เงื่อนไขการให้ บริการการขนส่ งของนกสกู๊ต
คานา
นกสกู๊ตให้ ความสาคัญกับเงื่อนไขการให้ บริการขนส่งเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเงื่อนไขที่ชดั เจนและง่ายต่อการทาความ
เข้ าใจจะส่งผลดีตอ่ ความสัมพันธ์ระหว่างนกสกู๊ตและผู้รับบริ การ ดังนัน้ เราจึงขอให้ ทา่ นพิจารณาเอกสารนี ้อย่างละเอียด
และสอบถามข้ อสงสัยต่างๆ ก่อนการชาระเงิน ท่านสามารถค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทเี่ ว็บไซต์ของเรา www.nokscoot.com
หรื อติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ าสัมพันธ์ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า เมือ่ ท่านดาเนินการชาระเงินเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจะถือว่าท่าน
ได้ อา่ น ทาความเข้ าใจและยอมรับเงื่อนไขการให้ บริ การการขนส่งฉบับนี ้แล้ ว
สารบัญ
1. คาจากัดความ
2. การบังคับใช้
3. การเตรี ยมตัวเดินทาง/ ข้ อมูลผู้โดยสาร
4. ค่าโดยสาร/ ค่าธรรมเนียม
5. การจองที่นงั่ / การชาระเงิน
6. สัมภาระ
7. การลงทะเบียนขึ ้นเครื่ องบิน/ การขึ ้นเครื่ องบิน
8. การปฏิเสธการเดินทาง/ การปฏิเสธการขึ ้นเครื่ อง
9. การเปลีย่ นแปลงตารางการบิน/ เหตุขดั ข้ องในการบิน
10. การเดินทางถึงที่หมาย/ การบริ การหลังเที่ยวบิน
11. การคืนเงิน
12. ความรับผิดชอบของผู้โดยสาร
13. ความรับผิดชอบของนกสกู๊ต
14. การเรี ยกร้ องสิทธิของท่าน
1. คาจากัดความ
“ผู้โดยสารทั่วไป” หมายถึง ผู้โดยสารที่ชาระเงิน ซึง่ มีอายุ 16 ปี ขึ ้นไป สามารถเดินทางด้ วยตนเอง รวมถึงสามารถและ
เต็มใจ ให้ ความช่วยเหลือตามที่กาหนด รวมทังดู
้ แลผู้โดยสารท่านอื่นที่อยูใ่ นความดูแลได้
“รหัสสายการบิน” หมายถึง ตัวอักษร 2 หรื อ 3 ตัว ซึง่ ระบุเพื่อบ่งบอกแทนสายการบินไว้ เป็ นการเฉพาะ รหัสของ
นกสกู๊ต คือ XW
“ตัวแทนที่ได้ รับการอนุญาต” หมายถึง ตัวแทนหรื อเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานของท่าอากาศยาน ซึง่ ได้ รับการแต่งตังโดยนก
้
สกู๊ตเพื่อทาหน้ าที่จาหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินให้ แก่ผ้ โู ดยสาร และ/หรื อปฏิบตั ิงานต่างๆ ในท่าอากาศยาน ได้ แก่
การลงทะเบียนขึ ้นเครื่ องบิน การบริ การสัมภาระ เป็ นต้ น

“สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลที่ทา่ นนาติดตัวไปในการเดินทาง ซึง่ รวมถึงสัมภาระที่
ต้ องลงทะเบียนและสัมภาระ ที่ไม่ต้องลงทะเบียน
“นา้ หนักสัมภาระ”หมายถึง จานวนและน ้าหนักสัมภาระทังที
้ ่ต้องลงทะเบียนและสัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน ที่ได้ รับ
อนุญาตให้ นาไปกับเทีย่ วบินที่ดาเนินการโดยนกสกู๊ตโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติม
“ป้ ายสัมภาระ”หมายถึง เอกสารซึง่ ออกโดยสายการบิน ระบุเลขหมายของสัมภาระที่ตรงกับป้ายซึง่ ติดอยูบ่ น สัมภาระแต่
ละชิ ้นที่ลงทะเบียน
“การจอง” (หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า บัตรโดยสารอิเล็คทรอนิคส์) หมายถึง รายละเอียดในระบบการจองของนกสกู๊ตซึง่
ระบุรายละเอียด การเดินทางและข้ อมูลจาเพาะอื่นๆ ของท่าน
“รหัสการจองที่น่ ัง” หมายถึง รหัสอ้ างอิงซึง่ ออกโดยบริ ษัทหรื อผู้แทนซึง่ ได้ รับการอนุญาต ระบุถึงการจองซึง่ ท่านได้ ทา
รายการกับบริ ษัท
“สัมภาระติดตัว” (หรื อบางครัง้ เรี ยกว่า สัมภาระขึ ้นเครื่ องหรื อสัมภาระที่ไม่ได้ ลงทะเบียน) หมายถึง สัมภาระที่ทา่ น
สามารถนาขึ ้นไปบนเครื่ องบินได้ โปรดตรวจสอบเกณฑ์น ้าหนัก ขนาด และประเภทของสิง่ ที่บรรจุในสัมภาระที่ได้ รับ
อนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ซึง่ ระบุไว้ ในเงื่อนไขนี ้
“ศูนย์ บริการลุกค้ าสัมพันธ์ ” หมายถึง ศูนย์ให้ บริ การการจองและติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ซึง่ ดาเนินการโดยนกสกู๊ต
ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ บริ การได้ ที่ www.nokscoot.com
“ผู้ขนส่ ง” หมายถึง ผู้ขนส่งทางอากาศหรื อสายการบิน
“กาหนดการลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง” หมายถึง เวลาที่กาหนดโดยสายการบิน ซึง่ ท่านต้ องดาเนินการลงทะเบียน
เพื่อยืนยันการเดินทางและรับบัตรโดยสารขึ ้นเครื่ องบินให้ แล้ วเสร็จ โปรดทราบว่า ลูกค้ าซึง่ แสดงตัวหลังกาหนดการ
ลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ขึ ้นเครื่ องบิน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขทีใ่ ช้ กบั การชาระค่าโดยสารและ
ผลิตภัณฑ์ และดุลพินิจของนกสกู๊ตแต่เพียงผู้เดียว โดยสายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสาร
“สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน” หมายถึง สัมภาระบางส่วนของท่าน ซึง่ รวมถึงสัมภาระน ้าหนักเกินที่อยูใ่ นความดูแล
รับผิดชอบในการขนส่งของนกสกู๊ตและนกสกู๊ตได้ ออกป้ายสัมภาระแล้ ว
“เงื่อนไขการให้ บริการขนส่ ง หรือ เงื่อนไข” หมายถึง เงื่อนไขทัว่ ไปของการให้ บริ การขนส่ง ซึง่ รวมถึงเงื่อนไขตาม
สัญญาหรื อข้ อกาหนดและเงื่อนไขการให้ บริการขนส่งที่ระบุในรายละเอียดการเดินทางและใบเสร็ จรับเงินของท่าน
“อนุสัญญา” หมายถึง อนุสญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
•

อนุสญ
ั ญาเพื่อการทาให้ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันซึง่ กฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศ
ทางอากาศ ลงนาม ณ กรุงวอร์ ซอ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. 2472 (อนุสญ
ั ญาวอร์ ซอ ค. ศ.1929)

•

อนุสญ
ั ญากรุงวอร์ ซอตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ.
1955

•

อนุสญ
ั ญากรุงวอร์ ซอตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม ณ กรุงเฮก และโดยพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 4 แห่งกรุงมอนตริ ออล
(ค.ศ. 1975)

•

อนุสญ
ั ญาเพิ่มเติมกรุงกวาดาลาจารา (ค.ศ. 1961)

•

อนุสญ
ั ญาเพื่อการทาให้ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันซึง่ กฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศ ลงนาม ณ กรุงมอนตริ ออล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 (อนุสญ
ั ญามอนตริ ออล)

•

พิธีสารหรื ออนุสญ
ั ญาอื่นๆ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

“ค่ าโดยสาร” ระบุถึงกลุม่ สินค้ าและบริ การที่เกี่ยวข้ องกับอัตราค่าโดยสาร ซึง่ นกสกู๊ตให้ บริ การอัตราค่าโดยสาร
หลากหลายระดับซึง่ ประกอบไปด้ วย การขนส่งทางอากาศสาหรับบุคคลระหว่างเมืองสองเมืองทีก่ าหนดไว้ ซึง่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์พื ้นฐาน ตลอดจนอัตราค่าโดยสารที่ซบั ซ้ อนขึ ้น ซึง่ รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์และบริ การก่อน ระหว่าง และ/หรื อ หลัง
เที่ยวบิน
“ระเบียบค่ าโดยสาร” หมายถึง ข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการจองที่นงั่ ของท่าน ระเบียบค่าโดยสารอาจแตกต่าง
ตามอัตราค่าโดยสาร และสามารถค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.nokscoot.com
“ตารางค่ าธรรมเนียม” หมายถึง รายการแสดงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของนกสกู๊ต สามารถตรวจสอบตารางค่าธรรมเนียมได้
ใน www.nokscoot.com
“ลูกค้ า” “ท่ าน” “ของท่ าน” “ตัวท่ านเอง” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ทาการจองที่นงั่ ยกเว้ นลูกเรือที่จะเดินทางหรื อได้
เดินทาง ไปกับเครื่ องบิน
“การจองที่น่ ังแบบหมู่คณะ” หมายถึง ข้ อตกลงและเงื่อนไขของนกสกู๊ต ที่ใช้ กบั การจองที่นงั่ สาหรับผู้โดยสารตังแต่
้ 10
คนขึ ้นไป
“เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารหรือชุดเอกสารที่บริ ษัทหรื อตัวแทนที่ได้ รับการอนุญาตออก
ให้ แก่ลกู ค้ าที่จะเดินทางตามการจอง ซึง่ ประกอบด้ วย ชื่อผู้โดยสาร ข้ อมูลเที่ยวบิน และการแจ้ งเตือน
“นกสกู๊ต” “เรา” “บริษัท” “ของเรา” ด้ วยวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการบินนี ้ หมายถึง บริ ษัท สายการบินนกสกู๊ต จากัด
(ทะเบียนเลขที่ 0105556174767) และรวมถึงพนักงานและตัวแทนทุกคนที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในนามของนกสกู๊ต
“คามั่นของนกสกู๊ต” หรือ “คามั่นของเราที่มตี ่ อท่ าน” หมายถึง สัญญาต่างๆที่นกสกู๊ต มีตอ่ ท่าน สามารถค้ นหาข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ ที่ www.nokscoot.com
“สิทธิพิเศษในการถอนเงิน” หรือ “เอสดีอาร์ ”หมายถึง หน่วยประกอบของสกุลเงินที่เป็ นหน่วยอัตราแลกเปลีย่ นอย่าง
เป็ นทางการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

2. การบังคับใช้
2.1 การบังคับใช้ ทวั่ ไป
เงื่อนไขการให้ บริ การขนส่งเหล่านี ้บังคับใช้ กบั การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระสาหรับเที่ยวบินใดๆ ของนกสกู๊ต
ที่ปรากฏในการจอง โดยใช้ รหัสแทนสายการบิน XW เว้ นแต่ทกี่ าหนดไว้ ในข้ อ 2.10 และ 2.11 และที่อื่นในเงื่อนไขนี ้
2.2 การเดินทางที่ได้ รับส่วนลดค่าเดินทาง / ไม่เสียค่าเดินทาง
เว้ นแต่บริษัทจะกาหนดข้ อบังคับใช้ อื่นใด เงื่อนไขเหล่านี ้ยังบังคับใช้ กบั การเดินทางที่ไม่เสียค่าเดินทาง และการ
เดินทางที่ได้ รับส่วนลดค่าเดินทางกับนกสกู๊ต ซึง่ รวมถึงการเดินทางที่ได้ มาจากการใช้ ไมล์สะสมของสมาชิก โปรแกรม
ส่งเสริ มการขาย หรื อรางวัลอื่นๆ ด้ วย
2.3 สิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงแก้ ไข
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขเงื่อนไขเหล่านี ้ กฎข้ อบังคับของนกสกู๊ต คามัน่ ของนกสกู๊ต ค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์
ระเบียบค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และตารางอัตราค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขค่าธรรมเนียมในเวลาใดๆโดยไม่ต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า การแก้ ไขจะส่งผลต่อการจองซึง่ ทารายการหรื อแก้ ไข หลังจากเริ่ มการแก้ ไขแล้ ว เว้ นแต่การแก้ ไขซึง่ เป็ น
คาสัง่ ของ รัฐบาลหรื อหน่วยงานอื่นๆ หรื อจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพื่อความปลอดภัยหรื อความมัน่ คง
2.4 งดการเปลีย่ นแปลง
ไม่มีพนักงานคนใดของนกสกู๊ตหรื อบุคคลอื่นใดที่มอี านาจในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขเหล่านี ้ อย่างไรก็ตาม
ข้ อกาหนดนี ้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ในการงดเว้ นระเบียบค่าโดยสาร หรื อจานวนที่สามารถชาระได้ การสละสิทธิ์ตอ่ กรณีใดจะไม่
ก่อให้ เกิดการสละสิทธิ์ในกรณีอื่นๆ
2.5 ข้ อตกลงที่ใช้ บงั คับในการขนส่ง
การขนส่งของท่านโดยเที่ยวบินใดๆ ของนกสกู๊ต เป็ นไปตามข้ อตกลงดังต่อไปนี ้
•

การจองและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้ อง และบังคับใช้ กบั อัตราค่าโดยสารที่ระบุในกาหนดการเดินทางของท่าน

•

เงื่อนไขการขนส่งเหล่านี ้ตามที่ระบุไว้ ในกาหนดการเดินทางของท่าน

•

กฎหมายของประเทศไทย อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศใดๆ หรื อกฎหมายอื่นๆ/ กฎระเบียบของรัฐบาลซึง่ อาจ
เกี่ยวข้ องกับเที่ยวบินนัน้

•

ข้ อกาหนดใดๆทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิเสธการบิน การเปลีย่ นแปลงตารางบิน หรื อนโยบายการยกเลิก

•

ข้ อแนะนาเฉพาะใดๆที่ทา่ นได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อจากการบอกกล่าวของเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ

