CheapTickets.co.th - ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขทัว่ ไป 1 มี.ค. 2559
ขอขอบคุณทีเ่ ยี่ยมชมเว็บไซต์ CheapTickets.co.th ("CheapTickets")
กรุณำอ่ำนข้อกำหนดในกำรใช้เหล่ำนี้และนโยบำยคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรำ (ระบุรวมเป็น "ข้อกำหนด") อย่ำงรอบคอบ
ก่อนที่จะใช้หรือรับเนื้อหำ หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใดๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของเรำ
เรำถือว่ำคุณยินยอมทีจ
่ ะปฏิบัติตำมข้อกำหนดเหล่ำนีเ้ มื่อคุณเข้ำใช้เว็บไซต์ หำกคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของเรำ
กรุณำอย่ำใช้เว็บไซต์ของเรำ
CheapTickets.co.th คือชื่อทำงกำรค้ำของบริษัท Travix Nederland B.V. ซึ่งขึ้นทะเบียนสำนักงำนที่ เลขที่ Piet Heinkade 55,
1019 GM Amsterdam, The Netherlands

เว็บไซด์ CheapTickets.co.th ได้รบั กำรบริหำรโดยบริษัท Travix Nederland B.V.
ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ลงทะเบียนตำมกฎหมำยของประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีทะเบียนที่ตั้งที่ Piet Heinkade 55, 1019 GM
Amsterdam, The Netherlands
ที่ CheapTickets เรำมุ่งที่จะเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีประโยชน์ที่สุด
สำหรับเที่ยวบินระหว่ำงประเทศของคุณและแผนกำรเดินทำงที่เกี่ยวข้อง
คุณจะได้รบ
ั ข้อมูลค่ำโดยสำรที่ดีทส
ี่ ุดและช่วยคุณในกำรจองเที่ยวบิน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด เงื่อนไข
และข้อบังคับของสำยกำรบินเสมอ) เรำได้สร้ำงและถือครองข้อมูลจำนวนมำกทีค
่ ุณพบในเว็บไซต์ของเรำ
ข้อมูลอื่นเป็นข้อมูลจำกสำยกำรบินและจำกผู้ให้บริกำรภำยนอกซึ่งต่ำงก็ถือครองเนื้อหำของตนเอง
เรำจะพยำยำมตรวจสอบในเชิงกำรค้ำอย่ำงสมเหตุสมผลเพื่อให้ทุกข้อมูลบนเว็บไซต์มีควำมสมบูรณ์และเที่ยงตรงที่สุดเท่ำที่จะเป็นได้
และจะคุม
้ ครองทุกข้อมูลที่สำมำรถระบุถึงตัวบุคคลซึ่งคุณได้มอบให้กบ
ั เรำ
โดยให้สอดคล้องกับนโยบำยคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรำ
เรำจะใช้ควำมพยำยำมในเชิงกำรค้ำอย่ำงสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันไม่ให้มไ
ี วรัสเข้ำสู่หรือส่งออกไปจำกเว็บไซต์
อย่ำงไรก็ดีเรำไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำเว็บไซต์จะปลอดไวรัสอยู่ตลอดเวลำ CheapTickets มอบสิทธิ์ให้คณ
ุ เข้ำใช้เว็บไซต์
เพื่อวำงแผน จอง และซื้อบัตรโดยสำรเครื่องบิน และใช้ข้อมูลที่นำเสนอเพื่อวำงแผนกำรเดินทำงส่วนบุคคลของคุณ
นอกจำกสิทธิ์กำรใช้ทจ
ี่ ำกัดไว้ดังกล่ำวแล้ว คุณไม่ได้รบ
ั สิทธิ์หรือคำอนุญำตอื่นจำกเว็บไซต์นี้
ทั้งทำงเรำและผู้ให้บริกำรภำยนอกขอจำกัดสิทธิ์ทุกประเภททีไ
่ ม่ได้ระบุไว้อย่ำงชัดเจน
คุณไม่มีสิทธิ์ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเสนอบริกำรทำงกำรค้ำหรือบริกำรในฐำนะตัวแทนท่องเที่ยวให้กบ
ั บุคคลภำยนอก
ดูข้อมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับองค์กรของเรำได้ที่หัวข้อ "เกี่ยวกับ CheapTickets" ที่เว็บไซต์นี้
คำนิยำม
สำหรับคำอธิบำยคำนิยำมทีใ
่ ช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่ำนี้ ทำงเว็บไซต์ได้จด
ั ทำเอกสำรอ้ำงอิงที่บัญชีแนบท้ำย A
ซึ่งสร้ำงส่วนบูรณำกำรให้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่ำนี้
บทนำ
CheapTickets.co.th เป็นตัวแทนกำรท่องเที่ยวระบบออนไลน์ ที่สั่งจองบัตรโดยสำร และ/หรือห้องพักในโรงแรม
และ/หรือบริกำรให้เช่ำรถ และ/หรือกำรเดินทำงเพื่อประกอบธุรกิจ และ/หรือวันหยุดพักผ่อน
และ/หรือประกันภัยในนำมของผู้เดินทำงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตน CheapTickets.co.th
ไม่ใช่ฝ่ำยที่ถือสัญญำสุดท้ำยในกำรเสนอบริกำร และไม่ได้ทำหน้ำทีเ่ ป็นผู้จัดกำรท่องเที่ยว/ผู้นำเที่ยว
CheapTickets.co.th ได้สรุปรวมข้อตกลงกำรร่วมงำนกับเว็บไซต์คค
ู่ ้ำทำงธุรกิจที่ระบุไว้ด้ำนล่ำง ซึ่งทำง CheapTickets.co.th
เป็นผู้ดูแลเรื่องกำรสั่งจองในนำมของเว็บไซต์คู่ค้ำดังกล่ำว




โรงแรม: ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ CheapTickets.co.th ที่ดำเนินกำรโดย Booking.com
ประกันภัย: ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของผู้รับประกัน (AIG หรือ IPP)

ในฐำนะของตัวแทนกำรท่องเที่ยว CheapTickets.co.th ไม่ขอรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมถูกต้องของกำรเสนอบริกำร
ที่ได้สั่งจองผ่ำนทำงเว็บไซต์ นอกจำกนี้ทำง CheapTickets.co.th
ก็ไม่สำมำรถรับประกันคุณภำพหรือควำมน่ำเชื่อถือของบริกำรทีไ
่ ด้สงั่ จองไว้
หรือกำรปฏิบัติกำรระหว่ำงองค์ประกอบที่เหมำะสมของบริกำรที่ได้จองไว้
บริกำรเหล่ำนี้แตกต่ำงกันไปตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง
คุณสำมำรถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำวได้จำกผู้ให้บริกำรโดยตรง
บทบัญญัติต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับบริกำรทุกประเภทจำก CheapTickets.co.th ลูกค้ำยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว
่ ไปเหล่ำนี้
(รวมถึงนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อสงวนสิทธิกำรใช้งำน) ว่ำเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนกำรจอง หลังจำกที่ลูกค้ำได้อ่ำน
พิมพ์ และ/หรือบันทึกข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะไม่มีสัญญำระหว่ำง CheapTickets.co.th และลูกค้ำเกิดขึน
้ แต่อย่ำงใด
หำกลูกค้ำไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่ำนี้ (รวมถึงนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อสงวนสิทธิกำรใช้งำน)
อย่ำงชัดเจน
สำรบัญ
มำตรำที่ 1
มำตรำที่ 2
มำตรำที่ 3
มำตรำที่ 4
มำตรำที่ 5
มำตรำที่ 6
มำตรำที่ 7
มำตรำที่ 8
มำตรำที่ 9
มำตรำที่ 10
มำตรำที่ 11
มำตรำที่ 12
มำตรำที่ 13
มำตรำที่ 14
มำตรำที่ 15
มำตรำที่ 16
มำตรำที่ 17
มำตรำที่ 18
มำตรำที่ 19

ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขทัว
่ ไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ทั่วไป) ที่มีผลบังคับ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสัญญำ
ขั้นตอนกำรจอง
กำรชำระเงินและกำรจัดส่ง
รำคำ
กำรรับผิดชอบ
กำรแก้ไขปรับปรุงและกำรยกเลิกโดย CheapTickets.co.th
กำรแก้ไขปรับปรุงและกำรยกเลิกโดยลูกค้ำ
กำรส่งคำร้องขอเรียกคืนเงิน
เอกสำรเดินทำง
กำรจองเที่ยวบิน
สัมภำระที่อนุญำตให้นำขึ้นเครื่อง
ค่ำธรรมเนียมดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมเรียกเก็บ
กรณีข้อพิพำท
สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
ข้อสงวนสิทธิกำรใช้งำน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ทั่วไป
กฎหมำยทีม
่ ผ
ี ลบังคับ

มำตรำที่ 1: ข้อกำหนดและเงือ
่ นไข (ทัว
่ ไป) ทีม
่ ผ
ี ลบังคับ
ในกรณีที่คณ
ุ จองผ่ำน CheapTickets.co.th นอกเหนือจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปแล้ว
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริกำรจะมีผลบังคับเช่นกัน คุณสำมำรถหำข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริกำรรำยนั้นๆ
ในกรณีที่มก
ี ำรยื่นคำร้องทุกข์เกี่ยวกับ (กำรดำเนินกำรของ) บริกำรที่ได้จองไว้
คุณจะสำมำรถยื่นคำร้องไปยังผู้ให้บริกำรรำยดังกล่ำวได้โดยอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขทีม
่ ีผลบังคับเป็นมูลฐำนเท่ำนั้น
ด้ำนล่ำงนี้เป็นบทสังเขปของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับต่อบริกำรทีค
่ ุณจองไว้ :




บัตรโดยสำรเครือ
่ งบินรำคำถูกและตำมตำรำงเวลำ: ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ CheapTickets.co.th
นี้และเงื่อนไขในกำรขนส่งและเงื่อนไขของบัตรโดยสำรของบริษัทสำยกำรบินทีค
่ ุณจองไว้ จะมีผลบังคับใช้
ดูเงื่อนไขในกำรขนส่งและเงื่อนไขของบัตรโดยสำรของบริษัทสำยกำรบินทีเ่ กี่ยวข้องได้ทเี่ ว็บไซต์ของสำยกำรบิน
บัตรโดยสำรเครือ
่ งบินสำหรับเทีย
่ วบินเช่ำเหมำลำ: ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ CheapTickets.co.th
จะมีผลบังคับใช้ นอกจำกนั้น
เงื่อนไขในกำรเดินทำงและเงื่อนไขของบัตรโดยสำรของบริษัทจัดกำรท่องเที่ยวแบบเช่ำเหมำลำที่จองไว้ก็จะมีผลบังคับใช้เ
ช่นกัน





โรงแรม: ข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว
่ ไปของ CheapTickets.co.th
และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของผู้ให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ Booking.com และโรงแรมที่ได้จองไว้
จะมีผลบังคับใช้
ประกันภัยกำรเดินทำง: หำกคุณใช้บริกำรของเรำและสมัครซื้อประกันภัยกำรเดินทำง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AIG
จะมีผลบังคับใช้
ประกันบัตรโดยสำร: หำกคุณใช้บริกำรของเรำสมัครซื้อประกันบัตรโดยสำร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CheapTickets
เกี่ยวกับบริกำรป้องกันกำรล้มละลำยของสำยกำรบิน (Airline Failure Service) จะมีผลบังคับใช้

