในการใหบริการ
เที่ยวบินจะมีผลโดยตรงระหวางคุณและสายการบินที่เกี่ยวของโดยเราจะไมมีหน
 าที่รับผิดชอบตามสัญญาขอตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการ
จัดหรือไมจัดบริการเที่ยวบินของคุณ สายการบินที่ใหบริการมีหน
 าที่รับผิดชอบในการจัด/ไมจัดบริการเที่ยวบินของคุณแตเพียงผูเดียว
3.2.2. กอนสรุปรายการจอง จะมีการแจงขอกําหนดและเงื่อนไขของสายการบินที่เกี่ยวของใหคุณทราบ

3.2.3. ขณะวางแผนเกี่ยวกับบริการดานการเดินทางที่จัดใหโดยสารการบิน เราไมสามารถรับประกันวาระบบจองของสายการบินจะ
พรอมใชงาน ในกรณ
ี น
ี้ เราอาจดําเน
ิ นการเป
็ นผูประสานงานใหแกคุณในการติดตอและทําขอตกลงกับสายการบิน เราอาจแจงใหคุณ
ติดตอกับสายการบินโดยตรงเพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการจอง การแกไขหรือยกเลิกการจองของคุณ หากคุณมีบริการ บัตรโดยสาร
แบบเปลี่ยนได ที่จัดซื้อไว (ดูในขอ 8) รายการจองซํ้าทัง้ หมดจะตองดําเน
ิ นการผานฝ
 ายบริการลูกคาตามที่ระบุในขอ 8.1.4 คุณอาจได
รับขอมูลยืนยันการจองสองชุด ชุดแรกจากเราและอีกชุดจากสายการบินที่เกี่ยวของ หากคุณไดรับการยืนยันรายการจองสองชุด
กรุณาใชรายการยืนยันการจองจากสายการบินเพื่อทําการเช็คอิน
3.2.4. ในเบื้องตนเราไดระบุขอกําหนดเกี่ยวกับการจองและบริการดานการเดินทางทัว
่ ไปเกี่ยวกับสายการบินใหคุณทราบไวดานลาง
ทัง้ น
ี้ เงื่อนไขใด ๆ ที่ขัดแยงกันของสายการบินจะมีผลแทนที่ขอมูลเบื้องตนเหลาน
ี้ ที่แจงไวในขอ 3.2.4 ดังน
ั้ นกรุณาตรวจสอบขอ

กําหนดและเงื่อนไขของทางสายการบินที่เกี่ยวของกอนทํารายการจอง
a. เวลาบิน/เช็คอิน
เวลาเที่ยวบินทัง้ หมดระบุเป
็ นเวลาทองถิ่น การเดินทางมาถึงในวันถัดไประบุดวย "+1" ในตารางเวลา เวลาบินที่ระบุเป
็ นขอมูล
เบื้องตนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกอนบินไมนานหลังจากออกตัว
๋ แลว เชน หากมีขอจํากัดดานการควบคุมการบิน หรือมีขอจํากัดใน
การใหบริการใด ๆ จากสายการบิน กรุณาคอยติดตามเวลาบรินลาสุดกอนถึงเวลาออกเดินทางเป
็ นระยะ ๆ
กรุณาปฏิบัติตามกรอบเวลาการเช็คอินที่สายการบินระบุไว สายการบินมีสิทธิป
์ ฏิเสธการขึ้นเครื่องหากคุณไปเช็คอินลาชา โปรด
สังเกตวาบางสายการบินสน
ั บสนุนใหเช็คอินผานเว็บไซตของตน เน
ื องจากอาจเรียกเก็บคาเช็คอินดวยตัวเองที่สนามบิน
b. ตั๋วเดินทางรวมของผูโดยสารหน
่ึ งราย
ตัว
๋ เดินทางขาเดียวสองใบจะมีกํากับไวอยางชัดเจนแยกกับตัว
๋ ไปกลับระหวางการทํารายการจอง ตัว
๋ เหลาน
ี้ จะถือวาเป
็ นการเดินทาง
แยกจากกันในกรณ
ี ที่มีการยกเลิก เปลี่ยนแปลง การหยุดใหบริการเที่ยวบินเน
่ื องจากการน
ั ดหยุดงานหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน
ทัง้ น
ี้ จะใชระเบียบปฏิบัติของแตละสายการบิน
ตัว
๋ เครื่องบินที่มีหมายเลขจองตางกันจะถือเป
็ นคนละเสนทาง
c. ตั๋วเครื่องบินที่มีรายละเอียดการเดินทาง/ลําดับการใชงานหลายสวน
ตัว
๋ เดินทางไปกลับหรือตัว
๋ เที่ยวเดียวอาจแบงออกเป
็ นหลายสวนการใชงาน ภายใตเงื่อนไขของสายการบินสวนใหญ สวนการให
บริการการบินเหลาน
ี้ จะตองใชตามลําดับที่แจง หากไมเป
็ นไปตามน
ี้ สายการบินหลายแหงอาจปฏิเสธการใหบริการในเที่ยวบินขา
ถัดไป (เชน ไมใชสิทธิใ์ นสวนแรกของการเดินทางทําใหไมใหสามารถใชบริการสวนที่เหลือได) สําหรับตัว
๋ ไปกลับที่ไมมีการใชสิทธิ์
สําหรับเที่ยวบินขาออกอาจสงผลใหสายการบินยกเลิกเที่ยวบินขากลับของคุณ
d. การตัง
้ ครรภ
สายการบินบางแหงปฏิเสธการใหบริการสตรีที่มีอายุครรภ 28 สัปดาหระหวางเที่ยวบินขาไปหรือขากลับ หากคุณตัง้ ครรภอยู กรุณา
แจงกับสายการบินและแพทยเพื่อสอบถามวาคุณสามารถเดินทางไดหรือไม
e. ตั๋วสําหรับทารกและเด็กเล็ก
กรุณาติดตอสายการบินเพื่อสอบถามเงื่อนไขการเดินทางพรอมกับเด็กเล็กแบบไมมีเบาะน
ั่ งแยกเฉพาะ โดยปกติเด็กที่มีอายุ 2 ป
ี จะ
ตองจองที่น
ั งแยกตางหาก สวนเด็กอายุระหวาง 0 - 2 ป
ี จะถือวาเป
็ นทารกโดยจะไมมีที่น
ั งเป
็ นของตนเอง หากเด็กทารกมีอายุ 2 ป
ี
กอนสิน
้ สุดการเดินทาง จะตองจองตัว
๋ สําหรับเด็กสําหรับการเดินทางทุกเสนทาง ไมสามารถจองบัตรโดยสารทารกไดกอนที่จะเกิด
เน
่ื องจากชื่อและวันเกิดที่ถูกตองจะตองตรงกับที่ระบุในหน
ั งสือเดินทาง เราจะไมชําระคืนคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้น หากจองบัตร
โดยสารผิดประเภทตัง้ แตตน
f. ผูเยาวที่เดินทางตามลําพัง
เราไมใหบริการประสานการจองตัว
๋ โดยผูเยาวที่เดินทางตามลําพัง เด็กอายุต่าํ กวา 18 ป
ี จะตองทํารายการจองรวมกับผูที่บรรลุ
น
ิ ติภาวะ บางประเทศหรือบางสายการบินอาจปฏิเสธการใหบริการแกเด็กอายุต่าํ กวา 18 ป
ี ที่เดินทางโดยไมมีผูปกครองตาม
กฎหมายไปดวย สายการบินบางแหงกําหนดใหเด็กอายุต่าํ กวา 18 ป
ี จะตองน
ํ าสูติบัตรมาแสดงตัวระหวางเดินทาง
g. สัมภาระที่สูญหาย/เสียหาย
ในฐานะผูประสานงาน เราจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอสัมภาระที่สูญหายหรือเสียหาย ใหแจงป
ั ญหาใด ๆ กับตัวแทนสายการบินที่
สนามบินในทันที
h. ที่พักระหวางตอเครื่องและคางคืน
โดยปกติบริการเดินทางภาคพื้นดินและ/หรือที่พักขามคืนระหวางการเดินทางของคุณจะไมรวมอยูในราคาตัว
๋ เครื่องบิน คุณจะตอง
ตรวจสอบตารางเวลาใหบริการระบบขนสงภาคพื้นดินและราคาดวยตัวเอง
i. เวลาตอเครื่องระหวางเที่ยวบิน
ตัว
๋ มาตรฐานที่จองผานทางไซตจะมีเวลาตอเครื่องที่ยืนยันแลวแจงใหทราบ เวลาที่กําหนดสําหรับตอเครื่องจะคํานวณโดยสาย
การบิน หากสวนใดของการเดินทางเกิดความลาชาทําใหไมสามารถตอเครื่องได สายการบินจะตองใหความชวยเหลือแกคุณในการ
เดินทางไปถึงจุดหมาย (ดูในขอ 11.1)
หากมีการจองตัว
๋ แยก สายการบินจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอเที่ยวบินตอที่พลาดไปเน
่ื องจากป
ั ญหาลาชา ดังน
ั้ นคุณมีหน
 าที่ตรวจสอบ
เวลาตอเครื่องวาเพียงพอและเหมาะสมสําหรับสายการบินและสนามบินที่มีการเดินทาง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับเที่ยวบินตอ
เครื่องที่พลาดไปซึ่งไมสามารถขอคืนเงินได
j. การจองซอน
การจองซอนหมายถึงการทํารายการจองสองรายการขึ้นไปที่มีช่อ
ื ผูโดยสารรายเดียวกันสําหรับสายการบินเดียวกัน หากคุณทําการ
จองซอน สายการบินอาจยกเลิกเที่ยวบินดังกลาว กรณ
ี เชนน
ี้ อาจเกิดขึ้นหากมีการจองกับบริษ
ั ททองเที่ยวคนละบริษ
ั ท เราจะไมรับ
ผิดชอบใด ๆ ตอการยกเลิกของสายการบิน หรือการถูกปฏิเสธการคืนเงินในกรณ
ี ที่สงสัยวามีการทํารายการจองซอน