2.6 กฎหมายซึง่ สาคัญที่สดุ
ในกรณีที่ข้อกาหนดใดๆ ในเงื่อนไขเหล่านี ้ไม่สอดคล้ องกับกฎหมายที่บงั คับใช้ กฎระเบียบของรัฐบาล คาสัง่ หรื อ
ข้ อกาหนดใดๆ ที่มีผลต่อการเดินทางของท่านซึง่ ให้ บริการโดยนกสกู๊ตและไม่สามารถยกเลิกได้ ด้วยการตกลงกันของ
คูส่ ญ
ั ญา ให้ ถือว่าข้ อกาหนดเหล่านันไม่
้ สามารถนาไปใช้ ได้ แม้ วา่ ข้ อกาหนดนันเป็
้ นโมฆะ จะไม่สง่ ผลต่อการบังคับใช้ ของ
ข้ อกาหนดอื่นๆ
2.7 เงื่อนไขอยูเ่ หนือการดาเนินงาน
หากเงื่อนไขในการให้ บริ การขนส่งนี ้ ขัดแย้ งกับการดาเนินงานใดของนกสกู๊ต ให้ ถือว่าเงื่อนไขฉบับนี ้มีผลบังคับ
ใช้ เหนือขอบเขตในเรื่ องความไม่สอดคล้ องนัน้
1.8. การบริ การเสริ มและการขนส่ง
1. ในกรณีที่นกสกู๊ตได้ จดั การหรื อทาการจอง ออกบัตรโดยสาร หรื อบัตรแทนเงินสดใดๆให้ กบั การบริการของ
บุคคลที่สามและ/หรื อการขนส่งซึง่ ดาเนินการโดยบุคคลที่สาม ในกรณีนี ้นกสกู๊ตทาหน้ าที่เป็ นเพียงผู้แทนของ
ท่านเท่านัน้ ข้ อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้ บริ การซึง่ เป็ นบุคคลที่สามจะมีผลบังคับใช้ หากกรณีนี ้รวมถึง
ข้ อจากัดความรับผิดชอบซึง่ น้ อยกว่าข้ อจากัดความรับผิดชอบที่ระบุในเงื่อนไขการขนส่งนี ้ (ดูข้อ 13) ให้ ใช้
ข้ อจากัดความรับผิดชอบที่น้อยกว่ากับการเดินทางทังหมดที
้
่ไม่ได้ ดาเนินการโดยนกสกู๊ต
2. หากนกสกู๊ต จัดการเดินทางให้ ทา่ นด้ วยเที่ยวบินที่ดาเนินการโดยเครื่ องบินที่ใช้ รหัสแทนสายการบินอื่น เรา
ดาเนินการในฐานะผู้แทนของผู้ขนส่งอื่นเท่านัน้ และเงื่อนไขการขนส่งของผู้ขนส่งนันๆจะมี
้
ผลบังคับใช้
2.9 ภาษา
ภาษาทีใ่ ช้ ในเงื่อนไขการให้ บริ การขนส่งนี ้คือภาษาไทยในกรณีที่ทา่ นถือสัญชาติไทย หรื อท่านสามารถอ่านและ
เข้ าใจภาษาไทยได้ ภาษาอังกฤษจะเป็ นภาษาที่นามาใช้ ในการตีความเงื่อนไขนีห้ ากท่านมิได้ ถือสัญชาติไทย
2.10 การใช้ รหัสเที่ยวบินร่วมกัน
ในบางเที่ยวบิน นกสกู๊ต อาจจัดทาข้ อตกลงกับผู้ให้ บริ การขนส่งอืน่ ๆ ซึง่ เรี ยกว่า “การใช้ รหัสเที่ยวบินร่วมกัน”
หมายความว่า แม้ วา่ ท่านจะทาการจองกับบริ ษัทฯ และ/หรื อถือบัตรโดยสาร ซึง่ นกสกู๊ต หรื อรหัสสายการบินที่ถกู ระบุวา่
เป็ นผู้ให้ บริ การก็ตาม ผู้ให้ บริ การขนส่งอื่นอาจเป็ นผู้ดาเนินการบิน ซึง่ ในกรณีทขี่ ้ อตกลงดังกล่าวถูกนามาบังคับใช้ บริ ษัท
ฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบถึงผู้ให้ บริ การขนส่งที่จะดาเนินการบินระหว่างที่ทา่ นทาการจอง

2.11 การให้ บริ การอินเตอร์ ไลน์
ในบางครัง้ ท่านอาจเดินทางด้ วยบริ การที่ให้ บริ การการบินโดยผู้ขนส่งอื่น โดยใช้ หมายเลขเที่ยวบินและรหัสแทน
สายการบินนันๆ
้ การเดินทางโดยผู้ให้ บริ การขนส่งจะถูกควบคุมโดยการดาเนินการภายใต้ เงื่อนไขของการให้ บริ การ ขนส่ง
ของผู้ขนส่งอื่น
2.12 สัญญาเช่าเหมาเครื่ องบิน
เงื่อนไขการให้ บริ การขนส่งนี ้จะนาไปใช้ กบั การขนส่งซึง่ ดาเนินการโดยนกสกู๊ตภายใต้ สญ
ั ญาเช่าเหมาเครื่ องบิน
เว้ นแต่ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบเป็ นอย่างอื่น
3. การเตรียมตัวเดินทาง/ ข้ อมูลของผู้โดยสาร
3.1 การวางแผน
ก)
การเตรี ยมตัวและจัดการการเดินทางที่จาเป็ นทังหมดถื
้
อเป็ นความรับผิดชอบของผู้โดยสาร รวมไปถึง
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐบาล และคาสัง่ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทาง ก่อนทาการจอง ท่านควร
พิจารณาและค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับหัวข้ อดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ข้ อกาหนดการเข้ าเมือง เช่น วีซา่ และเอกสารยืนยันอื่นๆ
• ข้ อกาหนดด้ านการแพทย์ เช่น การปลูกฝี การฉีดวัคซีน และ
• ข้ อมูลจุดหมายปลายทาง เช่น ความเสีย่ งด้ านสุขภาพและความปลอดภัย
ข)
นกสกู๊ต อาจเตรี ยมการช่วยเหลือทางด้ านข้ อมูลดังที่อ้างอิงในข้ อ 3.1 ก) แต่การกระทาดังกล่าวไม่ถือ
เป็ นการปลดเปลื ้องภาระของท่านในเรื่ องดังกล่าว
ค)
บริ ษัทฯ ขอแนะนาให้ ผ้ โู ดยสาร รับคาปรึกษาจากเจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ คาปรึ กษาในประเทศของท่าน รัฐบาล
ท้ องถิ่นและคณะกรรมการการท่องเที่ยวของรัฐบาล เกี่ยวกับข้ อมูลดังที่อ้างอิงในข้ อ 3.1 ก)
•

3.2 การประกันภัยการเดินทาง
เนื่องจากการเดินทางอาจก่อให้ เกิดความเสีย่ งด้ วยหลายปัจจัย บริ ษัทขอแนะนาให้ ผ้ โู ดยสาร ซื ้อบัตรโดยสารที่
รวมการประกันภัยการเดินทาง ซึง่ ควรครอบคลุมเหตุการณ์ตา่ งๆ เช่น
•
•
•
•

การเปลีย่ นแผนการเดินทาง/ การยกเลิกการเดินทาง
ค่าใช้ จา่ ยด้ านการแพทย์และรักษาพยาบาล
การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรื อการเสียชีวิต และ
สัมภาระเกิดความล่าช้ า ความเสียหาย หรื อการสูญหาย

3.3 เด็กที่เดินทางกับนกสกู๊ต
ก)
นกสกู๊ต ให้ คาจากัดความของทารกว่า ผู้โดยสารที่มีอายุน้อยกว่าสอง(2) ปี นบั ถึงวันที่เดินทาง หาก
ทารกเดินทางโดยการนัง่ บนตักของผู้โดยสารที่นาขึ ้นไป การจองการเดินทางของทารกอาจเสียค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้
ในตาราง ค่าธรรมเนียม หากทารกต้ องใช้ ที่นงั่ (ดูข้อ 3.6) จะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติม ทารกต้ องมีอายุอย่างน้ อย 8 วันนับ
ถึงวันทีเ่ ดินทางโดยเที่ยวบินของนกสกู๊ต โดยผู้โดยสารต้ องแสดงหลักฐานแสดงอายุในการลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง
ซึง่ หลักฐานนันต้
้ องรวมข้ อมูลที่ยอมรับได้ โดยใช้ ดลุ พินิจของบริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
ข)
ค)

นกสกู๊ต ไม่อนุญาตให้ นาเปลนอนของเด็กขึ ้นเครื่ องบินหรื อไม่มีการจัดเตรี ยมให้
ที่นงั่ เด็กที่ได้ รับอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องบินคือแบบนิรภัยนัง่ หันหน้ าเท่านัน้ และจะต้ องมีการรัดไว้ เพือ่
ความปลอดภัย นกสกู๊ต ไม่จดั เตรี ยมที่นงั่ นิรภัยเด็กไว้ ให้ หากท่านต้ องการใช้ ที่นงั่ ดังกล่าว ท่านต้ องทา
การติดตังที
้ ่นงั่ ด้ วยตนเอง เนื่องจากพนักงานต้ อนรับของนกสกู๊ต ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือท่านได้ นกสกู๊ตจะไม่
รับผิดชอบ ต่อการบาดเจ็บหรื ออุบตั ิเหตุใดๆ หรื อการสูญหาย หรื อความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นจากที่นงั่ ที่ไม่ได้ ติดตังให้
้
ปลอดภัยหรื อปลอดภัยไม่เพียงพอ นกสกู๊ตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรื อความเสียหายของทีน่ งั่ นิรภัยเด็กที่ทา่ น
เช็คอินเป็ น สัมภาระลงทะเบียน
ง)
นกสกู๊ต ให้ คาจากัดความเด็กว่าหมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุตงแต่
ั ้ สอง(2) ปี ขึ ้นไปแต่ไม่ถึงสิบสอง(12) ปี
นับถึงวันทีเ่ ดินทาง โดยมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมสาหรับการเดินทางของเด็ก
จ)
นกสกู๊ต ไม่อนุญาตให้ ทารกหรื อเด็กที่มีอายุตา่ กว่าสิบสอง(12) ปี นบั ถึงวันทีเ่ ดินทาง เดินทางกับ
เที่ยวบินใดของนกสกู๊ต หรื อ เที่ยวบินใดทีใ่ ช้ รหัสสายการบินของนกสกู๊ต โดยไม่มีผ้ โู ดยสารที่นาพาไปร่วมเดินทางไปด้ วย
ฉ)
อัตราของทารกถูกจากัด กล่าวคือทารกจานวนหนึง่ คนต่อผู้โดยสารที่นาพาไป
ช)
ผู้ปกครองควรนาสิง่ ของจาเป็ นทังหมดของทารกและเด็
้
ก (เช่น อาหารสาหรับทารก) ติดตัวมาด้ วย
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่เตรี ยมสิง่ เหล่านี ้ไว้ บนเครื่ องบิน
3.4 สุขภาพของท่าน
นกสกู๊ต อาจปฏิเสธการให้ บริ การหาก บริ ษัทฯ พิจารณาว่าการเดินทางของท่านอาจไม่ปลอดภัยสาหรับตัวท่าน
เองหรื อผู้โดยสารท่านอื่นๆ ดังนัน้ ก่อนทาการจองท่านควรแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบ หากท่านมีอาการเจ็บป่ วย มีโรค หรื อภาวะ
อื่นๆ ที่อาจเป็ นอันตรายต่อท่านหรื อผู้โดยสารท่านอื่นในกรณีที่ทา่ นจะเดินทาง
ก)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ท่านต้ องแจ้ งบริ ษัทฯ ให้ ทราบก่อนการเดินทาง
• ท่านเจ็บป่ วยด้ วยโรคที่สามารถติดต่อกันหรื อแพร่ เชื ้อได้
• ท่านมีพฤติกรรมหรื อสภาพทางร่างกายที่ไม่ปกติอน
ั เป็ นผลมาจากโรคหรื อการไร้ ความสามารถ
หรื อภาวะร่างกายไม่ปกติ ซึง่ อาจส่งผลร้ ายต่อสุขภาวะและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร
ท่านอื่นหรื อลูกเรื อ
• ท่านมีความเสีย่ งต่อความปลอดภัยของเที่ยวบินหรื อทาให้ เที่ยวบินล่าช้ า

ท่านต้ องได้ รับการดูแลทางการแพทย์ และ/หรื อใช้ อปุ กรณ์พิเศษเพื่อ
ดูแลสุขภาพระหว่าง การเดินทาง
• นกสกู๊ต ไม่สามารถให้ คาแนะนาด้ านความพร้ อมในการเดินทางของท่าน หากท่านมีโรค
ประจาตัวหรื อ สภาวะทางการแพทย์ที่ทราบและปรากฏอยูก่ ่อนแล้ ว และต้ องการเดินทาง ท่าน
ควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาในใบสัง่ ของแพทย์ประจาตัวหรื อผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพ
ข)
นกสกู๊ต กาหนดให้ ผ้ โู ดยสารมีสขุ ภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะเดินทางด้ วยตนเอง หรื อโดยการติดตามของ
ผู้โดยสาร ท่านอื่นที่สามารถให้ ความช่วยเหลือที่จาเป็ นแก่ทา่ นได้ (ดูข้อ 3.5)
ค)
หากท่านตังครรภ์
้
ต้องศึกษาคาเตือนดังต่อไปนี ้
สาหรับการเดินทางหลังจาก 28 สัปดาห์แรกของการตังครรภ์
้
กรุณาขอรับใบรับรองหรื อหนังสือจากบุคลากรทาง
การแพทย์หรื อผู้ผดุงครรภ์ที่ขึ ้นทะเบียน ซึง่ ให้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้
• กาหนดวันคลอด
• เป็ นการตังครรภ์
้
เดีย่ วหรื อแฝด และ
• ไม่มีภาวะแทรกซ้ อนในการตังครรภ์
้
นอกเหนือจากนัน้
สาหรับเที่ยวบินทีใ่ ช้ เวลาสีช่ วั่ โมงขึ ้นไป
• หากท่านไม่มีภาวะแทรกซ้ อนในการตังครรภ์
้
ท่านอาจเดินทางได้ จนถึงสิ ้นสุดสัปดาห์ที่ 36 ของ
การตังครรภ์
้
สาหรับการตังครรภ์
้
เดี่ยวหรื อจนถึงสิ ้นสุดสัปดาห์ที่ 32 ของครรภ์แฝด (เช่น แฝด
สอง)
• จาเป็ นจะต้ องมีการอนุญาตทางการแพทย์ หากท่านประสงค์จะเดินทางภายหลังระยะเวลา
ดังกล่าว
• หากท่านมีภาวะแทรกซ้ อนในการตังครรภ์
้
ท่านต้ องได้ รับอนุญาตทางการแพทย์ให้ เดินทาง
เท่านัน้
สาหรับเที่ยวบินทีใ่ ช้ เวลาน้ อยกว่า 48 ชัว่ โมงภายหลังการคลอดและจาเป็ นต้ องมีการอนุญาต
ทางการแพทย์ระหว่าง 3 ถึง 7 วันหลังการคลอด
โปรดทราบว่า
• บริ ษัทฯ ไม่รับรองว่าการเดินทางของท่านระหว่างช่วงเวลาใดๆ ในการตังครรภ์
้
นนจะปลอดภั
ั้
ย กรุณารับ
คาแนะนาทางการแพทย์ก่อนการเดินทาง ช่วงเวลาที่กล่าวถึงข้ างต้ นเป็ นเพียงเกณฑ์ขนต
ั ้ า่ ของบริ ษัทฯ
เท่านัน้
• บางประเทศกาหนดข้ อจากัดในการเดินทางเข้ าประเทศของหญิงต่างชาติทต
ี่ งครรภ์
ั้
กรุณาตรวจสอบ
ข้ อจากัดดังกล่าวและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากสถานทูตหรื อสถานกงสุลก่อนการเดินทาง
•