มำตรำที่ 2 — ข้อมูลทัว
่ ไปเกีย
่ วกับสัญญำ
เพิ่มเติมจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริกำร
สัญญำกำรเสนอบริกำรจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ลก
ู ค้ำได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ออกผลบังคับต่อสัญญำกำรเสนอบริกำร
และได้ชำระเงินแล้ว เมื่อลูกค้ำยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้อง ลูกค้ำจะมีสัญญำผูกมัดทันที
มำตรำที่ 3 — ขัน
้ ตอนกำรจอง

กำรดำเนินกำรจอง

เพื่อให้ดำเนินกำรจองได้ คุณต้องมีอำยุอย่ำงต่ำ 18 ปีและมีสิทธิตำมกฎหมำยอย่ำงสมบูรณ์ที่จะดำเนินกำรจอง
หำกคุณยังมีอำยุไม่ครบหรือเกิน 18 ปีหรือไม่มีอำนำจในกำรใช้สิทธิในนำมของตนได้
จะถือว่ำคุณไม่ได้รับอนุญำตให้ทำกำรจองและ/หรือตกลงรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของเรำได้ ในกรณีดังกล่ำวทำง
CheapTickets.co.th มีสิทธิสรุปว่ำไม่มีกำรลงสัญญำเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่ม หำกลูกค้ำได้ทำกำรจองสำหรับบุคคลหลำยคน
ลูกค้ำจะประกำศระหว่ำงที่ลงสัญญำว่ำตนได้รับอนุญำตอย่ำงชัดเจนที่จะตกลงรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่ำนี้
ในนำมของตนเองและในนำมของสมำชิกของกลุ่มดังกล่ำว
ทั้งนี้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องพิสูจน์ให้แน่ใจว่ำรำยละเอียดทั้งหมดที่คณ
ุ มอบให้กับทำง CheapTickets.co.th —
รวมทั้งรำยละเอียดในกำรชำระเงิน — และรำยละเอียดที่เกี่ยวกับผู้เดินทำงรำยอื่นๆ นั้นถูกต้องและสมบูรณ์
และคุณได้มอบข้อมูลทีม
่ ีผลต่อกำรให้บริกำรก่อนที่จะมีกำรยืนยันกำรจองเกิดขึ้น
นอกจำกนั้นคุณยังต้องตรวจให้แน่ใจด้วยว่ำผู้เดินทำงรำยอื่นที่ปรำกฏชื่อในรำยกำรจองรับทรำบข้อมูลทั้งหมด
รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทีม
่ ีผลบังคับใช้ กำรลงเอกสำร และกำรติดต่อสื่อสำรอื่นๆ ระหว่ำง
CheapTickets.co.th และตัวคุณเอง CheapTickets.co.th จะถือว่ำข้อมูลทั้งหมดทีเ่ สนอให้คณ
ุ จะได้รบ
ั กำรส่งต่อไปยัง
ผู้โดยสำรรำยอื่นในนำมของผู้ที่ทำกำรจอง
ในกรณีที่รำยละเอียดส่วนบุคคลทีค
่ ุณได้ส่งมอบมีกำรเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องแจ้งให้ CheapTickets.co.th ทรำบทันที
CheapTickets.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมฝ่ำยธุรกำรซึ่งมำจำกกำรแก้ไขปรับปรุงที่จำเป็น

กำรออกบัตรโดยสำรเครื่องบิน
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 บริษัทกำรบินใดก็ตำมที่ขึ้นตรงกับ IATA ไม่สำมำรถออกบัตรโดยสำรเครื่องบินในรูปแบบกระดำษได้อีกต่อไป
และ CheapTickets.co.th
ซึ่งเป็นตัวแทนกำรท่องเที่ยวในนำมของบริษัทกำรบินเหล่ำนั้นจึงออกบัตรโดยสำรเครื่องบินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น
บัตรโดยสำรเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเสมือนกับบัตรโดยสำรรูปแบบกระดำษจะช่วยให้คุณสำมำรถเช็คอินในระบบออนไลน์หรือที่เ
คำน์เตอร์เช็คอินของบริษัทกำรบินก็ได้ บริษัทกำรบินบำงบริษัท (ที่ไม่ขึ้นกับ IATA)
ไม่สำมำรถออกบัตรโดยสำรเครื่องบินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
หำกลูกค้ำได้จองเที่ยวบินทีไ
่ ม่สำมำรถออกบัตรโดยสำรเครื่องบินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนทำง CheapTickets.co.th ทำง
CheapTickets.co.th จะติดต่อไปหำลูกค้ำภำยในเวลำ 48 ชั่วโมงหลังจำกที่ทำกำรจอง CheapTickets.co.th
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธกำรจองประเภทนี้และคืนเงินที่ชำระแล้วให้กบ
ั ลูกค้ำ

กำรยืนยันบัตรโดยสำรเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินที่บินตำมตำรำงเวลำ
เมื่อจองบัตรโดยสำรเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินทีบ
่ ินตำมตำรำงเวลำ ลูกค้ำจะได้รับอีเมล 2 ฉบับ ฉบับแรกจะเป็นอีเมลยืนยันกำรจอง
ซึ่งลูกค้ำจะได้รับภำยในเวลำ 2 ชัว
่ โมงหลังจำกที่ยืนยันกำรจองอย่ำงแน่นอนแล้วในเว็บไซต์
หลังจำกนั้นลูกค้ำจะได้รับอีเมลที่สอง (คำยืนยันกำรออกบัตรโดยสำร) ภำยในเวลำ 48 ชัว
่ โมงหลังจำกที่ CheapTickets.co.th
ได้รับเงินชำระ ในอีเมลนั้นจะมีบัตรโดยสำรเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์อยู่ด้วย

ในกรณีที่ลก
ู ค้ำไม่ได้รับอีเมลแรกที่เป็นกำรยืนยันกำรจองและ/หรืออีเมลที่สอง (คำยืนยันกำรออกบัตรโดยสำร)
ที่มีบัตรโดยสำรเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ปรำกฏ ลูกค้ำควรติดต่อแผนกบริกำรลูกค้ำทำงอีเมลทันที (cs@cheaptickets.co.th)
หรือทำงสำยด่วนบริกำรลูกค้ำที่ +66 600024037 (จันทร์ – ศุกร์ 8:30-17:30 และเสำร์ 9:00-16:00)

คำยืนยันบัตรโดยสำรเครื่องบินสำหรับสำยกำรบินรำคำถูก
สำยกำรบินรำคำถูกจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสำรเครื่องบินสำหรับสำยกำรบินรำคำถูกโดยตรงเอง
ซึ่งลูกค้ำจะสังเกตได้จำกอีเมลยืนยันกำรจองที่ตนจะได้รบ
ั จำก CheapTickets.co.th เมื่อได้ยืนยันกำรจองอย่ำงแน่นอน
คำยืนยันนั้นจะระบุว่ำบัตรโดยสำรเครื่องบินเป็นบัตรโดยสำรสำหรับสำยกำรบินรำคำถูก กำรจองบัตรโดยสำรเครื่องบินสำหรับสำยก
ำรบินรำคำถูกจะต่ำงไปจำกกำรจองเที่ยวบินที่บน
ิ ตำมตำรำงเวลำ เพรำะลูกค้ำจะได้รับอีเมลเพียงฉบับเดียวเท่ำนั้น
ซึ่งเป็นบัตรโดยสำรเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยในตัว
ในกรณีที่ลก
ู ค้ำไม่ได้รับอีเมลยืนยันกำรจองภำยในเวลำ 2 ชั่วโมงหลังจำกที่ทำกำรจองบัตรโดยสำรสำหรับสำยกำรบินรำคำถูก
ลูกค้ำควรติดต่อแผนกบริกำรลูกค้ำที่ CheapTickets.co.th ทันที

กำรจองเป็นหมูค
่ ณะ
ไม่สำมำรถจองในระบบออนไลน์ให้กับผู้โดยสำรมำกกว่ำ 6 คนในเวลำเดียวกัน (ไม่ว่ำจะในกรณีเด็กหรือผู้ใหญ่)
หำกคุณต้องกำรจองให้กับผู้โดยสำรจำนวนมำก กรุณำติดต่อแผนกบริกำรลูกค้ำที่ CheapTickets.co.th ทำงอีเมล
(cs@cheaptickets.co.th) หรือสำยด่วนบริกำรลูกค้ำที่ +66 600024037 (จันทร์ – ศุกร์ 8:30-17:30 และเสำร์ 9:00-16:00)
CheapTickets.co.th อำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมฝ่ำยธุรกำรในกำรดำเนินกำรจองเป็นหมู่คณะ
มำตรำที่ 4 — กำรชำระเงินและกำรจัดส่ง

กำรชำระเงิน
ทำง CheapTickets.co.th จะต้องได้รับจำนวนเงินที่ลก
ู ค้ำติดค้ำงอย่ำงครบถ้วนภำยในเวลำ 24 ชั่วโมง
หลังจำกที่ได้ยืนยันกำรจองขั้นสุดท้ำย ในกรณีส่วนใหญ่กำรชำระเงินจะเกิดขึ้นทันทีระหว่ำงที่ทำกำรจอง
หำกลูกค้ำไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันเวลำ จะถือว่ำลูกค้ำไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงและถือเป็นกำรยกเลิกกำรจอง
หำกลูกค้ำต้องกำรจองบริกำรนั้นๆ อีก ลูกค้ำควรตระหนักว่ำรำคำและเงื่อนไขอื่นอำจมีผลแทน

กำรจัดส่ง
ทันทีที่กำรจองเสร็จสมบูรณ์และได้ชำระเงินอย่ำงครบถ้วน ระบบจะออกบัตรโดยสำรเครื่องบินและ/หรือบัตรกำนัลไปให้ลก
ู ค้ำ
CheapTickets.co.th จะส่งบัตรโดยสำรเครื่องบินไปที่ที่อยู่อีเมลที่ลก
ู ค้ำระบุไว้ภำยในเวลำสองวันนับจำกวันที่ลก
ู ค้ำชำระเงิน
หำกจัดส่งบัตรโดยสำรเครื่องบินไม่ได้เนื่องจำกควำมผิดพลำดของลูกค้ำ
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรระบุที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ทั้งฝ่ำย CheapTickets.co.th
และผู้ให้บริกำรจะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่ำว
มำตรำที่ 5 — รำคำ

รำคำบัตรโดยสำรเครื่องบิน
ขั้นตอน "กำรชำระเงิน" ในกำรจองระบบออนไลน์และในกระบวนกำรชำระเงินจะเสนอภำพรวมค่ำใช้จำ่ ยของรำคำรวมทั้งสิ้น
รำคำบัตรโดยสำรเครื่องบินประกอบด้วยรำคำเที่ยวบินต่อบุคคล พร้อมภำษีและค่ำธรรมเนียม
ภำษีสนำมบินจะขึ้นอยู่กบ
ั บริษัทกำรบินทีเ่ ลือก เส้นทำงกำรบิน และสนำมบินที่ใช้ต่อเครื่อง
บริษัทกำรบินและบริษัทภำยนอกจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรักษำควำมปลอดภัยและ/หรือค่ำธรรมเนียมน้ำมันด้วย
ภำษีสนำมบินและค่ำธรรมเนียมจะผันแปรไป เช่น ตำมอัตรำแลกเปลีย
่ นเงินตรำ เป็นต้น
ระหว่ำงกระบวนกำรจองระบบจะระบุอัตรำภำษีในขั้นแรก และจะแสดงภำษีอย่ำงละเอียดเมื่อถึงขั้นสุดท้ำยของกำรจอง