3.3. สายการบินที่ถูกขึน
้ บัญชีหามใหบริการใน EU (บัญชีดํา)

สายการบินบางแหงถูกสัง่ หามไมใหใหบริการใน EU ภายใตขอวิน
ิ จฉ
ั ยของคณะกรรมาธิการยุโรปโดยการประสานความรวมมืออยางใกล
ชิดกับหน
 วยงานดานการขนสงทางอากาศในประเทศ สายการบินเหลาน
ี้ ถูกสัง่ หามใหบริการเน
่ื องจากพบวาไมมีความปลอดภัยหรือไมมี
มาตรการควบคุมที่เหมาะสมภายใตขอกําหนดของหน
 วยงานในประเทศของตน
คุณสามารถตรวจสอบสายการบินที่ถูกสัง่ หามใหบริการไดผานทางลิงคตอไปน
ี้
บัญชีดํา (รายชื่อสายการบินที่ไมไดรับอนุญาตใหทําการบินใน EU)
3.4. การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและการยกเลิกการบินโดยสายการบิน
3.4.1. ขอตกลงของคุณกับสายการบินที่เกี่ยวของอาจเป
ิ ดชองใหสายการบินสามารถยกเลิกหรือแกไขรายการจองของคุณได เรา
จะแจงใหคุณทราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หลังจากเราไดรับแจงขอมูลจากสายการบิน
หากคุณตองการแจงขอแกไขหรือคืนเงินเมื่อยกเลิกการเดินทาง เพื่อเป
็ นบริการเสริมเรามีบริการจัดการคําขอใหกับคุณหากสายการ
บินเป
ิ ดชองใหทําได ดูรายการคาธรรมเน
ี ยมของเราโดยคลิกที่น
ี
หากคุณไมไดจัดซื้อแพคเกจบริการของเราขณะทํารายการจอง สามารถซื้อแพคเกจไดเมื่อมีการขอความชวยเหลือจากเรา

3.4.2. เวลาบินที่แสดงในเอกสารยืนยันการจองของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางวันที่จองและวันที่ตองเดินทางจริง ขอแนะน
ํ า
ใหคุณคอยติดตามขอมูลและติดตอกับสายการบินอยางน
 อย 72 ชัว
่ โมงกอนถึงเวลาออกเดินทางเพื่อใหแน
 ใจวาเที่ยวบิน (และเที่ยว
บินตออื่น ๆ) จะออกเดินทางตามกําหนด เราไมสามารถควบคุมการปรับเวลาของสายการบินได และจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอคาใช
จายที่อาจเกิดขึ้นเน
่ื องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
3.5. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกที่คุณรองขอ
3.5.1. เงื่อนไขในการเปลี่ยนรายละเอียดการจองเที่ยวบิน (รวมทัง้ การเปลี่ยนชื่อผูโดยสาร ปลายทางและวันที่เดินทาง) และในการ
คืนเงินกรณ
ี ยกเลิกรายการจองถูกกําหนดโดยสายการบินที่เกี่ยวของที่เป
็ นคูสัญญาของคุณในการใหบริการการบินดังกลาว เราใน
ฐานะคนกลางไมมีอํานาจใด ๆ ในการกําหนดเงื่อนไขดังกลาว

