
ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของบรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลาย

หากคณุมบีตัรโดยสารของสายการบนิที�ไมส่ามารถปฏบิตักิารไดเ้นื�องจากลม้ละลาย คณุอาจสญูเสยีเงนิที�
ชาํระไปสําหรับบตัรโดยสาร บรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลายเสนอบรกิารที�จะป้องกนัไมใ่หส้ถานการณ์
ดงักลา่วเกดิขึ�น บรษัิท Travix Travel UK จํากดั* เสนอกรมธรรมป์ระกนัภยัผา่นบรษัิทบรกิารผูโ้ดยสาร
ระหวา่งประเทศกบัผูป้ระกนัการจําหน่ายหลกัทรัพยร์ายเฉพาะของบรษัิท Liberty's ภายใตห้มายเลข
กรมธรรม ์B0429 BA 2100940 / 27134 CORP ที�เสนอประกนัภยัป้องกนัการลม้ละลายของสายการบนิที�
บนิตามตารางเวลา (SAFI) เพื�อผลประโยชนข์องลกูคา้ของเราที�ตดัสนิใจซื�อบรกิารในกรณีที�สายการบนิ
ลม้ละลาย บรษัิท Travix Travel UK จํากดัเป็นผูถ้อืกรมธรรมร์ายเดยีวภายใตก้รมธรรมน์ี� และบรษัิท Travix
Travel UK จํากดัเทา่นั�นจะมสีทิธิ�ตา้นผูป้ระกนัการจําหน่ายหลกัทรัพยโ์ดยตรง สทิธิ�เหลา่นี�จะเกบ็ไวเ้พื�อสทิธิ
ประโยชนข์อง (และในรปูของเงนิกองทนุสําหรับ) ลกูคา้ของเรา หากคณุไดจ้องเที�ยวบนิทาง เว็บไซต์ และ
สายการบนิที�คณุจะเดนิทางดว้ยเขา้สูภ่าวะการชาํระบญัชลีม้ละลายกอ่นเที�ยวบนิขาออกของคณุ หรอืกอ่น
เที�ยวบนิขากลบัของคณุขณะที�คณุอยูท่ี�อื�น ทางเราจะเรยีกคนืคา่ใชจ้า่ยของเที�ยวบนิของคณุคนืใหต้าม
นโยบาย หากการเรยีกคนืคา่ใชจ้า่ยนั�นสมัฤทธิ�ผล เราจะคนืคา่ใชจ้า่ยของเที�ยวบนิของคณุให ้(ขึ�นอยูก่บั
จํานวนที�เราไดรั้บตามนโยบายและสงูสดุไมเ่กนิ 2,000 ปอนดส์เตอรล์งิ หรอืในจํานวนสงูสดุที�เทยีบเคยีงได ้
ในสกลุเงนิของคณุ) หรอืเราจะคนืเงนิจํานวนดงักลา่วใหโ้ดยการหกัออกจากการจองเที�ยวบนิใหมสํ่าหรับ
เสน้ทางเดมิในมาตรฐานที�คลา้ยกนัเพื�อใหค้ณุเดนิทางไดเ้สร็จสิ�น เอกสารฉบบันี�สรปุขอ้กําหนดและเงื�อนไข
ของสทิธปิระโยชนท์ี�มภีายใตน้โยบายดงักลา่ว แตไ่มไ่ดม้อบสทิธโิดยตรงใหก้บัลกูคา้ของบรกิารในกรณีที�
สายการบนิลม้ละลาย 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของบรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลาย

ประกนัคา่ธรรมเนยีมการเดนิทางที�จา่ยลว่งหนา้ในกรณีที�สายการบนิลม้ละลาย :

ฉบบัเดอืนกรกฎาคม 2563

มาตราที� 1. คาํนยิาม

● เว็บไซต:์ เว็บไซตก์ารเดนิทางที�ทําการจองบรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลาย
● ธรุกจิลม้ละลาย: สายการบนิที�บนิตามตารางเวลาเขา้สูภ่าวะ "การชาํระหนี�ลม้ละลาย" ตามที�ระบใุนกฎที�

4.151 ของกฎหมายลม้ละลาย (Insolvency Rules 1986) หรอืตามการดดัแปลงตามที�กฎหมายกําหนด
หรอืตามการนํากฎหมายมาใชใ้หม ่หรอือยา่งนอ้ยรว่มกระบวนการลม้ละลายอยา่งเป็นทางการในลกัษณะ
คลา้ยเคลยีงภายใตอํ้านาจศาลอื�น

● สถานการณ:์ การยกเลกิเที�ยวบนิเนื�องจากภาวะลม้ละลายของสายการบนิที�บนิตามตารางเวลา
● ผูโ้ดยสาร: บคุคล ใดกต็ามที�มรีายชื�อระบใุนการยนืยนัการจอง ซึ�งจะเดนิทางดว้ย

