
   
 

 

CheapTickets.co.th - ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไป  

 

ขอขอบคุณทีเ่ยีย่มชมเว็บไซต ์CheapTickets.co.th ("CheapTickets") 

กรุณาอ่านขอ้ก าหนดในการใชเ้หล่านีแ้ละนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา (ระบุรวมเป็น "ขอ้ก าหนด") อย่างรอบคอบ 

กอ่นทีจ่ะใชห้รอืรบัเนือ้หา หรอืซือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใดๆ ผ่านทางเว็บไซตข์องเรา 

เราถอืว่าคุณยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเหล่านีเ้มือ่คุณเขา้ใชเ้ว็บไซต ์หากคุณไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดของเรา 

กรุณาอย่าใชเ้ว็บไซตข์องเรา 

 

CheapTickets.co.th บรหิารงานโดย Travix Travel (Thailand) Co. Ltd 

ซึง่เป็นบรษิทัจ ากดัทีจ่ดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายของประเทศไทยโดยมทีีอ่ยู่จดทะเบยีนนี ้: 30th Floor, Singha Complex, 1788 

New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Kwang, Bangkok 10310, Thailand. 

 

CheapTickets.co.th เป็นชือ่ทางการคา้ของ Travix Travel (Thailand) Co. Ltd. 

 

 

ที ่CheapTickets เรามุ่งทีจ่ะเสนอขอ้มูลทีค่รบถว้นสมบูรณแ์ละมปีระโยชนท์ีสุ่ด 

ส าหรบัเทีย่วบนิระหว่างประเทศของคุณและแผนการเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้ง 

คุณจะไดร้บัขอ้มูลค่าโดยสารทีด่ทีีสุ่ดและชว่ยคุณในการจองเทีย่วบนิ (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนด เงือ่นไข 

และขอ้บงัคบัของสายการบนิเสมอ) เราไดส้รา้งและถอืครองขอ้มูลจ านวนมากทีคุ่ณพบในเว็บไซตข์องเรา 

ขอ้มูลอืน่เป็นขอ้มูลจากสายการบนิและจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกซึง่ต่างก็ถอืครองเนือ้หาของตนเอง 

เราจะพยายามตรวจสอบในเชงิการคา้อย่างสมเหตุสมผลเพือ่ใหทุ้กขอ้มูลบนเว็บไซตม์คีวามสมบูรณแ์ละเทีย่งตรงทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไ

ด ้และจะคุม้ครองทุกขอ้มูลทีส่ามารถระบุถงึตวับุคคลซึง่คุณไดม้อบใหก้บัเรา 

โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา 

เราจะใชค้วามพยายามในเชงิการคา้อย่างสมเหตุสมผลเพือ่ป้องกนัไม่ใหม้ไีวรสัเขา้สู่หรอืส่งออกไปจากเว็บไซต ์

อย่างไรก็ดเีราไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าเว็บไซตจ์ะปลอดไวรสัอยู่ตลอดเวลา CheapTickets มอบสทิธิใ์หคุ้ณเขา้ใชเ้ว็บไซต ์

เพือ่วางแผน จอง และซือ้บตัรโดยสารเครือ่งบนิ และใชข้อ้มูลทีน่ าเสนอเพือ่วางแผนการเดนิทางส่วนบุคคลของคุณ 

นอกจากสทิธิก์ารใชท้ีจ่ ากดัไวด้งักล่าวแลว้ คุณไม่ไดร้บัสทิธิห์รอืค าอนุญาตอืน่จากเว็บไซตนี์ ้

ทัง้ทางเราและผูใ้หบ้รกิารภายนอกขอจ ากดัสทิธิท์ุกประเภททีไ่ม่ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจน 

คุณไม่มสีทิธิใ์ชเ้ว็บไซตนี์เ้พือ่เสนอบรกิารทางการคา้หรอืบรกิารในฐานะตวัแทนท่องเทีย่วใหก้บับุคคลภายนอก 

ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัองคก์รของเราไดท้ีห่วัขอ้ "เกีย่วกบั CheapTickets" ทีเ่ว็บไซตนี์ ้ 

ค ำนิยำม 

ส าหรบัค าอธบิายค านิยามทีใ่ชใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหล่านี ้ทางเว็บไซตไ์ดจ้ดัท าเอกสารอา้งองิทีบ่ญัชแีนบทา้ย A 

ซึง่สรา้งส่วนบูรณาการใหก้บัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหล่านี ้ 

บทน ำ 

CheapTickets.co.th เป็นตวัแทนการท่องเทีย่วระบบออนไลน ์ทีส่ ัง่จองบตัรโดยสาร และ/หรอืหอ้งพกัในโรงแรม 

และ/หรอืบรกิารใหเ้ชา่รถ และ/หรอืการเดนิทางเพือ่ประกอบธรุกจิ และ/หรอืวนัหยุดพกัผ่อน 

และ/หรอืประกนัภยัในนามของผูเ้ดนิทางผ่านทางเว็บไซตข์องตน CheapTickets.co.th 

ไม่ใชฝ่่ายทีถ่อืสญัญาสุดทา้ยในการเสนอบรกิาร และไม่ไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดัการท่องเทีย่ว/ผูน้ าเทีย่ว  



   
CheapTickets.co.th ไดส้รุปรวมขอ้ตกลงการรว่มงานกบัเว็บไซตค์ู่คา้ทางธรุกจิทีร่ะบุไวด้า้นล่าง ซึง่ทาง CheapTickets.co.th 

เป็นผูดู้แลเร ือ่งการสัง่จองในนามของเว็บไซตค์ู่คา้ดงักล่าว  

 โรงแรม: ผ่านทางเว็บไซตข์อง CheapTickets.co.th ทีด่ าเนินการโดย Booking.com   

 ประกนัภยั: ผ่านทางเว็บไซตข์อง บรษิทั ประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้งตามการจองของลูกคา้ 

ในฐานะของตวัแทนการท่องเทีย่ว CheapTickets.co.th ไม่ขอรบัผดิชอบเกีย่วกบัความถูกตอ้งของการเสนอบรกิาร 

ทีไ่ดส้ ัง่จองผ่านทางเว็บไซต ์นอกจากนีท้าง CheapTickets.co.th 

ก็ไม่สามารถรบัประกนัคุณภาพหรอืความน่าเชือ่ถอืของบรกิารทีไ่ดส้ ั่งจองไว ้

หรอืการปฏบิตักิารระหว่างองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมของบรกิารทีไ่ดจ้องไว ้

บรกิารเหล่านีแ้ตกต่างกนัไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

คุณสามารถขอรบัขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดงักล่าวไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารโดยตรง  

บทบญัญตัติ่อไปนีม้ผีลบงัคบัใชก้บับรกิารทุกประเภทจาก CheapTickets.co.th ลูกคา้ยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหล่านี ้

(รวมถงึนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้สงวนสทิธกิารใชง้าน) ว่าเป็นส่วนหน่ึงในขัน้ตอนการจอง หลงัจากทีลู่กคา้ไดอ้่าน 

พมิพ ์และ/หรอืบนัทกึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขแลว้ จะไม่มสีญัญาระหว่าง CheapTickets.co.th และลูกคา้เกดิขึน้แต่อย่างใด 

หากลูกคา้ไม่ยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหล่านี ้(รวมถงึนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้สงวนสทิธกิารใชง้าน) 

อย่างชดัเจน  

สำรบญั   ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไป 

มาตราที ่1               ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข (ทัว่ไป) ทีม่ผีลบงัคบั  

มาตราที ่2               ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัสญัญา 

มาตราที ่3               ขัน้ตอนการจอง 

มาตราที ่4               การช าระเงนิและการจดัส่ง 

มาตราที ่5               ราคา 

มาตราที ่6               การรบัผดิชอบ 

มาตราที ่7               การแกไ้ขปรบัปรุงและการยกเลกิโดย CheapTickets.co.th 

มาตราที ่8               การแกไ้ขปรบัปรุงและการยกเลกิโดยลูกคา้ 

มาตราที ่9               การส่งค ารอ้งขอเรยีกคนืเงนิ 

มาตราที ่10             เอกสารเดนิทาง 

มาตราที ่11             การจองเทีย่วบนิ 

มาตราที ่12             สมัภาระทีอ่นุญาตใหน้ าขึน้เคร ือ่ง 

มาตราที ่13             ค่าธรรมเนียมดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บ 

มาตราที ่14             กรณีขอ้พพิาท 

มาตราที ่15             สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 

มาตราที ่16             ขอ้สงวนสทิธกิารใชง้าน 

มาตราที ่17             ขอ้มูลส่วนบุคคล 

มาตราที ่18             ทัว่ไป 

มาตราที ่19             กฎหมายทีม่ผีลบงัคบั 

มำตรำที ่1: ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข (ท ัว่ไป) ทีม่ผีลบงัคบั 

ในกรณีทีคุ่ณจองผ่าน CheapTickets.co.th นอกเหนือจากขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปแลว้ 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งของผูใ้หบ้รกิารจะมผีลบงัคบัเชน่กนั คุณสามารถหาขอ้มูลไดท้ีเ่ว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิารรายน้ันๆ 

ในกรณีทีม่กีารยืน่ค ารอ้งทุกขเ์กีย่วกบั (การด าเนินการของ) บรกิารทีไ่ดจ้องไว ้

คุณจะสามารถยืน่ค ารอ้งไปยงัผูใ้หบ้รกิารรายดงักล่าวไดโ้ดยองิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีม่ผีลบงัคบัเป็นมูลฐานเท่าน้ัน  



   
ดา้นล่างนีเ้ป็นบทสงัเขปของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีม่ผีลบงัคบัต่อบรกิารทีคุ่ณจองไว:้  

 บตัรโดยสำรเครือ่งบนิรำคำถูกและตำมตำรำงเวลำ: ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปของ CheapTickets.co.th 

นีแ้ละเงือ่นไขในการขนส่งและเงือ่นไขของบตัรโดยสารของบรษิทัสายการบนิทีคุ่ณจองไวจ้ะมผีลบงัคบัใช ้

ดูเงือ่นไขในการขนส่งและเงือ่นไขของบตัรโดยสารของบรษิทัสายการบนิทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีเ่ว็บไซตข์องสายการบนิ  

 บตัรโดยสำรเครือ่งบนิส ำหรบัเทีย่วบนิเชำ่เหมำล ำ: ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปของ CheapTickets.co.th 

จะมผีลบงัคบัใช ้นอกจากน้ัน 

เงือ่นไขในการเดนิทางและเงือ่นไขของบตัรโดยสารของบรษิทัจดัการท่องเทีย่วแบบเชา่เหมาล าทีจ่องไวก้จ็ะมผีลบงัคบัใชเ้

ชน่กนั    

 โรงแรม: ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปของ CheapTickets.co.th 

และขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปของผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดแ้ก่ Booking.com และโรงแรมทีไ่ดจ้องไว ้

จะมผีลบงัคบัใช ้  

 ประกนัภยักำรเดนิทำง:หากคุณใชบ้รกิารของเราเพือ่สมคัรประกนัการเดนิทางขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของผูใ้หบ้รกิารประก ั

นภยั (เชน่เดยีวกบัการจองของคุณ) จะมผีลบงัคบัใช ้

 ประกนับตัรโดยสำร: หากคุณใชบ้รกิารของเราสมคัรซือ้ประกนับตัรโดยสาร ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ CheapTickets 

เกีย่วกบับรกิารป้องกนัการลม้ละลายของสายการบนิ (Airline Failure Service) จะมผีลบงัคบัใช ้ 

มำตรำที ่2 — ขอ้มูลท ัว่ไปเกีย่วกบัสญัญำ  

เพิม่เตมิจากขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งของผูใ้หบ้รกิาร 

สญัญาการเสนอบรกิารจะมผีลบงัคบัใชท้นัททีีลู่กคา้ไดย้อมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปทีอ่อกผลบงัคบัต่อสญัญาการเสนอบรกิ

าร และไดช้ าระเงนิแลว้ เมือ่ลูกคา้ยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง ลูกคา้จะมสีญัญาผูกมดัทนัท ี