3.5 ความช่วยเหลือพิเศษ
ก)
นกสกู๊ต ไม่อนุญาตให้ บคุ คลใดเดินทางโดยไม่มีการติดตามโดยผู้โดยสารที่นาพาไป เว้ นแต่บคุ คลนัน้
สามารถเดินทางอย่างปลอดภัยโดยปราศจากความช่วยเหลือหรื อดูแล บริ ษัทฯ ไม่มีระบบ พนักงานหรื อเครื่ องมือในการ
รับผิดชอบสาหรับการช่วยเหลือหรื อดูแลเหล่านัน้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯอาจสามารถให้ ความช่วยเหลือเฉพาะด้ าน เช่น การ
อานวยความสะดวกผู้โดยสารที่ต้องใช้ รถเข็นในการขึ ้นและลงจากเครื่ องบินเป็ นต้ น
ข)
การยอมรับในการให้ บริ การแก่ผ้ หู ย่อนสมรรถภาพ ผู้ป่วย หรื อบุคคลอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษนัน้ ต้ องมีการประสานงานล่วงหน้ ากับบริ ษัทฯ ผู้โดยสารซึง่ เคลือ่ นไหวได้ จากัดและต้ องการความช่วยเหลือที่
สนามบิน ซึง่ รวมถึง การบริ การรถเข็นและรถยก ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบล่วงหน้ าอย่างน้ อยสาม(3)วันก่อนวันเดินทางโดย
การติดต่อศูนย์บริการลูกค้ าสัมพันธ์ ของนกสกู๊ต หากท่านไม่แจ้ งให้ บริ ษัทฯทราบล่วงหน้ า บริ ษัทฯจะไม่สามารถให้ บริการ
ดังกล่าวแก่ทา่ นได้ เมื่อท่านมาถึงสนามบิน และท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทาง
ค)
โปรดทราบว่าท่านอาจถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การความช่วยเหลือพิเศษเหล่านี ้ ซึง่ ท่าน
จะสามารถชาระเงินแก่ผ้ ใู ห้ บริ การซึง่ เป็ นบุคคลที่สาม หรื อแก่นกสกู๊ตได้ โดยตรงที่สนามบิน การให้ บริ การนี ้อาจไม่มีในทุก
เส้ นทางบิน เนื่องจากปั จจัยต่างๆ เช่น ข้ อจากัดของสนามบินท้ องถิ่น เป็ นต้ น
ง)
หากท่านประสงค์ที่จะเดินทางด้ วยรถเข็นส่วนตัว กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ ณ เวลาที่ทา่ นทาการจอง
ในกรณีที่ทา่ นมิได้ แจ้ ง บริ ษัทฯ อาจจะไม่สามารถลาเลียงท่าน และ/หรื อ รถเข็นของท่านได้
จ)
แม้ วา่ นกสกู๊ต ไม่อนุญาตให้ นาสัตว์เลี ้ยงขึ ้นเครื่ องบิน(ดูข้อ 6.2) สุนขั นาทางอาจได้ รับการยกเว้ น หากมี
การแจ้ งล่วงหน้ า ณ เวลาที่ทาการจอง ท่านต้ องนาแผ่นดูดซึมและตะกร้ อครอบปากที่ผา่ นเกณฑ์ที่
กาหนดมาด้ วย หากบริ ษัทฯไม่ได้ รับการแจ้ งล่วงหน้ า ท่านอาจจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ นาสุนขั นาทางขึ ้น
เครื่ องบิน ในกรณีที่จานวนสุนขั นาทางที่ได้ รับอนุญาตเต็มจานวนที่จากัดแล้ ว สุนขั นาทางนันอาจไม่
้
ได้
รับอนุญาตให้ ขึ ้นเครื่ องบิน หากท่านไม่นาแผ่นดูดซึมและตะกร้ อครอบปากมาด้ วย และต้ องการใช้
บริ การพิเศษเหล่านี ้ หรื อแจ้ งบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาวะด้ านสุขภาพตามข้ อ 3.4 ท่านต้ องทาการจองผ่าน
ศูนย์บริ การลูกค้ าสัมพันธ์ ของนกสกู๊ต หรื อ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ าสัมพันธ์ของนกสกู๊ต โดยทันทีที่
ได้ รับเอกสารยืนยันกาหนดการเดินทางแล้ ว ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรื อบริ การใดๆ
ในข้ อ 3.5 ไม่สามารถทาการจองโดยวิธีอื่นได้
3.6 ที่นงั่ พิเศษ
สาหรับผู้โดยสารที่ต้องการที่นงั่ พิเศษจะต้ องแจ้ งบริ ษัทล่วงหน้ า ณ เวลาที่ทาการจอง นกสกู๊ต จะคิดค่าบริ การ
ด้ วยอัตราค่าบริ การสาหรับผู้โดยสารสองท่าน ท่านต้ องทาการเลือกที่นงั่ ล่วงหน้ าและชาระเงินตามอัตราค่าโดยสารที่ระบุ
ในตารางค่าโดยสารเพื่อการประกันที่นงั่ ที่ติดกัน การจองต้ องทาผ่านศูนย์บริ การลูกค้ าสัมพันธ์ ของนกสกู๊ต ผู้โดยสารที่
ต้ องการที่นงั่ พิเศษในการเดินทางโดยหลายสายการบินไม่สามารถซื ้อที่นงั่ เพิ่มเติมผ่านวิธีอื่นได้

3.7 การจัดที่นงั่
แม้ วา่ บริ ษัทฯจะพยายามทาตามคาขอในการสารองที่นงั่ ของท่าน นกสกู๊ตจะไม่รับประกันแก่ทา่ นในที่นงั่ ที่ระบุ
ใดๆ แม้ วา่ ท่านจะได้ จา่ ยเงินสาหรับที่นงั่ แล้ ว บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นที่นงั่ ในเวลาใดๆ แม้ วา่ ท่านจะได้ ขึ ้น
เครื่ องบินไปแล้ วก็ตาม ทังนี
้ ้ เพื่อความปลอดภัย เพื่อการจัดการ หรื อเพื่อเหตุผลอื่นตามดุลยพินจิ ของบริ ษัทฯ
3.8 ข้ อมูลส่วนตัว
นกสกู๊ต จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยเรื่ องข้ อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ท่านยอมรับและตกลงว่า ข้ อมูล
ส่วนตัว (ซึง่ รวมถึง ข้ อมูลด้ านสุขภาพที่จาเป็ น) ที่ให้ แก่บริ ษัทฯนัน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจองและการยืนยันการ
จองดังกล่าวแก่ทา่ น การให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาการบริการและเครื่ องมือต่างๆ การช่วยเหลือการย้ ายถิ่น
และกระบวนการการตรวจคนเข้ าเมือง การจัดทาบัญชี การรวมยอดสินค้ าและบริ การและการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบบัตรเครดิตและบัตรอื่นๆ ความมัน่ คง วัตถุประสงค์ด้านการบริ หารจัดการและกฎหมาย การออกบัตร
เครดิต การทดสอบระบบ การดูแลและพัฒนา การวิเคราะห์ทางสถิติ และอานวยความสะดวกบริ ษัทฯในการ
ติดต่อกับท่านในอนาคต เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว โดยอาศัยการที่ทา่ นตกลงรับบริ การขนส่งของบริ ษัทฯ ท่านได้
อนุญาตให้ บริษัทฯเก็บข้ อมูลและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และส่งต่อไปยังสานักงานของบริษัทฯ ตัวแทนซึง่
ได้ รับการอนุญาตและหน่วยงานธุรกิจบุคคลที่สาม หน่วยงานภาครัฐ สายการบินอื่นหรื อผู้ให้ บริ การที่กล่าวถึง
ข้ างต้ น การเก็บและรักษาข้ อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของนกสกู๊ต และคามัน่ ของนก
สกู๊ต ซึง่ มีสาเนาปรากฏในwww.nokscoot.com ซึง่ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
4. ค่ าโดยสาร/ ค่ าธรรมเนียม
4.1 การครอบคลุมของค่าโดยสาร
ค่าโดยสารทีช่ าระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการเดินทางโดยเที่ยวบินตามทีร่ ะบุในการจองของท่านระหว่างท่าอากาศยาน
ต้ นทางและท่าอากาศยานปลายทางที่กาหนดไว้ เท่านัน้ ค่าโดยสารดังกล่าวไม่รวมถึงการขนส่งภาคพื ้นดิน
ระหว่างการเดินทางไปยังท่าอากาศยาน/กลับจากท่าอากาศยาน หรื อ ระหว่างท่าอากาศยานและสถานีรับส่ง
ผู้โดยสารในเมือง
4.2 ระเบียบค่าโดยสาร
บทบัญญัติบางประการของนกสกู๊ต เกี่ยวกับค่าโดยสารอาจมีความแตกต่าง ขึ ้นอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่
เลือก กรุณาตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง หากต้ องการรายละเอียดข้ อมูลเพิ่มเติม บทบัญญัติอื่นๆ มีผล
บังคับใช้ กบั ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารต่างๆ ทังหมดซึ
้
ง่ มีดงั ต่อไปนี ้
•
•
•

ค่าโดยสารของนกสกู๊ตไม่สามารถชาระคืนเงินหรื อลดชันบั
้ ตรโดยสารได้
บัตรโดยสารชันสกู
้ ๊ ตบิสไม่สามารถลดชันเป็
้ นบัตรโดยสารชันประหยั
้
ดได้
หากท่านไม่เดินทาง บริ ษัทอาจชาระคืนภาษี และค่าใช้ จ่ายแก่ทา่ นภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

1) บริ ษัทฯ ไม่จาเป็ นต้ องจ่ายคืนภาษี หรื อค่าใช้ จ่ายที่บริ ษัทฯ เก็บเพื่อ
ชาระให้ แก่หน่วยงานใด (เช่น ท่าอากาศยานหรื อรัฐบาล)
2) ท่านต้ องส่งคาขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 90 วัน หลังจากวันเดินทางที่ระบุในการจองไป
ยังที่อยูใ่ นข้ อ 14.1
3) บริ ษัทจะหักค่าธรรมเนียมการจัดการตามสมควรที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียม จากเงินที่ต้อง
ชาระคืน หากค่าธรรมเนียมดังกล่าวสูงกว่าจานวนเงินชาระคืนจะไม่มีการคืนเงิน
4.3 ภาษี และค่าใช้ จา่ ย
ก)
ท่านต้ องชาระภาษี และค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้
่รัฐบาล หน่วยงานเทศบาลหรื อสนามบินที่เกี่ยวข้ องกับการ
จอง (ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ภาษี และค่าใช้ จา่ ย”) ของท่านเรียกเก็บ ท่านจะต้ องชาระค่าการจัดการหรื อการเรี ยกเก็บของนก
สกู๊ตที่เกี่ยวข้ องกับการจองของท่าน ภาษี และค่าใช้ จา่ ยจะแสดงไว้ แยกต่างหากในกาหนดการเดินทางของท่าน โปรดทราบ
ว่าภาษี และค่าใช้ จา่ ยมักมีการเปลีย่ นแปลงหรื อเรี ยกเก็บหลังจากวันที่ทา่ นทาการจอง หากภาษี และค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บ
โดยบุคคลที่สาม เปลีย่ นแปลงหลังจากบริ ษัทฯออกรายละเอียดการเดินทางของท่านแล้ ว ท่านจะต้ องชาระส่วนที่เพิ่มขึ ้นนี ้
เช่นเดียวกัน หากภาษี และค่าใช้ จ่ายที่ทา่ นชาระเมื่อทาการจอง มีการยกเลิก หรื อปรับลดก่อนการเดินทาง ท่านจะได้ รับ
สิทธิในการรับคืนส่วนต่างที่เหลือหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดการตามสมควรแล้ ว
4.4 ค่าธรรมเนียม
การชาระสินค้ าหรื อบริ การใดๆ ของนกสกู๊ตไม่สามารถชาระเงินคืนได้ สาหรับการชาระสินค้ าหรื อบริ การใดๆ ที่
โฆษณาและเสนอโดยนกสกู๊ตแต่ดาเนินการโดยบุคคลที่สาม จะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขและข้ อตกลงของผู้ให้ บริ การนันๆ
้
4.5 การยกเว้ นกฎระเบียบ
ภายใต้ สภาวะที่จาเป็ นหรื อเหตุการณ์เศร้ าสลดที่ระบุด้านล่าง นกสกู๊ตอาจยกเว้ นการบังคับใช้ เงื่อนไขตามข้ อ 4.2
และ 4.4 กับผู้โดยสารบางท่านด้ วยดุลพินิจของบริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และผู้โดยสารอาจยกเลิกการจองและรับบัตรแทน
เงินสด ซึง่ มีมลู ค่าเทียบเท่ากับมูลค่าของกาหนดการเดินทาง ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายของสินค้ าและบริ การของบุคคลที่สาม โดยมี
อายุหก (6) เดือน สาหรับการเดินทางที่เริ่มต้ นและสิ ้นสุดภายในระยะเวลาดังกล่าว
• ในกรณีที่มีการเสียชีวต
ิ หรื อการบาดเจ็บรุนแรงของสมาชิกใกล้ ชิดในครอบครัว (ได้ แก่ คูส่ มรส
บุตร ลูกพี่ลกู น้ อง พ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย หรื อหลาน) หรื อการเสียชีวติ หรื อการบาดเจ็บรุนแรงของ
ผู้โดยสารเอง บริ ษัทฯ จะออกบัตรแทนเงินสดเต็มจานวน ซึง่ ไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยของสินค้ าและ
บริ การของบุคคลที่สามในกรณีการเสียชีวิตของผู้โดยสารนันก่
้ อนขึ ้นเครื่ องบิน นกสกู๊ตอาจใช้
ดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการขอเอกสารหลักฐาน ตัวอย่างเช่น ใบรับรองทาง
การแพทย์หรื อใบมรณบัตร