เที�ยวบนิที�จองไวท้าง เว็บไซต์ กบัสายการบนิที�บนิตามตารางเวลาอยา่งนอ้ยหนึ�งสาย
● เที�ยวบนิของสายการบนิที�บนิตามตารางเวลา: ชดุเที�ยวบนิที�บนิระหวา่งจดุเดมิสองจดุ ที�เพิ�มจํานวนขึ�น

เรื�อยๆ จนกลายเป็นบรกิารอยา่งเป็นระบบและที�ดําเนนิการในลกัษณะที�ตามปกตแิลว้เสนอสทิธปิระโยชน์
ใหก้บัประชาชนทั�วไปที�อยากรับบรกิารนั�นเป็นระยะๆ

● สายการบนิที�บนิตามตารางเวลา: สายการบนิที�ดําเนนิเที�ยวบนิที�บนิตามตารางเวลาของสายการบนิ
● Travix: บรษัิท Travix Travel UK จํากดั
● การเดนิทาง: การเดนิทางที�ประกอบดว้ยเที�ยวบนิของสายการบนิที�บนิตามตารางเวลา อยา่งนอ้ยหนึ�ง

เที�ยว ซึ�งไดซ้ื�อบรกิารนี�ไว ้
● ตวัคณุหรอืลกูคา้: ผูท้ี�จองและชาํระคา่เดนิทางที�บรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลายนี�ครอบคลมุ ไมว่า่

จะในนามของตนเองและ/หรอืตามคําสั�งหรอืในนามของผูโ้ดยสารอื�น
● เงนิที�สญูเสยี:

ก) หากการเดนิทางของคณุยงัไมไ่ดเ้ริ�มขึ�นกอ่นภาวะลม้ละลาย เงนิที�สญูเสยีจะมจํีานวนเทา่กบัคา่มดัจํา
ที�ผูโ้ดยสารไดว้างไว ้หรอืเทา่กบัราคาของเที�ยวบนิของสายการบนิที�บนิตามตารางเวลา



ข) หากการเดนิทางของคณุเริ�มขึ�นกอ่นภาวะลม้ละลาย เงนิที�สญูเสยีจะมลีกัษณะนี�:
๑. ในกรณีที�คณุเดนิทางตอ่ไปใหเ้สร็จสิ�นดว้ยตนเอง เงนิที�สญูเสยีจะเทา่กบัราคาบตัรโดยสารของ

เที�ยวบนิที�ถกูยกเลกิเนื�องจากภาวะลม้ละลาย หรอื
๒. หากการเดนิทางถกูลดระยะลงเพราะภาวะลม้ละลาย เงนิที�สญูเสยีจะเทา่กบัคา่ใชจ้า่ยสําหรับ

การเดนิทางสายตรงขากลบัที�ใชร้ะดบัการขนสง่ที�คลา้ยคลงึกบัที�ไดจ้องไวแ้ตแ่รก โดยที�เที�ยว
บนิขากลบัจะเริ�มที�จดุที�ถกูตดัออกอนัเนื�องมาจากภาวะลม้ละลายโดยตรง หรอื

๓. เมื�อการเดนิทางยงัคงเกดิขึ�นตอ่ไปสว่นหนึ�งแตไ่มเ่สร็จสมบรูณห์ลงัจากที�เกดิภาวะลม้ละลาย
เงนิที�สญูเสยีจะเทา่กบัคา่ใชจ้า่ยที�นอ้ยกวา่ซึ�งอาจตอ้งเสยีตามสถานการณท์ี�อธบิายไวใ้นขอ้ ๑
หรอื ๒

มาตราที� 2. บรกิาร

1.1 Travix จัดบรกิาร ABP เพื�อชดใชเ้งนิที�คณุสญูเสยีไปจากการยกเลกิหรอืการลดเที�ยวบนิของสายการบนิ
ที�บนิตามตารางเวลาลงโดยตรง ซึ�งมเีหตผุลมาจากภาวะลม้ละลายของสายการบนินั�น ในมลูคา่สงูสดุไม่
เกนิ 2,000 ปอนดส์เตอรล์งิ (หรอืในจํานวนสงูสดุที�เทยีบเคยีงไดใ้นสกลุเงนิของคณุ) สําหรับบตัร
โดยสารเครื�องบนิหนึ�งใบ ตามที�ระบไุวด้า้นลา่ง

2.2 แตม่เีงื�อนไขวา่ไดช้าํระคา่ธรรมเนยีมบรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลายเต็มจํานวนใหก้บั Travix เมื�อ
ถงึเวลาที�กําหนด