3.5.2. หากคุณตองการแกไขรายการจองหรือขอคืนเงินกรณ
ี ยกเลิกการจอง เรามีบริการเสริมในการแจงความประสงคดังกลาวใหแก
คุณ โดยสายการบินมีสิทธิท
์ ี่จะใชดุลพิน
ิ จในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการจองดังกลาวหรือไมก็ได ระหวางขัน
้ ตอนการจอง
บริการเพิ่มเติมดังกลาว เราจะแจงใหคุณทราบถึงเงื่อนไขและคาธรรมเน
ี ยมเพิ่มเติมสําหรับบริการเหลาน
ี้ ดูรายการคาธรรมเน
ี ยม
ของเราโดยคลิกที่น
ี

3.5.3. เพื่อใหเราสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณรองขอ เราจะตองไดรับคําขอแจงแกไขจากคุณอยางน
 อย 24 ชัว
่ โมงกอนถึง
กําหนดเวลาออกเดินทาง (ทางโทรศัพทเทาน
ั้ น) หากคุณจัดซื้อบริการ Flexible Ticket ไว ใหดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 8
สําหรับคําขอที่มีระยะเวลาสัน
้ กวาน
ี้ เราขอแนะน
ํ าใหคุณติดตอกับสายการบินที่เกี่ยวของโดยตรง
3.6. การไมปรากฏตัวหรือใชบริการเที่ยวบิน
คุณใหสิทธิแ
์ กเราในการยกเลิกรายการเที่ยวบินที่ไมไดใชบริการในนามของคุณหากคุณไมมาปรากฏตัวหรือใชบริการเที่ยวบิน และใน
การแจงขอคืนเงินใด ๆ จากสายการบินในนามของคุณ เรามีสิทธิใ์ นการดําเน
ิ นการตามน
ี้ (แมวาจะไมมีหน
 าที่ตองดําเน
ิ นการก็ตาม) และ
คุณมีสิทธิใ์ นการแจงขอคืนเงินจากสายการบินโดยตรงตามเดิม ดูรายการคาธรรมเน
ี ยมของเราโดยคลิกที่น
ี
4. ประสานการจองที่พัก
บริการที่พักที่จองผานทางไซตประสานโดย EAN.com L.P. ("Hotels.com")
คําขอเกี่ยวกับการจองและการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองทัง้ หมดจะตองแจงโดยตรงไปยัง Hotels.com คุณสามารถดูรายละเอียด
ติดตอสําหรับ Hotels.com ไดที่น:
หมายเลขโทรศัพท: (+65) 6415 5539
คุณสามารถตรวจสอบขอกําหนดและเงื่อนไขของ Hotels.com ไดจากเว็บไซตของผูใหบริการ
5. ประสานการจองรถเชา
บริการเชารถที่จองผานไซตประสานงานโดย Traveljigsaw Limited ("Rentalcars.com")
คําขอเกี่ยวกับการจองและการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองทัง้ หมดจะตองแจงโดยตรงไปยัง Rentalcars.com คุณสามารถดูราย
ละเอียดติดตอสําหรับ Rentalcars.com ไดที่น:
ดูรายละเอียดติดตอในพืน
้ ที่ไดจากเว็บไซตของ Rentalcars
ตรวจสอบขอกําหนดและเงื่อนไขของ Rentalcars.com ไดที่น
6. เงื่อนไขพิเศษสําหรับการประสานงานดานการจองบริการตาง
ทางไซตสามารถใหคุณเลือกบริการไดตามรูปแบบที่คุณตองการ ในกรณ
ี น
ี้ คุณคือผูแจงใหเราเป
็ นผูประสานในการจองบริการการเดินทาง
ตาง ๆ จากผูใหบริการหลากราย ขอมูลผูใหบริการที่เกี่ยวของจะถูกน
ํ าเสนอใหกับคุณระหวางการจองกอนที่จะสรุปรายการจอง ในกรณ
ี ที่
คุณผนวกบริการหลายอยางเขาดวยกัน จะไมถือวามีขอตกลงการเดินทางเฉพาะใด ๆ ระหวางคุณและเรา แตเป
็ นการทําขอตกลงแยก
เฉพาะกับผูใหบริการแตละราย ในกรณ
ี น
ี้ เราจะดูแลในดานการประสานการทํารายการกับผูใหบริการดานการทองเที่ยวแตละรายเทาน
ั้ น

7. ขอมูลเกี่ยวกับหน
ั งสือเดินทาง วีซาและเงื่อนไขดานสุขภาพ
7.1. เงื่อนไขเกี่ยวกับหน
ั งสือเดินทาง วีซาและ/หรือเงื่อนไขดานสุขภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังน
ั้ นควรตรวจสอบกับหน
 วยงานที่
เกี่ยวของ (สถานทูต สถานกงสุล ฯลฯ) ลวงหน
 ากอนออกเดินทาง คุณจะตองมีหน
ั งสือเดินทางที่ถูกตองและวีซาในกรณ
ี ที่ตองขอ คุณจะ
ตองระบุจุดตอเครื่องทัง้ หมดในเสนทางเพื่อขอวีซา อาจตองใชเวลาในการขอวีซา ดังน
ั้ นควรยื่นขอไวลวงหน
 า เราจะไมรับผิดชอบใด ๆ
สําหรับลูกคาที่ไมมีเอกสารที่ถูกตอง