•

ในกรณีที่ผ้ โู ดยสารไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากการทุพพลภาพ/
เงื่อนไขทางการแพทย์ นกสกู๊ตอาจใช้ ดลุ ยพินิจของบริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ในการขอเอกสาร
หลักฐาน ตัวอย่างเช่น เอกสารทางการแพทย์ ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้โดยสารมีสภาพร่างกายที่
ไม่เหมาะสมแก่การเดินทาง

5. การจองที่น่ ัง/ การชาระเงิน
5.1 การยืนยันการจอง
การจองจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อนกสกู๊ตหรื อตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทฯ ได้ ยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว
บริ ษัทฯ จะออกเอกสารยืนยันการเดินทางสาหรับการจองที่ทากับนกสกู๊ตโดยตรง หากมีการร้ องขอ ผู้แทนซึง่ ได้ รับการ
อนุญาต สามารถออกเอกสารยืนยันกาหนดการเดินทางให้ แก่ทา่ นได้ เว้ นแต่มีการระบุเป็ นอย่างอื่น การยืนยันการจองจะมี
ขึ ้นเมื่อนกสกู๊ตได้ รับการชาระเงินเต็มจานวนแล้ ว นอกจากการจองแล้ ว ท่านต้ องลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง รับบัตร
โดยสารขึ ้นเครื่ องบิน และแสดงเอกสารที่จาเป็ นทังหมด
้
(เช่น หนังสือเดินทาง) เพื่อขึ ้นเครื่ องบินของนกสกู๊ต ท่านอาจถูก
ขอให้ แสดงบัตรเครดิตที่ใช้ ในการจอง
5.2 การชาระเงิน
นกสกู๊ตหรื อตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่าบริ ษัทฯ ยอมรับการชาระเงินด้ วยวิธี
ใดบ้ าง การชาระเงินต้ องกระทาในเวลาที่ทาการจอง เว้ นแต่ได้ รับการอนุญาตให้ ชาระเงินโดยบางวิธีหรื อนโยบายการจอง
สาหรับหมูค่ ณะ หากมีการอนุญาตในช่วงเวลาระหว่างการจองและการชาระเงิน บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนซึง่ ได้ รับอนุญาต
จะแจ้ งระยะเวลานันแก่
้ ทา่ น การจองใดๆ ที่ไม่ได้ ชาระเงินเต็มจานวนภายในเวลาที่กาหนดจะถูกยกเลิก หากมีการชาระ
เงินบางส่วนแล้ ว ท่านจะถูกยึดค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้ องและค่าใช้ จา่ ยโดยไม่มีการคืนเงิน และท่านยอมรับ
ว่านกสกู๊ตไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ นกสกู๊ต อาจใช้ ดลุ ยพินิจของบริษัทฯแต่ผ้ เู ดียวในการทารายการจองของท่านอีกครัง้ ใน
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าโดยสารที่แตกต่างกัน
5.3 ความสมบูรณ์ของการจอง
บริ ษัทฯไม่อนุญาตให้ มกี ารจองแบบเปิ ดช่วงเวลาเดินทาง ท่านต้ องยืนยันระบุเทีย่ วบินและระบุวนั ที่ในการจอง
5.4 การโอนการจอง
การจองไม่สามารถโอนเปลีย่ นแปลงไปยังบุคคลอื่นได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตตามกฎระเบียบและต้ องชาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าโดยสารส่วนต่างตามเกณฑ์ หากได้ รับอนุญาต การจองอาจโอนเปลีย่ นแปลงได้ หากยังไม่มี
การบิน ท่านไม่อาจขาย แลก หรื อใช้ การจองเป็ นของขวัญได้ บริ ษัทฯ จะปฏิเสธการรับบุคคลอื่นที่แสดงตนใน
การเดินทางภายใต้ การจองของท่าน อีกทัง้ ค่าโดยสารทีเ่ กี่ยวข้ องทังหมด
้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายจะถูกยึด
ชื่อของผู้โดยสารต้ องตรงกับชื่อในเอกสารของทางการที่ออกโดยรัฐบาล เช่น หนังสือเดินทางของท่าน

5.5 การเปลีย่ นแปลงการจอง
บริ ษัทฯไม่อนุญาตให้ มกี ารเปลีย่ นแปลงที่ไม่เสียค่าบริ การและ/หรื อเป็ นแบบเปิ ดช่วงเวลาเดินทาง ข้ อตกลงและ
เงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงการจองขึ ้นอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารทีถ่ กู เลือกและระบุ
ในการจองของท่าน กรุณาตรวจสอบกฎระเบียบข้ อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โดยทัว่ ไปในกรณีทกี่ ารเปลีย่ นแปลง
สามารถกระทาได้ ขอบเขตการเปลีย่ นแปลงอาจถูกจากัด และการเปลีย่ นแปลงอาจมีคา่ ธรรมเนียมและค่า
โดยสารส่วนต่างตามเกณฑ์ที่ปรับใช้ สาหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ และอัตราค่าโดยสารการให้ บริการระหว่างสายการ
บินทังหมด
้
ซึง่ มีบางส่วนของการเดินทางที่ดาเนินการโดยสายการบินภาคีที่ใช้ รหัสเทีย่ วบินร่วมกันนันๆ
้ ไม่
สามารถทาการเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง เวลา หรื อเมืองต้ นทางและปลายทางได้
5.6 ระยะเวลาผ่อนผัน
เพื่อเป็ นการช่วยเหลือผู้โดยสารเมื่อเกิดข้ อผิดพลาดระหว่างการจอง บริ ษัทฯกาหนดระยะเวลาผ่อนผันเป็ นเวลา
สิบสอง(12) ชัว่ โมง นับแต่เวลาจอง ซึง่ จะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นแปลง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
- การเปลีย่ นแปลงที่ร้องขอเป็ นการเปลีย่ นแปลงวันที่ เวลาเที่ยวบิน หรื อชื่อผู้โดยสาร
- ต้ องชาระส่วนต่างค่าใช้ จ่ายและไม่มีการชาระเงินคืน หากผู้โดยสารขอลดชันโดยสาร
้
- ไม่อนุญาตให้ เปลีย่ นแปลงต้ นทาง/จุดหมายปลายทาง
- ไม่อนุญาตให้ เพิ่มหรื อยกเลิกเที่ยวบิน
ผู้โดยสารต้ องทาการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดการจองผ่านระบบออนไลน์หรื อ “จัดการการจองของฉัน”
(Manage my Booking) ที่ www.nokscoot.com หรื อติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ าสัมพันธ์ภายใน 12 ชัว่ โมงหลังการจอง การ
เปลีย่ นแปลงใดกระทาหลังจากนี ้จะมีคา่ ใช้ จา่ ยตามค่าธรรมเนียมที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียมของนกสกู๊ต
6. สัมภาระ
6.1 สัมภาระที่ได้ รับอนุญาต
ก) ผู้โดยสารสามารถนาสัมภาระพกพาติดตัวขึ ้นเครื่ องบินในปริ มาณที่จากัดตามเงื่อนไขนี ้ (ดูข้อ 6.2 และ
6.3) และกฎระเบียบของสินค้ าประเภทต่างๆ ที่ระบุในรายละเอียดการเดินทางของท่าน (ดูกฎระเบียบค่าโดยสาร) ทารกที่
ไม่มีที่นงั่ มิได้ รับสิทธิให้ นาสัมภาระพกพาขึ ้นเครื่ องบิน
ข) สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนที่ได้ รับอนุญาตจะแตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับอัตราค่าโดยสาร
ผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจไม่รวมสิทธิในการขนสัมภาระลงทะเบียนใดๆ บางประเภทอาจมีคา่ ธรรมเนียม
ขันต
้ ่าสาหรับสัมภาระลงทะเบียน สิทธิของท่านขึ ้นอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ทา่ นเลือกตามที่ระบุใน
รายละเอียดกาหนดการเดินทาง กรุณาตรวจสอบกฎระเบียบสาหรับข้ อมูลรายละเอียดเพิม่ เติม สัมภาระ
ลงทะเบียนต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขนี ้ ทารกที่ไม่มีที่นงั่ มิได้ รับสิทธิในการขนสัมภาระลงทะเบียน
ค) หากนกสกู๊ตกาหนดให้ หรื ออนุญาตให้ ซื ้อที่นงั่ เพิ่มเติม ที่นงั่ เหล่านี ้จะไม่มีสมั ภาระลงทะเบียนและ
สัมภาระติดตัวที่ได้ รับอนุญาต

ง) สาหรับการเดินทางระหว่างสายการบิน สัมภาระที่ได้ รับอนุญาตจะถูกกาหนดสาหรับแต่ละช่วงของการ
เดินทาง สัมภาระที่เกินกาหนดอาจขอขนส่งไปด้ วยได้ โดยชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่างหาก
สาหรับแต่ละช่วงของการเดินทาง
6.2 สิง่ ของต้ องห้ าม
นกสกู๊ตไม่อนุญาตให้ ขนส่งและท่านจะต้ องไม่นาสิง่ ของดังต่อไปนี ้ขึ ้นเครื่ องบินกับสัมภาระพกพาหรื อ
สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน
• วัตถุต้องห้ ามตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์หรื อคาสัง่ ที่
เกี่ยวข้ อง
• อาวุธทุกประเภทรวมถึงกระสุนปื น
• สิง่ ของที่อาจเป็ นอันตรายต่อเครื่ องบินหรื อบุคคล หรื อทรัพย์สน
ิ บนเครื่ องบิน หรื อสิง่ ของที่อาจเป็ น
อันตรายในภายหลัง ตามที่ระบุในกฎเกณฑ์สนิ ค้ าอันตรายขององค์กรการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) และข้ อแนะนาทางเทคนิคสาหรับการขนส่งวัตถุอนั ตรายอย่างปลอดภัยทาง
อากาศ และสมาพันธ์การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ทังนี
้ ้ ท่านสามารถขอ
รายละเอียดเพิม่ เติมจากนกสกู๊ตได้
• สิง่ ของที่ บริ ษัทฯ กาหนดตามหลักเหตุผลว่าไม่เหมาะสมกับการนาขึ ้นเครื่ องบิน เนื่องจากมี
อันตราย ไม่ปลอดภัยหรื อเนื่องจากมีน ้าหนัก ขนาด รูปร่าง ลักษณะไม่เหมาะสม หรื อแตกหักง่าย
หรื อเน่าเสียง่าย
• สัตว์
• กระเป๋ าเดินทางและกระเป๋ าสีเ่ หลีย่ มขนาดเล็กที่บรรจุสงิ่ ของอันตราย เช่น แบตเตอรี่ ลเิ ธียม หรื อ
อุปกรณ์ เกี่ยวกับดอกไม้ เพลิงและ
• สิง่ ของป้องกันตัว เช่น ดอกจันทน์เทศ สเปรย์พริ กไทย เป็ นต้ น ซึง่ มีสว่ นประกอบของสารระคาย
เคือง หรื อสารที่ทาให้ ทพุ พลภาพล้ วนต้ องห้ ามทังสิ
้ ้น
หากบริ ษัทฯ พบว่าท่านนาสิง่ ของต้ องห้ ามเหล่านี ้ติดตัวมา บริ ษัทฯอาจดาเนินการใดๆ ที่บริ ษัทฯ พิจารณาว่า
เหมาะสมและสมเหตุสมผลตามสถานการณ์ เช่น ทิ ้งสิง่ ของเหล่านี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทา่ นทราบ นกสกู๊ตจะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆหรื อการสูญหายที่เกิดขึ ้นจากสิง่ ของต้ องห้ ามทีน่ าขึ ้นเครื่ องบิน ทังๆ
้ ทีเ่ ป็ นสิง่ ของต้ องห้ าม
6.3 ข้ อจากัดสาหรับสัมภาระพกพา
ก) สัมภาระพกพาทังหมดต้
้
องเป็ นไปตามข้ อจากัดด้ านขนาดและน ้าหนัก ท่านต้ องไม่รวมสิง่ ของต่อไปนี ้
ในสัมภาระพกพา ได้ แก่ มีด สิง่ ของมีคมหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อการตัดใดๆ ไม่วา่ จะมีความยาวเท่าใด และเป็ นโลหะหรื อ
วัสดุอื่นๆ เข็ม อุปกรณ์กีฬา ซึง่ สิง่ ของเหล่านี ้ต้ องบรรจุในสัมภาระลงทะเบียน สิง่ ของเหล่านี ้ไม่สามารถนาไปกับสัมภาระ
พกพาหรื อนาไปด้ วยตนเอง หากไม่ปฏิบตั ิตาม สิง่ ของเหล่านี ้จะถูกนาออกโดยไม่มีการแจ้ งให้ ทา่ นทราบและไม่มีการส่งคืน