ค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม
CheapTickets.co.th
มีสิทธิ์ทจ
ี่ ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับกำรดูแลและดำเนินกำรจอง อำจมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมอื่นขึ้นอยู่กับกำรจองข
องคุณ นอกจำกนั้น CheapTickets.co.th จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมฝ่ำยธุรกำรด้วย
บริษัทกำรบินอำจมีค่ำธรรมเนียมสำหรับสัมภำระที่ต้องเช็คอินซึ่งจะคำนวณสำหรับสัมภำระแต่ละใบ
และอัตรำจะแตกต่ำงกันออกไปตำมแต่ละบริษัทกำรบิน ค่ำธรรมเนียมจะปรำกฏขึ้นในกระบวนกำรจอง
นอกจำกนั้นบริษัทกำรบินอำจคิดค่ำธรรมเนียมสำหรับบริกำรต่ำงๆ เช่น บริกำรเครื่องดื่มบนเครื่อง
และกำรเช็คอินที่สนำมบินแทนกำรเช็คอินออนไลน์ บริษัทกำรบินอำจคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมสำหรับมื้ออำหำรและอำหำรพิเศษ
หรือที่นั่งที่ชื่นชอบ (preferred seat)
ผู้เดินทำงจะต้องรับผิดชอบในกำรหำข้อมูลเกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมเพิม
่ เติมที่บริษัทกำรบินเรียกเก็บเอง
สนำมบินอำจคิดค่ำภำษีขำออกประจำท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วย ภำษีขำออกดังกล่ำวจะไม่รวมอยู่ในบัตรโดยสำรเครื่องบินทีล
่ ูกค้ำจอง
และจะต้องชำระ ณ สนำมบินประจำท้องถิ่น (มักจะใช้สกุลเงินท้องถิ่น) ระดับของภำษีขำออกนี้อำจแตกต่ำงกันออกไป
ตำมสนำมบินแต่ละแห่ง ทั้งฝ่ำย CheapTickets.co.th และผู้ให้บริกำรจะไม่รับผิดชอบในเรื่อง (กำรชำระ)
ภำษีขำออกในระดับท้องถิ่นเหล่ำนั้น
ค่ำธรรมเนียมสำหรับบริกำรเสริม
คุณสำมำรถจองบริกำรเสริมต่อไปนี้ได้ที่ CheapTickets.co.th:
•

ประกันบัตรโดยสำรเที่ยวบิน:

คุณสำมำรถซื้อประกันบัตรโดยสำรเที่ยวบินกับ CheapTickets.co.th ได้ในรำคำ 500.00 บำท
ประกันบัตรโดยสำรเที่ยวบินเป็นรูปแบบกำรประกันอย่ำงหนึ่งที่ช่วยให้คุณ มั่นใจได้ว่ำคุณจะได้รบ
ั ค่ำเดินทำงที่ชำระล่วงหน้ำสำหรับบั
ตรโดยสำรของคุณคืน หำกบริษัทกำรบินไม่บรรลุข้อตกลง ในกรณีที่บริษัทล้มละลำยเท่ำนั้น เงินจำนวนสูงสุดที่จะได้รบ
ั คืนคือ
79,300 บำท ข้อสำคัญที่จะลืมไม่ได้ก็คือคุณจะต้องซื้อประกันนี้ภำยใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ทำกำรจอง
เมื่อซื้อประกันบัตรโดยสำรเที่ยวบินแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกันบัตรโดยสำรเที่ยวบินจะมีผลบังคับใช้



รำคำห้องพักในโรงแรมของคุณ:

หำกทำงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของคู่ค้ำธุรกิจมิได้ระบุไว้เป็นอื่น รำคำห้องพักในโรงแรมต่อห้องต่อคืนจะรวมภำษีและค่ำธรรมเนียม
แต่ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยที่ผันแปร (ขึ้นอยู่กับจำนวนกำรใช้) คูณกับจำนวนคืนที่คณ
ุ เข้ำพัก
จะไม่มีค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรจองห้องพักในโรงแรม นอกจำกนั้นเว็บไซต์ของคู่ค้ำธุรกิจจะระบุว่ำรำคำนั้นๆ
รวมมื้ออำหำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกใดบ้ำง
มำตรำที่ 6 — กำรรับผิดชอบ
CheapTickets.co.th ดำเนินกิจกรรมในฐำนะตัวแทนกำรท่องเที่ยว/นำยหน้ำอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เป็นผู้รับจ้ำงที่ดี
CheapTickets.co.th ไม่รบ
ั ผิดชอบในเรื่องกำรดำเนินกำรและ/หรือกำรละเว้นกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำรทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือในเรื่องควำมถูกต้องของข้อมูลที่เสนอโดยผู้ให้บริกำร (ไม่ว่ำจะผ่ำนทำงเว็บไซต์ CheapTickets.co.th หรือแหล่งใดก็ตำม)
CheapTickets.co.th จะไม่รับผิดชอบหำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำเนื่องจำกเหตุสุดวิสัยเช่นกัน
เหตุสุดวิสัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงควำมล้มเหลวที่จะบรรลุข้อผูกมัดอันเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ทไ
ี่ ม่อำจทรำบล่วงหน้ำได้
ซึ่งไม่อำจป้องกันได้แม้ว่ำจะใช้มำตรกำรป้องกันที่สมเหตุสมผลทุกมำตรกำรแล้วก็ตำม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตำมที่เข้ำใจกันดี
เหตุสุดวิสัยหมำยถึงควำมล่ำช้ำอันเกิดจำกควำมบกพร่องทำงเทคนิคในวิธีกำรขนส่ง สภำพอำกำศ สภำพจรำจรที่ติดขัด
กำรประท้วงของแรงงำน สงครำม กำรก่อจลำจล กำรข่มขูข
่ องผู้ก่อกำรร้ำย กำรปิด เส้นทำง กำรพลำดกำรต่อเครื่อง
กำรจองเกินจำนวน กำรไร้ศักยภำพทำงกำรเงินของผู้ให้บริกำรที่เกีย
่ วข้อง
กำรเดินทำงที่เปลี่ยนแปลงไปหรือกำรยกเลิกโดยผู้ให้บริกำร
CheapTickets.co.th ไม่รบ
ั ผิดชอบเกี่ยวกับรูปภำพ ใบปลิว โฆษณำ เว็บไซต์ และสื่อข้อมูลอื่นๆ
ซึ่งตีพิมพ์ขึ้นภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ (แต่ไม่จำกัดเพียง) ผู้ให้บริกำร

หำก CheapTickets.co.th เองไม่สำมำรถบรรลุข้อตกลงและผู้เดินทำงได้รับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยโดยตรง (หรือทำงอ้อม)
(รวมทั้งควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรหมดควำมยินดีในกำรท่องเที่ยว) ขอบเขตกำรรับผิดชอบของ
CheapTickets.co.th จะจำกัดอยูท
่ ี่บริกำรที่ CheapTickets.co.th เรียกชำระเงินเท่ำนั้น
ทั้งนี้จะไม่รวมกำรรับผิดชอบควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยสำหรับสิง่ ที่ผู้เดินทำงได้ประกันไว้ (เช่น
ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยกำรเดินทำงและ/หรือกรมธรรม์ประกันภัยกรณีทม
ี่ ีกำรยกเลิก
หรือกรมธรรม์ประกันภัยทำงกำรแพทย์)
และกำรรับผิดชอบควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ผู้เดินทำงได้รบ
ั ระหว่ำงที่ประกอบอำชีพหรือธุรกิจ
(รวมทั้งควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรพลำดกำรต่อเครื่อง หรือกำรเดินทำงถึงจุดหมำยปลำยทำงช้ำกว่ำกำหนด)
CheapTickets.co.th จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อสัญญำที่พนักงำนและ/หรือบุคคลภำยนอกเสนอให้
(รวมทั้งจำกผู้ให้บริกำรที่เกี่ยวข้องด้วย)
ที่ช่วยก่อให้เกิดกำรเบี่ยงเบนอย่ำงชัดเจนจำกบทบัญญัติที่แจ้งไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่ำนี้
หรือจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มผ
ี ลบังคับของผู้ให้บริกำรทีเ่ กี่ยวข้อง
เว้นเสียแต่ว่ำคำสัญญำดังกล่ำวได้รับกำรบันทึกเป็นรำยลักษณ์อักษรทำงจดหมำยธรรมดำหรือทำงอีเมล
CheapTickets.co.th จะไม่รับผิดชอบเรื่องกำรชดใช้สำหรับกำรสูญเสียทำงอ้อม
รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงกำรสูญเสียที่เป็นผลมำจำกกำรไม่ได้รับหรือได้รับข้อมูลข่ำวสำรช้ำเกินไป
ซึง่ เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนเวลำเที่ยวบิน หมำยเลขเที่ยวบิน และ/หรือเส้นทำงกำรบิน กำรสูญเสียกำไร รำคำประหยัดที่หมดอำยุ
และกำรสูญเสียที่เชื่อมโยงกับกำรชะงักงันของธุรกิจ หรือกำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยใดก็ตำมทีล
่ ูกค้ำหรือผู้เดินทำงได้รับ
CheapTickets.co.th ไม่มีอำนำจเรื่องกำรจัดสรรที่นั่ง หำกผู้เดินทำงต้องกำรที่นั่งเฉพำะ CheapTickets.co.th
ขอแนะนำให้ผู้เดินทำงเช็คอินกับบริษัทกำรบินนัน
้ ๆ ให้ด่วนที่สุด ทำง CheapTickets.co.th
ไม่สำมำรถรับประกันว่ำสถำนกำรณ์จะเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้เดินทำง
ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริกำรในเว็บไซต์นี้เสนอให้ "ตำมสภำพจริง" CheapTickets
และผู้ให้บริกำรขอปฏิเสธกำรรับประกันทุกประเภทอย่ำงชัดเจนไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยนัย
รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงกำรรับประกันของสภำพกำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์อย่ำงเป็นนัย ควำมเหมำะสมกับวัตถุประสงค์เฉพำะ
หัวข้อเรื่อง กำรไม่ละเมิดใดๆ และควำมปลอดภัยและควำมเที่ยงตรง รวมทั้งกำรรับประกันซึ่งมำจำกกำรใช้งำนทำงกำรค้ำ
วิธีกำรจัดกำร หรือวิธีกำรดำเนินกำร CheapTickets ไม่เสนอกำรรับประกันใดๆ และปฏิเสธทุกข้อผูกมัดอย่ำงชัดเจนที่ว่ำ (ก)
เว็บไซต์จะรองรับควำมต้องกำรของคุณหรือจะเปิดให้บริกำรตลอดเวลำ ทันท่วงที ปลอดภัยและไร้ข้อผิดพลำด (ข)
เนื้อหำจะทันสถำนกำรณ์ สมบูรณ์ ครอบคลุม เที่ยงตรง หรือเกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ของคุณ (ค)
ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรใช้เว็บไซต์หรือบริกำรใดก็ตำมที่เสนอผ่ำนทำงเว็บไซต์มีควำมเที่ยงตรงหรือน่ำเชื่อถือ หรือ (ง)
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ บริกำร ข้อมูล หรือเนื้อหำอื่นที่คุณได้รบ
ั ผ่ำนทำงเว็บไซต์จะตอบรับกับควำมคำดหวังของคุณ
สำยกำรบินอำจต้องเปิดเผยข้อกำหนดของสัญญำกำรขนส่งของตนให้สำธำรณชนทรำบ ตำมหัวข้อที่ 14 ส่วนที่ 253
ของระเบียบข้อบังคับรัฐบำลกลำง (Code of Federal Regulations) กำรหลบเลี่ยงกฎระเบียบของสำยกำรบิน
รวมทั้งแนวทำงปฏิบัติเช่น "back-to-back ticketing" (กำรซื้อบัตรโดยสำรอย่ำงน้อยสองใบโดยให้มีวันเดินทำงเหลื่อมกัน
เพื่อหลบเลี่ยงจำนวนวันอย่ำงต่ำที่กำหนดให้อยู่ ณ ทีใ
่ ดที่หนึ่ง) และ "hidden-city ticketing"
(กำรซื้อบัตรโดยสำรทีร่ วมเส้นทำงที่ผู้ซื้อไม่ได้ตั้งใจจะใช้ เพื่อหลบเลีย
่ งโครงสร้ำงทำงรำคำของสำยกำรบิน)
เป็นประเด็นต้องห้ำมจำกสำยกำรบินหลำยสำย
กำรใช้วธ
ิ ีปฏิบัติต้องห้ำมในกำรซื้อบัตรโดยสำรตำมที่เอ่ยถึงอำจส่งผลให้สำยกำรบินต้องหำวิธีจัดกำร
ซึ่งอำจรวมถึงกำรยกเลิกบัตรโดยสำรที่ซื้อ กำรปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง กำรเรียกคืนไมล์สะสมและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
กำรคิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมลงในบัตรเครดิตของผู้ซื้อ กำรคิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมที่จะเรียกเก็บที่สนำมบิน
หรือกำรเรียกชำระเงินในภำยหลัง
คุณต้องรับผิดชอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกำรซื้อบัตรโดยสำรของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในกำรซื้อที่ออกโดยบริ
ษัทภำยนอกที่คุณได้เลือก
และกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในกำรซื้อที่มีผลกระทบต่อกฎค่ำโดยสำรหรือสัญญำกำรขนส่งของสำยกำรบิน
ลูกค้ำตกลงที่จะป้องกันและชดใช้ CheapTickets และผู้ให้บริกำร รวมทั้งพนักงำน ผู้อำนวยกำร
พนักงำนและตัวแทนของผู้ให้บริกำรจำกกำรกล่ำวหำ สำเหตุ หรือกำรเรียกร้อง รวมถึงค่ำทนำยที่สมเหตุสมผล