7.2. ปลายทางแตละแหงจะมีเงื่อนไขของตนทัง้ ในดานพิธีการ เงื่อนไขการฉ
ี ดวัคซีน ฯลฯ ซึ่งจะแตกตางกันไปตามสัญชาติของผูเดินทาง
คุณจะตองศึกษาขอมูลเหลาน
ี้ ดวยตัวเอง ความบกพรองของคุณในการปฏิบัติตามขอบังคับของทางการจะไมถือเป
็ นความรับผิดชอบของ
เราแตอยางใด ขอแนะน
ํ าใหตรวจสอบพิธีการของปลายทางที่เลือกและประเทศที่ตองตอเครื่อง และเวลาในการผานพิธีการเหลาน
ี้ ใหดี
8. บริการของเรา
8.1. Flexible Ticket
8.1.1. หากมีการจัดซื้อตัว
๋ น
ี้ ระหวางทําการจอง Flexible Ticket ชวยใหคุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่และ/หรือเวลาบินที่จองไดตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวน
ี้ บริการ Flexible Ticket เป
็ นการประสานความตกลงดานการเดินทางระหวางคุณกับสายการบินที่เกี่ยวของโดยเรา
เทาน
ั้ น เน
่ื องจาก Flexible Ticket เป
็ นบริการของเรา (เชน คุณไมสามารถใช Flexible Ticket ไดโดยการติดตอกับสายการบิน
โดยตรง) รายการจอทัง้ หมดผาน Flexible Ticket จึงตองติดตอฝ
 ายบริการลูกคาของเราเทาน
ั้ น (ดูรายละเอียดในขอ 8.1.4)
8.1.2. Flexible Ticket
รายการจองทัง้ หมดจะตองอยูภายใตเงื่อนไขในขอ 8.1.4 และเป
็ นเวลาอยางน
 อย 24 ชัว
่ โมงกอนถึงเวลาออกเดินทางเดิม
การทํารายการจองใหมสามารถทําไดกับสายการบินเดิม เชน จองเที่ยวบินใหมไดกับสายการบินเดียวกันกับที่จองไวกอนหน
 า
เทาน
ั้ น
จะตองใชบริการเที่ยวบินแบบแยกสวนการเดินทางตามลําดับเดิมที่จองไวในตอนแรก
ไมอนุญาตใหอัพเกรดเป
็ นประเภทที่น
ั งอื่นในเที่ยวบินเดียวกัน
หามการทํารายการจองใหมสําหรับ "การแวะพักตอเครื่อง” (พักในเมืองที่ตองตอเครื่องนานกวาที่คาดไว)
ไมสามารถเปลี่ยนตนทางและ/หรือปลายทางได ทัง้ เที่ยวบินขาไปและขากลับ
Flexible Ticket
สามารถจองการเดินทางใหมไดเพียงหน
่ึ งครัง้ เทาน
ั้ น หลังจากยืนยันการเปลี่ยนแปลงแลว จะถือวาใชสิทธิข
์ อง Flexible Ticket
ครบถวนแลว
ในกรณ
ี ที่ทํารายการจองใหม จะตองเดินทางสําหรับรายการจองดังกลาวภายในระยะเวลาหน
่ึ งป
ี จากเวลาจองเดิม การเดินทางใหม
ไมสามารถเกิดขึ้นภายใน 24 ชัว
่ โมงจากเวลาที่รองขอการเปลี่ยนแปลง
รายการจองไมสามารถขอคืนเงินไดหลังจากใชสิทธิใ์ น Flexible Ticket ไปแลว
8.1.3. จะตองจองและชําระเงินสําหรับ Flexible Ticket ระหวางการจองโดยไมสามารถขอใชสิทธิน
์ี้ ไดในภายหลัง

8.1.4. หากคุณตอหากตองการจองตัว
๋ ใหม คุณจะตองติดตอฝ
 ายบริการลูกคาของเราทางโทรศัพทระหวางเวลาทําการตามปกติตรวจ
สอบหมายเลขโทรศัพทของเราไดจากหัวขอ "ติดตอเรา - โทรศัพท"
การติดตอผานทางโทรศัพทและอีเมลจะใชภาษาอังกฤษ

8.1.5. การทํารายการจองใหมจะเสร็จสิน
้ ก็ตอเมื่อไดรับอีเมลยืนยันแลวเทาน
ั้ น หากคุณไมไดรับการยืนยัน กรุณาติดตอฝ
 ายบริการ
ลูกคาของเรา

8.1.6. การจองตัว
๋ เครื่องบินใหมผาน Flexible Ticket ขึ้นอยูกับที่วางที่สามารถจัดสรรใหได หากการเปลี่ยนแปลงที่ตองการทําใหตว
ั๋ มี
ราคาเพิ่มขึ้น หรือหากการเปลี่ยนแปลงทําใหผูโดยสารไมไดรับราคาพิเศษอีกตอไป (เชน สําหรับเด็กเล็ก) คุณจะตองรับผิดชอบคาใช
จายเพิ่มเติมดวยตัวเอง เราจะไมรับผิดชอบใด ๆ จากผลของการทํารายการจองใหมสําหรับบริการเพิ่มเติมที่มีโดยตรงกับสายการบิน
(เชน การจองสัมภาระเพิ่มเติมหรือสํารองที่น
ั งเพิ่มเติม)
8.1.7. หากคุณยกเลิกเที่ยวบิน จะไมมีการคืนเงินใหสําหรับ Flexible Ticket

8.1.8. หากคุณไมปรากฏตัวสําหรับแผนการเดินทางสวนใด ทางเลือกในการทํารายการจองใหมผาน Flexible Ticket จะไมสามารถ
ทําไดอีกตอไป
8.2. การคุมครองการยกเลิก
8.2.1. การคุมครองการยกเลิกจะตองรองขอและชําระเงินขณะจองการเดินทาง การคุมครองดังกลาวมีผลใชเมื่อทําการจองและสิน
้ สุด
ผลใชงานเมื่อเริ่มตนการเดินทาง โดยคํานวณจากวันที่ออกเดินทางเดิมที่จองไว ผูเดินทางทุกทานในการจองจะตองรองขอการ
คุมครองการยกเลิก เพื่อใหมีผลใชเมื่อมีการยกเลิกการจอง
8.2.2. การยกเลิกตองทําลวงหน
 าอยางน
 อยสองชัว
่ โมงกอนเวลาออกเดินทาง เพื่อใหการคุมครองการยกเลิกมีผลใช การคุมครองการ
ยกเลิกจะสิน
้ สุดผลใชงานในทันทีที่การเดินทางเริ่มตนขึ้น ทัง้ น
ี้ จะตองติดตอสายการบินและโรงแรมหรือผูใหบริการเชารถโดยตรง
หากอยูนอกชัว
่ โมงการรับโทรศัพทของเรา
8.2.3. เมื่อการเดินทางถูกยกเลิกเมื่อแสดงใบรับรองแพทยที่ถูกตอง คาใชจายทัง้ หมดสําหรับการจองจะถูกคืนเงิน ยกเวนคาจัดการ
ของเรา 50 THB
เปลี่ยนแปลงและกรมธรรมประกันภัยใดๆ (นอกเหน
ื อจากประกันการเดินทาง) จํานวนสูงสุดที่ตองชําระในกรณ
ี ที่ยกเลิกการคุมครอง
การยกเลิก คือ 3,000 THB ตอคน และ/หรือ 4,600 THB ตอการเดินทาง
8.2.4. กรณ
ี ที่สามารถขอคืนเงินได
จะมีการคืนเงินใหหากคุณไมสามารถเดินทางตามที่กําหนดเน
่ื องจากสาเหตุที่ไมคาดคิดตอไปน
ี้