มำตรำที ่3 — ขัน้ตอนกำรจอง 

การด าเนินการจอง 

เพือ่ใหด้ าเนินการจองได ้คุณตอ้งมอีายุอย่างต ่า 18 ปีและมสีทิธติามกฎหมายอย่างสมบูรณท์ีจ่ะด าเนินการจอง 

หากคุณยงัมอีายุไม่ครบหรอืเกนิ 18 ปีหรอืไม่มอี านาจในการใชส้ทิธใินนามของตนได ้

จะถอืว่าคุณไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ าการจองและ/หรอืตกลงรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปของเราได ้ในกรณีดงักล่าวทาง 

CheapTickets.co.th มสีทิธสิรุปว่าไม่มกีารลงสญัญาเกดิขึน้ตัง้แต่แรกเร ิม่ หากลูกคา้ไดท้ าการจองส าหรบับุคคลหลายคน 

ลูกคา้จะประกาศระหว่างทีล่งสญัญาว่าตนไดร้บัอนุญาตอย่างชดัเจนทีจ่ะตกลงรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหล่านี ้

ในนามของตนเองและในนามของสมาชกิของกลุ่มดงักล่าว  

ทัง้นีถ้อืเป็นความรบัผดิชอบของคุณเองทีจ่ะตอ้งพสิูจนใ์หแ้น่ใจว่ารายละเอยีดทัง้หมดทีคุ่ณมอบใหก้บัทาง CheapTickets.co.th 

— รวมทัง้รายละเอยีดในการช าระเงนิ — และรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัผูเ้ดนิทางรายอืน่ๆ น้ันถูกตอ้งและสมบูรณ ์

และคุณไดม้อบขอ้มูลทีม่ผีลต่อการใหบ้รกิารกอ่นทีจ่ะมกีารยนืยนัการจองเกดิขึน้ 

นอกจากน้ันคุณยงัตอ้งตรวจใหแ้น่ใจดว้ยว่าผูเ้ดนิทางรายอืน่ทีป่รากฏชือ่ในรายการจองรบัทราบขอ้มูลทัง้หมด 

รวมถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีม่ผีลบงัคบัใช ้การลงเอกสาร และการตดิต่อสือ่สารอืน่ๆ ระหว่าง 

CheapTickets.co.th และตวัคุณเอง CheapTickets.co.th จะถอืว่าขอ้มูลทัง้หมดทีเ่สนอใหคุ้ณจะไดร้บัการส่งต่อไปยงั 

ผูโ้ดยสารรายอืน่ในนามของผูท้ีท่ าการจอง 

ในกรณีทีร่ายละเอยีดส่วนบุคคลทีคุ่ณไดส้่งมอบมกีารเปลีย่นแปลง คุณจะตอ้งแจง้ให ้CheapTickets.co.th ทราบทนัท ี

CheapTickets.co.th ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมฝ่ายธรุการซึง่มาจากการแกไ้ขปรบัปรุงทีจ่ าเป็น  

การออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2551 บรษิทัการบนิใดก็ตามทีข่ึน้ตรงกบั IATA ไม่สามารถออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิในรูปแบบกระดาษไดอ้กีต่อไป 

และ CheapTickets.co.th 

ซึง่เป็นตวัแทนการท่องเทีย่วในนามของบรษิทัการบนิเหล่าน้ันจงึออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิในรูปแบบอเิล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน 

บตัรโดยสารเครือ่งบนิอเิล็กทรอนิกสซ์ ึง่เสมอืนกบับตัรโดยสารรูปแบบกระดาษจะชว่ยใหคุ้ณสามารถเชค็อนิในระบบออนไลนห์รอืทีเ่

http://cheaphotels.nl/en/disclaimer/
http://visumcentrale.nl/terms-of-use.php


   
คานเ์ตอรเ์ชค็อนิของบรษิทัการบนิก็ได ้บรษิทัการบนิบางบรษิทั (ทีไ่ม่ขึน้กบั IATA) 

ไม่สามารถออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิรูปแบบอเิล็กทรอนิกส ์

หากลูกคา้ไดจ้องเทีย่วบนิทีไ่ม่สามารถออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิรูปแบบอเิล็กทรอนิกสผ่์านทาง CheapTickets.co.th ทาง 

CheapTickets.co.th จะตดิต่อไปหาลูกคา้ภายในเวลา 48 ช ัว่โมงหลงัจากทีท่ าการจอง CheapTickets.co.th 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการจองประเภทนีแ้ละคนืเงนิทีช่ าระแลว้ใหก้บัลูกคา้  

การยนืยนับตัรโดยสารเครือ่งบนิส าหรบัเทีย่วบนิทีบ่นิตามตารางเวลา  

เมือ่จองบตัรโดยสารเครือ่งบนิส าหรบัเทีย่วบนิทีบ่นิตามตารางเวลา ลูกคา้จะไดร้บัอเีมล 2 ฉบบั ฉบบัแรกจะเป็นอเีมลยนืยนัการจอง 

ซึง่ลูกคา้จะไดร้บัภายในเวลา 2 ช ัว่โมงหลงัจากทีย่นืยนัการจองอย่างแน่นอนแลว้ในเว็บไซต ์  

หลงัจากน้ันลูกคา้จะไดร้บัอเีมลทีส่อง (ค ายนืยนัการออกบตัรโดยสาร) ภายในเวลา 48 ช ัว่โมงหลงัจากที ่CheapTickets.co.th 

ไดร้บัเงนิช าระ ในอเีมลน้ันจะมบีตัรโดยสารเครือ่งบนิอเิล็กทรอนิกสอ์ยู่ดว้ย  

ในกรณีทีลู่กคา้ไม่ไดร้บัอเีมลแรกทีเ่ป็นการยนืยนัการจองและ/หรอือเีมลทีส่อง (ค ายนืยนัการออกบตัรโดยสาร) 

ทีม่บีตัรโดยสารเครือ่งบนิอเิล็กทรอนิกสป์รากฏ ลูกคา้ควรตดิต่อแผนกบรกิารลูกคา้ทางอเีมลทนัท ี(cs@cheaptickets.co.th) 

หรอืทางสายด่วนบรกิารลูกคา้ที ่ +66 2508 8475 (จนัทร ์– ศุกร ์8:30-17:30 และเสาร ์9:00-16:00)  

ค ายนืยนับตัรโดยสารเครือ่งบนิส าหรบัสายการบนิราคาถูก  

สายการบนิราคาถูกจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารเครือ่งบนิส าหรบัสายการบนิราคาถูกโดยตรงเอง  

ซึง่ลูกคา้จะสงัเกตไดจ้ากอเีมลยนืยนัการจองทีต่นจะไดร้บัจาก CheapTickets.co.th เมือ่ไดย้นืยนัการจองอย่างแน่นอน 

ค ายนืยนัน้ันจะระบุว่าบตัรโดยสารเครือ่งบนิเป็นบตัรโดยสารส าหรบัสายการบนิราคาถูก  การจองบตัรโดยสารเครือ่งบนิส าหรบัสาย

การบนิราคาถูกจะต่างไปจากการจองเทีย่วบนิทีบ่นิตามตารางเวลา เพราะลูกคา้จะไดร้บัอเีมลเพยีงฉบบัเดยีวเท่าน้ัน 

ซึง่เป็นบตัรโดยสารเครือ่งบนิอเิล็กทรอนิกสไ์ปดว้ยในตวั  

ในกรณีทีลู่กคา้ไม่ไดร้บัอเีมลยนืยนัการจองภายในเวลา 2 ช ัว่โมงหลงัจากทีท่ าการจองบตัรโดยสารส าหรบัสายการบนิราคาถูก 

ลูกคา้ควรตดิต่อแผนกบรกิารลูกคา้ที ่CheapTickets.co.th ทนัท ี 

 การจองเป็นหมู่คณะ 

ไม่สามารถจองในระบบออนไลนใ์หก้บัผูโ้ดยสารมากกว่า 6 คนในเวลาเดยีวกนั (ไม่ว่าจะในกรณีเด็กหรอืผูใ้หญ่) 

หากคุณตอ้งการจองใหก้บัผูโ้ดยสารจ านวนมาก กรุณาตดิต่อแผนกบรกิารลูกคา้ที ่CheapTickets.co.th ทางอเีมล 

(cs@cheaptickets.co.th) หรอืสายด่วนบรกิารลูกคา้ที ่+66 2508 8475 (จนัทร ์– ศุกร ์8:30-17:30 และเสาร ์9:00-16:00) 

CheapTickets.co.th อาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมฝ่ายธรุการในการด าเนินการจองเป็นหมู่คณะ  

มำตรำที ่4 — กำรช ำระเงินและกำรจดัสง่  

การช าระเงนิ 

ทาง CheapTickets.co.th จะตอ้งไดร้บัจ านวนเงนิทีลู่กคา้ตดิคา้งอย่างครบถว้นภายในเวลา 24 ช ัว่โมง 

หลงัจากทีไ่ดย้นืยนัการจองขัน้สุดทา้ย ในกรณีส่วนใหญ่การช าระเงนิจะเกดิขึน้ทนัทรีะหว่างทีท่ าการจอง  

หากลูกคา้ไม่ช าระเงนิหรอืช าระไม่ครบถว้นหรอืไม่ทนัเวลา จะถอืว่าลูกคา้ไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงและถอืเป็นการยกเลกิการจอง 

หากลูกคา้ตอ้งการจองบรกิารน้ันๆ อกี  ลูกคา้ควรตระหนักว่าราคาและเงือ่นไขอืน่อาจมผีลแทน  

การจดัส่ง 

ทนัททีีก่ารจองเสรจ็สมบูรณแ์ละไดช้ าระเงนิอย่างครบถว้น ระบบจะออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิและ/หรอืบตัรก านัลไปใหลู้กคา้ 

CheapTickets.co.th จะส่งบตัรโดยสารเครือ่งบนิไปทีท่ีอ่ยู่อเีมลทีลู่กคา้ระบุไวภ้ายในเวลาสองวนันับจากวนัทีลู่กคา้ช าระเงนิ 

หากจดัส่งบตัรโดยสารเครือ่งบนิไม่ไดเ้น่ืองจากความผดิพลาดของลูกคา้ 

mailto:cs@cheaptickets.hk


   
ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการระบุทีอ่ยู่อเีมลทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืไม่สมบูรณ ์ทัง้ฝ่าย CheapTickets.co.th 

และผูใ้หบ้รกิารจะไม่รบัผดิชอบในกรณีดงักล่าว  

มำตรำที ่5 — รำคำ  

ราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

ขัน้ตอน "การช าระเงนิ" ในการจองระบบออนไลนแ์ละในกระบวนการช าระเงนิจะเสนอภาพรวมค่าใชจ้า่ยของราคารวมทัง้สิน้ 

ราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิประกอบดว้ยราคาเทีย่วบนิต่อบุคคล พรอ้มภาษีและค่าธรรมเนียม  

ภาษีสนามบนิจะขึน้อยู่กบับรษิทัการบนิทีเ่ลอืก เสน้ทางการบนิ และสนามบนิทีใ่ชต้่อเครือ่ง 

บรษิทัการบนิและบรษิทัภายนอกจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการรกัษาความปลอดภยัและ/หรอืค่าธรรมเนียมน า้มนัดว้ย 

ภาษีสนามบนิและค่าธรรมเนียมจะผนัแปรไป เชน่ ตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา เป็นตน้ 

ระหว่างกระบวนการจองระบบจะระบุอตัราภาษีในขัน้แรก และจะแสดงภาษีอย่างละเอยีดเมือ่ถงึขัน้สุดทา้ยของการจอง 

ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิ 

CheapTickets.co.th 

มสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิส าหรบัการดูแลและด าเนินการจอง  อาจมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมอืน่ขึน้อยู่กบัการจอง

ของคุณ นอกจากน้ัน CheapTickets.co.th จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมฝ่ายธรุการดว้ย  

บรษิทัการบนิอาจมคี่าธรรมเนียมส าหรบัสมัภาระทีต่อ้งเชค็อนิซึง่จะค านวณส าหรบัสมัภาระแต่ละใบ 

และอตัราจะแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละบรษิทัการบนิ ค่าธรรมเนียมจะปรากฏขึน้ในกระบวนการจอง 

นอกจากน้ันบรษิทัการบนิอาจคดิค่าธรรมเนียมส าหรบับรกิารต่างๆ เชน่ บรกิารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

และการเชค็อนิทีส่นามบนิแทนการเชค็อนิออนไลน ์บรษิทัการบนิอาจคดิค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิส าหรบัมือ้อาหารและอาหารพเิศษ 

หรอืทีน่ั่งทีช่ ืน่ชอบ (preferred seat) 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งรบัผดิชอบในการหาขอ้มูลเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิทีบ่รษิทัการบนิเรยีกเก็บเอง 

สนามบนิอาจคดิค่าภาษีขาออกประจ าทอ้งถิน่เพิม่เตมิดว้ย ภาษีขาออกดงักล่าวจะไม่รวมอยู่ในบตัรโดยสารเครือ่งบนิทีลู่กคา้จอง 

และจะตอ้งช าระ ณ สนามบนิประจ าทอ้งถิน่ (มกัจะใชส้กุลเงนิทอ้งถิน่) ระดบัของภาษีขาออกนีอ้าจแตกต่างกนัออกไป 

ตามสนามบนิแต่ละแห่ง ทัง้ฝ่าย CheapTickets.co.th และผูใ้หบ้รกิารจะไม่รบัผดิชอบในเร ือ่ง (การช าระ) 

ภาษีขาออกในระดบัทอ้งถิน่เหล่าน้ัน  

ค่าธรรมเนียมส าหรบับรกิารเสรมิ 

คุณสามารถจองบรกิารเสรมิต่อไปนีไ้ดท้ี ่CheapTickets.co.th: 

• ประกนับตัรโดยสารเทีย่วบนิ: 

คุณสามารถซือ้ประกนับตัรโดยสารเทีย่วบนิกบั CheapTickets.co.th ไดใ้นราคา 500.00 บาท 

ประกนับตัรโดยสารเทีย่วบนิเป็นรูปแบบการประกนัอย่างหน่ึงทีช่ว่ยใหคุ้ณมั่นใจไดว้่าคุณจะไดร้บัค่าเดนิทางทีช่ าระล่วงหนา้ส าหรบั

บตัรโดยสารของคุณคนื หากบรษิทัการบนิไม่บรรลุขอ้ตกลง ในกรณีทีบ่รษิทัลม้ละลายเท่าน้ัน เงนิจ านวนสูงสุดทีจ่ะไดร้บัคนืคอื 

79,300 บาท ขอ้ส าคญัทีจ่ะลมืไม่ไดก้ค็อืคุณจะตอ้งซือ้ประกนันีภ้ายใน 7 วนันับตัง้แต่วนัทีท่ าการจอง 

เมือ่ซ ือ้ประกนับตัรโดยสารเทีย่วบนิแลว้ ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของประกนับตัรโดยสารเทีย่วบนิจะมผีลบงัคบัใช ้

 ราคาหอ้งพกัในโรงแรมของคุณ: 



   
หากทางเว็บไซตห์รอืเว็บไซตข์องคู่คา้ธรุกจิมไิดร้ะบุไวเ้ป็นอืน่ ราคาหอ้งพกัในโรงแรมต่อหอ้งต่อคนืจะรวมภาษีและค่าธรรมเนียม 

แต่ไม่รวมค่าใชจ้า่ยทีผ่นัแปร (ขึน้อยู่กบัจ านวนการใช)้ คูณกบัจ านวนคนืทีคุ่ณเขา้พกั 

จะไม่มคี่าธรรมเนียมส าหรบัการจองหอ้งพกัในโรงแรม นอกจากน้ันเว็บไซตข์องคู่คา้ธรุกจิจะระบุว่าราคาน้ันๆ 

รวมมือ้อาหารและสิง่อ านวยความสะดวกใดบา้ง 

มำตรำที ่6 — กำรรบัผดิชอบ  

CheapTickets.co.th ด าเนินกจิกรรมในฐานะตวัแทนการท่องเทีย่ว/นายหนา้อย่างละเอยีดรอบคอบ เพือ่ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งทีด่ ี

CheapTickets.co.th ไม่รบัผดิชอบในเร ือ่งการด าเนินการและ/หรอืการละเวน้การใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืในเร ือ่งความถูกตอ้งของขอ้มูลทีเ่สนอโดยผูใ้หบ้รกิาร (ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต ์CheapTickets.co.th หรอืแหล่งใดก็ตาม)  

CheapTickets.co.th จะไม่รบัผดิชอบหากไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาเน่ืองจากเหตุสุดวสิยัเชน่กนั 

เหตุสุดวสิยัรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงความลม้เหลวทีจ่ะบรรลุขอ้ผูกมดัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณท์ีไ่ม่อาจทราบล่วงหนา้ได ้

ซึง่ไม่อาจป้องกนัไดแ้มว้่าจะใชม้าตรการป้องกนัทีส่มเหตุสมผลทุกมาตรการแลว้ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ตามทีเ่ขา้ใจกนัด ี

เหตุสุดวสิยัหมายถงึความล่าชา้อนัเกดิจากความบกพรอ่งทางเทคนิคในวธิกีารขนส่ง สภาพอากาศ สภาพจราจรทีต่ดิขดั 

การประทว้งของแรงงาน สงคราม การกอ่จลาจล การข่มขู่ของผูก้อ่การรา้ย การปิดเสน้ทาง การพลาดการต่อเครือ่ง 

การจองเกนิจ านวน การไรศ้กัยภาพทางการเงนิของผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

การเดนิทางทีเ่ปลีย่นแปลงไปหรอืการยกเลกิโดยผูใ้หบ้รกิาร 

CheapTickets.co.th ไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัรูปภาพ ใบปลวิ โฆษณา เว็บไซต ์และสือ่ขอ้มูลอืน่ๆ 

ซึง่ตพีมิพข์ึน้ภายใตค้วามรบัผดิชอบของ (แต่ไม่จ ากดัเพยีง) ผูใ้หบ้รกิาร 

หาก CheapTickets.co.th เองไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงและผูเ้ดนิทางไดร้บัความสูญเสยีหรอืความเสยีหายโดยตรง 

(หรอืทางออ้ม) (รวมทัง้ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากการหมดความยนิดใีนการท่องเทีย่ว) 

ขอบเขตการรบัผดิชอบของ CheapTickets.co.th จะจ ากดัอยู่ทีบ่รกิารที ่CheapTickets.co.th เรยีกช าระเงนิเท่าน้ัน  

ทัง้นีจ้ะไม่รวมการรบัผดิชอบความสูญเสยีหรอืความเสยีหายส าหรบัสิง่ทีผู่เ้ดนิทางไดป้ระกนัไว ้(เชน่ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางและ/หรอืกรมธรรมป์ระกนัภยักรณีทีม่กีารยกเลกิ 

หรอืกรมธรรมป์ระกนัภยัทางการแพทย)์ 

และการรบัผดิชอบความสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีผู่เ้ดนิทางไดร้บัระหว่างทีป่ระกอบอาชพีหรอืธรุกจิ 

(รวมทัง้ความเสยีหายทีเ่กดิจากการพลาดการต่อเครือ่ง หรอืการเดนิทางถงึจดุหมายปลายทางชา้กว่าก าหนด) 

CheapTickets.co.th จะไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัขอ้สญัญาทีพ่นักงานและ/หรอืบุคคลภายนอกเสนอให ้

(รวมทัง้จากผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย) 

ทีช่ว่ยกอ่ใหเ้กดิการเบีย่งเบนอย่างชดัเจนจากบทบญัญตัทิีแ่จง้ไวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหล่านี ้

หรอืจากขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีม่ผีลบงัคบัของผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

เวน้เสยีแต่ว่าค าสญัญาดงักล่าวไดร้บัการบนัทกึเป็นรายลกัษณอ์กัษรทางจดหมายธรรมดาหรอืทางอเีมล 

CheapTickets.co.th จะไม่รบัผดิชอบเร ือ่งการชดใชส้ าหรบัการสูญเสยีทางออ้ม 

รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเพยีงการสูญเสยีทีเ่ป็นผลมาจากการไม่ไดร้บัหรอืไดร้บัขอ้มูลข่าวสารชา้เกนิไป 

ซึง่เกีย่วกบัการเปลีย่นเวลาเทีย่วบนิ หมายเลขเทีย่วบนิ และ/หรอืเสน้ทางการบนิ การสูญเสยีก าไร ราคาประหยดัทีห่มดอายุ 

และการสูญเสยีทีเ่ช ือ่มโยงกบัการชะงกังนัของธรุกจิ หรอืการสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดก็ตามทีลู่กคา้หรอืผูเ้ดนิทางไดร้บั  

CheapTickets.co.th ไม่มอี านาจเร ือ่งการจดัสรรทีน่ั่ง หากผูเ้ดนิทางตอ้งการทีน่ั่งเฉพาะ CheapTickets.co.th 

ขอแนะน าใหผู้เ้ดนิทางเชค็อนิกบับรษิทัการบนิน้ันๆ ใหด้่วนทีสุ่ด ทาง CheapTickets.co.th 

ไม่สามารถรบัประกนัว่าสถานการณจ์ะเป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 



   
ขอ้มูล ผลติภณัฑ ์และบรกิารในเว็บไซตนี์เ้สนอให ้"ตามสภาพจรงิ" CheapTickets 

และผูใ้หบ้รกิารขอปฏเิสธการรบัประกนัทุกประเภทอย่างชดัเจนไม่ว่าจะโดยตรงหรอืโดยนัย 

รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเพยีงการรบัประกนัของสภาพการใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชยอ์ย่างเป็นนัย ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

หวัขอ้เร ือ่ง การไม่ละเมดิใดๆ และความปลอดภยัและความเทีย่งตรง รวมทัง้การรบัประกนัซึง่มาจากการใชง้านทางการคา้ 

วธิกีารจดัการ หรอืวธิกีารด าเนินการ CheapTickets ไม่เสนอการรบัประกนัใดๆ และปฏเิสธทุกขอ้ผูกมดัอย่างชดัเจนทีว่่า (ก) 

เว็บไซตจ์ะรองรบัความตอ้งการของคุณหรอืจะเปิดใหบ้รกิารตลอดเวลา ทนัท่วงท ีปลอดภยัและไรข้อ้ผิดพลาด (ข) 

เนือ้หาจะทนัสถานการณ ์สมบูรณ ์ครอบคลุม เทีย่งตรง หรอืเกีย่วขอ้งกบัสถานการณข์องคุณ (ค) 

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการใชเ้ว็บไซตห์รอืบรกิารใดก็ตามทีเ่สนอผ่านทางเว็บไซตม์คีวามเทีย่งตรงหรอืน่าเชือ่ถอื หรอื (ง) 

คุณภาพของผลติภณัฑ ์บรกิาร ขอ้มูล หรอืเนือ้หาอืน่ทีคุ่ณไดร้บัผ่านทางเว็บไซตจ์ะตอบรบักบัความคาดหวงัของคุณ 

สายการบนิอาจตอ้งเปิดเผยขอ้ก าหนดของสญัญาการขนส่งของตนใหส้าธารณชนทราบ ตามหวัขอ้ที ่14 ส่วนที ่253 

ของระเบยีบขอ้บงัคบัรฐับาลกลาง (Code of Federal Regulations) การหลบเลีย่งกฎระเบยีบของสายการบนิ 

รวมทัง้แนวทางปฏบิตัเิชน่ "back-to-back ticketing" (การซือ้บตัรโดยสารอย่างนอ้ยสองใบโดยใหม้วีนัเดนิทางเหลือ่มกนั 

เพือ่หลบเลีย่งจ านวนวนัอย่างต ่าทีก่ าหนดใหอ้ยู่ ณ ทีใ่ดทีห่น่ึง) และ "hidden-city ticketing" 

(การซือ้บตัรโดยสารทีร่วมเสน้ทางทีผู่ซ้ ือ้ไม่ไดต้ ัง้ใจจะใช ้เพือ่หลบเลีย่งโครงสรา้งทางราคาของสายการบนิ) 