สำหรับกรณีที่บค
ุ คลภำยนอกฟ้องร้องหรือยื่นฟ้อง CheapTickets อันเนื่องมำจำก (1) กำรฝ่ำฝืนข้อกำหนด (2) กำรละเมิดกฎหมำย
ข้อบังคับ หรือสิทธิของบุคคลภำยนอก หรือ (3) กำรใช้เว็บไซต์นี้
มำตรำที่ 7 — กำรแก้ไขปรับปรุงหรือกำรยกเลิกโดย CheapTickets.co.th
บำงครั้ง CheapTickets.co.th เสนอ (กำรผสำน)
บัตรโดยสำรและ/หรือบัตรกำนัลซึ่งบริษัทไม่สำมำรถออกให้ได้ตำมรำคำที่ระบุและ/หรือประเภทที่จองไว้
ทั้งนี้เพรำะว่ำค่ำโดยสำรและประเภทของกำรจองที่ปรำกฏใน CheapTickets.co.th ปรำกฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
และค่ำโดยสำรและประเภทของกำรจองเหล่ำนี้จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
หำกคุณไม่ได้รับบัตรโดยสำรและ/หรือบัตรกำนัลหรือคำยืนยันกำรจองภำยในเวลำ 48 ชั่วโมงหลังจำกที่เสร็จสิ้นกำรจอง
พนักงำนของ CheapTickets.co.th จะโทรหรือเขียนอีเมลติดต่อไปหำคุณภำยในเวลำ 3 วันของวันทำกำรหลังจำกที่ทำกำรจอง
พนักงำนของ CheapTickets.co.th จะหำรือเกี่ยวกับตัวเลือกอื่นที่น่ำสนใจกับคุณ อย่ำงไรก็ตำม CheapTickets.co.th
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธกำรจองดังกล่ำวและคืนเงินค่ำเดินทำงที่จ่ำยล่วงหน้ำไปแล้วอย่ำงเต็มจำนวน
โดยปกติแล้วกำรจองจะได้รับประกันหำก CheapTickets.co.th ออกและชำระเงินบัตรโดยสำรและ/หรือบัตรกำนัล
ในนำมของผู้ให้บริกำร ทำง CheapTickets.co.th
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรถอนสิทธิ์กำรออกบัตรโดยสำรและ/หรือบัตรกำนัลภำยในเวลำ 2 วันของวันทำกำรหลังจำกที่ได้รับเงินชำระ
และสิทธิใ
์ นกำรออกบัตรโดยสำรและ/หรือบัตรกำนัลในค่ำโดยสำรและ/หรือประเภทของกำรจองที่เสนอและขำยให้จำกผู้ขำยเดียวกั
น ทั้งนี้เนื่องจำกว่ำผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับค่ำโดยสำรและประเภทของกำรจอง
ซึ่งจะอัพโหลดขึ้นที่เว็บไซต์ของบุคคลภำยนอกนั้น เมื่ออัพโหลดและโพสต์ค่ำโดยสำรและประเภทของกำรจองเหล่ำนี้
ค่ำโดยสำรและประเภทของกำรจองอำจปรำกฏขึ้นไม่ถก
ู ต้อง เนื่องจำกข้อผิดพลำด (ของระบบ) เป็นต้น
ซึ่งส่งผลให้เรำออกบัตรโดยสำรและ/หรือบัตรกำนัลที่รำคำทีไ
่ ม่ถูกต้อง (ถูกเกินไป) หรืออยูใ
่ นประเภทของกำรจองที่ไม่ถูกต้อง
ค่ำโดยสำรและประเภทของกำรจองได้รับกำรโพสต์ขึ้นที่เว็บไซต์ของ CheapTickets.co.th ด้วยกระบวนกำรอัตโนมัติ
และพิมพ์ตำมข้อมูลที่โพสต์ไว้ CheapTickets.co.th พยำยำมทุกวิถท
ี ำงที่จะตรวจสอบกระบวนกำรเหล่ำนี้
รวมทั้งค่ำโดยสำรและประเภทของกำรจองที่โพสต์ไว้ แต่ไม่สำมำรถรับประกันควำมถูกต้องได้ 100% ด้วยเหตุนี้เองทำง
CheapTickets.co.th จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกชำระเงินเพิม
่ เติมจำกลูกค้ำ
หรือยกเลิกบัตรโดยสำรและ/หรือบัตรกำนัลและคืนเงินค่ำเดินทำงที่ลก
ู ค้ำได้จ่ำยไว้ล่วงหน้ำให้อย่ำงเต็มจำนวนเวลำ 2
วันของวันทำกำร หำกมีข้อสงสัยว่ำค่ำโดยสำรหรือประเภทของกำรจองที่โพสต์ไว้อำจไม่ถูกต้อง
และ/หรือบัตรโดยสำรและ/หรือบัตรกำนัลออกในรำคำหรือในประเภทของกำรจองที่ไม่ถก
ู ต้อง
และ/หรือบัตรโดยสำรออกให้ในอัตรำภำษีสนำมบินที่ไม่ถูกต้อง
ในระบบกำรจองสำกล บำงครั้งมีกำรเสนอกำรผสมสำยกำรบินซึ่งทำให้ไม่สำมำรถออกบัตรโดยสำรอิเล็กทรอนิกส์ได้
เพรำะสำยกำรบินเหล่ำนี้ไม่มีข้อตกลงในกำรออกบัตรโดยสำรร่วมกัน
หรือเพรำะสำยกำรบินเหล่ำนี้ไม่ได้เป็นสมำชิกอย่ำงเป็นทำงกำรของ IATA ในกรณีนี้พนักงำนจะติดต่อไปหำคุณภำยในเวลำ 2
วันของวันทำกำรหลังจำกทีไ
่ ด้ทำกำรจองเพื่อหำรือถึงตัวเลือกอื่นเพิ่มเติม CheapTickets.co.th
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธกำรจองดังกล่ำวและคืนเงินค่ำเดินทำงที่ชำระไปแล้ว
ปกติแล้วตำรำงกำรบินอำจเปลี่ยนแปลงได้ทก
ุ เมื่อ ซึ่งทำงสำยกำรบินอำจไม่ได้ติดต่อแจ้งให้ CheapTickets.co.th ทรำบ (ทันท่วงที)
ลูกค้ำจึงต้องรับผิดชอบตรวจสอบตำรำงกำรบินที่แน่นอนสำหรับแต่ละเส้นทำง (เส้นทำงและจำนวนเทีย
่ วบิน)
ด้วยตัวเองอย่ำงน้อยหนึ่งวันก่อนเวลำออกเดินทำงอยู่เสมอ ซึ่งจะตรวจสอบได้เมื่อเช็คอิน (ในระบบออนไลน์) กับสำยกำรบิน
และสำหรับบริกำรที่เป็นไปตำมตำรำงเวลำที่เว็บไซต์ www.checkmytrip.com ได้เช่นกัน หำก CheapTickets.co.th
ได้รับแจ้งถึงกำรเปลี่ยนแปลงจำกสำยกำรบินอย่ำงทันท่วงที เรำจะติดต่อให้ลูกค้ำทรำบทำงโทรศัพท์หรืออีเมล
ในกรณีที่มก
ี ำรเปลี่ยนแปลงสำคัญหลำยเที่ยวบิน เรำจะขอให้ลูกค้ำยืนยันว่ำตนได้รับแจ้งข้อมูล แล้ว
เรำจะพยำยำมติดต่อไปหำลูกค้ำทำงโทรศัพท์และ/หรืออีเมลอย่ำงน้อย 2 ครั้ง
หำกเรำไม่สำมำรถติดต่อลูกค้ำได้ทันท่วงทีเรำขอสงวนสิทธิ์ที่จะยอมรับและดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวในนำมของลูกค้ำ
(กรณีหลังเพื่อหลีกเลี่ยงกำรยกเลิกเที่ยวบินโดยสำยกำรบิน) หำกเรำไม่สำมำรถติดต่อลูกค้ำไปทีร่ ำยละเอียดที่ลูกค้ำให้ไว้กบ
ั ทำง
CheapTickets.co.th ได้ ลูกค้ำควรจะต้องตรวจสอบตำรำงกำรบินทีแ
่ น่นอนระหว่ำงกำรเช็คอิน (ในระบบออนไลน์)

และ/หรือที่เว็บไซต์ www.checkmytrip.com อย่ำงน้อยหนึ่งวันก่อนเวลำออกเดินทำง ดังที่ได้อธิบำยไว้ข้ำงต้น
มำตรำที่ 8 — กำรแก้ไขปรับปรุงหรือกำรยกเลิกโดยลูกค้ำ
ก. กำรแก้ไขปรับปรุงหรือกำรยกเลิกบัตรโดยสำรเครื่องบิน









