ข้ อกําหนดการใช้ งานเว็บไซต์ นกสกู๊ต
เว็บไซต์นเป็
ี นของ  นกสกู๊ต ข้ อกําหนดนีใช้ บงั คับต่อการใช้ งานเว็บไซต์ของเรา  และโดยการใช้ งานเว็บไซต์น  ี ทา่ นได้ อา่ น
และยอมรับเงือนไขในการใช้ งานดังต่อไปนี
1.

ข้ อจํากัดเกียวกับการใช้ เนือหาในเว็บไซต์

ท่านสามารถใช้ งานเว็บไซต์นีได้ เพือวัตถุประสงค์สว่ นบุคคลและไม่มีวตั ปุ ระสงค์อืนในทางการค้ า  ทงนี
ั ท่านจะต้ องไม่
ละเมิดลิขสิทธิรวมทังข้ อความประกาศความเป็ นเจ้ าของใดๆ    ทา่ นจะต้ องไม่ใช้   คดั ลอก  ดดั แปลง  สง่ ต่อ  จดั เก็บ  หรื อ
แจกจ่ายเนือหาใดๆ  จากเว็บไซต์นในทางใดโดยไม่
ี
ได้ รับอนุญาตอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัทฯก่อน    การ
เปลียนแปลงแก้ ไขเนือหาใดๆ  หรือการนําเอาเนือหาไปใช้ งานเพือประโยชน์อืนใดจะเป็ นการละเมิดลิขสิทธิและทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาของบริษัทฯ  รวมทังลิขสิทธิและสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลภายนอกอืนๆ  ทีเกียวข้ อง
เว็บไซต์น  ี รวมทังผลิตภัณฑ์  เทคโนโลยี  และกระบวนการทุกอย่างบนเว็บไซต์  อาจอยูภ่ ายใต้ การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา  หรื อเป็ นของบุคคลทีสามทีเกียวข้ อง  ตามข้ อกําหนดข้ างต้ น  การใช้ งานของท่านเว็บไซต์น  ี ทา่ นไม่สามารถละเมิด
สิทธิในทรัพย์สนิ ดังกล่าวของผู้ทีเกียวข้ องไม่วา่ ในทางใด
2.

การใช้ งาน

การใช้ งานเว็บไซต์น  ี ทา่ นยอมรับเงือนไขในการใช้ งานนี  เพือวัตถุประสงค์อนั ชอบด้ วยกฎหมายและการใช้ งานอย่าง
เหมาะสมเท่านัน  ทา่ นยินยอมเป็ นผู้รับผิดชอบสิงทีอาจเกิดขึนทังหมดจากการใช้ งานเว็บไซต์น  ี นอกจากนีท่านยังยอมรับ
เงือนไขด้ วยว่า
จะไม่โพสต์  สง่ ต่อ  หรื อเผยแพร่ข้อมูลใดๆ  บน  หรื อผ่านเว็บไซต์น  ี ซงอาจจะเป็
ึ
นอันตราย  หยาบคาย  เป็ นการหมิน
ประมาท  หรื อผิดกฎหมาย  หรื อก่อให้ เกิดความรับผิดชอบของบริษัทฯ
-

จะไม่รบกวน  หรื อพยายามแทรกแซงการดําเนินการหรื อการปฏิบตั ิการของเว็บไซต์นี

-

จะไม่เข้ าหรื อพยายามเข้ าถึงระบบใดๆ  ของบริษัทฯ  โดยไม่ได้ รับอนุญาต

3.
หากบริษัทฯ  (โดยดุลยพินิจของบริษัทฯแต่ เพียงผู้เดียว)  พิจารณาว่ า  ท่ านได้ ละเมิดหรือจะละเมิด
เงือนไขในการใช้ งานใด  ๆ  
บริ ษัทฯ  ขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธไม่ให้ ทา่ นเข้ าถึงเว็บไซต์ของเราโดยมิต้องชีแจงเหตุผล  และ/หรื อโดยไม่ต้องขอข้ อมูล
เพิมเติมจากท่าน
4.

การปฏิเสธการรับประกัน

บริ ษัทได้ รวบรวมเนือหาในเว็บไซต์โดยสุจริ ต  แต่บริษัทฯ  จะไม่รับรองหรื อหรื อรับประกันใดๆ  (ทังทางตรงหรื อโดยนัย)  ใน
เรื องของความครบถ้ วนสมบูรณ์หรื อความถูกต้ องของเนือหาทีอยูบ่ นเว็บไซต์น  ี

ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลนีได้ ตลอด  ก่อนกระทําการโดยอาศัยข้ อมูลนี  โดยติดต่อ
สํานักงานของบริษัทฯ  ห้ นุ ส่วนของบริ ษัทฯ  หรื อบริ ษัทตัวแทนท่องเทียวซึงเป็ นหุ้นส่วนของบริ ษัทฯ  (หากมี)
5.