เป็นประเด็นตอ้งหา้มจากสายการบนิหลายสาย 

การใชว้ธิปีฏบิตัติอ้งหา้มในการซือ้บตัรโดยสารตามทีเ่อ่ยถงึอาจส่งผลใหส้ายการบนิตอ้งหาวธิจีดัการ 

ซึง่อาจรวมถงึการยกเลกิบตัรโดยสารทีซ่ ือ้ การปฏเิสธไม่ใหข้ึน้เคร ือ่ง การเรยีกคนืไมลส์ะสมและสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ 

การคดิค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิลงในบตัรเครดติของผูซ้ ือ้ การคดิค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิทีจ่ะเรยีกเก็บทีส่นามบนิ 

หรอืการเรยีกช าระเงนิในภายหลงั 

คุณตอ้งรบัผดิชอบและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการซือ้บตัรโดยสารของคุณสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขในการซือ้ทีอ่อกโดยบ

รษิทัภายนอกทีคุ่ณไดเ้ลอืก 

และกบัขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขในการซือ้ทีม่ผีลกระทบต่อกฎค่าโดยสารหรอืสญัญาการขนส่งของสายการบนิ 

ลูกคา้ตกลงทีจ่ะป้องกนัและชดใช ้CheapTickets และผูใ้หบ้รกิาร รวมทัง้พนักงาน ผูอ้ านวยการ 

พนักงานและตวัแทนของผูใ้หบ้รกิารจากการกล่าวหา สาเหตุ หรอืการเรยีกรอ้ง รวมถงึค่าทนายทีส่มเหตุสมผล 

ส าหรบักรณีทีบุ่คคลภายนอกฟ้องรอ้งหรอืยืน่ฟ้อง CheapTickets อนัเน่ืองมาจาก (1) การฝ่าฝืนขอ้ก าหนด (2) 

การละเมดิกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืสทิธขิองบุคคลภายนอก หรอื (3) การใชเ้ว็บไซตนี์ ้

มำตรำที ่7 — กำรแกไ้ขปรบัปรุงหรอืกำรยกเลกิโดย CheapTickets.co.th 

บางคร ัง้ CheapTickets.co.th เสนอ (การผสาน) 

บตัรโดยสารและ/หรอืบตัรก านัลซึง่บรษิทัไม่สามารถออกใหไ้ดต้ามราคาทีร่ะบุและ/หรอืประเภททีจ่องไว ้

ทัง้นีเ้พราะว่าค่าโดยสารและประเภทของการจองทีป่รากฏใน CheapTickets.co.th ปรากฏขึน้โดยอตัโนมตั ิ

และค่าโดยสารและประเภทของการจองเหล่านีจ้ะเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ  

หากคุณไม่ไดร้บับตัรโดยสารและ/หรอืบตัรก านัลหรอืค ายนืยนัการจองภายในเวลา 48 ช ัว่โมงหลงัจากทีเ่สรจ็สิน้การจอง 

พนักงานของ CheapTickets.co.th จะโทรหรอืเขยีนอเีมลตดิต่อไปหาคุณภายในเวลา 3 วนัของวนัท าการหลงัจากทีท่ าการจอง 

พนักงานของ CheapTickets.co.th จะหารอืเกีย่วกบัตวัเลอืกอืน่ทีน่่าสนใจกบัคุณ อย่างไรก็ตาม CheapTickets.co.th 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการจองดงักล่าวและคนืเงนิค่าเดนิทางทีจ่า่ยล่วงหนา้ไปแลว้อย่างเต็มจ านวน 

โดยปกตแิลว้การจองจะไดร้บัประกนัหาก CheapTickets.co.th ออกและช าระเงนิบตัรโดยสารและ/หรอืบตัรก านัล 

ในนามของผูใ้หบ้รกิาร ทาง CheapTickets.co.th 

ขอสงวนสทิธิใ์นการถอนสทิธิก์ารออกบตัรโดยสารและ/หรอืบตัรก านัลภายในเวลา 2 วนัของวนัท าการหลงัจากทีไ่ดร้บัเงนิช าระ 

และสทิธิใ์นการออกบตัรโดยสารและ/หรอืบตัรก านัลในค่าโดยสารและ/หรอืประเภทของการจองทีเ่สนอและขายใหจ้ากผูข้ายเดยีวก ั

น ทัง้นีเ้น่ืองจากว่าผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูต้ดัสนิใจเกีย่วกบัค่าโดยสารและประเภทของการจอง 

ซึง่จะอพัโหลดขึน้ทีเ่ว็บไซตข์องบุคคลภายนอกน้ัน เมือ่อพัโหลดและโพสตค์่าโดยสารและประเภทของการจองเหล่านี ้



   
ค่าโดยสารและประเภทของการจองอาจปรากฏขึน้ไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากขอ้ผดิพลาด (ของระบบ) เป็นตน้ 

ซึง่ส่งผลใหเ้ราออกบตัรโดยสารและ/หรอืบตัรก านัลทีร่าคาทีไ่ม่ถูกตอ้ง (ถูกเกนิไป) หรอือยู่ในประเภทของการจองทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

ค่าโดยสารและประเภทของการจองไดร้บัการโพสตข์ึน้ทีเ่ว็บไซตข์อง CheapTickets.co.th ดว้ยกระบวนการอตัโนมตั ิ

และพมิพต์ามขอ้มูลทีโ่พสตไ์ว ้CheapTickets.co.th พยายามทุกวถิทีางทีจ่ะตรวจสอบกระบวนการเหล่านี ้

รวมทัง้ค่าโดยสารและประเภทของการจองทีโ่พสตไ์ว ้แต่ไม่สามารถรบัประกนัความถูกตอ้งได ้100% ดว้ยเหตุนีเ้องทาง 

CheapTickets.co.th จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกช าระเงนิเพิม่เตมิจากลูกคา้ 

หรอืยกเลกิบตัรโดยสารและ/หรอืบตัรก านัลและคนืเงนิค่าเดนิทางทีลู่กคา้ไดจ้า่ยไวล้่วงหนา้ใหอ้ย่างเต็มจ านวนเวลา 2 

วนัของวนัท าการ หากมขีอ้สงสยัว่าค่าโดยสารหรอืประเภทของการจองทีโ่พสตไ์วอ้าจไม่ถูกตอ้ง 

และ/หรอืบตัรโดยสารและ/หรอืบตัรก านัลออกในราคาหรอืในประเภทของการจองทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

และ/หรอืบตัรโดยสารออกใหใ้นอตัราภาษีสนามบนิทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

ในระบบการจองสากล บางคร ัง้มกีารเสนอการผสมสายการบนิซึง่ท าใหไ้ม่สามารถออกบตัรโดยสารอเิล็กทรอนิกสไ์ด ้

เพราะสายการบนิเหล่านีไ้ม่มขีอ้ตกลงในการออกบตัรโดยสารรว่มกนั 

หรอืเพราะสายการบนิเหล่านีไ้ม่ไดเ้ป็นสมาชกิอย่างเป็นทางการของ IATA ในกรณีนีพ้นักงานจะตดิต่อไปหาคุณภายในเวลา 2 

วนัของวนัท าการหลงัจากทีไ่ดท้ าการจองเพือ่หารอืถงึตวัเลอืกอืน่เพิม่เตมิ CheapTickets.co.th 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการจองดงักล่าวและคนืเงนิค่าเดนิทางทีช่ าระไปแลว้ 

ปกตแิลว้ตารางการบนิอาจเปลีย่นแปลงไดทุ้กเมือ่ ซ ึง่ทางสายการบนิอาจไม่ไดต้ดิต่อแจง้ให ้CheapTickets.co.th ทราบ 

(ทนัท่วงท)ี  ลูกคา้จงึตอ้งรบัผดิชอบตรวจสอบตารางการบนิทีแ่น่นอนส าหรบัแต่ละเสน้ทาง (เสน้ทางและจ านวนเทีย่วบนิ) 

ดว้ยตวัเองอย่างนอ้ยหน่ึงวนักอ่นเวลาออกเดนิทางอยู่เสมอ ซึง่จะตรวจสอบไดเ้มือ่เชค็อนิ (ในระบบออนไลน)์ กบัสายการบนิ 

และส าหรบับรกิารทีเ่ป็นไปตามตารางเวลาทีเ่ว็บไซต ์www.checkmytrip.com ไดเ้ชน่กนั หาก CheapTickets.co.th 

ไดร้บัแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงจากสายการบนิอย่างทนัท่วงท ีเราจะตดิต่อใหลู้กคา้ทราบทางโทรศพัทห์รอือเีมล 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงส าคญัหลายเทีย่วบนิ เราจะขอใหลู้กคา้ยนืยนัว่าตนไดร้บัแจง้ขอ้มูลแลว้ 

เราจะพยายามตดิต่อไปหาลูกคา้ทางโทรศพัทแ์ละ/หรอือเีมลอย่างนอ้ย 2 คร ัง้ 

หากเราไม่สามารถตดิต่อลูกคา้ไดท้นัท่วงทเีราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยอมรบัและด าเนินการเปลีย่นแปลงดงักล่าวในนามของลูกคา้ 

(กรณีหลงัเพือ่หลกีเลีย่งการยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ) หากเราไม่สามารถตดิต่อลูกคา้ไปทีร่ายละเอยีดทีลู่กคา้ใหไ้วก้บัทาง 

CheapTickets.co.th ได ้ลูกคา้ควรจะตอ้งตรวจสอบตารางการบนิทีแ่น่นอนระหว่างการเชค็อนิ (ในระบบออนไลน)์  

 

และ/หรอืทีเ่ว็บไซต ์www.checkmytrip.com อย่างนอ้ยหน่ึงวนักอ่นเวลาออกเดนิทาง ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ 

 

มำตรำที ่8 — กำรแกไ้ขปรบัปรุงหรอืกำรยกเลกิโดยลูกคำ้ 

 

ก. การแกไ้ขปรบัปรุงหรอืการยกเลกิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

 หลงัจากทีเ่สรจ็สิน้การจอง ตามหลกัการแลว้จะถอืว่าบตัรโดยสารเครือ่งบนิไดร้บัการจองอย่างแน่นอน 

และไม่สามารถแกไ้ขปรบัปรุง (การเปลีย่นชือ่นามสกุล เวลา และ/หรอืจดุหมายปลายทาง) หรอืยกเลกิไดอ้กีต่อไป 

อย่างไรก็ตามยงัมกีรณียกเวน้ส าหรบัการแกไ้ขปรบัปรุงหรอืการยกเลกิ หากตอ้งการเชน่น้ันคุณสามารถขอรบัขอ้มูลเกีย่

วกบัตวัเลอืกและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งไดจ้ากแผนกบรกิารลูกคา้ของ CheapTickets.co.th 

 หากระบบสามารถเปลีย่นหรอืยกเลกิบตัรโดยสารได ้

คุณจะตอ้งค านึงเสมอว่าคุณจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยส าหรบัขัน้ตอนดงักล่าว 

ซึง่เป็นค่าธรรมเนียมทีท่างสายการบนิเรยีกช าระส าหรบัการยกเลกิและ/หรอืการเปลีย่นแปลง 

ค่าใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงและ/หรอืการยกเลกิจะขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของสายการบนิและเงือ่นไขของบตัรโดยสารน้ันๆ 

CheapTickets.co.th ขอเตอืนว่าค่าใชจ้า่ยส าหรบัการเปลีย่นแปลงและ/หรอืการยกเลกิอาจมมูีลค่าเท่ากบั 100% 

ของราคาบตัรโดยสาร ในบางกรณีอาจมมูีลค่าสูงกว่าน้ันหากประเภทของค่าโดยสารทีจ่องไวไ้ม่มใีหเ้ลอืกแลว้ 



   
คุณจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมฝ่ายธรุการทีท่าง CheapTickets.co.th 

เรยีกเก็บส าหรบักระบวนการยกเลกิและ/หรอืเปลีย่นแปลงเอง และควรค านึงเสมอว่าทาง CheapTickets.co.th 