หลังจำกที่เสร็จสิ้นกำรจอง ตำมหลักกำรแล้วจะถือว่ำบัตรโดยสำรเครือ
่ งบินได้รับกำรจองอย่ำงแน่นอน
และไม่สำมำรถแก้ไขปรับปรุง (กำรเปลี่ยนชื่อนำมสกุล เวลำ และ/หรือจุดหมำยปลำยทำง) หรือยกเลิกได้อีกต่อไป
อย่ำงไรก็ตำมยังมีกรณียกเว้นสำหรับกำรแก้ไขปรับปรุงหรือกำรยกเลิก หำกต้องกำรเช่นนั้นคุณสำมำรถขอรับข้อมูลเกี่ยวกั
บตัวเลือกและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จำกแผนกบริกำรลูกค้ำของ CheapTickets.co.th
หำกระบบสำมำรถเปลี่ยนหรือยกเลิกบัตรโดยสำรได้
คุณจะต้องคำนึงเสมอว่ำคุณจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยสำหรับขั้นตอนดังกล่ำว
ซึ่งเป็นค่ำธรรมเนียมทีท
่ ำงสำยกำรบินเรียกชำระสำหรับกำรยกเลิกและ/หรือกำรเปลี่ยนแปลง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนแปลงและ/หรือกำรยกเลิกจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสำยกำรบินและเงื่อนไขของบัตรโดยสำรนั้นๆ
CheapTickets.co.th ขอเตือนว่ำค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงและ/หรือกำรยกเลิกอำจมีมูลค่ำเท่ำกับ 100%
ของรำคำบัตรโดยสำร ในบำงกรณีอำจมีมูลค่ำสูงกว่ำนั้นหำกประเภทของค่ำโดยสำรที่จองไว้ไม่มีให้เลือกแล้ว
คุณจะเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมฝ่ำยธุรกำรที่ทำง CheapTickets.co.th
เรียกเก็บสำหรับกระบวนกำรยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงเอง และควรคำนึงเสมอว่ำทำง CheapTickets.co.th
จะคิดค่ำธรรมเนียมฝ่ำยธุรกำรในกำรดำเนินกำรยกเลิกและ/หรือกำรเปลี่ยนแปลงเป็นมูลค่ำ 1,000 บำท
หำกสำมำรถยกเลิกหรือเปลี่ยนบัตรโดยสำรนั้นได้
หำกคุณไม่ใช้บัตรโดยสำรหรือใช้เพียงส่วนหนึ่งและมีสิทธิท
์ ี่จะเรียกเงินคืนจำกสำยกำรบินได้ ทำง CheapTickets.co.th
จะขอเรียกเงินคืนให้ในนำมของคุณหลังจำกที่เวลำผ่ำนไปประมำณ 11 เดือนหำกคุณไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ หลังจำกที่
CheapTickets.co.th ขอเรียกเงินคืนจำกสำยกำรบินได้สำเร็จ ทำง CheapTickets.co.th
จะส่งบัตรกำนัลให้คุณในมูลค่ำของเงินที่ได้รับคืนโดยหักค่ำธรรมเนียมฝ่ำยธุรกำรเรียบร้อยแล้ว
บัตรกำนัลนี้จะมอบส่วนลดให้คณ
ุ ในกำรจองบัตรโดยสำรครั้งถัดไปกับ CheapTickets.co.th
เรำคิดค่ำธรรมเนียมฝ่ำยธุรกำรมูลค่ำ 1,000 บำท/บัตรโดยสำรสำหรับบริกำรเรียกคืนเงิน บัตรกำนัลมีอำยุกำรใช้งำน 1 ปี
หำกลูกค้ำได้ซื้อประกันกำรยกเลิกเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เดินทำง
และเหตุผลสำหรับกำรยกเลิกอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของประกันกำรยกเลิก ลูกค้ำยังจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมฝ่ำยธุรกำรให้กับ
CheapTickets.co.th นอกเหนือจำกเบี้ยประกันกำรยกเลิกที่ซื้อไว้ดว
้ ย
อำจมีข้อยกเว้นสำหรับบัตรโดยสำรเครื่องบินที่เสียค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิก 100 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีนจ
ี้ ะจ่ำยคืนได้ไม่เกิน
70 เปอร์เซ็นต์ของรำคำบัตรโดยสำร เรำจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมฝ่ำยธุรกำร ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรชำระเงินอื่นๆ
(ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือวิธีอื่น) และค่ำประกันบัตรโดยสำรเที่ยวบิน เมื่อ CheapTickets.co.th
ได้รับเงินคืนจำกบริษัทประกัน จำนวนเงินดังกล่ำวจะถูกโอนไปยังผูโ้ ดยสำรทันที

ข. กำรแก้ไขปรับปรุงหรือกำรยกเลิกกำรจองโรงแรม



คุณไม่สำมำรถแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกำรจองโรงแรมได้เสมอไป หำกคุณต้องกำรแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกำรจอง
คุณสำมำรถขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องได้ที่ CheapTickets.co.th
กำรแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกำรจองโรงแรมจะเกิดขึ้นกับทำง Booking.com โดยตรง

มำตรำที่ 9 — กำรส่งคำร้องขอเรียกคืนเงิน
หำกมีสิทธิ์ยกเลิกบัตรโดยสำรเครือ
่ งบินได้
ตำมปกติแล้วคุณต้องยื่นเรื่องขอเรียกคืนเงินภำยในเวลำหนึ่งปีนบ
ั จำกวันที่ออกเดินทำงที่จองไว้
เว้นเสียแต่ว่ำบริษัทกำรบินวำงเงื่อนไขไว้เป็นอื่น จำนวนเงินที่คืนให้ได้จะชำระคืนไปยังบัญชีธนำคำร/บัตรเครดิตที่ลูกค้ำใช้ชำระเงิ
น แต่จะเกิดขึ้นเมื่อทำง CheapTickets.co.th ได้รับจำนวนเงินคืนจำกให้บริษัทกำรบินแล้วเท่ำนั้น
โดยเฉลี่ยแล้วขั้นตอนดังกล่ำวจะใช้เวลำ 2-3 สัปดำห์ แต่ในบำงกรณีอำจนำนถึง 6 -12 เดือน
มำตรำที่ 10 — เอกสำรเดินทำง
คุณเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องกำรระบุรำยละเอียด (ส่วนตัว) ที่จำเป็นให้ถก
ู ต้องเพื่อให้ทำกำรจองได้อย่ำงถูกต้องเอง
หำกรำยละเอียดส่วนบุคคลเปลี่ยนไปหลังจำกทีท
่ ำกำรจอง ผู้เดินทำงจะต้องแจ้งให้ CheapTickets.co.th ทรำบทันที
CheapTickets.co.th ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรแก้ไขปรับปรุงรำยละเอียดส่วนบุคคลของผู้เดินทำง

CheapTickets.co.th ขอเน้นย้ำกับลูกค้ำไว้ ณ ที่นี้ว่ำชื่อ (ชื่อต้น)
และนำมสกุลของผู้เดินทำงที่ปรำกฏในหนังสือเดินทำงต้องเป็นรำยละเอียดที่ผู้โดยสำรระบุในกระบวนกำรจอง
อย่ำงไรก็ตำมไม่จำเป็นต้องระบุว่ำเป็น "คู่สมรสของ" หรือ "หม้ำยของ" ในกระบวนกำรจอง
ตัวอย่ำง:
- นำย Somchai Tao จะกรอกชื่อ (ชื่อต้น) ว่ำ: Somchai และนำมสกุลว่ำ: Tao
– นำย Willem van Beek จะกรอกชื่อต้นว่ำ: Willem และนำมสกุลว่ำ: van Beek
– นำง Karin Maria Jansen คู่สมรสของนำย van Beek จะกรอกชือ
่ ต้นว่ำ: Karin และนำมสกุลว่ำ: Jansen
อย่ำกรอกเครื่องหมำยวรรคตอน ยัติภังค์ (-) หรือเครื่องหมำยเน้นเสียง
เช่น: สำหรับชื่อ "Müller" ให้กรอกว่ำ "Muller"
ในกรณีที่ผู้เดินทำงใช้บัตรโดยสำรเครื่องบินที่แสดงชื่อของตนไม่ถูกต้อง บริษัทกำรบินอำจปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง
หำกผู้เดินทำงพบว่ำชื่อของตนปรำกฏไม่ถูกต้องหรือสะกดไม่ถูกต้องหลังจำกที่ยืนยันกำรจองบนเว็บไซต์แล้ว
ผู้เดินทำงจะต้องติดต่อไปที่แผนกบริกำรลูกค้ำของ CheapTickets.co.th ทำงอีเมลที่ (cs@cheaptickets.co.th )
หรือสำยด่วนบริกำรลูกค้ำที่หมำยเลข +66 600024037 (จันทร์ – ศุกร์ 8:30-17:30 และเสำร์ 9:00-16:00)
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ำทำงสำยกำรบินจะอนุญำตให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงในลักษณะนั้นหรือไม่
สำหรับทุกกรณีที่ต้องแก้ไขปรับปรุงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจองซึ่งได้บันทึกในระบบแล้ว ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมเสมอ
CheapTickets.co.th จะเก็บค่ำธรรมเนียมฝ่ำยธุรกำรรำคำ 1,000 บำท
และบริษัทกำรบินอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรแก้ไขปรับปรุงเองด้วย ทำง CheapTickets.co.th
ไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำบริษัทกำรบินจะยอมรับให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงรำยละเอียดของชื่อผู้โดยสำร
คุณจะต้องรับผิดชอบเองว่ำคุณเดินทำงด้วยเอกสำรเดินทำงที่ถก
ู ต้องและยังมีอำยุกำรใช้งำนครบจำนวน ควำมหมำยของคำว่ำ
"ครบจำนวน" ในที่นี้หมำยถึง เอกสำรทุกประเภทที่ (อำจ) จำเป็นต้องใช้เพื่อเดินทำงเข้ำประเทศหนึ่งๆ ณ เวลำทีค
่ ุณเดินทำงอยู่
ซึ่งหมำยถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เอกสำรเดินทำง: หนังสือเดินทำง วีซำ่ หนังสือรับรองกำรฉีดวัคซีน สูตบ
ิ ัตร
สำเนำคัดลอกแสดงถิ่นกำเนิด และหนังสือแสดงเจตนำยินยอม
ฉะนั้นจึงสิ่งสำคัญมำกที่จะต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนออกเดินทำงว่ำคุณมีเอกสำรเดินทำงที่จำเป็นครบเรียบร้อยหรือไม่
ข้อบังคับท้องถิ่นในประเด็นนี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หำกเอกสำรเดินทำงของคุณไม่ครบสมบูรณ์หรือหมดอำยุกำรใช้งำน
คุณอำจถูกปฏิเสธไม่ให้ร่วมเที่ยวบิน CheapTickets จะไม่รบ
ั ผิดชอบแต่อย่ำงใดทั้งสิ้นหำกผู้เดินทำงไม่มีเอกสำรเดินทำงที่ถูกต้อง
สำหรับกำรเปลี่ยนเครื่องที่สนำมบิน คุณต้องคำนึงด้วยว่ำอำจต้องใช้เอกสำรเดินทำงเหล่ำนีเ้ ช่นกัน (เช่น หนังสือเดินทำง วีซ่ำ
หนังสือรับรองกำรฉีดวัคซีน สูติบัตร สำเนำคัดลอกทะเบียนรำษฎร และหนังสือแสดงเจตนำยินยอม) เพื่อหำข้อมูลเพิ่มเติมทำง
Cheaptickets.de ขอแนะนำให้คณ
ุ ปรึกษำกระทรวงกำรต่ำงประเทศและเว็บไซต์ทใ
ี่ ห้บริกำรด้ำนวีซ่ำ
ซึ่งคุณจะสำมำรถหำข้อมูลที่จำเป็นและทันสถำนกำรณ์เกี่ยวกับจุดหมำยปลำยทำงแต่ละแห่ง CheapTickets
จะไม่รับผิดชอบแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น หำกผู้เดินทำงไม่มเี อกสำรเดินทำงที่ถูกต้องสำหรับกำรหยุดเปลี่ยนเครื่อง
คุณควรตระหนักให้ดีว่ำหลำยๆ ประเทศกำหนดว่ำหนังสือเดินทำงของคุณต้องมีอำยุกำรใช้งำนอีก 6 เดือนหลังจำกที่คุณเข้ำประเทศ
และควรตระหนักด้วยว่ำกำรสมัครขอรับวีซ่ำอำจใช้เวลำนำน CheapTickets.co.th จึงขอแนะนำให้คณ
ุ สมัครขอรับวีซ่ำแต่เนิน
่ ๆ
หลังจำกที่คุณจองบัตรโดยสำรเครือ
่ งบินของคุณเสร็จเรียบร้อย CheapTickets จะไม่รับผิดชอบแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น
หำกผู้เดินทำงไม่มเี อกสำรเดินทำงที่ถูกต้อง
เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้ ทำง CheapTickets.co.th
ขอแนะนำให้คุณเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศประจำประเทศไทยที่ www.mfa.go.th
ซึ่งจะเสนอข้อมูลที่จำเป็นและทันสถำนกำรณ์เกี่ยวกับจุดหมำยปลำยทำงแต่ละแห่ง
CheapTickets.co.th
ขอเตือนให้คุณทรำบว่ำกำรฉีดวัคซีนและ/หรือยำป้องกันโรคมำลำเรียเป็นประเด็นสำคุญสำหรับจุดหมำยปลำยทำงหลำยแห่ง
หำกคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนบำงตัว คุณอำจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ นอกจำกนั้นคุณอำจต้องแสดงใบฉีดวัคซีนในกำรพักระยะสั้นด้วย
เช่น กรณีกำรต่อเครื่อง สำนักงำนหลำยแห่งสำมำรถให้ข้อมูลคุณเกีย
่ วกับควำมเสี่ยงของโรคในประเทศเขตร้อน (ใต้เขตร้อน)
และวัคซีนป้องกันโรคดังกล่ำวที่มีตำมท้องตลำด คุณสำมำรถติดต่อฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุขของกระทรวงสำธำรณสุข รัฐบำลไทย