การเชือมโยงไปยังเว็บไซต์ ภายนอก

บนเว็บไซต์นมีี ลงิ ค์ทีสามารถเชือมโยงไปยังเว็บไซต์อืน  ๆซึงบริษัทฯ  มิได้ เป็ นผู้ปรับปรุงและดูแล  ในทํานองเดียวกันเว็บไซต์
อืนก็อาจจะมีลงิ ค์ทีสามารถเชือมต่อมายังเว็บไซต์นได้
ี   โดย  บริษัทฯ  จะไม่รับผิดชอบต่อเนือหาบนเว็บไซต์ดงั กล่าว  และจะ
ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย  คา่ เสียหาย  หรื อการบาดเจ็บใด  ๆ  อนั เกิดจากการเข้ าถึงและการใช้ งานเนือหาบนเว็บไซต์
ดังกล่าว    ลงิ ค์ตา่ งๆทีสามารถเชือมโยงไปยังเว็บไซต์อืนๆ  มีไว้ เพือความสะดวกสําหรับท่านในฐานะผู้ใช้ เว็บไซต์น  ี และมิได้
มีนยั ว่าบริ ษัทฯรับรองเว็บไซต์ทีเชือมโยงไปนัน  หรื อมีนยั ว่าบริ ษัทฯมีความเกียวข้ องกับผู้ประกอบการเว็บไซต์ดงั กล่าว    
บริ ษัทฯขอปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดทังหมดในการใช้ งานเว็บไซต์ทีเชือมโยงไปนัน  ซงท่
ึ านสามารถเข้ าถึง
และใช้ งานโดยความรับผิดชอบของท่าน    บคุ คลทีสามทีประสงค์จะสร้ างลิงค์เชือมโยงมายังเว็บไซต์น  ี ควรแจ้ งให้   บริ ษัทฯ  
ทราบความจํานงก่อนทําการเชือมโยงดังกล่าว  บริ ษัทฯอาจปฏิเสธทีจะอนุญาตให้ มีลงิ ค์ใดเชือมโยงมายังเว็บไซต์น  ี   
อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ  อนุญาตให้ ลงิ ค์ดงั กล่าวเชือมโยงมายังเว็บไซต์น  ี บริ ษัทฯ  จะไม่รับผิดชอบในการจัดทําลิงค์
เชือมโยงซึงกันและกันกับบุคคลทีสาม
6.

การเปลียนแปลงแก้ ไข

บริ ษัทฯ  อาจจะเปลียนแปลงส่วนใดๆ  ของเว็บไซต์นในเวลาใดก็
ี
ได้   ด้วยดุลยพินจิ ของบริษัทฯ  โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้
ทราบ  และอาจจะปฏิเสธมิให้ บคุ คลใดเข้ าถึงเว็บไซต์นในเวลาใดก็
ี
ได้
7.

คําแนะนํา  ความคิดเห็น  และการตอบรับ

หากท่านตอบรับเอกสารทีบริษัทฯได้ เผยแพร่  ด้วยข้ อมูลต่างๆ  ซงรวมถึ
ึ
ง  ข้อมูลทีเกียวกับการตอบรับ  อาทิ  คําถาม  ความ
คิดเห็น  หรื อคําแนะนําเกียวกับเนือหา  หรื อหากท่านได้ ทาํ การติดต่อสือสารใดมายังเว็บไซต์น  ี หรื อติดต่อบริ ษัทฯด้ วย
ช่องทางอืน  บริ ษัทฯจะถือว่าข้ อมูลเหล่านันมิได้ เป็ นความลับ  และบริ ษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้ อมูล นัน  และอาจทําซํา  ใช้   
เปิ ดเผย  และแจกจ่ายข้ อมูลดังกล่าว  ให้ กบั บุคคลอืนได้ โดยไม่มขี ้ อจํากัด
8.