2.3 Travix จะ:

ก) กอ่นที�การเดนิทางของคณุจะเริ�มขึ�น:

คนืคา่ใชจ้า่ยบตัรโดยสารเครื�องบนิที�บนิตามตารางเวลาที�สญูเสยีไปสงูสดุไมเ่กนิ 2,000 ปอนดส์เต
อรล์งิ (หรอืในจํานวนสงูสดุที�เทยีบเคยีงไดใ้นสกลุเงนิของคณุ) ซึ�งอาจ

๑. คนืใหก้บัคณุเต็มจํานวน หรอื
๒. เป็นบตัรกํานัลสําหรับการจองครั �งถดัไป หรอื

ข) การเดนิทางของคณุเริ�มขึ�นแลว้:
๓. ในกรณีที�คณุเดนิทางตอ่ไปใหเ้สร็จสิ�น จะคนืเงนิที�คณุจา่ยไปสําหรับบตัรโดยสารของเที�ยว

บนิที�ถกูยกเลกิเนื�องจากภาวะลม้ละลาย ในมลูคา่สงูสดุไมเ่กนิ 2,000 ปอนดส์เตอรล์งิ (หรอื
ในจํานวนสงูสดุที�เทยีบเคยีงไดใ้นสกลุเงนิของคณุ) หรอื

๔. หากคณุเดนิทางตามแผนไปไดส้ว่นหนึ�งแลว้ เราจะจา่ยคา่ใชจ้า่ยบตัรโดยสารขากลบัที�ใช ้
ระดบัการขนสง่ที�คลา้ยคลงึกบัที�ไดจ้องไวแ้ตแ่รกให ้โดยที�เที�ยวบนิขากลบัจะเริ�มที�จดุที�ถกู
ตดัออกอนัเนื�องมาจากภาวะลม้ละลาย ในมลูคา่สงูสดุไมเ่กนิ 2,000 ปอนดส์เตอรล์งิ (หรอื
ในจํานวนสงูสดุที�เทยีบเคยีงไดใ้นสกลุเงนิของคณุ)

มาตราที� 3. การกดีกนั

3.1 บรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลายนี�จะครอบคลมุเพยีงเงนิที�สญูเสยีไปอนัเป็นผลโดยตรง จาก
ภาวะลม้ละลายของสายการบนิที�บนิตามตารางเวลาเทา่นั�น และจะมมีลูคา่สงูสดุไมเ่กนิ 2,000 ปอนดส์เต
อรล์งิ บรษัิท Travix ไมม่ขีอ้ผกูมดัที�จะตอ้งชาํระเงนิคนืในกรณีตอ่ไปนี�:

ก) หากไมไ่ดช้าํระคา่ธรรมเนยีมสําหรับบรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลาย

ข) หากสายการบนิที�บนิตามตารางเวลามผีูคํ้�าประกนัหรอืมปีระกนัในกรณีที�บรษัิทลม้ละลาย

ค) หากเงนิที�สญูเสยีไปเกดิขึ�นโดยตรงหรอืทางออ้มจากกรณีตอ่ไปนี�:

๑. สงครามที�เกดิขึ�นจรงิหรอืที�มกีารขม่ขูว่า่จะเกดิขึ�น หรอืการบกุรกุของอํานาจภายนอกที�เป็น
ปฏปัิกษ์ การปฏบิตักิารทางทหารหรอืที�เป็นปรปักษ์ (ไมว่า่จะมกีารประกาศสงครามหรอืไม)่



สงครามกลางเมอืง กบฏ การปฏวิตั ิความวุน่วาย ความวุน่วายในหมูพ่ลเมอืงซึ�งเกดิขึ�นจาก
หรอืมคีวามรนุแรงเทา่กบัรัฐประหารของทหาร สถานการณฉุ์กเฉนิ คําสั�งยดึทรัพย ์การเวน
คนืยดึทรัพยโ์ดยมชิอบ หรอืการเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหายหรอืการทําลายหรอืความ
เสยีหายที�เกดิกบัทรัพยส์นิ โดยรัฐบาลเองหรอืตามคําสั�งของรัฐบาลหรอืโดยสาธารณชน
หรอืโดยเจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�น

๒. ความวุน่วายในบา้นเมอืงซึ�งเกดิจากหรอืมคีวามรนุแรงเทา่กบัจลาจลในหมูพ่ลเมอืง การ
ประทว้ง การที�นายจา้งไมใ่หล้กูจา้งเขา้ทํางานเมื�อเกดิขอ้พพิาทแรงงาน (lock-outs)
กฎอยัการศกึ หรอืบทบญัญัตขิองผูม้อํีานาจทางกฎหมายอนัเป็นที�ยอมรับ