สำนักอนำมัยด้ำนวัคซีนประจำภูมภ
ิ ำค หรือแพทย์ประจำบ้ำนของคุณ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับกำรฉีดวัคซีนหรือโรคต่ำงๆ
หำกคุณเดินทำงไปหรือต่อเครื่องทีส
่ หรัฐอเมริกำ และต้องกำรใช้โปรแกรมยกเว้นกำรขอวีซ่ำ (Visa Waiver Program หรือ VWP)
คุณต้องจำเป็นต้องขออนุมัติกำรเดินทำงล่วงหน้ำผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกำรอนุมัติกำรเดินทำง (ESTA)
และควรดำเนินกำรทันทีหลังจำกทีจ
่ องบัตรโดยสำรเครื่องบินและ/หรือโรงแรมเสร็จสิ้น โดยไม่น้อยกว่ำ 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทำง
หลังจำกเวลำทีก
่ ำหนดคุณก็มีสิทธิข
์ ออนุมัติกำรเดินทำง ESTA ได้
แต่ถ้ำหำกคุณไม่ได้รับอนุมัติคณ
ุ อำจมีเวลำไม่เพียงพอในกำรสมัครขอรับวีซ่ำที่จำเป็น
คุณจะเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครเองและต้องชำระผ่ำนบัตรเครดิต
คุณจะไม่สำมำรถเดินทำงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกำได้หำกไม่มี ESTA
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรสมัครและสิทธิของคุณในโปรแกรมยกเว้นกำรขอวีซ่ำ กรุณำไปที่ เว็บไซต์ของ ESTA
CheapTickets.co.th ขอแจ้งให้ผู้โดยสำรทุกรำยทีเ่ ดินทำงเข้ำและออกจำกประเทศสหรัฐอเมริกำรับทรำบว่ำ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นจะสำมำรถเข้ำสูข
่ ้อมูลรำยละเอียดของคุณได้เพื่อตรวจสอบควำมปลอดภัยตำมทีก
่ ฎหมำยบังคับ ESTA
จะใช้ข้อมูลรำยละเอียดของคุณเพือ
่ จุดประสงค์ด้ำนควำมปลอดภัยเท่ำนั้น
มำตรำที่ 11 — กำรจองเทีย
่ วบิน
ทันทีที่คณ
ุ จองบัตรโดยสำรเครื่องบินเสร็จเรียบร้อย ทำงบริษัทกำรบินจะเป็นผูร้ ับผิดชอบเรื่องกำรจอง ส่วนข้อมูลกำรเดินทำง
รวมทั้งรำยละเอียดส่วนบุคคลทีจ
่ ำเป็นสำหรับกำรจัดกำรเดินทำงจะได้รับบันทึกลงในระบบกำรจองของผู้ให้บริกำร
กำรเช็คอิน
ผู้เดินทำงจะต้องรับผิดชอบเรื่องกำรเช็คอินกับบริษัทกำรบินให้ทันเวลำ
บริษัทกำรบินจำนวนมำกเสนอบริกำรเช็คอินออนไลน์ก่อนออกเดินทำงผ่ำนทำงเว็บไซต์
เรำขอแนะนำให้คุณเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำยกำรบินของคุณ เพื่อดูว่ำมีบริกำรในลักษณะนั้นสำหรับเที่ยวบินทีค
่ ุณจองหรือไม่
สำหรับบริษัทกำรบินหลำยสำยกำรเช็คอินออนไลน์ถือเป็นขั้นตอนบังคับ
เพื่อรับข้อมูลล่ำสุดเรำขอแนะนำให้ติดต่อกับบริษัทกำรบินของคุณ
เรำขอแนะนำให้คุณเช็คอินก่อนเวลำออกเดินทำงที่กำหนดและเข้ำด่ำนตรวจควำมปลอดภัย (กลำง)
ให้ทันเวลำ หำกคุณพลำดเที่ยวบินจะไม่มีโอกำสขอค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบินคืนได้
เรำขอแนะนำเวลำกำรเช็คอินตำมมำตรฐำนดังนี้:





สำหรับจุดหมำยปลำยทำงในทวีปเอเชีย: อย่ำงน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลำออกเดินทำง;
สำหรับจุดหมำยปลำยทำงนอกทวีปเอเชีย: อย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลำออกเดินทำง
สำหรับจุดหมำยปลำยทำงที่ต้องผ่ำนด่ำนตรวจด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงเข้มงวด เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง
ประเทศสหรัฐอเมริกำและอิสรำเอล ควรคำนวณเวลำเช็คอินอย่ำงต่ำ 3 ชั่วโมงก่อนเวลำออกเดินทำง

หญิงมีครรภ์
บริษัทกำรบินมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้หญิงมีครรภ์ขน
ึ้ เครื่องได้ ทั้งนี้ขน
ึ้ อยู่กับระยะกำรตั้งครรภ์
กรุณำอ่ำนข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทกำรบินของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อแผนกบริกำรลูกค้ำที่
CheapTickets.co.th
หนังสือเดินทำงสำหรับเด็กทำรก
เพื่อขอรับข้อมูลในเรื่องนี้ ทำง CheapTickets.co.th ขอแนะนำให้คณ
ุ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ประจำประเทศไทยที่ www.mfa.go.th
กำรเดินทำงกับเด็กทำรก
ตำมคำนิยำมของอุตสำหกรรมกำรบินแล้ว เด็กทำรกหมำยถึงเด็กเล็กที่ยังมีอำยุไม่ครบ 2 ปี ณ วันที่ขึ้นเครื่อง
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเดินทำงขำออกหรือขำเข้ำก็ตำม โดยทั่วไปผู้เดินทำงที่เป็นผู้ใหญ่หนึ่งรำยสำมำรถเดินทำงกับเด็กทำรกได้ 1 คน
บำงครั้งผู้ใหญ่หนึ่งรำยอำจได้รบ
ั อนุญำตให้เดินทำงกับเด็กทำรกได้มำกกว่ำ 1 คน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของบริษัทกำรบินทีค
่ ุณเลือกใช้บริกำร เด็กทำรกจะไม่มีที่นั่งเป็นของตนเอง ระหว่ำงที่เดินทำง