ข) ผู้โดยสารที่พกพาเข็มฉีดยาใต้ ผิวหนัง ต้ องสาแดง ณ จุดตรวจสอบ หากเป็ นไปได้ จะต้ องแสดงเอกสาร
หรื อ หลักฐานระบุตวั ตนเพื่อยืนยันสภาวะทางการแพทย์ของผู้โดยสาร รวมถึงมีการติดป้ายแสดงชนิด
ของยา ชื่อผู้ผลิต ฉลากยาบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของยาที่พกพา กรุณาติดต่อนกสกู๊ตหากท่านมีข้อสงสัย
เพิ่มเติม
ค) นกสกู๊ตไม่รับผิดชอบต่อสิง่ ของใดๆ ที่บริ ษัทฯ ปฏิเสธการขนส่งและไม่ได้ รับการขนส่งในฐานะสัมภาระ
ลงทะเบียน บริ ษัทไม่รับผิดชอบหรื อมีภาระผูกพันใดๆ ต่อสิง่ ของทีถ่ กู นาออกจากสัมภาระของท่านที่ทา่ อากาศยานโดย
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ง) สิง่ ของพิเศษที่ไม่สามารถนาขึ ้นเครื่ องบินแบบสัมภาระพกพา แต่อาจถือว่าเป็ นสัมภาระลงทะเบียนโดย
ไม่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสาหรับสัมภาระลงทะเบียนตามที่ระบุในข้ อ 6.1 ข) ได้ แก่
• เปลเด็ก
• ที่นงั่ ในรถยนต์
• เปลหาม
• รถเข็นเด็ก และ
• เครื่ องช่วยเดิน
จ) นกสกู๊ตสงวนสิทธิในการตรวจสอบสิง่ ที่อยูใ่ นสัมภาระ ไม่วา่ จะเป็ นสัมภาระชนิดใดหรื อประเภทใด
รวมถึงสัมภาระประเภทที่ต้องชาระค่าสัมภาระพิเศษด้ วย อนึง่ ขอแนะนาให้ ผ้ โู ดยสารขึ ้นเครื่ องบินก่อนเวลาทีก่ าหนด
6.4 ข้ อจากัดสาหรับสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน
ก) ท่านต้ องไม่รวมสิง่ ของต่อไปนี ้ในสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน
• สิง่ ของที่แตกหักง่าย บอบบาง หรื อเน่าเสียง่าย
• คอมพิวเตอร์
• สิง่ ของที่มค
ี า่ เช่น เงิน เครื่ องประดับเพชรพลอย โลหะมีคา่ เครื่ องเงิน
• เอกสารที่เปลีย่ นมือได้ เอกสารการถือหุ้น ตราสารและเอกสารทีม
่ คี ณ
ุ ค่าอื่นๆ
• กล้ องถ่ายรู ป
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สว่ นบุคคล
• สินค้ าหรื อเอกสารทางธุรกิจ หรื อ
• หนังสือเดินทางหรื อเอกสารการเดินทางอื่นๆ
ข) เนื่องจากเป็ นภาระผูกพันหรื อข้ อจากัดความรับผิดของนกสกู๊ต (ดูข้อ 6.5 และ 13) บริ ษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายซึง่ มีเหตุมาจากความไม่สะดวก ค่าใช้ จ่าย หรื อการสูญหายหรื อความเสียหายที่
ท่านต้ องชาระอันเป็ นผลมาจากความเสียหาย ล่าช้ าหรื อสูญหาย หากท่านไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบของบริ ษัท
ฯ และบรรจุสงิ่ ของดังกล่าวในสัมภาระลงทะเบียน ไม่วา่ บริ ษัทฯ จะทราบหรื อไม่ก็ตาม สิง่ ของดังกล่าวควร
บรรจุในสัมภาระพกพา ทังนี
้ ้ท่านยังคงต้ องปฏิบตั ิตามข้ อจากัดทีเ่ กี่ยวข้ องในด้ านขนาดและน ้าหนัก

ค) สัมภาระลงทะเบียนทังหมดต้
้
องเป็ นไปตามข้ อจากัดที่เกี่ยวข้ องในด้ านขนาดและน ้าหนัก หากบริ ษัทฯ
ประเมินว่าสัมภาระชิ ้นใดผิดปกติหรื อมีขนาดใหญ่ รวมทังอุ
้ ปกรณ์กีฬา จะถูกแยกและ/หรื อต้ องชาระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียม
ง) ด้ วยเหตุผลด้ านสุขภาพและความปลอดภัย นกสกู๊ตสงวนสิทธิไม่ยอมรับสิง่ ของบางอย่างเป็ นสัมภาระที่
ต้ องลงทะเบียน หากมีน ้าหนักเกิน 32 กิโลกรัม
จ) บริ ษัทฯไม่มีบริ การการขนส่งสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนระหว่างเทีย่ วบินของนกสกู๊ตเอง หรื อระหว่าง
เที่ยวบินของนกสกู๊ตกับของสายการบินอื่น ท่านต้ องรับผิดชอบในการเลือกใช้ บริ การการขนส่งสัมภาระ
หรื อรับสัมภาระลงทะเบียน และลงทะเบียนใหม่อีกครัง้ ในเที่ยวบินถัดไป ในการลงทะเบียนใหม่ ท่าน
จะต้ องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้ าเมืองและพิธีทางศุลกากรทังหมด
้
ณ ท่าอากาศยานที่ทาการต่อ
เที่ยวบิน ทังนี
้ ้ ท่านมีหน้ าทีจ่ ดั เตรี ยมเอกสารการเดินทางและตรวจลงตราประทับทีก่ าหนดทังหมดเอง
้
6.5 สิง่ ของมีคา่
นกสกู๊ตไม่มีบริ การสาหรับการประเมินราคาหรื อบริ การประกันภัยใดๆ บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย
รายจ่ายที่เกี่ยวกับความเสียหาย หรื อการสูญหายที่ทา่ นประสบ เนื่องมาจากการสูญหายหรื อความเสียหายของสิง่ ของมี
ค่าของท่าน
6.6 สัมภาระที่มีน ้าหนักเกิน
เพื่อความปลอดภัย ท่านไม่สามารถนาสัมภาระพกพาขึ ้นเครื่ องบินได้ มากกว่าที่กาหนด (ดูข้อ 6.1) หากท่าน
ลงทะเบียนสัมภาระเกินว่าจานวนสัมภาระที่ได้ รับอนุญาต บริ ษัทฯ อาจรับสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินโดยคิด
ค่าธรรมเนียม ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ระวางบรรทุกของเครื่ องบินและดุลพินิจของบริ ษัทฯแต่เพียงผู้เดียว โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดเพิม่ เติมจากตารางค่าธรรมเนียม
6.7 การตรวจค้ น/ การรักษาความปลอดภัย
ก) พนักงานของนกสกู๊ต เจ้ าหน้ าที่ของท่าอากาศยาน/พนักงานของรัฐบาลอาจ
• ขอตรวจค้ นเสื ้อผ้ าและตรวจค้ นร่ างกายของท่าน
• ขอตรวจค้ นหรื อตรวจสอบสัมภาระ และ
• ตรวจค้ นหรื อตรวจสอบสัมภาระของท่านโดยมีหรื อไม่มีทา่ นปรากฏตัว
ข) จากผลของการตรวจค้ น หรื อในกรณีที่ทา่ นปฏิเสธการให้ ตรวจค้ นร่างกายหรื อสัมภาระ บริ ษัทฯอาจปฏิเสธ
ที่ จะให้ บริ การท่านหรื อขนส่งสัมภาระของท่าน และอาจส่งสัมภาระของท่านไปยังเจ้ าหน้ าที่ทา่ อากาศยานหรื อเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ ในกรณีที่บริ ษัทฯปฏิเสธทีจ่ ะให้ บริ การท่านเมื่อท่านไม่ยอมให้ ตรวจค้ น ตัว๋ โดยสารของท่านจะถูกริ บโดยไม่มกี ารคืน
เงิน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของนกสกู๊ตแต่เพียงผู้เดียว

ค) หากการตรวจค้ นหรื อตรวจสอบก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ตวั ท่าน หรื อการตรวจค้ นหรื อตรวจสอบ หรื อ
เอ็กซเรย์ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สมั ภาระของท่าน บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนันๆ
้ เกิน
กว่าทีก่ าหนดไว้ ในอนุสญ
ั ญาที่มีผลบังคับใช้
7. การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง/ การขึน้ เครื่องบิน
7.1 กาหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง
กาหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางอาจถูกบังคับใช้ อย่างเคร่งครัด ท่านต้ องมาปรากฏตัว พร้ อมแสดง
หลักฐานการจอง สัมภาระ เอกสารราชการ และสิง่ ของอื่นๆ ที่จาเป็ นต่อการเดินทางอย่างน้ อยเก้ าสิบ (90) นาทีก่อนเวลา
เดินทางของเที่ยวบินของท่าน ท่านอาจถูกขอให้ แสดงบัตรเครดิตที่ใช้ ในการจอง เคาน์เตอร์ ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการ
เดินทางจะปิ ดรับในเวลาหกสิบ (60) นาทีก่อนเวลาเดินทางของเทีย่ วบิน ท่านจะต้ องลงทะเบียนเพือ่ ยืนยันการเดินทาง
สาหรับแต่ละส่วนของเที่ยวบินภายในระยะเวลาที่ระบุสดุ ท้ าย ท่านจะต้ องผ่านพีธีการการตรวจคนเข้ าเมืองและพิธีทาง
ศุลกากรทังหมดที
้
่ทา่ อากาศยานที่ตอ่ เที่ยวบิน ท่านต้ องรับผิดชอบการจัดเตรี ยมวีซา่ และเอกสารทีใ่ ช้ การเดินทางตามที่
กาหนดทังหมด
้
7.2 ตัว๋ โดยสารและป้ายสัมภาระ
บริ ษัทฯ จะออกตัว๋ โดยสารและป้ายสัมภาระสาหรับสัมภาระทีต่ ้ องลงทะเบียน กรุณาเก็บเอกสารเหล่านี ้
ไว้ กบั ตัวจนกว่าการเดินทางกับนกสกู๊ตจะสิ ้นสุดลง
7.3 กาหนดการขึ ้นเครื่ องบิน
ท่านจะต้ องไปถึงประตูทางออกขึ ้นเครื่ องบินก่อนกาหนดการเดินทางอย่างน้ อยสีส่ บิ ห้ า (45) นาทีกอ่ นเวลา
เดินทางของเที่ยวบินของท่าน
7.4 การปฏิเสธไม่ขนส่ง
หากท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อบังคับที่กาหนดในข้ อ 7.1 และ/หรื อ 7.3 นกสกู๊ตอาจไม่ยอมรับทาการขนส่ง
ท่าน ในกรณีดงั กล่าว ท่านจะไม่สามารถเรี ยกคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บทีเ่ กี่ยวข้ อง ที่ทา่ นได้ ชาระ
ไปแล้ ว ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของนกสกู๊ตแต่เพียงผู้เดียว
8. การปฏิเสธการขนส่ ง/ การปฏิเสธการขึน้ เครื่องบิน
8.1 สิทธิในการปฏิเสธการขนส่ง
แม้ วา่ ท่านจะทาการจองแล้ ว นกสกู๊ตอาจปฏิเสธทาการขนส่งท่านและสัมภาระของท่าน หากบริ ษัทฯใช้ ดลุ พินจิ
ในการพิจารณาแล้ ว เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว หรื ออาจเกิดขึ ้น (บริ ษัทฯอาจขอให้ ทา่ นลงจากเครื่ องบินแม้ วา่ ท่าน
จะขึ ้นเครื่ องบินเรี ยบร้ อยแล้ วก็ตาม)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หากการเดินทางของท่านหรื อการขนส่งสัมภาระของท่านก่อให้ เกิดอันตรายหรื อความเสีย่ งต่อเครื่องบิน
หรื อส่งผลต่อความปลอดภัย หรื อสุขภาพของบุคคลใดบนเครื่ องบิน
หากการเดินทางของท่านหรื อการขนส่งสัมภาระของท่านส่งผลร้ ายแรงต่อความสะดวกสบายของบุคคล
ใดบนเครื่ องบิน
หากการเดินทางของท่านจะขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ คาสัง่ หรื อขันตอนการเข้
้
าเมืองจากประเทศที่
ท่านจะเดินทางไปหรื อจะเดินทางออกจาก
หากท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถกู ต้ องหรื อเอกสารการเดินทางเหล่านันเสี
้ ยหายหรื อถูกเปลีย่ นเพื่อ
ทาลาย ท่านต้ องการเข้ าประเทศที่ทา่ นพักระหว่างการเดินทางแต่ทา่ นไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถกู ต้ อง
ท่านทาลายเอกสารการเดินทางระหว่างเที่ยวบิน หรื อปฏิเสธการส่งมอบเอกสารการเดินทางให้ แก่ลกู เรื อ
หรื อไม่แสดงเสร็ จรับเงินเมื่อได้ รับการร้ องขอ
เนื่องจากท่านปฏิเสธการตรวจสอบด้ านความปลอดภัย ในการตรวจค้ นร่างกายหรื อสัมภาระของท่าน
เนื่องจากท่านไม่สามารถพิสจู น์ได้ วา่ ได้ ทาการจอง
หากท่านไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรื อคาสัง่ ทีก่ าหนด หรื อเงื่อนไขฉบับนี ้
หากท่านไม่สามารถดาเนินการลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง หรื อมาถึงประตูทางออกขึ ้นเครื่ องบินช้ า
กว่าเวลาที่กาหนด (ดูข้อ 7.1 และ 7.3)
เนื่องจากท่านไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ของพนักงานภาคพื ้นดินของบริษัทฯ หรื อลูกเรื อบนเครื่ องบิน
เนื่องจากท่านไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดทางการแพทย์ของบริ ษัทฯ (ดูข้อ 3.4)
หากท่านต้ องการความช่วยเหลือพิเศษแต่ทา่ นไม่ได้ แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ า (ดูข้อ 3.5)
หากท่านอยูใ่ นอาการมึนเมา หรื อบริ ษัทฯ เชื่อโดยสมเหตุผลว่าท่านอยูใ่ นอาการมึนเมา หรื อเมาสุรา
หรื อสารเสพติด
หากท่านมีสารเสพติดไว้ ในครอบครองโดยผิดกฏหมาย หรื อบริ ษัทฯ เชื่อโดยสมเหตุผลว่าท่านมีสารเสพ
ติดไว้ ในครอบครองโดยผิดกฏหมาย
หากบริ ษัทฯ เชื่อโดยสมเหตุผลว่าสภาวะด้ านร่างกายและจิตใจของท่านเป็ นอันตรายหรื อมีความเสีย่ ง
ต่อตัวท่านเอง ต่อเครื่ องบิน หรื อบุคคลใดก็ตามบนเครื่ องบิน
หากท่านข่มขู่ เหยียดหยาม หรื อใช้ คาพูดดูหมิ่นพนักงานภาคพื ้นดินหรื อลูกเรื อของบริษัทฯ หรื อกระทา
การในลักษณะข่มขู่
หากท่านก่ออาชญากรรมระหว่างการลงทะเบียนเพื่อขึ ้นเครื่ องบิน การขึ ้นเครื่ องบินหรื อขณะอยูบ่ น
เครื่ องบิน
หากท่านตังใจรบกวนการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ของพนักงานภาคพื ้นดินหรือลูกเรื อบนเครื่ องบิน
หากท่านทาให้ เครื่ องบินหรื อบุคคลใดบนเครื่ องบินมีอนั ตราย
หากท่านกระทาการข่มขูค่ กุ คาม
เนื่องจากท่านได้ ประพฤติผิดในเที่ยวบินก่อนหน้ านี ้ และบริ ษัทฯ เชื่อว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดซ ้าได้