ง) หากความสญูเสยีนั�น ซึ�งไดรั้บประกนัคุม้ครองในขณะที�เกดิความสญูเสยี (หรอือาจเกดิขึ�นหรอือาจ
ไดรั้บประกนัคุม้ครอง หากไมไ่ดม้บีรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลายนี�) สามารถเรยีกรอ้งสว่นรับ
คนืไดโ้ดยกรมธรรมป์ระกนัภยัอื�นหรอืบรกิารคํ�าประกนัหรอืประกนัใดกต็ามจากบคุคลภายนอก ที�
ตกลงรับผดิชอบเรื�องการชาํระคนืเงนิ หรอืที�สามารถชาํระสนิไหมทดแทนรับคนืตามสทิธิ�อื�นๆ ทาง
กฎหมายของลกูคา้

จ) ความสญูเสยีที�ไมไ่ดเ้กี�ยวขอ้งกบัเหตกุารณโ์ดยตรง เชน่ ความสญูเสยีที�เกดิขึ�นเพราะไมส่ามารถใชท้ี�
พักที�จองไวล้ว่งหนา้ รถที�เชา่ หรอืเรอืสําราญ อนัเป็นผลมาจากภาวะลม้ละลายของสายการบนิที�บนิ
ตามตารางเวลา

ฉ) ความสญูเสยีใดกต็ามที�คณุไดรั้บในขณะที�บรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลายออกผล หลงัจาก
สญัญาณแรกของภาวะลม้ละลายของสายการบนิที�บนิตามตารางเวลา ตามที�ไดร้ะบไุว ้

ช) การฉอ้โกง การแถลงขอ้ความเป็นเท็จ การบรรยายเป็นเท็จ หรอืการเปิดเผยขอ้มลูใดกต็ามในสญัญา
บรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลายนี�จะสง่ผลใหบ้รกิารเป็นโมฆะและการเรยีกคนืเงนิทั �งหมดไรผ้ล

ซ) หากลกูคา้สง่แบบฟอรม์เรยีกคนื โดยที�รูว้า่แบบฟอรม์นั�นเป็นเท็จหรอืฉอ้ฉล บรกิารในกรณีที�สายการ
บนิลม้ละลายนี�จะเป็นโมฆะและการเรยีกคนืเงนิหรอืสทิธเิรยีกรอ้งขอใหช้าํระความสญูเสยีทั �งหมดจะ
ไรผ้ล

มาตราที� 4. กระบวนการขอเรยีกคนืเงนิ

4.1. ในกรณีของเหตกุารณท์ี�อาจสนันษิฐานไดว้า่จะสง่ผลใหม้กีารเรยีกคนืเงนิสําหรับคา่เสยีหาย ตามหลกั
ของบรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลายนี� ลกูคา้จะ (สําหรับบทลงโทษของการเหลื�อมระยะเวลาการ
ชดใช)้:

ก) แจง้ให ้Travix ทราบทนัท ี(แตไ่มเ่กนิ 14 วนัหลกัจากที�เกดิเหตกุารณ ์นอกเสยีจากวา่จะมเีหตผุลที�
น่าเชื�อถอื) ถงึขอ้มลูทกุอยา่งที� Travix เองหรอืบรษัิทในนามของ Travix เรยีกรอ้ง โดยตอ้งตรวจ
สอบวา่ขอ้มลูนั�นสมบรูณ ์เที�ยงตรง และเป็นจรงิ

ข) มอบขอ้มลูทกุอยา่งและ/หรอืเอกสารที� Travix เองหรอืบรษัิทในนามของ Travix เรยีกรอ้ง ซึ�งมคีวาม
จําเป็นในการใชส้รา้งและประเมนิคา่การชดใชท้ี�กลา่วถงึ

ค) ปฏบิตัติามทกุขั �นตอนที�ออกโดย Travix เองหรอืในนามของ Travix



4.3 Travix จะรับคํารอ้งขอเรยีกคนืเงนิที�ยื�นใหภ้ายในระยะเวลา 5 เดอืนนับตั �งแตว่นัที�เกดิเหตเุทา่นั�น คํารอ้ง
ใดที�ยื�นหลงัจากระยะเวลา 5 เดอืนจะไมไ่ดรั้บพจิารณาชาํระคนืเงนิ

4.4. จะชาํระคนืเงนิใหก้บัลกูคา้ของบรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลายเทา่นั�น

* บรกิารในกรณีที�สายการบนิลม้ละลายเป็นบรกิารที�เสนอโดยบรษัิท Travix Travel UK จํากดั ซึ�งเป็นบรษัิท
ลกูที�ลงทนุเองทั �งหมดของบรษัิท Travix International B.V. และลงทะเบยีนที�ตั �งที� Highlands House
Basingstoke Road, RG7 NT, Spencers Wood, Reading สหราชอาณาจักร