จะคดิค่าธรรมเนียมฝ่ายธรุการในการด าเนินการยกเลกิและ/หรอืการเปลีย่นแปลงเป็นมูลค่า 1,000 บาท 

หากสามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นบตัรโดยสารน้ันได ้

 หากคุณไม่ใชบ้ตัรโดยสารหรอืใชเ้พยีงส่วนหน่ึงและมสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกเงนิคนืจากสายการบนิได ้ทาง CheapTickets.co.th 

จะขอเรยีกเงนิคนืใหใ้นนามของคุณหลงัจากทีเ่วลาผ่านไปประมาณ 11 เดอืนหากคุณไม่จ าเป็นตอ้งเรง่รบี หลงัจากที ่

CheapTickets.co.th ขอเรยีกเงนิคนืจากสายการบนิไดส้ าเรจ็ ทาง CheapTickets.co.th 

จะส่งบตัรก านัลใหคุ้ณในมูลค่าของเงนิทีไ่ดร้บัคนืโดยหกัค่าธรรมเนียมฝ่ายธรุการเรยีบรอ้ยแลว้ 

บตัรก านัลนีจ้ะมอบส่วนลดใหคุ้ณในการจองบตัรโดยสารคร ัง้ถดัไปกบั CheapTickets.co.th 

เราคดิค่าธรรมเนียมฝ่ายธรุการมูลค่า 1,000 บาท/บตัรโดยสารส าหรบับรกิารเรยีกคนืเงนิ บตัรก านัลมีอายุการใชง้าน 1 

ปี 

 หากลูกคา้ไดซ้ ือ้ประกนัการยกเลกิเพือ่สทิธปิระโยชนข์องผูเ้ดนิทาง 

และเหตุผลส าหรบัการยกเลกิอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของประกนัการยกเลกิ 

ลูกคา้ยงัจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมฝ่ายธรุการใหก้บั CheapTickets.co.th 

นอกเหนือจากเบีย้ประกนัการยกเลกิทีซ่ ือ้ไวด้ว้ย 

อาจมขีอ้ยกเวน้ส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิทีเ่สยีค่าธรรมเนียมการยกเลกิ 100 เปอรเ์ซน็ต ์

ในกรณีนีจ้ะจา่ยคนืไดไ้ม่เกนิ 70 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาบตัรโดยสาร เราจะไม่คนืค่าธรรมเนียมฝ่ายธรุการ 

ค่าธรรมเนียมส าหรบัการช าระเงนิอืน่ๆ (ช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติหรอืวธิอีืน่) และค่าประกนับตัรโดยสารเทีย่วบนิ เมือ่ 

CheapTickets.co.th ไดร้บัเงนิคนืจากบรษิทัประกนั จ านวนเงนิดงักล่าวจะถูกโอนไปยงัผูโ้ดยสารทนัท ี

ข. การแกไ้ขปรบัปรุงหรอืการยกเลกิการจองโรงแรม  

 คุณไม่สามารถแกไ้ขปรบัปรุงหรอืยกเลกิการจองโรงแรมไดเ้สมอไป หากคุณตอ้งการแกไ้ขปรบัปรุงหรอืยกเลกิการจอง 

คุณสามารถขอขอ้มูลเกีย่วกบัตวัเลอืกและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ี ่CheapTickets.co.th 

การแกไ้ขปรบัปรุงหรอืยกเลกิการจองโรงแรมจะเกดิขึน้กบัทาง Booking.com โดยตรง 

มำตรำที ่9 — กำรสง่ค ำรอ้งขอเรยีกคนืเงิน 

หากมสีทิธิย์กเลกิบตัรโดยสารเครือ่งบนิได ้

ตามปกตแิลว้คุณตอ้งยืน่เร ือ่งขอเรยีกคนืเงนิภายในเวลาหน่ึงปีนับจากวนัทีอ่อกเดนิทางทีจ่องไว ้

เวน้เสยีแต่ว่าบรษิทัการบนิวางเงือ่นไขไวเ้ป็นอืน่  จ านวนเงนิทีค่นืใหไ้ดจ้ะช าระคนืไปยงับญัชธีนาคาร/บตัรเครดติทีลู่กคา้ใชช้ าระเงิ

น แต่จะเกดิขึน้เมือ่ทาง CheapTickets.co.th ไดร้บัจ านวนเงนิคนืจากใหบ้รษิทัการบนิแลว้เท่าน้ัน 

โดยเฉลีย่แลว้ขัน้ตอนดงักล่าวจะใชเ้วลา 2-3 สปัดาห ์แต่ในบางกรณีอาจนานถงึ 6 -12 เดอืน 

สทิธิใ์นกำรขอเงินคนื: REFUND PROTECT - ในฐานะลูกคา้ทีท่ าการจองกบัเราและเลอืกตวัเลอืก 'Refund Protect' 

เราจะคนืเงนิใหแ้กคุ่ณส าหรบัการจองทีไ่ม่ไดใ้ชห้ากคุณไม่สามารถเขา้รว่มกจิกรรมทีจ่องไวไ้ดเ้น่ืองจากสถานการณใ์ดๆ 

ทีร่ะบุไวใ้นลงิกด์า้นล่าง 

หากคุณไดย้ืน่ขอเงนิคนืและใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็นส าหรบัการสนับสนุนค าขอของคุณตามทีก่ าหนดไวใ้นลงิกด์า้นล่าง 

คลกิทีน่ี่ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการ REFUND PROTECT 

น่ีไม่ใชก่รมธรรมป์ระกนั 

การคุม้ครองเงนิคนืเป็นส่วนขยายเพิม่เตมิส าหรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในการขายและการคา้มาตรฐานของเรา 

และใหส้ทิธิค์นืเงนิในบางสถานการณท์ีก่ าหนดไวใ้นลงิกด์า้นบน 

มำตรำที ่10 — เอกสำรเดนิทำง 

คุณเป็นผูท้ีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบเร ือ่งการระบุรายละเอยีด (ส่วนตวั) ทีจ่ าเป็นใหถู้กตอ้งเพือ่ใหท้ าการจองไดอ้ย่างถูกตอ้งเอง 

https://www.refundprotect.me/member-wording-tha


   
หากรายละเอยีดส่วนบุคคลเปลีย่นไปหลงัจากทีท่ าการจอง ผูเ้ดนิทางจะตอ้งแจง้ให ้CheapTickets.co.th ทราบทนัท ี

CheapTickets.co.th ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการแกไ้ขปรบัปรุงรายละเอยีดส่วนบุคคลของผูเ้ดนิทาง  

CheapTickets.co.th ขอเนน้ย า้กบัลูกคา้ไว ้ณ ทีนี่ว้่าชือ่ (ชือ่ตน้) 

และนามสกุลของผูเ้ดนิทางทีป่รากฏในหนังสอืเดนิทางตอ้งเป็นรายละเอยีดทีผู่โ้ดยสารระบุในกระบวนการจอง 

อย่างไรก็ตามไม่จ าเป็นตอ้งระบุว่าเป็น "คู่สมรสของ" หรอื "หมา้ยของ" ในกระบวนการจอง  

ตวัอย่าง:  

- นาย Somchai Tao จะกรอกชือ่ (ชือ่ตน้) ว่า: Somchai และนามสกุลว่า: Tao 

– นาย Willem van Beek จะกรอกชือ่ตน้ว่า: Willem และนามสกุลว่า: van Beek 

– นาง Karin Maria Jansen คู่สมรสของนาย van Beek จะกรอกชือ่ตน้ว่า: Karin และนามสกุลว่า: Jansen 

อย่ากรอกเครือ่งหมายวรรคตอน ยตัภิงัค ์(-) หรอืเครือ่งหมายเนน้เสยีง 

เชน่: ส าหรบัชือ่ "Müller" ใหก้รอกว่า "Muller"  

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางใชบ้ตัรโดยสารเครือ่งบนิทีแ่สดงชือ่ของตนไม่ถูกตอ้ง บรษิทัการบนิอาจปฏเิสธไม่ใหข้ึน้เคร ือ่ง 

หากผูเ้ดนิทางพบว่าชือ่ของตนปรากฏไม่ถูกตอ้งหรอืสะกดไม่ถูกตอ้งหลงัจากทีย่นืยนัการจองบนเว็บไซตแ์ลว้ 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งตดิต่อไปทีแ่ผนกบรกิารลูกคา้ของ CheapTickets.co.th ทางอเีมลที ่(cs@cheaptickets.co.th ) 

หรอืสายด่วนบรกิารลูกคา้ทีห่มายเลข +66 2508 8475 (จนัทร ์– ศุกร ์8:30-17:30 และเสาร ์ 9:00-16:00) 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัว่าทางสายการบนิจะอนุญาตใหม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงในลกัษณะน้ันหรอืไม่ 

ส าหรบัทุกกรณีทีต่อ้งแกไ้ขปรบัปรุงรายละเอยีดเกีย่วกบัการจองซึง่ไดบ้นัทกึในระบบแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมเสมอ 

CheapTickets.co.th จะเก็บค่าธรรมเนียมฝ่ายธรุการราคา 1,000 บาท 

และบรษิทัการบนิอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการแกไ้ขปรบัปรุงเองดว้ย ทาง CheapTickets.co.th 

ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าบรษิทัการบนิจะยอมรบัใหม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงรายละเอยีดของชือ่ผูโ้ดยสาร 

คุณจะตอ้งรบัผดิชอบเองว่าคุณเดนิทางดว้ยเอกสารเดนิทางทีถู่กตอ้งและยงัมอีายุการใชง้านครบจ านวน ความหมายของค าว่า 

"ครบจ านวน" ในทีนี่ห้มายถงึ เอกสารทุกประเภทที ่(อาจ) จ าเป็นตอ้งใชเ้พือ่เดนิทางเขา้ประเทศหน่ึงๆ ณ เวลาทีคุ่ณเดนิทางอยู่ 

ซึง่หมายถงึ (แต่ไม่จ ากดัเพยีง) เอกสารเดนิทาง: หนังสอืเดนิทาง วซีา่ หนังสอืรบัรองการฉีดวคัซนี สูตบิตัร 

ส าเนาคดัลอกแสดงถิน่ก าเนิด และหนังสอืแสดงเจตนายนิยอม  

ฉะน้ันจงึสิง่ส าคญัมากทีจ่ะตอ้งตรวจสอบใหถ้ีถ่ว้นกอ่นออกเดนิทางว่าคุณมเีอกสารเดนิทางทีจ่ าเป็นครบเรยีบรอ้ยหรอืไม่ 

ขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ในประเด็นนีเ้ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ หากเอกสารเดนิทางของคุณไม่ครบสมบูรณห์รอืหมดอายุการใชง้าน 

คุณอาจถูกปฏเิสธไม่ใหร้ว่มเทีย่วบนิ CheapTickets จะไม่รบัผดิชอบแต่อย่างใดทัง้สิน้หากผูเ้ดนิทางไม่มเีอกสารเดนิทางทีถู่กตอ้ง  

ส าหรบัการเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิ คุณตอ้งค านึงดว้ยว่าอาจตอ้งใชเ้อกสารเดนิทางเหล่านีเ้ชน่กนั (เชน่ หนังสอืเดนิทาง วซีา่ 

หนังสอืรบัรองการฉีดวคัซนี สูตบิตัร ส าเนาคดัลอกทะเบยีนราษฎร และหนังสอืแสดงเจตนายนิยอม) เพือ่หาขอ้มูลเพิม่เตมิทาง 

Cheaptickets.de ขอแนะน าใหคุ้ณปรกึษากระทรวงการต่างประเทศและเว็บไซตท์ีใ่หบ้รกิารดา้นวซีา่ 

ซึง่คุณจะสามารถหาขอ้มูลทีจ่ าเป็นและทนัสถานการณเ์กีย่วกบัจดุหมายปลายทางแต่ละแห่ง CheapTickets 

จะไม่รบัผดิชอบแต่อย่างใดทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางไม่มเีอกสารเดนิทางทีถู่กตอ้งส าหรบัการหยุดเปลีย่นเครือ่ง  

คุณควรตระหนักใหด้วี่าหลายๆ ประเทศก าหนดว่าหนังสอืเดนิทางของคุณตอ้งมอีายุการใชง้านอกี 6 