การเจ็บป
 วยเฉ
ี ยบพลันหรืออุบัติเหตุที่สงผลกระทบตอคุณ เพื่อนรวมเดินทางในรายการจองเดียวกันหรือญาติใกลชิด และคุณได
รับคําแนะน
ํ าวาไมควรออกเดินทางโดยมีเอกสารยืนยันจากแพทยที่เป
็ นกลางที่ใหการรักษาดังกลาว
การเสียชีวิตของคุณ ญาติสน
ิ ทหรือเพื่อนรวมเดินทางในการจองเดียวกัน
"ญาติสน
ิ ท" ในที่น
ี้ หมายถึงสามี ภรรยา ลูก หลาน พี่น
 อง ผูปกครอง ป
 ูยาตายาย หรือผูปกครองบุญธรรม ผูซ่งึ อยูดวยกันกับผูประกัน
ตนในฐานะคูสามีภรรยา
8.2.5. การคุมครองการยกเลิกไมรวมถึง
คาตอบแทนที่พึงไดจากแหลงที่มาอื่น เชน จากความคุมครองหรือประกันภัยกรณ
ี ยกเลิกการเดินทาง
การเจ็บป
 วย อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่คุณทราบ (มีการวิน
ิ จฉ
ั ยโรคกับคุณแลว) ขณะพิจารณาสิทธิค
์ วามคุมครองกรณ
ี ยกเลิกการ
เดินทาง
ความเจ็บป
 วยเรื้อรัง/การติดเชื้อ/ความผิดปกติทางจิต เวนแตวาบุคคลน
ั้ นจะปราศจากอาการ/ป
ั ญหาโดยสิน
้ เชิงในชวงหกเดือนที่
ผานมาน
ั บจากเวลาที่จองการเดินทาง หากการยกเลิกการเดินทางมีสาเหตุมาจากกรณ
ี เหลาน
ี้ ผูเชี่ยวชาญจะเป
็ นผูยืนยันขอวิน
ิ จฉ
ั ย
ดังกลาวตอไป
ความเจ็บป
 วย อุบัติเหตุหรือผลสะทอนอื่น ๆ อันเน
่ื องจากการตัง้ ครรภหรือการคลอดบุตร
ภาวะแทรกซอนที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของมีนเมาอื่น ๆ ยาระงับประสาทหรือยาเสพติด
คาใชจายที่เกิดขึ้นเน
่ื องจากผูเอาประกันยกเลิกการเดินทางลาชา
วัตถุประสงคในการเดินทางสิน
้ สุดลงแลว
ภาวะแทรกซอนที่เป
็ นผลมาจากขัน
้ ตอนและการรักษาที่เลือกดวยตัวเอง เชน ศัลยกรรมความงาม
การจัดหาเสริมใด ๆ สําหรับการเดินทางที่ไมรวมอยูในการยืนยัน เชน บัตรเขาโรงละครและสิ่งอื่นที่คลายคลึงกัน
ภาวะโรคกลัวเครื่องบิน/การกลัวการบิน
8.2.6. สิ่งที่คุณตองจัดหาใหแกเรา
การคุมครองการยกเลิกใชรวมกับใบรับรองแพทยที่ถูกตองเทาน
ั้ น ซึ่งเราจะตองไดรับภายในหาวันทําการจากการยกเลิก ใบรับรอง
แพทยตองออกโดยแพทยที่เป
็ นกลางผูใหการรักษา และจะตองมีช่อ
ื รายละเอียดการติดตอและตราประทับของแพทย หากไมมีตรา
ประทับจะตองมีสําเนาบัตรประจําตัวของแพทยแนบมาดวย
8.2.7. ขอมูลตอไปน
ี้ จะตองรวมอยูในใบรับรองแพทยดวย
วันที่ตรวจ
ผลการตรวจ
การวิน
ิ จฉ
ั ย
ใบรับรอง/เอกสารตนฉบับอื่นๆ ที่อาจมีความสําคัญตอการประเมินการเรียกรอง
ขอเท็จจริงที่ความเจ็บป
 วยเป
็ นไปโดยป
ั จจุบันทันดวนและทําใหผูป
 วยไมสามารถเดินทางได
สามารถดาวน
 โหลดใบรับรองแพทยไดที่น
หากตองการสงใบรับรองแพทย ใหคลิกที่น
ี

8.3. รับประกันการตอเครื่องอัตโนมัติ (Self-transfer Guarantee)
8.3.1. หากบริการความชวยเหลือภายใตการรับประกันการตอเครื่องของเราที่ระบุไวในขอ 8.3 (เรียกตอจากน
ี้ วา (“Self-transfer
Guarantee"") มีอยูในรายการจองของคุณ จะมีระบุรายละเอียดสวนน
ี้ ไวอยางชัดเจนระหวางการจองและในการยืนยันรายการจอง
ของคุณ
8.3.2. Self-transfer Guarantee

(“

”)

ในกรณ
ี ที่เที่ยวบินของคุณมีการปรับเปลี่ยนเวลา ลาชาหรือถูกยกเลิกโดยสายการบินทําใหคุณพลาดเที่ยวบินปลายทางของคุณ
หากคุณพลาดเที่ยวบินตอเน
่ื องจากสัมภาระลาชาหรือสูญหายที่ไมอยูในการควบคุมของคุณและ
หากคุณพลาดเที่ยวบินตอเน
่ื องจากป
ั ญหาดานศุลกากรหรือการตรวจคนเขาเมืองที่ไมอยูในการควบคุมของคุณ
8.3.3. Self-transfer Guarantee

:

หากการเปลี่ยนแปลงมีผลเฉพาะกับเที่ยวบินในตัว
๋ ใบเดียวกัน (ออกเป
็ นตัว
๋ อิเล็กทรอน
ิ กส/PNR เดียว) สายการบินที่จัดหาเที่ยวบิน
จะตองรับผิดชอบตอป
ั ญหาตาง ๆ และการจัดการการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน (คุณสามารถติดตอกับสายการบินไดโดยตรงเพื่อขอ
ความชวยเหลือและ/หรือสอบถามขอสงสัยตาง ๆ)
หากเป
็ นการเปลี่ยนแปลงเน
่ื องจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งไมอยูในการควบคุมของสายการบิน (ไมวาในกรณ
ี ใด ๆ) เชน สถานการณ
 ไมสงบ
ทางการเมือง สภาพอากาศเลวราย ความเสี่ยงดานความปลอดภัย การน
ั ดหยุดงาน ขอจํากัดของการใหบริการของสนามบินและ/
หรือสายการบินลมละลาย
สําหรับการดําเน
ิ นการใด ๆ (หรือการเพิกเฉยใด ๆ) ที่อยูในการควบคุมของคุณ รวมทัง้ กรณ
ี ที่คุณพลาดเที่ยวบินเน
่ื องจาก (i) ไมมี
วีซา เอกสารเดินทางหรือเอกสารการเดินทางอื่น ๆ ที่ถูกตอง หรือ (ii) คุณละเมิดกฎเกณฑและขอบังคับของสายการบินหรือ
• หากคุณเดินทางโดยมีสัมภาระเช็คอินแมวาจะจองเที่ยวบินแบบตอเครื่องอัตโนมัติที่กํากับวา “ไมมีสัมภาระเช็คอิน” ก็ตาม เชน

:

ทริปตอเครื่องอัตโนมัติที่มีเวลาตอเครื่องชวงสัน
้ ๆ หรือ
หากคุณมีการปรับเปลี่ยนรายการจองโดยไมขออนุญาตเรากอนลวงหน
 า
8.3.4. แจงใหเราทราบโดยเร็ว
หากคุณตองการใช Self-transfer Guarantee คุณจะตองแจงใหเราทราบโดยไมลาชาทางโทรศัพทหลังจากทราบการเปลี่ยนแปลงดัง
กลาว ดูรายละเอียดติดตอไดจากหัวขอเกริ่นน
ํ า หากคุณไมแจงใหเราทราบโดยเร็ว คุณจะไมสามารถใชบริการ Self-transfer
Guarantee
8.3.5. บริการ Self-transfer Guarantee - เที่ยวบินทางเลือกหรือการคืนเงิน
หลังจากเราไดรับแจงการเปลี่ยนแปลง เราจะใหทางเลือกดังตอไปน
ี้ สําหรับคุณ:
ก) เที่ยวบิบทดแทนสําหรับปลายทางของคุณโดยเราจะรับผิดชอบคาใชจาย (เที่ยวบินที่จัดใหโดยเราจะมีการแจงใหคุณทราบตอไป)
ข) การคืนเงินคาตัว
๋ เครื่องบินที่ไมไดใชตามที่จายจริงขณะทํารายการจอง หรือ
ค) รับผิดชอบคาตัว
๋ เครื่องบินขากลับไปยังสนามบินที่คุณออกเดินทาง (เที่ยวบินที่จัดใหโดยเราจะมีการแจงใหคุณทราบตอไป)
ในกรณ
ี ที่เราไมสามารถจัดหาที่บินที่เหมาะสมสําหรับปลายทางของคุณ เราอาจแนะน
ํ าสนามบินทางเลือกใหกับคุณ ในกรณ
ี น
ี้ เราจะ
ดูแลคาใชจายในการรับสงไปยังสนามบินทางเลือกดังกลาวให
หากมีเวลาคลาดเคลื่อนกันมากกวา 48 ชัว
่ โมงกวาจะถึงเวลาออกเดินทางเดิมของเที่ยวบินที่มีป
ั ญหา เราจะพิจารณาทางเลือกตามที่
กําหนดไวในขอ 8.3.5 ตามที่เห็นสมควร
8.3.6. การยอมรับความชวยเหลือที่จัดเสนอของคุณ
คุณจะตองตอบกลับแจงความประสงคโดยเร็วที่สุดหลังจากไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากเราเกี่ยวกับทางเลือกที่ระบุในหัวยอย 5 (ก)-(ค)
ขางตน หากเราไมไดรับคําตอบจากคุณภายในเวลาที่เหมาะสม (ไมเกิน 24 ชัว
่ โมง) คุณจะเสียสิทธิใ์ นการรับบริการ Self-transfer
Guarantee
8.3.7. คาชดเชยเพิ่มเติม
นอกเหน
ื อจากสิทธิข
์ องคุณตามที่ระบุในหัวขอ 8.3 บริการ Self-transfer Guarantee ใหสิทธิด
์ ังตอไปน
ี้ กับคุณ:
ที่พัก – หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยแจงใหทราบแบบกระชัน
้ ชิดโดยที่คุณไมมีที่พักคางคืน (22:00-08:00) เราจะดูแลคาที่พัก
ใหแกคุณตัง้ แตหน
่ึ งคืนขึ้นไป คาตอบแทนน
ี้ จํากัดยอดรวมไวที่ 100 USD ตอคนตามความคุมครองของ Self-transfer Guarantee
คาชดเชยที่พักที่คุณไดรับจากสายการบินจะถูกหักยอดจากสวนที่สามารถคืนเงินไดจาก Self-transfer Guarantee
อาหารและเครื่องดื่ม – หากการเปลี่ยนแปลงทําใหเที่ยวบินของคุณลาชาเกินกวา 4 ชัว
่ โมง เราจะดูแลคาอาหารและเครื่องดื่มให
สูงสุด 12 USD ตอรายภายใตบริการ Self-transfer Guarantee คาอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่คุณไดรับจากสายการบินจะถูกหัก
จากเงินคืนภายใตบริการ Self-transfer Guarantee
คุณจะตองดูแลคาใชจายดังกลาวไปกอนและแสดงใบเสร็จเพื่อเบิกจายกับเรา
9. คาบริการและการชําระเงิน
9.1. การชําระเงิน
9.1.1. การชําระเงินคาบริการเกี่ยวกับการเดินทางถูกประมวลผลโดยเราหรือหน
 วยงานในสังกัดในกลุมบริษ
ั ทของเรา (โดยความรวม
มือกับผูใหบริการชําระเงินซึ่งดูแลดานการชําระเงิน) หรือโดยผูใหบริการ ขอมูลการชําระเงินทัง้ หมดของลูกคาจะถูกเขารหัสใน
เซิรฟเวอรที่มีความปลอดภัยสําหรับแชรขอมูลกับผูใหบริการชําระเงินของเรา
9.1.2. การชําระเงินอาจแยกเป
็ นธุรกรรมสองรายการ รายการแรกเป
็ นคาบริการที่คิดจากเรา และอีกรายการเป
็ นคาบริการที่คิดจากผู
ใหบริการ ขึ้นอยูกับประเภทการจองและบริการเสริมตาง ๆ คุณจะไมตองเสียคาใชจายเกินกวาราคาตามจริงที่แจงในไซตของเรา
มาตรการดูแลความปลอดภัยเดียวกันจะถูกน
ํ ามาใช