•
•

เนื่องจากท่านไม่สามารถพิสจู น์ให้ บริ ษัทฯ เชื่อได้ วา่ ท่านเป็ นบุคคลที่ระบุไว้ ใน
การจองเที่ยวบิน ที่ทา่ นต้ องการเดินทาง
เนื่องจากการจองของท่าน
1) ไม่ได้ ชาระเงิน
2) ถูกเปลีย่ นโอน
3) ได้ มาอย่างไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
4) ได้ มาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรื อตัวแทนที่ได้ รับการอนุญาตของบริ ษัทฯ
5) มีการเปลีย่ นแปลงซึง่ ไม่ได้ ดาเนินการโดยบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนที่ได้ รับการอนุญาตของบริ
ษัทฯ หรื อ
6) เป็ นการปลอมแปลงหรื อไม่สมบูรณ์ด้วยประการอื่น

8.2 การไม่ชดใช้
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ระบุในข้ อ 8.1 ท่านจะถูกริ บค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่างๆ และท่าน
ยอมรับว่านกสกู๊ตไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อท่าน
8.3 การปฏิเสธมิให้ ขึ ้นเครื่ องบิน
ในการจองที่นงั่ นัน้ อาจมีการจองเกิดขึ ้นเกินกว่าจานวนที่นงั่ นัน้ จึงหมายความว่า มีทางเป็ นไปได้ ที่จะมีการจอง
มากกว่าที่นงั่ ที่มีอยูใ่ นเที่ยวบินของท่าน ในสถานการณ์นี ้ บริ ษัทฯอาจจาเป็ นทีจ่ ะต้ องปฏิเสธการขนส่งผู้โดยสารคนหนึง่
หรื อมากกว่านัน้ หากท่านถูกปฏิเสธมิให้ ขึ ้นเครื่ องบินเนื่องจากมีการจองเกินจานวนและโดยมิใช่เหตุการณ์ใดๆ ที่ระบุใน
ข้ อ 8.1 นกสกู๊ตจะพยายามทาทุกวิถีทางให้ ทา่ นได้ เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุในการจองของท่านโดยเร็วที่สดุ
ท่านอาจได้ รับสิทธิเพิ่มเติมตามกฎหมายหรื อระเบียบของรัฐ ท้ องถิ่น หรื อตามนโยบายของบริ ษัท ฯหากไม่มกี ฎหมาย
กาหนดไว้ บริ ษัทฯ จะไม่บงั คับใช้ ข้อ 8.3 หากท่านไม่สามารถดาเนินการตามเงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการ
เดินทางและการขึ ้นเครื่ องตามข้ อ 7
9. การเปลี่ยนแปลงตารางบิน/ เหตุขัดข้ องในการบิน
9.1 การเปลีย่ นตารางบิน / เหตุขดั ข้ อง
ก) แม้ วา่ นกสกู๊ตจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้ บริ การขนส่งแก่ทา่ นในวัน/เวลาที่ระบุไว้ ใน
กาหนดการเดินทาง บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับประกันตารางบินได้ ตารางบินนันสามารถเปลี
้
ย่ นแปลงได้
ตลอดเวลา และไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาระหว่างท่านกับนกสกู๊ตภายใต้ เงื่อนไขนี ้
ข) กาหนดการเดินทางของท่าน ไม่วา่ จะออกโดยนกสกู๊ตหรื อตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของบริษัทฯ จะระบุ
วันและเวลาออกเดินทาง หากสิง่ เหล่านี ้จาเป็ นต้ องมีการเปลีย่ นแปลง นกสกู๊ตหรื อตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทฯ จะ
พยายามติดต่อท่านในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนการเดินทาง ทังนี
้ ้ท่านต้ องให้ ข้อมูลการติดต่อแก่บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนที่
ได้ รับอนุญาต ได้ แก่ อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถกู ต้ อง

นกสกู๊ต และ/หรื อ ตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อท่านในความสูญเสียที่ทา่ นอาจ
ได้ รับหากความพยายามในการดาเนินการนันไม่
้ บรรลุผล ก่อนการเดินทางโปรดตรวจสอบว่าวันและเวลาเดินทางของ
เที่ยวบินที่ทา่ นจองมีการเปลีย่ นแปลงหรื อไม่ บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นหากท่านไม่ปฏิบตั ิ
ตาม เว้ นแต่มีการระบุไว้ ในอนุสญ
ั ญาใดที่มีผลบังคับใช้
9.2 การเปลีย่ นแปลงตารางบิน: สิทธิในการเลือกของท่าน
หากนกสกู๊ตจาเป็ นต้ องเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิกตารางบิน ก่อนเวลาเดินทางของท่าน เป็ นเวลามากกว่ายี่สบิ สี่
(24) ชัว่ โมง บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของบริษัทฯ จะพยายามแจ้ งให้ ทา่ นทราบตามข้ อ 9.1 ข) และจัดเตรียม
หนึง่ ในตัวเลือกดังต่อไปนี ้ไว้ ให้ ทา่ น
• ทาการจองซ ้าโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมสาหรับเที่ยวบินอื่นที่มท
ี า่ อากาศยานต้ นทางและท่าอากาศ
ยานปลายทางเดียวกันภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันทีเ่ ที่ยวบินทีท่ า่ นได้ สารองที่นงั่ ไว้ ถกู เปลีย่ นแปลง
หรื อหากนกสกู๊ตจะไม่ให้ บริ การการบินในจุดหมายปลายทางดังกล่าวอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกจอง
ซ ้าโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยเพิม่ เติมสาหรับการเดินทางไปยังท่าอากาศยานปลายทางอีกแห่งในวันใดก็
ตามทีย่ งั สามารถสารองที่นงั่ ได้
• บัตรแทนเงินสดที่มม
ี ลู ค่าเท่ากับกาหนดการเดินทาง ซึง่ มีอายุ หก (6) เดือนนับจากวันที่ออกบัตรแทน
เงินสดนี ้ ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายสาหรับสินค้ าและบริ การโดยบุคคลที่สาม
• ทางเลือกอื่นๆที่กาหนดไว้ สาหรับการเปลีย่ นแปลงตารางบินของนกสกู๊ต
• หากนกสกู๊ตจะไม่ให้ บริ การการบินไปยังท่าอากาศยานปลายทางดังกล่าวอีกต่อไป บริ ษัทฯ จะคืนค่า
โดยสารและภาษี และการเรี ยกเก็บที่เกี่ยวข้ อง
9.3 เที่ยวบินล่าช้ า/ถูกยกเลิก (ในสถานการณ์ทคี่ วบคุมได้ )
ในกรณีที่เที่ยวบินของนกสกู๊ตเกิดการล่าช้ าหรื อถูกยกเลิกก่อนเวลาเดินทางน้ อยกว่ายี่สบิ สี่ (24) ชัว่ โมง บริษัทฯ
จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ คณ
ุ ได้ เดินทางไปยังท่าอากาศยานต้ นทางและท่าอากาศยานปลายทางเดิม ด้ วย
เที่ยวบินถัดไปที่ยงั มีนงั่ ว่างโดยเร็วที่สดุ เท่าทีจ่ ะสามารถทาได้ หากบริ ษัทฯไม่สามารถจัดเทีย่ วบินให้ ทา่ นได้ หรื อหากท่าน
เลือ่ นการเดินทาง บริ ษัทฯจะเสนอบัตรแทนเงินสดทีม่ ีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าในกาหนดการเดินทางของท่าน (แต่ไม่รวมจานวน
เงินสาหรับค่าสินค้ าและบริการโดยบุคคลที่สาม)โดยมีอายุหก (6) เดือนนับจากวันที่ออก สาหรับประเทศที่มีการบังคับ
การคืนเงิน บริ ษัทฯ จะคืนเงินแก่ทา่ นเป็ นมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าที่ระบุไว้ ในกาหนดการเดินทางของท่าน แต่ไม่รวม
จานวนเงินค่าสินค้ าและบริ การโดยบุคคลที่สาม) บริ ษัทจะไม่ชดเชยค่าใช้ จา่ ย หรื อรายจ่ายใดๆที่ทา่ นอาจประสบอัน
เนื่องมาจากความล่าช้ า หรื อการยกเลิกที่สามารถควบคุมได้ บริ ษัทฯขอแนะนาให้ ทา่ นทาประกันภัยการเดินทางที่
ครอบคลุมตลอดการเดินทางของท่าน

9.4 เที่ยวบินล่าช้ า/ถูกยกเลิก (ในสภาพการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ )
สภาพการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ รวมถึง (แต่มิได้ ถกู จากัด) สภาพอากาศ ณ ท่าอากาศยานต้ นทางหรื อท่าอากาศยาน
ปลายทาง หรื อระหว่างทางไปยังท่าอากาศยานอื่น การนัดหยุดงานของพนักงานที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของนกสกู๊ต
โดยตรง ข้ อจากัด/ข้ อกาหนดในการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรื อการปิ ดการขึ ้นลงของเครื่ องบิน
หากเทีย่ วบินของท่านถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริ ษัทฯจะพยายามอย่างสุดความสามารถ
เพื่อให้ ทา่ นได้ เดินทางไปยังท่าอากาศยานต้ นทางและท่าอากาศยานปลายทางเดิม โดยเที่ยวบินถัดไปที่ยงั มีนงั่ ว่าง หาก
บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเทีย่ วบินได้ หรื อหากท่านเลือ่ นการเดินทางออกไป บริ ษัทจะมอบบัตรแทนเงินสดแก่ทา่ นในมูลค่า
เทียบเท่ากับมูลค่าที่ระบุในกาหนดการเดินทาง ทังนี
้ ้ ไม่รวมจานวนเงินสาหรับค่าสินค้ าและบริ การของบุคคลที่สาม
ใบสาคัญจ่ายนี ้มีอายุหก (6) เดือนนับจากวันที่ออก
9.5 การต่อเที่ยวบิน
นกสกู๊ตจาหน่ายเที่ยวบินหนึง่ ต่อเที่ยวบิน หากท่านต้ องการต่อเทีย่ วบินกับเที่ยวบินอื่นใด ไม่วา่ จะให้ บริ การโดย
นกสกู๊ตหรื อสายการบินอื่น กรุณาเผื่อเวลาให้ เพียงพอในการเตรี ยมการ เมื่อท่านได้ ลงจากเครื่ องบินที่เดินทางมาถึงแล้ ว
ท่านจะต้ องผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง รับสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน (ถ้ ามี) จากนันไปยั
้ งเคาน์เตอร์ เพื่อ
ลงทะเบียนยืนยันการเดินทางกับเที่ยวบินทีจ่ ะเดินทางต่อไปตามนโยบายของสายการบินที่ให้ บริ การ หากการต่อเครื่ องบิน
ของท่านเป็ นเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านต้ องผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วย
นกสกู๊ตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรื อค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที่ทา่ นประสบเนื่องมาจากการพลาดการต่อ
เครื่ องบินนี ้ และพลาดการเปลีย่ นเครื่ องไปยังเที่ยวบินของนกสกู๊ต ที่อยูใ่ นกาหนดการทางเดียวกัน หรื อพลาด
การต่อเครื่ องบินนี ้เนื่องจากเที่ยวบินของบริ ษัทฯ ล่าช้ า บริ ษัทขอแนะนาเป็ นอย่างยิ่งให้ ทา่ นทาประกันภัยการ
เดินทางที่ครอบคลุมตลอดการเดินทางของท่าน
ผู้โดยสารที่พลาดการต่อเครื่ องบินของนกสกู๊ตหรื อของสายการบินใดๆ เนื่องจากเทีย่ วบินที่มาถึงล่าช้ า หรื อ ช้ า
กว่ากาหนด ต้ องรับผิดชอบในการจองเทีย่ วบินใหม่ถดั ไปและชาระเงินด้ วยตนเอง
9.6 การยกเลิกส่วนขากลับ
หากท่านพลาดเทีย่ วบินขาไปที่ทา่ นได้ จองไว้ ซึง่ รวมเทีย่ วบินทีจ่ ะเดินทางต่อไป หรื อเที่ยวบินกลับ บริ ษัทฯ จะทา
การยกเลิกเทีย่ วบินทีเ่ หลือนี ้ หากท่านมิได้ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ าสัมพันธ์ ภายใน 48 ชัว่ โมงก่อนเวลาออกเดินทางของ
เที่ยวบินที่ทา่ นพลาดการขึ ้นเครื่ อง หากท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวบริ ษัทฯจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียที่
ท่านอาจประสบ บริ ษัทฯขอแนะนาเป็ นอย่างยิ่งให้ ทา่ นทาประกันภัยการเดินทางทีค่ รอบคลุมตลอดการเดินทางของท่าน