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนือหาและข้ อมูลบนเว็บไซต์นถูี กนําเสนอ  “ตามสภาพทีเป็ นอยู  ่ (as-is)”  และไม่มีการรับประกันใดๆ  ทงทางตรงหรื
ั
อโดยนัย  
อนึง  โดยขอบเขตสูงสุดเท่าทีได้ สามารถอนุญาตได้   และโดยอยูภ่ ายใต้ และเป็ นไปตามกฎหมายทีใช้ บงั คับ  บริ ษัทฯ:
ขอปฏิเสธการรับประกันทุกประการ  ทงทางตรงหรื
ั
อโดยนัย  ซงรวมถึ
ึ
ง  แต่มิได้ จํากัดเพียงการรับประกันโดยนัย  
เกียวกับคุณภาพการใช้ บริ การอันเป็ นทีน่าพอใจ  การรับประกันว่าสามารถขายได้   และความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์
การใช้ งาน

ไม่รับประกันว่า  โปรแกรมซึงอยูใ่ นเว็บไซต์น  ี จะไม่หยุดชะงัก  หรื อปราศจากข้ อผิดพลาด  หรื อ
ข้ อบกพร่องทังหลายจะได้ รับการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง  หรื อเว็บไซต์น  ี หรือผู้ให้ บริ การเว็บไซต์น  ี จะปราศจากไวรัสใดหรื อ
องค์ประกอบใดทีเป็ นอันตราย  และ
ไม่รับประกันหรื อรับรองใดๆ  เกียวกับความถูกต้ อง  ความแม่นยํา  ความเชือถือได้   หรื ออีกนัยหนึงคือการ
รับประกันเนือหาบนเว็บไซต์น  ี หรือผลของการนําเนือหาดังกล่าวไปใช้
9.

ขอบเขตของการรับผิดชอบ

โดยการบังคับใช้ ของกฎหมายทีเกียวข้ อง  ไม่วา่ จะในสถานการณ์ใด  ซงรวมถึ
ึ
งความประมาทเลินเล่อ  บริ ษัทฯ  จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ  ทงทางตรงหรื
ั
อทางอ้ อม  คา่ เสียหายเชิงลงโทษ  คา่ เสียหายพิเศษ  หรื อค่าเสียหายอันเป็ น
ผลสืบเนือง  ซงเป็
ึ นผลมาจากการเข้ าถึง  การใช้   หรื อการไม่สามารถใช้ เนือหาบนเว็บไซต์น  ี แม้ วา่   บริ ษัทฯ  หรื อตัว แทนที
ได้ รับมอบอํานาจ  จะได้ รับแจ้ งถึงความเป็ นไปได้ ทีอาจเกิดค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม    นอกจากนี  บริ ษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ
ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเนือหาใดก็ตามทีบุคคลทีสามเป็ นผู้จดั หามาซึงมีลขิ สิทธิผูกพัน  และไม่วา่ ในกรณีใดบริษัทฯ  จะ
ไม่รับผิดต่อความสูญเสีย  คา่ เสียหาย  หรื อความเสียหายทีเกิดจากเนือหาเหล่านี    ความรับผิดโดยรวมของบริษัทฯ  (ในกรณี
ทีเกิดขึน)  ตอ่ ความเสียหาย  ความสูญเสีย  ต้นทุน  และค่าใช้ จ่ายทังหมดไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุของการกระทําใดก็ตาม    ไม่
ว่าจะเป็ นการกระทําตามสัญญา  การละเมิด  หรื ออืนใด  จะมีมลู ค่าไม่เกิ นจํานวนเงินทีท่านได้ ชําระเพือเข้ าถึงเว็บไซต์น  ี   
การเผยแพร่เนือหาของบริ ษัทฯ  อาจจะมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรื อข้ อผิดพลาดทีเกิดจากการพิมพ์รวมอยูด่ ้ วย  บริ ษัทฯ  
ของสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเนือหาทีเผยแพร่เหล่านีตามความเหมาะสม  การเผยแพร่ดงั กล่าวซึงเป็ นไปเพือการ
ปรับปรุงและเปลียนแปลงการให้ บริ การของบริษัทฯ  การอาจกระทําในเวลาใดๆโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ  ข้อมูลซึงอยูบ่ นใน
เว็บไซต์น  ี มีไว้ เพือประโยชน์ทางสารสนเทศเท่านัน  และนําเสนอแก่ทา่ น  “ตามสภาพ”  (as-is) บริ ษัทฯ  มิได้ รับประกัน  ความ
ถูกต้ องแม่นยํา  การตรงเวลา  ความเชือถือได้   ความถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ของข้ อมูลใดๆ  ทีอยูบ่ นเว็บไซต์น  ี   บริ ษัทฯจะไม่
รับผิดสําหรับข้ อมูลหรื อบริ การใดๆ  ทีอาจไปปรากฏบนเว็บไซต์ใดๆ  ทีเชือมโยงไปถึง
10.

กฎหมายทีใช้ บงั คับและเขตอํานาจศาล

กฎหมายทีใช้ บงั คับต่อเงือนไขในการใช้ เว็บไซต์น  ี คือ  กฎหมายแห่งประเทศไทย  และศาลแห่งประเทศไทยจะมีเขตอํานาจ
ศาลจําเพาะในกรณีทมีี ข้อพิพาทใดๆ  เกิดขึน