เดอืนหลงัจากทีคุ่ณเขา้ประเทศ และควรตระหนักดว้ยว่าการสมคัรขอรบัวซีา่อาจใชเ้วลานาน CheapTickets.co.th 

จงึขอแนะน าใหคุ้ณสมคัรขอรบัวซีา่แต่เน่ินๆ หลงัจากทีคุ่ณจองบตัรโดยสารเครือ่งบนิของคุณเสรจ็เรยีบรอ้ย CheapTickets 

จะไม่รบัผดิชอบแต่อย่างใดทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางไม่มเีอกสารเดนิทางทีถู่กตอ้ง 

mailto:cs@cheaptickets.co.th


   
เพือ่ขอรบัขอ้มูลเพิม่เตมิในประเด็นนี ้ทาง CheapTickets.co.th 

ขอแนะน าใหคุ้ณเขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องกระทรวงการต่างประเทศประจ าประเทศไทยที ่www.mfa.go.th 

ซึง่จะเสนอขอ้มูลทีจ่ าเป็นและทนัสถานการณเ์กีย่วกบัจดุหมายปลายทางแต่ละแห่ง  

CheapTickets.co.th 

ขอเตอืนใหคุ้ณทราบว่าการฉีดวคัซนีและ/หรอืยาป้องกนัโรคมาลาเรยีเป็นประเด็นส าคุญส าหรบัจดุหมายปลายทางหลายแห่ง 

หากคุณไม่ไดฉี้ดวคัซนีบางตวั คุณอาจถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

นอกจากน้ันคุณอาจตอ้งแสดงใบฉีดวคัซนีในการพกัระยะสัน้ดว้ย เชน่ กรณีการต่อเครือ่ง 

ส านักงานหลายแห่งสามารถใหข้อ้มูลคุณเกีย่วกบัความเสีย่งของโรคในประเทศเขตรอ้น (ใตเ้ขตรอ้น) 

และวคัซนีป้องกนัโรคดงักล่าวทีม่ตีามทอ้งตลาด คุณสามารถตดิต่อฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข 

รฐับาลไทย ส านักอนามยัดา้นวคัซนีประจ าภูมภิาค หรอืแพทยป์ระจ าบา้นของคุณ 

เพือ่ขอค าแนะน าเกีย่วกบัการฉีดวคัซนีหรอืโรคต่างๆ  

 

หากคุณเดนิทางไปหรอืต่อเครือ่งทีส่หรฐัอเมรกิา และตอ้งการใชโ้ปรแกรมยกเวน้การขอวซีา่ (Visa Waiver Program หรอื VWP) 

คุณตอ้งจ าเป็นตอ้งขออนุมตักิารเดนิทางล่วงหนา้ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกสส์ าหรบัการอนุมตักิารเดนิทาง (ESTA) 

และควรด าเนินการทนัทหีลงัจากทีจ่องบตัรโดยสารเครือ่งบนิและ/หรอืโรงแรมเสรจ็สิน้ โดยไม่นอ้ยกว่า 72 ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

หลงัจากเวลาทีก่ าหนดคุณกม็สีทิธิข์ออนุมตักิารเดนิทาง ESTA ได ้

แต่ถา้หากคุณไม่ไดร้บัอนุมตัคิุณอาจมเีวลาไม่เพยีงพอในการสมคัรขอรบัวซีา่ทีจ่ าเป็น 

คุณจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการสมคัรเองและตอ้งช าระผ่านบตัรเครดติ 

คุณจะไม่สามารถเดนิทางไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิาไดห้ากไม่ม ีESTA 

เพือ่ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสมคัรและสทิธขิองคุณในโปรแกรมยกเวน้การขอวซีา่ กรุณาไปที ่เว็บไซตข์อง ESTA 

CheapTickets.co.th ขอแจง้ใหผู้โ้ดยสารทุกรายทีเ่ดนิทางเขา้และออกจากประเทศสหรฐัอเมรกิารบัทราบว่า 

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่จะสามารถเขา้สู่ขอ้มูลรายละเอยีดของคุณไดเ้พือ่ตรวจสอบความปลอดภยัตามทีก่ฎหมายบงัคบั ESTA 

จะใชข้อ้มูลรายละเอยีดของคุณเพือ่จดุประสงคด์า้นความปลอดภยัเท่าน้ัน  

 

มำตรำที ่11 — กำรจองเทีย่วบนิ 

ทนัททีีคุ่ณจองบตัรโดยสารเครือ่งบนิเสรจ็เรยีบรอ้ย ทางบรษิทัการบนิจะเป็นผูร้บัผดิชอบเร ือ่งการจอง ส่วนขอ้มูลการเดนิทาง 

รวมทัง้รายละเอยีดส่วนบุคคลทีจ่ าเป็นส าหรบัการจดัการเดนิทางจะไดร้บับนัทกึลงในระบบการจองของผูใ้หบ้รกิาร  

การเชค็อนิ 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งรบัผดิชอบเร ือ่งการเชค็อนิกบับรษิทัการบนิใหท้นัเวลา 

บรษิทัการบนิจ านวนมากเสนอบรกิารเชค็อนิออนไลนก์อ่นออกเดนิทางผ่านทางเว็บไซต ์

เราขอแนะน าใหคุ้ณเขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องสายการบนิของคุณ เพือ่ดูว่ามบีรกิารในลกัษณะน้ันส าหรบัเทีย่วบนิทีคุ่ณจองหรอืไม่ 

ส าหรบับรษิทัการบนิหลายสายการเชค็อนิออนไลนถ์อืเป็นขัน้ตอนบงัคบั 

เพือ่รบัขอ้มูลล่าสุดเราขอแนะน าใหต้ดิต่อกบับรษิทัการบนิของคุณ  

เราขอแนะน าใหคุ้ณเชค็อนิกอ่นเวลาออกเดนิทางทีก่ าหนดและเขา้ด่านตรวจความปลอดภยั (กลาง) 

ใหท้นัเวลา หากคุณพลาดเทีย่วบนิจะไม่มโีอกาสขอค่าบตัรโดยสารเครือ่งบนิคนืได ้ 

เราขอแนะน าเวลาการเชค็อนิตามมาตรฐานดงันี:้  

 ส าหรบัจดุหมายปลายทางในทวปีเอเชยี: อย่างนอ้ย 2 ช ัว่โมงกอ่นเวลาออกเดนิทาง;  

 ส าหรบัจดุหมายปลายทางนอกทวปีเอเชยี: อย่างนอ้ย 3 ช ัว่โมงกอ่นเวลาออกเดนิทาง 

 ส าหรบัจดุหมายปลายทางทีต่อ้งผ่านด่านตรวจดา้นความปลอดภยัอย่างเขม้งวด เชน่ แต่ไม่จ ากดัเพยีง 

ประเทศสหรฐัอเมรกิาและอสิราเอล ควรค านวณเวลาเชค็อนิอย่างต ่า 3 ช ัว่โมงกอ่นเวลาออกเดนิทาง 

http://www.mfa.go.th/
https://esta.cbp.dhs.gov/


   
หญงิมคีรรภ ์

บรษิทัการบนิมสีทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธไม่ใหห้ญงิมคีรรภข์ึน้เคร ือ่งได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระยะการตัง้ครรภ ์

กรุณาอ่านขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของบรษิทัการบนิของคุณเพือ่ดูขอ้มูลเพิม่เตมิ หรอืตดิต่อแผนกบรกิารลูกคา้ที ่

CheapTickets.co.th  

หนังสอืเดนิทางส าหรบัเด็กทารก 

เพือ่ขอรบัขอ้มูลในเร ือ่งนี ้ทาง CheapTickets.co.th ขอแนะน าใหคุ้ณเยีย่มชมเว็บไซตข์องกระทรวงการต่างประเทศ 

ประจ าประเทศไทยที ่www.mfa.go.th   

การเดนิทางกบัเด็กทารก 

ตามค านิยามของอุตสาหกรรมการบนิแลว้ เด็กทารกหมายถงึเด็กเล็กทีย่งัมอีายุไม่ครบ 2 ปี ณ วนัทีข่ึน้เคร ือ่ง 

ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางขาออกหรอืขาเขา้ก็ตาม โดยทัว่ไปผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่หน่ึงรายสามารถเดนิทางกบัเด็กทารกได ้1 คน 

บางคร ัง้ผูใ้หญ่หน่ึงรายอาจไดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางกบัเด็กทารกไดม้ากกว่า 1 คน 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของบรษิทัการบนิทีคุ่ณเลอืกใชบ้รกิาร เด็กทารกจะไม่มทีีน่ั่งเป็นของตนเอง ระหว่างทีเ่ดนิทาง 

เด็กทารกจะตอ้งน่ังตกัผูใ้หญ่ เพือ่ดูขอ้มูลเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อแผนกบรกิารลูกคา้ทางอเีมลที ่(cs@cheaptickets.co.th) 

หรอืสายด่วนบรกิารลูกคา้ทีห่มายเลข +66 2508 8475 (จนัทร ์– ศุกร ์8:30-17:30 และเสาร ์9:00-16:00) ที ่

CheapTickets.co.th 

เด็กทีเ่ดนิทางตามล าพงั 

เราขอใหคุ้ณตระหนักว่าบรษิทัการบนิจะไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีเ่ดนิทางตามล าพงั (ปกตแิลว้ทีม่อีายุต ่ากว่า 16 ปี) ขึน้เคร ือ่ง 

กรุณาอ่านขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของบรษิทัการบนิของคุณเพือ่ดูขอ้มูลเพิม่เตมิ หรอืตดิต่อแผนกบรกิารลูกคา้ทางอเีมลที ่

(cs@cheaptickets.co.th) หรอืสายด่วนบรกิารลูกคา้ทีห่มายเลข +66 2508 8475 (จนัทร ์– ศุกร ์8:30-17:30 และเสาร ์9:00-

16:00) ที ่CheapTickets.co.th  

เวลาของเทีย่วบนิ หมายเลขเทีย่วบนิ และเสน้ทางการบนิ 

เวลาของเทีย่วบนิ หมายเลขเทีย่วบนิ และเสน้ทางการบนิทีแ่จง้ใหลู้กคา้ทราบ ณ เวลาทีท่ าการจองอาจมกีารปรบัปรุงแกไ้ข 

ดงัน้ันอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดทุ้กเมือ่และทาง CheapTickets.co.th จะไม่รบัประกนัแต่อย่างใด 

ดงัน้ันจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งตรวจก าหนดการเดนิทางล่าสุด 24 ช ัว่โมงกอ่นเวลาออกเดนิทาง 

คุณสามารถดูก าหนดการเดนิทางไดท้ีห่มวดต่อไปนี:้ "การเดนิทางของฉัน" ที ่www.cheaptickets.co.th ทาง 

CheapTickets.co.th จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไดร้บัการสูญเสยีซึง่เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงทีบ่รษิทัการบนิเป็นผูก้อ่ 

CheapTickets.co.th จะพยายามอย่างเต็มทีท่ีจ่ะแจง้ใหลู้กคา้ทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิ เสน้ทางการบนิ 

และ/หรอืหมายเลขเทีย่วบนิ ทางเราจะส่งค าแจง้ดงักล่าวไปทีท่ีอ่ยู่อเีมลทีลู่กคา้ระบุไวก้บัทาง CheapTickets.co.th 

ระหว่างทีท่ าการจอง  

ตารางก าหนดการเดนิทางบงัคบั 

บตัรโดยสารเครือ่งบนิประกอบไปดว้ยคูปองอย่างนอ้ยหน่ึงใบ 

แต่ละใบแสดงตารางการเดนิทางแต่ละเทีย่วตามทีร่ะบุในก าหนดการเดนิทาง 

ราคาทีลู่กคา้ช าระเงนิไปสอดคลอ้งกบัก าหนดการเดนิทางทีร่ะบุไวบ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

การใชก้ าหนดการเดนิทางทุกสายตามทีร่ะบุไวบ้นบตัรโดยสารถอืเป็นส่วนส าคญัของสญัญาการขนส่งระหว่างลูกคา้และบรษิทัการ

บนิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดนิทางตามเสน้ทางทีร่ะบุไวใ้นการจอง จะไม่อนุญาตใหย้กเลกิหรอืทิง้คูปองการเดนิทางแต่ละส่วน 

สายการบนิจะไม่รบับตัรโดยสารเครือ่งบนิหากผูโ้ดยสารไม่ใชคู้ปองเรยีงตามล าดบัทีอ่อกใหอ้ย่างนอ้ยหน่ึงใบ 

ซึง่ตอ้งเร ิม่ทีจ่ดุออกเดนิทางทีร่ะบุไวบ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ หากผูเ้ดนิทางไม่ปรากฏตวัขึน้เทีย่วบนิเทีย่วใดเทีย่วหน่ึง 

ทางบรษิทัการบนิจะพจิารณาว่าผูเ้ดนิทาง "ไม่ปรากฏตวั" ซึง่จะท าใหเ้ทีย่วบนิเทีย่วต่อๆ ไปถูกยกเลกิ 

โดยทีจ่ะไม่มกีารช าระค่าเสยีหายใหแ้ต่อย่างใด หากคุณจองเทีย่วบนิจาก Dusseldorf ไปนิวยอรค์ผ่านอมัสเตอรด์มั 

คุณจะไม่สามารถเร ิม่การเดนิทางโดยมารว่มทีอ่มัสเตอรด์มัได ้

http://www.mfa.go.th/
mailto:cs@cheaptickets.co.th
mailto:cs@cheaptickets.co.th


   
การเดนิทางดว้ยตั๋วรถไฟ 

หากคุณมตีั๋วรถไฟส าหรบัเดนิทางไปหรอืกลบัจากสนามบนิ คุณจะตอ้งเดนิทางเสน้ทางน้ันดว้ยรถไฟตามทีจ่อง 

คุณสามารถรบัตั๋วรถไฟของคุณและทีน่ั่งทีไ่ดจ้องไวท้ีเ่คานเ์ตอรพ์เิศษส าหรบัรบัตั๋วทีส่ถานีขาออกของคุณ 

โดยแสดงบตัรโดยสารเครือ่งบนิของคุณและเอกสารยนืยนัความถูกตอ้งของตวับุคคล 

กรุณาศกึษาเว็บไซตข์องบรษิทัการบนิของคุณเกีย่วกบัรายละเอยีดของสถานีต่างๆ ทีคุ่ณสามารถเดนิทางออกได ้ในกรณีส่วนใหญ่ 

สามารถไปรบัตั๋วรถไฟwfhทีเ่คานเ์ตอรท์ีจ่ดัไวใ้หไ้ม่เกนิ 4 ช ัว่โมงกอ่นเวลาทีร่ถไฟจะออกเดนิทาง 

คุณควรจะมาตรงเวลาเพราะอาจตอ้งรอควิ คุณควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเจา้หนา้ทีร่ถไฟไดป้ระทบัตราตั๋วรถไฟของคุณ: 

หากคุณเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิหลงัจากทีเ่ดนิทางดว้ยรถไฟ คุณจะตอ้งแสดงตั๋วรถไฟทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิทีส่นามบนิ  

มำตรำที ่12 — สมัภำระทีอ่นุญำตใหน้ ำขึน้เคร ือ่ง 

ขนาดและน า้หนักของสมัภาระทีไ่ดร้บัอนุญาตใหน้ าขึน้เคร ือ่งน้ันแตกต่างออกไปแลว้แต่สายการบนิ 

เพือ่ดูรายละเอยีดเกีย่วกบัสมัภาระทีอ่นุญาตใหน้ าขึน้เคร ือ่งส าหรบัการจองของคุณ  

กรุณาดูทีห่มวดขอ้มูลดา้นสมัภาระทีผ่นวกอยู่กบัก าหนดการเดนิทางทีเ่ลอืก ทีห่นา้แสดงผลลพัธก์ารคน้หา 

หรอืตดิต่อแผนกบรกิารลูกคา้ของสายการบนิน้ันๆ ในบางกรณีบรษิทัการบนิอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิส าหรบัสมัภาระ 

ซึง่จะปรากฏขึน้ระหว่างกระบวนการการจอง  

มำตรำที ่13 — คำ่ธรรมเนียมดอกเบีย้และคำ่ธรรมเนียมเรยีกเกบ็ 

ลูกคา้ทีไ่ม่ไดป้ฏบิตัติามขอ้ผูกมดัเร ือ่งการช าระเงนิภายในเวลาทีก่ าหนดใหก้บั CheapTickets.co.th 

จะตดิหนีด้อกเบีย้ในอตัราทีก่ฎหมายก าหนดในจ านวนทีย่งัคา้งช าระ เวน้เสยีแต่ว่าขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของผูใ้หบ้รกิารน้ันๆ 

ก าหนดอตัราดอกเบีย้ทีสู่งกว่า 

นอกจากน้ันลูกคา้จะตอ้งชดใชค้่าใชจ้า่ยนอกระบบกฎหมายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้กบั CheapTickets.co.th 

หรอืผูใ้หบ้รกิารอย่างสมเหตุสมผลดว้ย 

มำตรำที ่14 — กรณีขอ้พพิำท 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งยืน่ค ารอ้งทุกขท์ีเ่กีย่วกบัการด าเนินการของ CheapTickets.co.th เป็นรายลกัษณอ์กัษรไปที ่

CheapTickets.co.th ทางไปรษณีย ์(เลขที ่1 อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

ประเทศไทย) หรอืทางอเีมล (cs@cheapTickets.co.th) 

ภายในเวลาหน่ึงเดอืนนับจากวนัทีผู่เ้ดนิทางตระหนักถงึขอ้เท็จจรงิทีต่อ้งการรอ้งทุกข ์

ภายในเวลาหน่ึงเดอืนนับจากวนัที ่CheapTickets.co.th ไดร้บัค ารอ้งทุกข ์ผูเ้ดนิทางจะไดร้บัค าตอบกลบัเป็นรายลกัษณอ์กัษร 

หากค ารอ้งทุกขไ์ม่ตอบสนองความพงึพอใจของผูเ้ดนิทาง  

มำตรำที ่15 — สทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำ 

เว็บไซต ์เนือ้หาในเว็บไซต ์(โดยไม่รวมเนือ้หาจากบุคคลภายนอก) และแบรนด ์CheapTickets.co.th 

ไดร้บัการคุม้ครองดว้ยสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา ฉะน้ันจงึไม่สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชห้ากไม่ไดร้บัค ายนิยอมล่วงหนา้จาก 

CheapTickets.co.th แมแ้ต่ในกรณีขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายก็ตาม   

มำตรำที ่16 — ขอ้สงวนสทิธกิำรใชง้ำน 

ดว้ยการยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหล่านีลู้กคา้รบัทราบและประกาศว่าตนยอมรบัขอ้สงวนสทิธกิารใชง้านเชน่กนั 

CheapTickets จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิจากหรอืเกีย่วกบัการใช ้การไรศ้กัยภาพในการใช ้

หรอืการใชเ้ว็บไซตนี์ห้รอืเว็บไซตท์ีเ่ช ือ่มต่อใหเ้ป็นจดุเร ิม่ตน้ 

เราพยายามทุกวถิทีางเพือ่สรา้งความมั่นใจเกีย่วกบัการสรา้งและการปฏบิตักิารของเว็บไซตนี์ ้

ขอ้เสนอพเิศษทุกรายการในเว็บไซตนี์ไ้รข้อ้ผูกมดั และไม่เปิดโอกาสใหเ้รยีกรอ้งสทิธิจ์ากขอ้เสนอพเิศษเหล่านี ้



   
อาจมเีงือ่นไขจ ากดัเพิม่เตมิของผูใ้หบ้รกิารส าหรบัขอ้เสนอพเิศษทุกรายการในเว็บไซตนี์ ้ทาง CheapTickets 

จะไม่รบัผดิชอบหากขอ้มูลดงักล่าวขาดหายไป ไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ครบถว้น 

หรอืหากขอ้เสนอพเิศษในเว็บไซตนี์ม้ขีอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น 

ขอ้มูลในเว็บไซตนี์ไ้ม่ใชก่ารขยายหรอืปรบัแต่งความสมัพนัธใ์นทางสญัญาทีอ่าจมตี่อผูใ้ช ้

เวน้เสยีแต่ว่ามกีารกล่าวถงึในเว็บไซตใ์นขอ้ตกลงของผูใ้ชโ้ดยเฉพาะ 

มำตรำที ่17 — กำรคุม้ครองขอ้มูล 

เมือ่ท าการจองผ่านเว็บไซต ์ลูกคา้จะตอ้งมอบรายละเอยีดส่วนบุคคล รวมทัง้รายละเอยีดในการช าระเงนิเกีย่วกบัผูเ้ดนิทางทุกราย 

CheapTickets.co.th (ในฐานะตวัแทนการท่องเทีย่ว) จ าเป็นตอ้งขอรายละเอยีดส่วนบุคคลเหล่านีเ้พือ่ประกอบสญัญา 

ขอ้มูลดงักล่าวมคีวามจ าเป็นในการชว่ยสรา้งและการน าขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้และผูใ้หบ้รกิารไปปฏบิตั ิทาง CheapTickets.co.th 

จะส่งรายละเอยีดส่วนบุคคลต่อไปยงัผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ัน CheapTickets.co.th ยงัใชคุ้กกีใ้นเว็บไซตด์ว้ย 

เพือ่ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารประมวลรายละเอยีดส่วนบุคคลของคุณ เราขอใหคุ้ณศกึษาที ่

ค าประกาศการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซึง่จะไดร้บัการแกไ้ขปรบัปรุงเป็นระยะๆ 

CheapTickets.co.th ส่งขอ้มูลส่วนหน่ึงไปประมวลกบับรษิทัทีเ่สนอบรกิารนี ้

ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการน าขอ้ตกลงไปปฏบิตัเิพือ่ใชเ้สนอบรกิาร 

บรษิทัเหล่านีแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีวสามารถประมวลขอ้มูลตามค าสัง่ของเรา เราเลอืกบรษิทัดงักล่าวอย่างระมดัระวงั 

ซึง่ประกอบดว้ยผูใ้หบ้รกิารระบบการช าระเงนิและบรษิทัทีต่รวจสอบเร ือ่งความสามารถในการช าระหนีแ้ละดา้นความปลอดภยั 

บรษิทัจะเสนอตวัเลอืกการช าระเงนิทีห่ลากหลายใหคุ้ณและชว่ยใหคุ้ณสามารถหลกีเลีย่งปัญหาระหว่างการช าระเงนิและเร ือ่งการฉอ้

โกงทางสนิเชือ่ ดว้ยเหตุนีเ้องเราจงึส่งมอบขอ้มูลของคุณต่อไปยงันิตบุิคคลทีน่่าเชือ่ถอืในเขตเศรษฐกจิยุโรป  

ซึง่มผีลใหก้ารคุม้ครองขอ้มูลเปลีย่นไปตามระดบักฎหมายทีเ่ครง่ครดัของสหภาพยุโรป 

หรอืสอดคลอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงกนัได ้ 

ลูกคา้เห็นดว้ยว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของตนจะถูกส่งมอบไปยงั Airhelp สทิธิข์องผูโ้ดยสารทางอากาศไดร้บัการบนัทกึไวใ้นขอ้บงัคบั 

261/2004 (EU) ซึง่สมาชกิในสหภาพยุโรปทุกประเทศตอ้งปฏบิตัติาม 

ขอ้บงัคบัดงักล่าวระบุไวว้่าตามเงือ่นไขบางขอ้แลว้ผูโ้ดยสารทางอากาศจะตอ้งเป็นผูช้ดใชท้างการเงนิ หากเทีย่วบนิของตนถูกเลือ่น 

ยกเลกิ หรอืจองเกนิจ านวน ถา้เทีย่วบนิของลูกคา้ทีเ่ดนิทางเขา้หรอืออกจากประเทศในสหภาพยุโรปถูกเลือ่น ยกเลกิ 