9.1.3. เพื่อใหเราสามารถทํารายการชําระเงินของคุณ คุณจะตองมีเงินเพียงพอสําหรับจายคาทํารายการที่เกี่ยวของ ในกรณ
ี ที่มีป
ั ญหา
ในการชําระเงินของคุณ เราจะพยายามทํารายการโดยประสานกับผูใหบริการชําระเงินของเรา หากคุณไมไดทําการถอนเงินใด ๆ เรา
จะติดตอไปหาคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาชองทางชําระเงินอื่น ๆ หากเราไมไดรับชําระเงินจากคุณหลังจากมีการประสานไปแลว
ยอดคงคางของคุณจะถูกสงตอไปยังบริษ
ั ทเรียกเก็บหน
ี้
9.2. การฉ
 อโกงการชําระเงิน
หากมีเหตุใหเราสงสัยวามีการฉ
 อโกงเกิดขึ้น เราขอสงวนสิทธิใ์ นการดําเน
ิ นการชําระเงินดังกลาว หากสงสัยวามีการกระทําผิด จะมีการ
ตรวจสอบความถูกตองการของการชําระเงินดังกลาว การฉ
 อโกงเกี่ยวกับการชําระเงินทุกประเภทจะถูกแจงกับเจาหน
 าที่ตํารวจ

9.3. การคืนเงิน

9.4. จะมีการคืนเงินภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของผูใหบริการ หากคุณมีสิทธิร์ ับเงินคืน การคืนเงินของคุณจะมีการดําเน
ิ นการโดย
อาศัยแบบฟอรมชําระเงินเดียวกับที่ใชเพื่อชําระเงินเป
็ นคาจองตัว
๋
9.5. การคืนเงินทัง้ หมดสัง่ จายจากผูใหบริการที่เกี่ยวของและเราในฐานะผูประสานงานไมมีอํานาจควบคุมใด ๆ เกี่ยวกับเวลาในการ
ดําเน
ิ นการของผูใหบริการดังกลาว

9.6. ในฐานะผูประสานงาน เราจะดําเน
ิ นการคืนเงินใหเฉพาะในกรณ
ี ที่เราไดรับชําระเงินแลวจากผูใหบริการที่เกี่ยวของ
9.7. ราคาจองรวมของคุณครอบคลุมราคาบริการดานการเดินทาง ผลิตภัณฑเสริมและคาธรรมเน
ี ยมการใหบริการของเรา คาธรรมเน
ี ยม
การใหบริการของเราไมสามารถขอคืนเงินได ทัง้ น
ี้ เน
่ื องจากคาธรรมเน
ี ยมการใหบริการเป
็ นคาใชจายในการประสานงานที่ถือวาจัดใหแลว
เมื่อมีการยืนยันรายการจองโดยคุณ
10. การรองเรียน
10.1. การรองเรียนเกี่ยวกับการจัดบริการดานการเดินทาง
หากมีป
ั ญหา ขอเสนอแนะหรือขอเรียกรองใด ๆ เกี่ยวกับบริการดานการเดินทางที่จัดให ใหติดตอกับผูใหบริการที่เกี่ยวของโดยตรง
(บริษ
ั ททองเที่ยว สายการบิน ผูใหประกัน บริษ
ั ทเชารถ โรงแรม) ตามที่คุณมีสัญญาบริการดังกลาว ตรวจสอบสิทธิข
์ องคุณภายใตขอ
บังคับของ EU ไดจากขอ 11
10.2. ขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการของเรา
ขอรองเรียนเกี่ยวกับบริการของเราจะดําเน
ิ นการเป
็ นลายลักษณ
 อักษรและจะตองจัดสงเป
็ นหน
ั งสือไมเกินสองเดือนหลังจากสิน
้ สุดการ
เดินทางของคุณผ
อีเมลแอดเดรส: customer.relations@support.etraveli.com
11. สิทธิ์ของลูกคาภายใตขอบังคับของ
11.1. เที่ยวบินที่ถูกยกเลิกหรือลาชา
หากคุณเดินทางเขาไปหรือออกจาก EU หรือใชบริการสายการบินของ EU คุณมีสิทธิใ์ นการขอคืนเงินไดโดยตรงกับสายการบินที่
เกี่ยวของในกรณ
ี ที่เที่ยวบินถูกยกเลิก ลาชาหรือถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเเติมเกี่ยวกับขอบังคับ EC
Regulation 261/2004
11.2. ความรับผิดชอบของสายการบิน
ขอบังคับ EC-Regulation (889/2002) กรณ
ี ความรับผิดชอบของสายการบินในกรณ
ี ที่เกิดอุบัติเหตุ ตรวจสอบขอบังคับไดที่น
12. ความรับผิดชอบ
12.1. คุณยอมรับวาเรารับหน
 าที่เป
็ นผูประสานงานระหวางคุณและผูใหบริการ เราจะไมรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับบริการดานการเดินทางที่
คุณจองไวกับผูใหบริการใด ๆ และเราจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอความผิดพลาดของขอมูลที่จัดแสดงในไซตซ่งึ จัดหาโดยผูใหบริการที่
เกี่ยวของ
12.2. หากผูใหบริการไมสามารถจัดบริการการเดินทางไมวาดวยสาเหตุใด รวมทัง้ หากมีเหตุการณ
 พิเศษหรือสถานการณ
 ที่ไมคาดคิดเกิน
การควบคุมของผูใหบริการ (เหตุสุดวิสัย) หรือหากผูใชบริการกลายเป
็ นผูลมละลาย เราสามารถทําหน
 าที่เป
็ นคนกลางเทาน
ั้ นและจะ
สามารถคืนเงินเฉพาะรายการคืนเงินที่ไดรับการสัง่ จายแลวจากผูใหบริการดังกลาว
12.3. ในสวนของบริการของเรา เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายภายใตขอจํากัดที่ระบุในขอกําหนดและเงื่อนไข และภายใต
ขอบเขตที่กฎหมายใหอนุญาต เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่สรางผลกระทบ ที่ชําระเงินแลวหรือที่เกิดขึ้นแลวตามจริงกับคุณ
เน
่ื องจากเราบกพรองในการใหบริการของเรา สูงสุดตามราคาสูงสุดสําหรับรายการจองรวมของคุณ (ไมวาจะเป
็ นกรณ
ี เดียวหรือหลาย
กรณ
ี ที่เกี่ยวเน
่ื องกันก็ตาม) หากมีสาเหตุใด ๆ เน
่ื องจากสถานการณ
 พิเศษที่เกินการควบคุมของเรา (เหตุสุดวิสัย) ทําใหมีขอบกพรองใน
ระบบการจอง การยืนยันและ/หรือการดําเน
ิ นการจองหรือใหบริการใด ๆ เราไดรับการยกเวนจากความรับผิดทางกฎหมายเน
่ื องจากขอ
บกพรองหรือการไมเป
็ นไปตามขอกําหนดดังกลาวที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย

12.4. ขอจํากัดความรับผิดชอบน
ี้ มีกําหนดไวในขอ 12.3 และมีผลกับกรณ
ี ละเมิดหน
 าที่ของบุคคลใด ๆ ที่เราจะตองรับผิดชอบภายใตขอ
บังคับที่เกี่ยวของ
13. กฎหมายที่บังคับใชและการยุติขอพิพาท
13.1. กฎหมายที่ใชบังคับ
กฎหมายของสวีเดนจะบังคับใชเฉพาะเงื่อนไขและขอกําหนดและสัญญาระหวางคุณกับเราเทาน
ั้ น
ในฐานะผูบริโภค คุณจะไดรับประโยชน
 ตามขอบังคับของกฎหมายในประเทศที่คุณพําน
ั ก T&C น
ี้ รวมทัง้ รายละเอียดในขอ 13.1 น
ี้ ไมมี
ผลกระทบสิทธิข
์ องคุณในฐานะผูบริโภคภายใตเงื่อนไขของกฎหมายทองถิ่นที่กําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับคุณ
13.2. การยุติขอพิพาทผานชองทางออนไลน

คณะกรรมาธิการยุโรปมีการจัดหาชองทางออนไลน
 เพื่อยุติขอพิพาท (ODS) ไวที่: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
14. การปกป
 องขอมูล
เรามีมาตรการเพื่อปกป
 องขอมูลสวนตัวของคุณอยางจริงจัง ดูรายละเอียดการจัดเก็บ ประมวลผลและใชขอมูลสวนตัวของคุณได
จากนโยบายความเป
็ นสวนตัวของเรา

ภาคผนวก 1 - คาธรรมเน
ี ยมบริการชวยเหลือ
บริการ

คาธรรมเน
ี ยม (รวมภาษ
ี มูลคาเพิ่ม)

แพคเกจบริการ
ยอดพึงจายสําหรับคาบริการและการ
เปลี่ยนแปลง

740 THB

คาธรรมเน
ี ยมการจัดการการคืนเงินกรณ
ี
มีการยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมง
ในกรณ
ี ที่ยังไมออกตัว
๋ /สามารถยกเลิกได

1 930 THB

คาธรรมเน
ี ยมการคืนเงิน
สําหรับการคืนเงินทัง้ หมดของคุณ รวมทัง้
คําขอคืนเงินตามยอดที่ระบุในตัว
๋ คาภาษ
ี คา
ธรรมเน
ี ยมและ/หรือคาธรรมเน
ี ยมสายการบิน

2360 THB

คาธรรมเน
ี ยมยังรวมไปถึงคาดําเน
ิ นการของ
เรากรณ
ี มีการยกเลิกของสายการบิน

การแกไขรายการจอง
หากมีการแจงเปลี่ยนแปลงรายการจอง เชน
เปลี่ยนเวลาบิน แกไขชื่อหรือจองตัว
๋ เพิ่มเติม
สําหรับเด็กแบบไมมีที่น
ั ง

การคืนเงินหลังการยกเลิกโดยสายการบิน:
1040 THB

มูลคาตั๋ว

คาธรรมเน
ี ยมตอน
ั กทอง
เที่ยวหน
่ึ งราย

0-100 EUR

750 THB

101-350 EUR

2030 THB

351 - 750 EUR

2780 THB

751 < EUR

3310 THB

การแกไขตารางเวลา (ทํารายการจองใหม) ภายใน 24 ชัว
่ โมง
มูลคาตั๋ว

คาธรรมเน
ี ยมตอน
ั กทอง
เที่ยวหน
่ึ งราย

0-350 EUR

795 THB

350 < EUR

1135 THB

การทํารายการจองใหมตามชองทางที่สายการบินจัดไวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกําหนด
เวลาจะไมมีการคิดคาใชจายใด ๆ สําหรับความชวยเหลือในการแกไขรายการจองอื่น ๆ
ที่ดําเน
ิ นการโดยสายการบินจะมีคาธรรมเน
ี ยมที่ 1040 THB ตอรายการจอง
คาธรรมเน
ี ยมการจัดการแบบแมนวล
ความชวยเหลือแบบแมนวลในการทํารายการ
จองใหม

1135 THB

การแกไขและ/หรือคืนเงินใด ๆ จะอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและหลักเกณฑการพิจารณาคาตัว
๋ ของสายการบิน อาจมีคาธรรมเน
ี ยม
เพิ่มเติมของสายการบิน เราในฐานะคนกลางไมมีอํานาจในการควบคุมเงื่อนไขดังกลาว
หากการเปลี่ยนแปลงที่ตองการทําใหตว
ั๋ มีราคาแพงขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงทําใหผูโดยสารไมไดรับราคาพิเศษอีกตอไป คุณจะตองรับผิดชอบ
คาใชจายดังกลาวดวยตัวเอง