เด็กทำรกจะต้องนั่งตักผู้ใหญ่ เพื่อดูข้อมูลเพิม
่ เติมกรุณำติดต่อแผนกบริกำรลูกค้ำทำงอีเมลที่ (cs@cheaptickets.co.th)
หรือสำยด่วนบริกำรลูกค้ำที่หมำยเลข +66 600024037 (จันทร์ – ศุกร์ 8:30-17:30 และเสำร์ 9:00-16:00) ที่ CheapTickets.co.th
เด็กที่เดินทำงตำมลำพัง
เรำขอให้คณ
ุ ตระหนักว่ำบริษัทกำรบินจะไม่อนุญำตให้เด็กที่เดินทำงตำมลำพัง (ปกติแล้วที่มีอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี) ขึ้นเครื่อง
กรุณำอ่ำนข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทกำรบินของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อแผนกบริกำรลูกค้ำทำงอีเมลที่
(cs@cheaptickets.co.th) หรือสำยด่วนบริกำรลูกค้ำที่หมำยเลข +66 600024037 (จันทร์ – ศุกร์ 8:30-17:30 และเสำร์ 9:0016:00) ที่ CheapTickets.co.th
เวลำของเที่ยวบิน หมำยเลขเที่ยวบิน และเส้นทำงกำรบิน
เวลำของเที่ยวบิน หมำยเลขเที่ยวบิน และเส้นทำงกำรบินที่แจ้งให้ลก
ู ค้ำทรำบ ณ เวลำที่ทำกำรจองอำจมีกำรปรับปรุงแก้ไข
ดังนัน
้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อและทำง CheapTickets.co.th จะไม่รับประกันแต่อย่ำงใด
ดังนั้นจึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งที่จะต้องตรวจกำหนดกำรเดินทำงล่ำสุด 24 ชั่วโมงก่อนเวลำออกเดินทำง
คุณสำมำรถดูกำหนดกำรเดินทำงได้ที่หมวดต่อไปนี้: "กำรเดินทำงของฉัน" ที่ www.cheaptickets.co.th ทำง CheapTickets.co.th
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทำงได้รับกำรสูญเสียซึ่งเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงทีบ
่ ริษัทกำรบินเป็นผู้ก่อ CheapTickets.co.th
จะพยำยำมอย่ำงเต็มที่ที่จะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำของเที่ยวบิน เส้นทำงกำรบิน และ/หรือหมำยเลขเที่ยวบิน
ทำงเรำจะส่งคำแจ้งดังกล่ำวไปที่ทอ
ี่ ยู่อีเมลที่ลูกค้ำระบุไว้กับทำง CheapTickets.co.th ระหว่ำงที่ทำกำรจอง
ตำรำงกำหนดกำรเดินทำงบังคับ
บัตรโดยสำรเครื่องบินประกอบไปด้วยคูปองอย่ำงน้อยหนึ่งใบ
แต่ละใบแสดงตำรำงกำรเดินทำงแต่ละเที่ยวตำมที่ระบุในกำหนดกำรเดินทำง
รำคำที่ลูกค้ำชำระเงินไปสอดคล้องกับกำหนดกำรเดินทำงที่ระบุไว้บนบัตรโดยสำรเครื่องบิน
กำรใช้กำหนดกำรเดินทำงทุกสำยตำมที่ระบุไว้บนบัตรโดยสำรถือเป็นส่วนสำคัญของสัญญำกำรขนส่งระหว่ำงลูกค้ำและบริษัทกำรบิ
น ผู้เดินทำงจะต้องเดินทำงตำมเส้นทำงที่ระบุไว้ในกำรจอง จะไม่อนุญำตให้ยกเลิกหรือทิ้งคูปองกำรเดินทำงแต่ละส่วน
สำยกำรบินจะไม่รบ
ั บัตรโดยสำรเครื่องบินหำกผู้โดยสำรไม่ใช้คูปองเรียงตำมลำดับที่ออกให้อย่ำงน้อยหนึ่งใบ
ซึ่งต้องเริ่มที่จุดออกเดินทำงที่ระบุไว้บนบัตรโดยสำรเครื่องบิน หำกผู้เดินทำงไม่ปรำกฏตัวขึ้นเที่ยวบินเทีย
่ วใดเที่ยวหนึ่ง
ทำงบริษัทกำรบินจะพิจำรณำว่ำผู้เดินทำง "ไม่ปรำกฏตัว" ซึ่งจะทำให้เที่ยวบินเที่ยวต่อๆ ไปถูกยกเลิก
โดยที่จะไม่มีกำรชำระค่ำเสียหำยให้แต่อย่ำงใด หำกคุณจองเที่ยวบินจำก Dusseldorf ไปนิวยอร์คผ่ำนอัมสเตอร์ดัม
คุณจะไม่สำมำรถเริ่มกำรเดินทำงโดยมำร่วมที่อัมสเตอร์ดัมได้
กำรเดินทำงด้วยตั๋วรถไฟ
หำกคุณมีตั๋วรถไฟสำหรับเดินทำงไปหรือกลับจำกสนำมบิน คุณจะต้องเดินทำงเส้นทำงนั้นด้วยรถไฟตำมที่จอง
คุณสำมำรถรับตั๋วรถไฟของคุณและที่นั่งที่ได้จองไว้ที่เคำน์เตอร์พิเศษสำหรับรับตั๋วที่สถำนีขำออกของคุณ
โดยแสดงบัตรโดยสำรเครื่องบินของคุณและเอกสำรยืนยันควำมถูกต้องของตัวบุคคล
กรุณำศึกษำเว็บไซต์ของบริษัทกำรบินของคุณเกี่ยวกับรำยละเอียดของสถำนีต่ำงๆ ที่คุณสำมำรถเดินทำงออกได้ ในกรณีส่วนใหญ่
สำมำรถไปรับตั๋วรถไฟwfhที่เคำน์เตอร์ที่จัดไว้ให้ไม่เกิน 4 ชัว
่ โมงก่อนเวลำที่รถไฟจะออกเดินทำง
คุณควรจะมำตรงเวลำเพรำะอำจต้องรอคิว คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเจ้ำหน้ำที่รถไฟได้ประทับตรำตั๋วรถไฟของคุณ :
หำกคุณเดินทำงด้วยเครื่องบินหลังจำกที่เดินทำงด้วยรถไฟ คุณจะต้องแสดงตั๋วรถไฟที่เคำน์เตอร์เช็คอินที่สนำมบิน
มำตรำที่ 12 — สัมภำระทีอ
่ นุญำตให้นำขึน
้ เครือ
่ ง
ขนำดและน้ำหนักของสัมภำระทีไ
่ ด้รับอนุญำตให้นำขึ้นเครื่องนั้นแตกต่ำงออกไปแล้วแต่สำยกำรบิน
เพื่อดูรำยละเอียดเกี่ยวกับสัมภำระที่อนุญำตให้นำขึ้นเครื่องสำหรับกำรจองของคุณ
กรุณำดูที่หมวดข้อมูลด้ำนสัมภำระที่ผนวกอยูก
่ ับกำหนดกำรเดินทำงที่เลือก ที่หน้ำแสดงผลลัพธ์กำรค้นหำ
หรือติดต่อแผนกบริกำรลูกค้ำของสำยกำรบินนั้นๆ ในบำงกรณีบริษัทกำรบินอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติ มสำหรับสัมภำระ
ซึ่งจะปรำกฏขึ้นระหว่ำงกระบวนกำรกำรจอง
มำตรำที่ 13 — ค่ำธรรมเนียมดอกเบีย
้ และค่ำธรรมเนียมเรียกเก็บ
ลูกค้ำที่ไม่ได้ปฏิบัติตำมข้อผูกมัดเรื่องกำรชำระเงินภำยในเวลำทีก
่ ำหนดให้กับ CheapTickets.co.th
จะติดหนี้ดอกเบี้ยในอัตรำที่กฎหมำยกำหนดในจำนวนที่ยังค้ำงชำระ เว้นเสียแต่ว่ำข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริกำรนั้นๆ
กำหนดอัตรำดอกเบี้ยที่สูงกว่ำ

นอกจำกนั้นลูกค้ำจะต้องชดใช้ค่ำใช้จ่ำยนอกระบบกฎหมำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ CheapTickets.co.th
หรือผู้ให้บริกำรอย่ำงสมเหตุสมผลด้วย
มำตรำที่ 14 — กรณีขอ
้ พิพำท
ผู้เดินทำงจะต้องยื่นคำร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของ CheapTickets.co.th เป็นรำยลักษณ์อักษรไปที่ CheapTickets.co.th
ทำงไปรษณีย์ (เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย)
หรือทำงอีเมล (cs@cheapTickets.co.th) ภำยในเวลำหนึ่งเดือนนับจำกวันที่ผู้เดินทำงตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ต้องกำรร้องทุกข์
ภำยในเวลำหนึ่งเดือนนับจำกวันที่ CheapTickets.co.th ได้รบ
ั คำร้องทุกข์ ผู้เดินทำงจะได้รบ
ั คำตอบกลับเป็นรำยลักษณ์อักษร
หำกคำร้องทุกข์ไม่ตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้เดินทำง
มำตรำที่ 15 — สิทธิในทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญำ
เว็บไซต์ เนื้อหำในเว็บไซต์ (โดยไม่รวมเนื้อหำจำกบุคคลภำยนอก) และแบรนด์ CheapTickets.co.th
ได้รับกำรคุม
้ ครองด้วยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ ฉะนั้นจึงไม่สำมำรถนำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้หำกไม่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้ำจำก
CheapTickets.co.th แม้แต่ในกรณีข้อยกเว้นตำมกฎหมำยก็ตำม
มำตรำที่ 16 — ข้อสงวนสิทธิกำรใช้งำน
ด้วยกำรยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่ำนี้ลูกค้ำรับทรำบและประกำศว่ำตนยอมรับข้อสงวนสิทธิกำรใช้งำนเช่นกัน
CheapTickets จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดจำกหรือเกี่ยวกับกำรใช้ กำรไร้ศักยภำพในกำรใช้
หรือกำรใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อให้เป็นจุดเริม
่ ต้น
เรำพยำยำมทุกวิถท
ี ำงเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงและกำรปฏิบัติกำรของเว็บไซต์นี้
ข้อเสนอพิเศษทุกรำยกำรในเว็บไซต์นี้ไร้ข้อผูกมัด และไม่เปิดโอกำสให้เรียกร้องสิทธิ์จำกข้อเสนอพิเศษเหล่ำนี้
อำจมีเงื่อนไขจำกัดเพิม
่ เติมของผู้ให้บริกำรสำหรับข้อเสนอพิเศษทุกรำยกำรในเว็บไซต์นี้ ทำง CheapTickets
จะไม่รับผิดชอบหำกข้อมูลดังกล่ำวขำดหำยไป ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
หรือหำกข้อเสนอพิเศษในเว็บไซต์นี้มีข้อมูลทีไ
่ ม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่กำรขยำยหรือปรับแต่งควำมสัมพันธ์ในทำงสัญญำที่อำจมีต่อผู้ใช้
เว้นเสียแต่ว่ำมีกำรกล่ำวถึงในเว็บไซต์ในข้อตกลงของผู้ใช้โดยเฉพำะ
มำตรำที่ 17 — กำรคุม
้ ครองข้อมูล
เมื่อทำกำรจองผ่ำนเว็บไซต์ ลูกค้ำจะต้องมอบรำยละเอียดส่วนบุคคล รวมทั้งรำยละเอียดในกำรชำระเงินเกี่ยวกับผู้เดินทำงทุกรำย
CheapTickets.co.th (ในฐำนะตัวแทนกำรท่องเที่ยว) จำเป็นต้องขอรำยละเอียดส่วนบุคคลเหล่ำนี้เพื่อประกอบสัญญำ
ข้อมูลดังกล่ำวมีควำมจำเป็นในกำรช่วยสร้ำงและกำรนำข้อตกลงระหว่ำงลูกค้ำและผู้ให้บริกำรไปปฏิบต
ั ิ ทำง CheapTickets.co.th
จะส่งรำยละเอียดส่วนบุคคลต่อไปยังผู้ให้บริกำรทีเ่ กี่ยวข้อง นอกจำกนั้น CheapTickets.co.th ยังใช้คก
ุ กี้ในเว็บไซต์ด้วย
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรประมวลรำยละเอียดส่วนบุคคลของคุณ เรำขอให้คุณศึกษำที่
คำประกำศกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ จะได้รับกำรแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะๆ
CheapTickets.co.th ส่งข้อมูลส่วนหนึ่งไปประมวลกับบริษัทที่เสนอบริกำรนี้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรนำข้อตกลงไปปฏิบัติเพื่อใช้เสนอบริกำร
บริษัทเหล่ำนี้แต่เพียงผู้เดียวสำมำรถประมวลข้อมูลตำมคำสั่งของเรำ เรำเลือกบริษัทดังกล่ำวอย่ำงระมัดระวัง
ซึง่ ประกอบด้วยผู้ให้บริกำรระบบกำรชำระเงินและบริษัทที่ตรวจสอบเรื่องควำมสำมำรถในกำรชำระหนีแ
้ ละด้ำนควำมปลอดภัย
บริษัทจะเสนอตัวเลือกกำรชำระเงินที่หลำกหลำยให้คุณและช่วยให้คุณสำมำรถหลีกเลี่ยงปัญหำระหว่ำงกำรชำระเงินและเรื่องกำรฉ้อ
โกงทำงสินเชื่อ ด้วยเหตุนี้เองเรำจึงส่งมอบข้อมูลของคุณต่อไปยังนิติบุคคลที่น่ำเชื่อถือในเขตเศรษฐกิจยุโรป
ซึ่งมีผลให้กำรคุม
้ ครองข้อมูลเปลี่ยนไปตำมระดับกฎหมำยที่เคร่งครัดของสหภำพยุโรป
หรือสอดคล้องกับกำรคุม
้ ครองข้อมูลในระดับที่เทียบเคียงกันได้
ลูกค้ำเห็นด้วยว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะถูกส่งมอบไปยัง Airhelp สิทธิ์ของผู้โดยสำรทำงอำกำศได้รับกำรบันทึกไว้ในข้อบังคับ
261/2004 (EU) ซึ่งสมำชิกในสหภำพยุโรปทุกประเทศต้องปฏิบัติตำม
ข้อบังคับดังกล่ำวระบุไว้ว่ำตำมเงื่อนไขบำงข้อแล้วผู้โดยสำรทำงอำกำศจะต้องเป็นผู้ชดใช้ทำงกำรเงิน หำกเที่ยวบินของตนถูกเลื่อน
ยกเลิก หรือจองเกินจำนวน ถ้ำเที่ยวบินของลูกค้ำทีเ่ ดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศในสหภำพยุโรปถูกเลื่อน ยกเลิก
หรือจองเกินจำนวน ทำง Airhelp จะส่งอีเมลไปยังลูกค้ำ พร้อมตัวเลือกในกำรฟ้องร้องสำยกำรบินที่เกีย
่ วข้อง