หรอืจองเกนิจ านวน ทาง Airhelp จะส่งอเีมลไปยงัลูกคา้ พรอ้มตวัเลอืกในการฟ้องรอ้งสายการบนิทีเ่กีย่วขอ้ง  

เว็บไซตนี์ใ้ช ้"คุกกี"้ เพือ่บนัทกึขอ้มูลเกีย่วกบัการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

คุกกีเ้ป็นไฟลข์อ้ความทีส่ามารถสง่ไปหาคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชผ่้านเว็บไซตนี์ ้

ซ ึง่สามารถเก็บบนัทกึบนคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชไ้ดใ้นภายหลงั 

คุกกีเ้หล่านีม้หีนา้ทีช่ว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถหาขอ้มูลทีต่อ้งการและปรบัแต่งการเยีย่มชมเว็บไซตแ์ต่ละคร ัง้ใหส้นองความพอใจส่วนตน 

ผูใ้ชส้ามารถปฏเิสธไม่ยอมรบัการเก็บคุกกีใ้นคอมพวิเตอรข์องตนได ้โดยตัง้ค่าซอฟทแ์วรท์ีใ่ชต้ามน้ัน 

ทัง้นีอ้าจส่งผลใหผู้ใ้ชไ้ม่สามารถเขา้สู่หนา้บางหนา้บนเว็บไซตนี์ไ้ด ้

มำตรำที ่18 — ท ัว่ไป 

เนือ้หาในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปเขยีนขึน้ในภาษาองักฤษ 

และจะมอี านาจเหนือภาษาอืน่เพือ่จดุประสงคใ์นการตคีวามเงือ่นไขในเนือ้หา  

หากเงือ่นไขใดในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหล่านีไ้ม่มผีลบงัคบั ไม่ผูกมดั เป็นโมฆะ หรอือาจเกดิการเพกิถอน 

เงือ่นไขอืน่ทีเ่หลอืจะไม่ไดร้บัผลกระทบและมผีลบงัคบัเชน่เดมิ ทนัททีีบ่ทบญัญตัใิดไดร้บัการระบุว่าไรผ้ลบงัคบั เป็นโมฆะ 

หรอืมสีทิธิท์ีจ่ะถูกเพกิถอน ทาง CheapTickets.co.th จะเสนอเงือ่นไขใหม่ทีม่ผีลบงัคบัให ้

หากคุณคดัคา้นบทบญัญตัใิดของขอ้ก าหนดเหล่านีห้รอืคดัคา้นการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้กบัขอ้ก าหนดเหล่านี ้

หรอืไม่พอใจกบัเว็บไซตใ์นลกัษณะใดก็ตาม วธิแีกปั้ญหาเดยีวของคุณคอืหยุดใชเ้ว็บไซตนี์ท้นัท ี

เนือ้หาทัง้หมดในเว็บไซตนี์เ้ป็นของ: ©CheapTickets สงวนลขิสทิธิ ์ทาง CheapTickets 



   
ไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัเนือ้หาของเว็บไซตภ์ายนอก CheapTickets และโลโก ้CheapTickets 

เป็นตราการคา้ทีล่งทะเบยีนของบรษิทั Travix Nederland B.V. ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และในประเทศอืน่ๆ 

โลโกแ้ละชือ่บรษิทัอืน่ทีเ่อ่ยถงึในนีอ้าจเป็นตราการคา้ของเจา้ของแบรนดเ์หล่าน้ัน 

เราส่งเสรมิใหคุ้ณแสดงความคดิเห็นและแจง้ขอ้ซกัถามใหเ้ราทราบ 

กรุณาอย่าลมืว่าคุณเป็นผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัเนือ้หาใดก็ตามทีคุ่ณส่ง รวมทัง้ความน่าเชือ่ถอื ความเป็นตน้ฉบบั 

และลขิสทิธิข์องเนือ้หาเหล่าน้ันดว้ย ฉะน้ันกรุณาอย่าเปิดเผยความลบัทางการคา้หรอืขอ้มูลลบัอืน่ๆ ในขอ้ความของคุณ 

สทิธิท์ ัง้หมดเกีย่วกบัเนือ้หาทีส่่งหาเราจะกลายเป็นทรพัยส์นิของ CheapTickets แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

CheapTickets เป็นผูข้ายการท่องเทีย่วทีจ่ดทะเบยีนขึน้กบัรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

หมายเลขทะเบยีนประจ ารฐัแคลฟิอรเ์นีย: 2081741-40 

การลงทะเบยีนเป็นผูข้ายการท่องเทีย่วในรฐัแคลฟิอรเ์นียไม่ไดบ่้งถงึการยอมรบัจากรฐั 

การเขา้ใชเ้ว็บไซตข์องเราขึน้อยู่กบัการยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดา้นล่าง 

การเขา้ใชเ้ว็บไซตห์รอืบรกิารทีเ่สนอแปลว่าคุณเห็นดว้ยกบัทุกขอ้ก าหนด เงือ่นไข และประกาศขอ้มูลในเว็บไซตนี์ ้

CheapTickets.co.th ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขปรบัปรุงขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเหล่านี ้ระหว่างกระบวนการจอง 

คุณสามารถดาวนโ์หลดขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปฉบบัล่าสุดไดเ้สมอ  

มำตรำที ่19 — กฎหมำยทีม่ผีลบงัคบั 

สญัญาระหว่าง CheapTickets.co.th กบัลูกคา้เป็นไปตามกฎหมายของรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิาเท่าน้ัน 

ขอ้ก าหนดเหล่านีเ้ป็นไปตามกฎหมายแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

โดยไม่ค านึงถงึความขดัแยง้ของกฎหมายนีก้บัของแหล่งอืน่ 

คุณยนิยอมต่อเขตอ านาจศาลและศาลของรฐัและศาลของรฐับาลกลางในเขตปกครอง Santa Clara แห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

ประเทศสหรฐัอเมรกิาแต่เพยีงผูเ้ดยีวว่ามอี านาจระงบักรณีขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วกบัขอ้ก าหนดเหล่านี ้

เกีย่วกบัการใชเ้ว็บไซตข์องคุณ หรอืการซือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใดๆ ก็ตามจาก CheapTickets ฝ่ายต่างๆ 

ทีก่ล่าวมาไม่รวมอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศ 

บญัชแีนบทำ้ย A 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไป: ค าศพัทนี์อ้า้งถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปในปัจจบุนัส าหรบัการจอง 

ซึง่ไดร้บัการปรบัแตง่และแกไ้ขปรบัปรุงเป็นระยะๆ  

การยนืยนัการจอง: คอืกรอบเวลาทีลู่กคา้บรรลุกระบวนการจองในระบบออนไลน ์

และยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาส าหรบับรกิารรวมทัง้ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งของผูใ้หบ้รกิาร 

เมือ่ยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง ลูกคา้ผูกมดัตนกบัสญัญาทนัท ีและจะไดร้บัการยนืยนัการจองทีท่ีอ่ยู่อเีมลทีต่นระบุไว ้ 

บรษิทัจดัการท่องเทีย่วแบบเชา่เหมาล า: บรษิทัทีเ่สนอเทีย่วบนิเชา่เหมาล า 

เทีย่วบนิเชา่เหมาล าคอืเทีย่วบนิทีไ่ม่ไดบ้นิตามตารางเวลาทัว่ไป แต่ในนามของลูกคา้หน่ึงรายหรอืจ านวนหน่ึง  

ทีป่ระสงคท์ีจ่ะจดัใหก้ลุ่มคนกลุ่มหน่ึงเดนิทางดว้ยกนั  

บรกิาร: บรกิารทีม่เีสนอบนเว็บไซต ์โดยผูใ้หบ้รกิาร 

ผูใ้หบ้รกิาร: ผูใ้หบ้รกิารดา้นการขนส่ง ดา้นทีพ่กั หรอือืน่ๆ ในสาขาการเดนิทาง 

(ในลกัษณะทีค่รอบคลุมทีสุ่ดตามความหมายของศพัทนี์)้ ซ ึง่ไดล้งสญัญาตกลงกบัลูกคา้ว่าจะจดัเสนอการขนส่ง ทีพ่กั 

หรอืบรกิารอืน่ๆ และรบัผดิชอบทีจ่ะมอบบรกิารเหล่าน้ันตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง  

สายการบนิทีบ่นิตามตารางเวลา: คอืบรษิทัการบนิทีบ่นิเทีย่วบนิออกตามตารางเวลาทีต่ ัง้ไว ้ 

สายการบนิราคาถูก: คอืบรษิทัการบนิทีพ่ยายามจะประหยดัค่าใชจ้า่ยในทุกๆ ดา้นและมอบสทิธปิระโยชนน้ั์นใหก้บัผูโ้ดยสาร 

ซึง่หมายความว่าบรษิทัสามารถเสนอบตัรโดยสารเครือ่งบนิในราคาทีถู่ก (มาก) อยู่บ่อยคร ัง้ 

เทีย่วบนิราคาถูกเหล่าน้ันมกัจะเสนอใหก้บัจดุหมายปลายทางภายในยุโรปเสยีเป็นส่วนใหญ่  

สญัญา: สญัญาการมอบบรกิารระหว่างลูกคา้และ CheapTickets.co.th โดยที ่CheapTickets.co.th 



   
ท าหนา้ทีเ่หมอืนตวัแทนการท่องเทีย่วทีจ่ะเสนอบรกิารนายหนา้ใหก้บัผูเ้ดนิทางในสาขาการเดนิทาง 

(ในลกัษณะทีค่รอบคลุมทีสุ่ดตามความหมายของศพัทนี์)้ 

ลูกคา้: ฝ่ายทีท่ าการจองทีเ่ว็บไซต ์CheapTickets.co.th  

ผูเ้ดนิทาง: ลูกคา้ (ผูแ้จง้) หรอืผูท้ีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชนจ์ากบรกิารที ่CheapTickets.co.th มอบตามเงือ่นไข 

และไดย้อมรบัเงือ่นไขน้ัน 

ตัว๋เขา้รว่ม: เอกสารทีอ่อกใหก้บัผูใ้หบ้รกิารหรอืในนามของผูใ้หบ้รกิาร ทีเ่สนอการเขา้รว่มในอเีวน้ทท์ีไ่ดจ้องไว ้ 

บตัรโดยสารเครือ่งบนิ: บตัรโดยสาร (ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกสห์รอืรูปแบบกระดาษ) 

ทีอ่อกใหโ้ดยหรอืในนามของบรษิทัการบนิในฐานะของผูใ้หบ้รกิาร เมือ่กระบวนการจองและการช าระเงนิเสรจ็สิน้สมบูรณ ์

เพือ่จดุประสงคข์องขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้บตัรโดยสารในรูปแบบอเิล็กทรอนิกสจ์ะถอืว่ามคี่าเท่าเทยีมกบั e-ticket  

CheapTickets.co.th: ส่วนหน่ึงของ Travix Travel (Thailand) Co. Ltd 

ซึง่เป็นบรษิทัจ ากดัทีจ่ดทะเบยีนภายใตก้ฎหมายของประเทศไทยโดยมทีีอ่ยู่จดทะเบยีนนี:้ 30th Floor, Singha Complex, 1788 

New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Kwang, Bangkok 10310, Thailand. CheapTickets.co.th 

ด าเนินธรุกจิตวัแทนการท่องเทีย่วในฐานะตวัแทนการท่องเทีย่ว (และนายหนา้) CheapTickets.co.th 

ใหค้ าแนะน าและขอ้มูลเพือ่ชว่ยในการสรุปสญัญาการเดนิทาง 

บตัรก านัล: คูปองที ่CheapTickets.co.th ออกใหก้บัลูกคา้ในรูปแบบอเิล็กทรอนิคสใ์นนามของผูใ้หบ้รกิาร 

ซึง่ไม่ไดเ้ป็นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ และท าหนา้ทีเ่ป็นเอกสารพสิูจนก์ารช าระเงนิส าหรบับรกิารทีจ่องไว ้ 

เว็บไซต:์ www.CheapTickets.co.th 

เวลาท าการ: จนัทร ์– ศุกร ์เวลา 8:30-17:30 น. และเสาร ์เวลา 9:00-16:00 น.  
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