บริ ษัทฯ จะพยายามแจ้ งให้ ทา่ นทราบโดยการส่งข้ อความ หรื ออีเมล์ โดยเร็วที่สดุ หากเที่ยวบินของท่านได้ รับ
ผลกระทบ หลังจากพลาดเที่ยวบิน โดยจะมีคาชี ้แจงถึงสิง่ ที่ทา่ นต้ องปฏิบตั ิหากต้ องการคงเที่ยวบินที่เหลือไว้ ในการจอง
ของท่าน ทังนี
้ ้ ท่านจะต้ องแจ้ งบริษัทฯหรื อตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของบริ ษัทฯ ในเรื่ องข้ อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ นกสกู๊ตหรื อตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่ทา่ นอาจ
ประสบ หากบริ ษัทฯไม่สามารถติดต่อท่านได้ ไม่วา่ ในกรณีใด ท่านจะต้ องติดต่อมายังศูนย์บริ การลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่อยืนยัน
การเดินทางในเทีย่ วบินที่จะเดินทางต่อไป หรื อเที่ยวบินกลับอีกครัง้ หากท่านพลาดเที่ยวบินแรก
10. การเดินทางถึงที่หมาย/ การบริการหลังเที่ยวบิน
10.1 การรับสัมภาระ
ท่านต้ องรับสัมภาระทีต่ ้ องลงทะเบียนทันทีที่สามารถรับสัมภาระคืนได้
10.2 สัมภาระที่สญ
ู หาย
ในกรณีที่ทา่ นหาสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนไม่พบ ท่านต้ องนาป้ายสัมภาระมาแสดงต่อพนักงานของนกสกู๊ตหรื อ
ตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของบริษัทฯโดยเร็ วที่สดุ ตามเวลาที่กาหนดโดยอนุสญ
ั ญาที่มีผลบังคับใช้
10.3 การส่งมอบสัมภาระ
เฉพาะผู้โดยสารที่มชี ื่อบนป้ายสัมภาระเท่านันจึ
้ งจะมีสทิ ธิในการรับส่งมอบสัมภาระ หากท่านไม่สามารถแสดง
ป้ายสัมภาระดังกล่าว บริ ษัทฯ จะขอให้ ทา่ นดาเนินการดังต่อไปนี ้ เพื่อรับสัมภาระ
• แสดงหลักฐานพิสจู น์ที่เพียงพอถึงสิทธิในสัมภาระ
• ยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าท่านจะชดเชยคืนค่าเสียหายจากการสูญหายหรื อความสูญเสียใดๆ อัน
เป็ นผลของการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว และ
• ปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ
10.4 การกาจัดสัมภาระโดยนกสกู๊ต
ก) หากท่านไม่มารับสัมภาระทีต่ ้ องลงทะเบียนและไม่มาขอรับภายในสาม (3) เดือนหลังจากเทีย่ วบินของท่าน
บริ ษัทฯ จะพยายามติดต่อท่านหากสามารถระบุได้ วา่ สัมภาระนันเป็
้ นของท่าน หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถระบุได้ วา่
สัมภาระเป็ นของท่าน หรื อไม่สามารถติดต่อท่านได้ หลังจากได้ ใช้ ความพยายามแล้ ว บริ ษัทฯ อาจบริ จาคหรื อ
กาจัดสัมภาระนันโดยไม่
้
แจ้ งให้ ทา่ นทราบและไม่มีสว่ นรับผิดชอบใดๆ
ข) หากบริ ษัทฯ สามารถระบุได้ วา่ สัมภาระนันเป็
้ นของท่านและสามารถติดต่อท่านได้ และท่านได้ รับสัมภาระคืน
ท่านอาจต้ องชาระค่าจัดเก็บตามอัตราที่บงั คับใช้ โดยท่าอากาศยาน
ค) บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ หากท่านทิ ้งสัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนไว้ บนเครื่ องบินเมื่อลงจาก
เครื่ องแล้ ว หรื อหากท่านทิ ้งสัมภาระไว้ ที่อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน

10.5 การรับสัมภาระผิด
หากท่านรับสัมภาระจากสายพานโดยสัมภาระนันไม่
้ ใช่ของท่าน ท่านต้ องรับผิดชอบในการส่งคืนสัมภาระนัน้
ให้ แก่พนักงาน หรื อตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของบริ ษัทฯ ด้ วยตนเองที่ทา่ อากาศยานที่ทา่ นรับสัมภาระนันมา
้
ท่านจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการส่งคืนสัมภาระนันให้
้ กบั เจ้ าของที่ถกู ต้ อง
11. การคืนเงิน
11.1 สิทธิในการไม่คืนเงิน
ไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ ในกรณีท่ ี ไม่ ได้ ใช้ บริการ หรือใช้ บางส่ วน ค่ าโดยสาร ผลิตภัณฑ์ เสริม
ค่ าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ค่ าใช้ จ่าย ค่ าใช้ จ่ายพิเศษ และภาษี ยกเว้ นในกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบของรัฐบาล
กาหนด หรื อระบุไว้ ในเงื่อนไขฉบับนี ้
หากท่านไม่สามารถเดินทางตามที่จองไว้ ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องและค่าใช้ จ่ายจะถูกริ บโดยไม่มี
การชาระเงินคืน
การคืนเงินสาหรับสินค้ าและบริ การโดยบุคคลที่สาม เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้ บริ การนันๆ
้ และ
การขอรับเงินคืนต้ องกระทาผ่านผู้ให้ บริ การบุคคลที่สาม
12. ความรับผิดชอบของผู้โดยสาร
12.1 ความรับผิดชอบของท่าน
นกสกู๊ตหวังว่าท่านจะมีสว่ นร่วมในการช่วยให้ ทา่ นและผู้โดยสารท่านอื่นมีประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่ น
และสะดวกสบาย ทังก่
้ อน ระหว่างและหลังจากเที่ยวบินของท่าน
ก) ท่านต้ องรับผิดชอบการวางแผนก่อนการเดินทางแต่เพียงผู้เดียว ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดแค่เพียง วีซา่ การ
ตรวจสอบข้ อกาหนดด้ านสุขภาพ รายละเอียดของจุดหมายปลายทาง (ดูข้อ 3.1)
ข) ท่านต้ องให้ ความร่วมมือในมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยใดๆ ของรัฐบาล หรื อเจ้ าหน้ าที่ทา่ อากาศ
ยาน
หรื อพนักงานของนกสกู๊ต
ค) หากได้ รับการร้ องขอ ท่านควรจะยินยอมให้ นกสกู๊ต ศุลกากร หรื อเจ้ าหน้ าที่รัฐตรวจสัมภาระทังที
้ ่ต้อง
ลงทะเบียนและไม่ต้องลงทะเบียน ท่านยอมรับว่านกสกู๊ตไม่มีความรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อความเสียหาย อัน
เนื่องมาจากจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเหล่านี ้
12.2 ความประพฤติบนเครื่ องบินโดยสาร
เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายสูงสุดของท่านและผู้โดยสารทุกคน ท่านต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนด
ดังต่อไปนี ้ ตลอดจนคาชี ้แจงของลูกเรื อทุกคนบนเทีย่ วบินของนกสกู๊ต หรื อขณะอยูบ่ นเครื่ องบิน

เก็บสัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนไว้ ใต้ ที่นงั่ ด้ านหน้ าของท่านหรื อในที่เก็บ
สัมภาระเหนือศีรษะ
• ใช้ ความระมัดระวังในการเปิ ดทีเ่ ก็บสัมภาระเหนือศีรษะเนื่องจากสัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนอาจ
เคลือ่ นที่ระหว่างการเดินทาง
• คาดเข็มขัดนิรภัยขณะนัง่ อยูก่ บ
ั ทีเ่ สมอ
• นัง่ ประจาที่และรัดเข็มขัดนิรภัยขณะสภาพอากาศแปรปรวน
• นัง่ อยูก่ บ
ั ที่ตามที่ได้ รับคาแนะนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเครื่ องบินเคลือ่ นที่บนรันเวย์
• งดใช้ อป
ุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทกุ ชนิด ได้ แก่ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ คอมพิวเตอร์ พกพา แท็บเล็ต เครื่ อง
อัดเสียง วิทยุ เครื่ องเล่นซีดี เครื่ องเล่นเอ็มพี 3 เกมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ หรื ออุปกรณ์สง่
สัญญาณ เครื่ องวิทยุรับส่งของเล่นควบคุมระยะไกลหรื อวิทยุที่อาจรบกวนการบิน หากท่านไม่ปฏิบตั ิ
ตามการร้ องขอของบริษัทฯ เราอาจยึดอุปกรณ์เหล่านี ้จนกว่าเที่ยวบินจะสิ ้นสุดลง เครื่ องช่วยฟังและ
เครื่ องกระตุ้นหัวใจได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานได้
• ห้ ามสูบบุหรี่ (ดูข้อ 12.5)
• หากท่านดื่มเครื่ องดืม
่ แอลกอฮอล์ ควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ และดื่มเฉพาะเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ที่
ให้ บริ การบนเทีย่ วบิน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของบริ การจาหน่ายเครื่ องดืม่ ขณะเดินทางของนกสกู๊ตเท่านัน้
• ใช้ สายรัดเข็มขัดสาหรับทารกตามคาแนะนา และ
• ไม่แสดงพฤติกรรมที่ผ้ โู ดยสารท่านอื่นอาจต่อต้ าน
12.3 การควบคุมผู้โดยสาร
•

เพื่อการรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ของผู้โดยสาร บริ ษัทฯ อาจจะยับยังหรื
้ อนาท่านออกจาก
เครื่ องบิน หากท่าน
• แสดงประพฤติกรรมในทางทีจ่ ะเป็ นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรื อบุคคลใด หรื อทรัพย์
สินบนเครื่ องบิน
• ขัดขวางหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของลูกเรื อคนใดๆ
• แสดงประพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ ซึง่ อาจทาให้ ผ้ โู ดยสารท่านอื่นต่อต้ าน
• รบกวนลูกเรื อที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ขณะอยูบ
่ นเครื่ องบิน หรื อ
• รบกวนหรื อขัดขวางการทางานของเครื่ องบินหรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ
หากบริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องนาท่านลงจากเครื่ องบิน ท่านอาจถูกปฏิเสธการให้ บริการโดยนกสกู๊ตในครัง้ ต่อไป อาจ
ถูกฟ้องร้ องดาเนินคดีจากความผิดที่กระทาบนอากาศยานและอาจไม่ได้ รับเงินคืน
12.4 ค่าเสียหายเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงการเดินทาง
ท่านต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
และค่าเสียหายที่เกี่ยวข้ องกับการเปลีย่ นแปลงการเดินทางหรื อการลงจอด
ที่ทา่ อากาศยานที่ไม่ได้ อยูใ่ นกาหนดการการเดินทาง ซึง่ เป็ นผลจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของท่านตามที่อธิบายไว้ ในข้ อ
12.2 และข้ อ 12.3

12.5 งดสูบบุหรี่ โดยเด็ดขาด
ไม่อนุญาตให้ สบู บุหรี่ ตลอดเที่ยวบินของนกสกู๊ต
12.6 การไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง
บทบัญญัติด้านล่างนี ้จะถูกนามาใช้ ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ ทา่ นเข้ าประเทศ ณ ท่า
อากาศยานปลายทางของท่าน
ก) นกสกู๊ตจะไม่ชาระคืนเงินค่าโดยสาร หรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง ค่าใช้ จา่ ยและภาษี สาหรับการเดินทาง
ไปยังสถานที่ทไี่ ม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าประเทศ หรื อถูกเนรเทศ
ข) ท่านตกลงทีจ่ ะจ่ายค่าโดยสาร ค่าใช้ จ่าย และภาษี เมื่อใดก็ตามทีน่ กสกู๊ต จาเป็ นต้ องนาท่านไปยังท่า
อากาศยานต้ นทางของท่าน หรื อจุดหมายปลายทางที่อื่น
ค) ท่านต้ องรับผิดชอบในการจ่ายค่าปรับ หรื อค่าใช้ จ่าย อันเกิดจากการไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าประเทศ การ
เนรเทศ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่นๆ ระเบียบ ความต้ องการหรื อคาสัง่ หากนกสกู๊ตต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลเดียวกันนี ้ ท่านยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชยให้ แก่นกสกู๊ตทันทีในจานวนเงินที่นกสกู๊ต
ชาระไปทังหมด
้
ซึง่ รวมถึงค่าทนายความตามความเหมาะสม ในกรณีที่ทา่ นไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยให้ แก่นกสกู๊ตในทันที
ท่านให้ สทิ ธินกสกู๊ตเรี ยกเก็บจานวนเงินดังกล่าวผ่านบัตรเครดิตของท่าน
ง) ท่านยอมรับว่านกสกู๊ตอาจนามูลค่าของการเดินทางที่ไม่ได้ ใช้ ตามกาหนดการเดินทางของท่าน หรื อเงิน
ของท่านในความครอบครองของบริ ษัทฯ มาใช้ ในการชาระเงินหรือค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวได้
13. ความรับผิดชอบของนกสกู๊ต
13.1 เงื่อนไขการให้ บริ การของนกสกู๊ต
เงื่อนไขเหล่านี ้กาหนดความรับผิดชอบของนกสกู๊ตที่มตี อ่ ท่าน ความรับผิดของสายการบินอื่นที่รวมอยูใ่ นการ
เดินทางของท่านจะอยูใ่ นเงื่อนไขการขนส่งของผู้ขนส่งนัน้
13.2 การบังคับโดยอนุสญ
ั ญา
การรับขนระหว่างประเทศจะอยูใ่ นข้ อบังคับของอนุสญ
ั ญาที่มีผลบังคับใช้ หรื ออยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขการขนส่งและ
กฎหมายที่บงั คับใช้ ในกรณีที่อนุสญ
ั ญาไม่มีผลบังคับใช้ ความรับผิดของบริ ษัทฯ อาจถูกจากัดในด้ านการ
เสียชีวติ หรื อการบาดเจ็บ และการทาลาย หรื อการสูญเสีย หรื อความเสียหายของสัมภาระ และจากความล่าช้ า
13.3 ความประมาทเลินเล่อของท่าน
หากบริ ษัทฯ พิสจู น์ได้ วา่ ท่านก่อให้ เกิด หรื อมีสว่ นทาให้ เกิดความเสียหายใดๆ ความรับผิดของบริ ษัทฯ อาจจะ
ลดลงตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ

13.4 ความรับผิดของนกสกู๊ตต่อการเสียชีวติ /การบาดเจ็บ
ก) การเดินทางระหว่างประเทศ
• สาหรับการชดเชยความเสียหายที่ครอบคลุม ซึง่ เกิดขึ ้นภายใต้ มาตรา 17 ของอนุสญ
ั ญา (หาก
อนุสญ
ั ญาใช้ บงั คับได้ กบั การเดินทางของท่าน) ที่ไม่เกินมูลค่าเทียบเท่ากับ [10,000ดอลลาร์ สหรัฐ]
สิทธิพิเศษถอนเงิน (ประมาณ 327,000 บาท) บริ ษัทฯจะไม่ยกเว้ นหรื อจากัดความรับผิดของเรา ทังนี
้ ้
หากเป็ นไปได้ ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องจะทาให้ ขอบเขตความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป จะถือว่า
ข้ อจากัดที่แตกต่างกันออกไปมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ดี ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อความเสียหาย
จะลดลงตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นผลมาจากความประมาทของท่านที่ทาให้ เกิด หรื อมีสว่ นทาให้
เกิดความเสียหายดังกล่าว
• บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นภายใต้ มาตรา 17 ในกรณีทค
ี่ วามเสียหายนันมี
้
มูลค่า สาหรับแต่ละบุคคลเกินกว่า [10,000ดอลลาร์ สหรัฐ] สิทธิพิเศษถอนเงิน (ประมาณ 327,000
บาท) ทังนี
้ ้ หากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องจะทาให้ ข้อจากัดของความรับผิดชอบนัน้ แตกต่างกันออกไป
จะถือว่าข้ อจากัดที่แตกต่างกันออกไปมีผลบังคับใช้ หากบริษัทฯ สามารถพิสจู น์ได้ วา่
1) ความเสียหายดังกล่าวมิได้ เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรื อการกระทาผิดกฎหมายอื่นใด
หรื อการละเลยของบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนของบริษัท หรื อ
2) ความเสียหายดังกล่าว เป็ นเพราะความประมาทเลินเล่อหรื อการกระทาผิดกฎหมายอื่นใด
หรื อการละเลยของบุคคลที่สาม
ข) บททัว่ ไป
• บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเจ็บป่ วยใดๆ การบาดเจ็บ หรื อความพิการ รวมทังการเสี
้
ยชีวิต
เนื่องมาจากสภาพร่างกายของท่าน หรื อการที่สภาวะดังกล่าวรุนแรงขึ ้น
• หากกรณีดงั กล่าวไม่สอดคล้ องกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสภาวะช็อกอัน
เนื่องมาจากความวิตกกังวล ความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ผู้ป่วยจิตเวชหรื อ การบาดเจ็บทาง
จิตวิทยา การทาร้ ายความรู้สกึ ความทุกข์ ความเจ็บปวด ความเศร้ าโศก ความวิตกกังวล การกาเริบ
หรื ออื่นๆ โดยไม่คานึงถึงสาเหตุ หรื อการเรี ยกร้ องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
13.5 ความรับผิดของนกสกู๊ตต่อสัมภาระที่เสียหาย
ก) การเดินทางระหว่างประเทศ
• สาหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบของนกสกู๊ตต่อการสูญหาย หรื อ ความ
เสียหายของสัมภาระจากัดอยูภ่ ายใต้ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องหรื ออนุสญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องกับการ
เดินทางดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ตามอนุสญ
ั ญาวอร์ ซอ ขอบเขตของความรับผิดชอบจะอยูท่ ี่
ประมาณ 20 เหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ 654 บาท) ต่อกิโลกรัม

ข) ทัว่ ไป
นกสกู๊ตจะรับผิดชอบต่อความเสียหายรุนแรงทีเ่ กิดขึ ้นระหว่างการขนส่ง ซึง่ ทาการจองด้ วย
รหัสสายการบินของบริษัทฯ เท่านัน้ หากบริษัทฯ ลงทะเบียนสัมภาระในเที่ยวบินของผู้
ให้ บริ การอื่น บริ ษัทฯ เพียงทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม สาหรับสัมภาระที่ต้อง
ลงทะเบียน ท่านอาจมีสทิ ธิดาเนินการกับผู้ให้ บริ การแรกหรื อผู้ให้ บริ การสุด ท้ าย
• นกสกู๊ตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นกับสัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียนของท่าน เว้ น
แต่ความเสียหายดังกล่าว จะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริ ษัทฯ
• นกสกู๊ตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดจากสัมภาระของท่าน ท่านต้ องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายอันเกิดจากสัมภาระของท่าน ทีม่ ีตอ่ บุคคลอื่นหรื อทรัพย์สนิ รวมทังทรั
้ พย์สนิ ของ
บริ ษัท ฯ
• นกสกู๊ตไม่รับผิดชอบต่อการสึกหรอตามปกติของสัมภาระ เช่น รอยขีดข่วนขนาดเล็ก รอยขูด
ขีด รอยบุบ รอยแตกและรอยตัดหรื อการบรรจุหีบห่อสัมภาระที่ไม่เหมาะสม การเน่าเปื่ อย
เสียหายหรื อสัมภาระทีเ่ ปราะบาง ความเสียหายทีเ่ กิดจากน ้า สาหรับสัมภาระที่ไม่กนั น ้า หรื อ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับพื ้นผิวภายนอก เช่น มือจับ ล้ อ ซิปหรื อระบบล็อค รวมถึงป้ายติด
กระเป๋ า เข็มขัดรัดกระเป๋ า ตราสัญลักษณ์หรื อสิง่ ที่คล้ ายกัน
นอกเหนือขอบเขตที่กฎหมายกาหนด นกสกู๊ตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย ความล่าช้ าของสิง่ ของที่บรรจุใน
สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่าน ซึง่ รวมถึง แต่ไม่ได้ จากัดขอบเขตเพียง สิง่ ของทีเ่ แตกหักง่าย หรื อเน่าเสียง่าย ทรัพย์สนิ
มีคา่ เช่น เงิน เพชรพลอย เครื่ องประดับโลหะมีคา่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สว่ นบุคคล ใบหุ้น พันธบัตรและ
เอกสารที่มคี า่ อื่นๆ หรื อหนังสือเดินทางและเอกสารประจาตัวอื่นๆ
•

13.6 สิง่ ของที่ได้ รับอนุญาตแบบจากัด
•

•

อุปกรณ์กีฬาซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเฉพาะ คันเบ็ดตกปลาขนาดใหญ่ จักรยาน สกู๊ตเตอร์
กระดานโต้ คลืน่ บอดี ้บอร์ ด สโนว์บอร์ ดและสกี สามารถนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบินได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับขนาดพื ้นที่ที่ยงั สามารถใช้ จดั เก็บ นกสกู๊ตเตรี ยมขนส่งสิง่ ของเหล่านี ้ในรูปแบบของการ
“อนุญาตแบบจากัด” (กล่าวคือ ท่านต้ องรับความเสีย่ งต่อความเสียหายหรื อความล่าช้ าด้ วย
ตนเองทังหมด)
้
ท่านอาจซื ้อประกันภัยเพื่อ คุ้มครองสิง่ ของเหล่านี ้
อุปกรณ์สาหรับทารก ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ รถเข็นเด็ก รถเข็นขนาดเล็กและที่นงั่ สาหรับ
เด็กในรถยนต์ อาจนาขึ ้นเครื่ องบินได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดพื ้นที่สาหรับเก็บสัมภาระใต้ ท้อง
เครื่ องที่ยงั สามารถใช้ จดั เก็บได้ นกสกู๊ตเตรี ยมขนส่งสิง่ ของเหล่านี ้ในรูปแบบของสิง่ ของการ
“อนุญาตแบบจากัด” (กล่าวคือ ท่านต้ องรับความเสีย่ งต่อความเสียหาย หรื อความล่าช้ าด้ วย
ตนเองทังหมด)
้
ท่านอาจซื ้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองสิง่ ของเหล่านี ้

•

เครื่ องดนตรี ซงึ่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ แตร ปี่ ฟลุ้ท ขลุย่ ผิว ทรัมเป็ ต ไวโอลินหรื อวิโอลา
อาจนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบินได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดพื ้นที่สาหรับเก็บสัมภาระใต้ ท้องเครื่ องที่ยงั
สามารถใช้ จดั เก็บได้ นกสกู๊ตเตรียมขนส่งสิง่ ของเหล่านี ้ในรูปแบบของสิง่ ของการ “อนุญาต
แบบจากัด” (กล่าวคือ ท่านต้ องรับความเสีย่ งต่อความเสียหายหรือความล่าช้ า ด้ วยตนเอง
ทังหมด)
้
ท่านอาจซื ้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองสิง่ ของเหล่านี ้

13.7 บททัว่ ไป
ก) นกสกู๊ตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบของรัฐบาล
หรื อการที่ทา่ นไม่ปฏิบตั ิตามกฎเหล่านี ้
ข) เงื่อนไขฉบับนี ้ (รวมถึงข้ อยกเว้ นหรื อข้ อจากัดความรับผิดชอบ) จะถูกนามาใช้ บงั คับและเพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อตัวแทนที่ได้ รับอนุญาตของบริ ษัทฯ พนักงาน และผู้แทน และตัวแทน ในขอบเขตเดียวกับที่บงั คับใช้ กบั
นกสกู๊ตเอง จานวนเงินทังหมดที
้
ท่ า่ นสามารถได้ รับการชดเชยจากนกสกู๊ต ตัวแทนที่ได้ รับอนุญาต พนักงาน
ผู้แทน และตัวแทน ต้ องไม่เกินกว่าจานวนเงินทังหมดของวงเงิ
้
นความรับผิดชอบของนกสกู๊ต ในกรณีทมี่ ี
ค) เว้ นแต่เงื่อนไขฉบับนี ้จะได้ กาหนดให้ เป็ นอย่างอื่น ความรับผิดชอบของนกสกู๊ตในกรณีใดๆ มีขอบเขตเพียง
การชดเชย ค่าเสียหายที่พิสจู น์ได้ เท่านัน้ ไม่วา่ ในสถานการณ์ใดก็ตามนกสกู๊ตจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายทางอ้ อม หรื อความเสียหายที่มีผลสืบเนื่อง และไม่วา่ ในกรณีใด ความรับผิดชอบของนกสกู๊ตต้ อง
ไม่เกินกว่าภาระผูกพันที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้
ง) สิง่ ที่ไม่ได้ ระบุในเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้
• นอกจากนกสกู๊ตจะได้ กาหนดให้ เป็ นอย่างอื่น งดเว้ น ข้ อยกเว้ น หรื อขอบเขตของความ
รับผิดชอบที่นกสกู๊ตมี ภายใต้ กฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ หรื อ
• ยกเลิกข้ อต่อสู้ใดๆ ที่มีให้ นกสกู๊ตภายใต้ กฎหมายใดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงข้ อที่ยดั แย้ งต่อ
องค์กรประกันสังคม หรื อบุคคลใดที่สามารถรับผิดชอบการชาระเงิน หรื อผู้ที่ได้ ชาระแล้ ว ค่า
สินไหมทดแทนสาหรับการเสียชีวติ การทาให้ บาดเจ็บ หรื อการบาดเจ็บทางร่างกายอื่นๆ ของ
ผู้โดยสาร
จ) ความรับผิดชอบต่อการผิดเงื่อนไขหรื อการรับประกัน: โดยขอบเขตที่กฎหมายให้ อานาจ นกสกู๊ตยกเว้ น
ความรับผิดทังหมด
้
ต่อค่าใช้ จา่ ยใดๆ การสูญหายหรื อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในทางใดทางหนึง่
อันเกี่ยวข้ องกับการขนส่ง หากกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องได้ กาหนดว่าเงื่อนไขหรื อการรับประกันนันไม่
้ สามารถ
ยกเว้ นได้ ในกรณีนนั ้ ความรับผิดของนกสกู๊ตสาหรับการผิดเงื่อนไขหรื อการรับประกันนันๆ
้ จะถูกจากัด
เพียงการจัดหาบริ การให้ อกี ครัง้ หรื อการชาระค่าใช้ จ่ายในการจัดหาบริ การอีกครัง้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจ
ของนกสกู๊ตแต่เพียงผู้เดียว

14. การเรียกร้ องสิทธิของท่ าน
14.1 การยื่นคาร้ อง
หากมิได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในเงื่อนไขเหล่านี ้ นกสกู๊ต กาหนดให้ ทา่ นยื่นคาร้ องดังกล่าวไปยังที่อยูข่ องบริ ษัทฯ
ภายใน 90 วันนับจากวันเดินทางที่ระบุไว้ ในการจอง
บริ ษัท สายการบินนกสกู๊ต จากัด
999/9 อาคารดิออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 26 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ
10330 ประเทศไทย
14.2 การรับสัมภาระ
การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้ องเรียน ณ เวลาที่การส่งมอบสัมภาระ ถือเป็ นพยานหลักฐาน
ชันต้
้ นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ ถกู ส่งมอบในสภาพดี และเป็ นไปตามสัญญารับขนระหว่างบริ ษัทและท่านแล้ ว
บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการรับสัมภาระ เว้ นแต่ในกรณีความเสียหายของสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน ท่าน
สามารถรายงานความเสียหายต่อพนักงานของนกสกู๊ตหรื อตัวแทนที่ได้ รับการอนุญาต ก่อนออกจากพื ้นที่รับสัมภาระ ช้ า
ที่สดุ ภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ได้ รับสัมภาระ และในกรณีของความล่าช้ า เว้ นแต่มีการร้ องเรี ยนที่กระทาอย่างช้ าที่สดุ
ภายในยี่สบิ เอ็ด (21) วัน นับจากวันที่สามารถมารับสัมภาระได้ การยื่นคาร้ องต้ องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงตรา
ประทับไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กาหนดข้ างต้ น
การยื่นคาร้ องกรณีสมั ภาระเสียหายหรื อล่าช้ าสามารถส่งไปยังที่อยูด่ งั นี ้
Charles Taylor Adjusting (CTA)
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14.3 เครื่ องแต่งกาย
กรณีใดทีเ่ กี่ยวข้ องกับความเสียหายของเสื ้อผ้ าที่ทา่ นสวมใส่หรื อนาเข้ ามาในห้ องโดยสารของเครื่ องบิ น
จะต้ องรายงานไปยังลูกเรื อของบริ ษัทฯ ทันที
14.4 ข้ อจากัดในการเรียกร้ อง
เว้ นแต่สทิ ธิในการเรี ยกร้ องสาหรับความเสียหายของท่านได้ หมดอายุลงก่อนหน้ านี ้ตามที่กาหนดไว้ ในเงื่อนไข
ฉบับนี ้ ท่านจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องความเสียหาย หากไม่มีการพิจารณาคดีในชันศาลภายในสองปี
้
นบั จาก

วันที่เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของท่าน
• วันที่อากาศยานควรมาถึง หรื อ
• วันที่การขนส่งท่านสิ ้นสุด
วิธีการคานวณระยะเวลาของข้ อจากัดจะถูกกาหนดโดยกฏหมายทางศาลที่จะพิจารณาคดี แต่เป็ นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่บงั คับใช้
•