เว็บไซต์นี้ใช้ "คุกกี้" เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้อินเทอร์เน็ต
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อควำมที่สำมำรถส่งไปหำคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ผ่ำนเว็บไซต์นี้
ซึ่งสำมำรถเก็บบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ในภำยหลัง
คุกกี้เหล่ำนี้มีหน้ำที่ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถหำข้อมูลที่ต้องกำรและปรับแต่งกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละครั้งให้สนองควำมพอใจส่วนตน
ผู้ใช้สำมำรถปฏิเสธไม่ยอมรับกำรเก็บคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของตนได้ โดยตั้งค่ำซอฟท์แวร์ที่ใช้ตำมนั้น
ทั้งนี้อำจส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สำมำรถเข้ำสู่หน้ำบำงหน้ำบนเว็บไซต์นี้ได้
มำตรำที่ 18 — ทัว
่ ไป
เนื้อหำในข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว
่ ไปเขียนขึ้นในภำษำอังกฤษ
และจะมีอำนำจเหนือภำษำอื่นเพื่อจุดประสงค์ในกำรตีควำมเงื่อนไขในเนื้อหำ
หำกเงื่อนไขใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่ำนี้ไม่มีผลบังคับ ไม่ผูกมัด เป็นโมฆะ หรืออำจเกิดกำรเพิกถอน
เงื่อนไขอื่นที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบและมีผลบังคับเช่นเดิม ทันทีที่บทบัญญัติใดได้รับกำรระบุว่ำไร้ผลบังคับ เป็นโมฆะ
หรือมีสิทธิ์ที่จะถูกเพิกถอน ทำง CheapTickets.co.th จะเสนอเงื่อนไขใหม่ที่มีผลบังคับให้
หำกคุณคัดค้ำนบทบัญญัติใดของข้อกำหนดเหล่ำนี้หรือคัดค้ำนกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับข้อกำหนดเหล่ำนี้
หรือไม่พอใจกับเว็บไซต์ในลักษณะใดก็ตำม วิธแ
ี ก้ปญ
ั หำเดียวของคุณคือหยุดใช้เว็บไซต์นี้ทันที
เนื้อหำทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นของ: ©CheapTickets สงวนลิขสิทธิ์ ทำง CheapTickets
ไม่รบ
ั ผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหำของเว็บไซต์ภำยนอก CheapTickets และโลโก้ CheapTickets เป็นตรำกำรค้ำที่ลงทะเบียนของบริษัท
Travix Nederland B.V. ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และในประเทศอื่นๆ
โลโก้และชื่อบริษัทอื่นที่เอ่ยถึงในนีอ
้ ำจเป็นตรำกำรค้ำของเจ้ำของแบรนด์เหล่ำนั้น
เรำส่งเสริมให้คุณแสดงควำมคิดเห็นและแจ้งข้อซักถำมให้เรำทรำบ
กรุณำอย่ำลืมว่ำคุณเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหำใดก็ตำมที่คุณส่ง รวมทั้งควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเป็นต้นฉบับ
และลิขสิทธิ์ของเนื้อหำเหล่ำนั้นด้วย ฉะนั้นกรุณำอย่ำเปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำหรือข้อมูลลับอื่นๆ ในข้อควำมของคุณ
สิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหำที่ส่งหำเรำจะกลำยเป็นทรัพย์สินของ CheapTickets แต่เพียงผู้เดียว
CheapTickets เป็นผูข
้ ำยกำรท่องเที่ยวที่จดทะเบียนขึ้นกับรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ
หมำยเลขทะเบียนประจำรัฐแคลิฟอร์เนีย: 2081741-40
กำรลงทะเบียนเป็นผู้ขำยกำรท่องเที่ยวในรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได้บ่งถึงกำรยอมรับจำกรัฐ
กำรเข้ำใช้เว็บไซต์ของเรำขึ้นอยู่กบ
ั กำรยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้ำนล่ำง
กำรเข้ำใช้เว็บไซต์หรือบริกำรที่เสนอแปลว่ำคุณเห็นด้วยกับทุกข้อกำหนด เงื่อนไข และประกำศข้อมูลในเว็บไซต์นี้
CheapTickets.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่ำนี้ ระหว่ำงกระบวนกำรจอง
คุณสำมำรถดำวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปฉบับล่ำสุดได้เสมอ
มำตรำที่ 19 — กฎหมำยทีม
่ ผ
ี ลบังคับ
สัญญำระหว่ำง CheapTickets.co.th กับลูกค้ำเป็นไปตำมกฎหมำยของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำเท่ำนั้น
ข้อกำหนดเหล่ำนี้เป็นไปตำมกฎหมำยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ
โดยไม่คำนึงถึงควำมขัดแย้งของกฎหมำยนี้กับของแหล่งอื่น
คุณยินยอมต่อเขตอำนำจศำลและศำลของรัฐและศำลของรัฐบำลกลำงในเขตปกครอง Santa Clara แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกำแต่เพียงผู้เดียวว่ำมีอำนำจระงับกรณีข้อพิพำทที่เกิดขึ้นจำกหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่ำนี้
เกี่ยวกับกำรใช้เว็บไซต์ของคุณ หรือกำรซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใดๆ ก็ตำมจำก CheapTickets ฝ่ำยต่ำงๆ
ที่กล่ำวมำไม่รวมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยระหว่ำงประเทศ
บัญชีแนบท้ำย A

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป: คำศัพท์นี้อ้ำงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในปัจจุบันสำหรับกำรจอง
ซึ่งได้รับกำรปรับแต่งและแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะๆ
กำรยืนยันกำรจอง: คือกรอบเวลำที่ลูกค้ำบรรลุกระบวนกำรจองในระบบออนไลน์
และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปทีเ่ กี่ยวข้องกับสัญญำสำหรับบริกำรรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริกำร

เมื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ำผูกมัดตนกับสัญญำทันที และจะได้รับกำรยืนยันกำรจองที่ที่อยู่อีเมลที่ตนระบุไว้
บริษัทจัดกำรท่องเที่ยวแบบเช่ำเหมำลำ: บริษัทที่เสนอเที่ยวบินเช่ำเหมำลำ
เที่ยวบินเช่ำเหมำลำคือเที่ยวบินทีไ
่ ม่ได้บินตำมตำรำงเวลำทั่วไป แต่ในนำมของลูกค้ำหนึ่งรำยหรือจำนวนหนึ่ง
ที่ประสงค์ทจ
ี่ ะจัดให้กลุม
่ คนกลุ่มหนึ่งเดินทำงด้วยกัน
บริกำร: บริกำรทีม
่ ีเสนอบนเว็บไซต์ โดยผู้ให้บริกำร
ผู้ให้บริกำร: ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนที่พัก หรืออื่นๆ ในสำขำกำรเดินทำง
(ในลักษณะที่ครอบคลุมที่สุดตำมควำมหมำยของศัพท์นี้) ซึ่งได้ลงสัญญำตกลงกับลูกค้ำว่ำจะจัดเสนอกำรขนส่ง ที่พัก หรือบริกำรอื่นๆ
และรับผิดชอบที่จะมอบบริกำรเหล่ำนั้นตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้อง
สำยกำรบินที่บินตำมตำรำงเวลำ: คือบริษัทกำรบินที่บินเที่ยวบินออกตำมตำรำงเวลำที่ตั้งไว้
สำยกำรบินรำคำถูก: คือบริษัทกำรบินที่พยำยำมจะประหยัดค่ำใช้จ่ำยในทุกๆ ด้ำนและมอบสิทธิประโยชน์นั้นให้กบ
ั ผู้โดยสำร
ซึ่งหมำยควำมว่ำบริษัทสำมำรถเสนอบัตรโดยสำรเครื่องบินในรำคำที่ถูก (มำก) อยู่บ่อยครั้ง
เที่ยวบินรำคำถูกเหล่ำนั้นมักจะเสนอให้กับจุดหมำยปลำยทำงภำยในยุโรปเสียเป็นส่วนใหญ่
สัญญำ: สัญญำกำรมอบบริกำรระหว่ำงลูกค้ำและ CheapTickets.co.th โดยที่ CheapTickets.co.th
ทำหน้ำที่เหมือนตัวแทนกำรท่องเที่ยวที่จะเสนอบริกำรนำยหน้ำให้กบ
ั ผู้เดินทำงในสำขำกำรเดินทำง
(ในลักษณะที่ครอบคลุมที่สุดตำมควำมหมำยของศัพท์นี้)
ลูกค้ำ: ฝ่ำยที่ทำกำรจองที่เว็บไซต์ CheapTickets.co.th
ผู้เดินทำง: ลูกค้ำ (ผู้แจ้ง) หรือผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จำกบริกำรที่ CheapTickets.co.th มอบตำมเงื่อนไข และได้ยอมรับเงื่อนไขนั้น
ตั๋วเข้ำร่วม: เอกสำรที่ออกให้กบ
ั ผู้ให้บริกำรหรือในนำมของผู้ให้บริกำร ที่เสนอกำรเข้ำร่วมในอีเว้นท์ที่ได้จองไว้
บัตรโดยสำรเครื่องบิน: บัตรโดยสำร (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบกระดำษ)
ที่ออกให้โดยหรือในนำมของบริษท
ั กำรบินในฐำนะของผู้ให้บริกำร เมื่อกระบวนกำรจองและกำรชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์
เพื่อจุดประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนี้ บัตรโดยสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่ำมีค่ำเท่ำเทียมกับ e-ticket
CheapTickets.co.th: เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Travix Nederland B.V. ซึง่ มีทะเบียนที่ตั้งที่ Piet Heinkade 55, 1018 GM,
Amsterdam, The Netherlands ซึ่งดำเนินธุรกิจของตัวแทนจัดกำรท่องเที่ยวในสำขำกำรเดินทำง
ในฐำนะของตัวแทนกำรท่องเที่ยว (และนำยหน้ำ) CheapTickets.co.th ให้กำรแนะนำ เสนอข้อมูล
และสัญญำนำยหน้ำที่จะนำไปสู่กำรลงสัญญำกำรเดินทำง
บัตรกำนัล: คูปองที่ CheapTickets.co.th ออกให้กบ
ั ลูกค้ำในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ในนำมของผู้ให้บริกำร
ซึ่งไม่ได้เป็นบัตรโดยสำรเครื่องบิน และทำหน้ำที่เป็นเอกสำรพิสูจน์กำรชำระเงินสำหรับบริกำรที่จองไว้
เว็บไซต์: www.CheapTickets.co.th
เวลำทำกำร: จันทร์ – ศุกร์ เวลำ 8:30-17:30 น. และเสำร์ เวลำ 9:00-16:00 น.

