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พีช เอวิเอชนั, ลิมิเตด็ 

(Peach Aviation, Limited) 
เง่ือนไขในการรบัขน 

 

1. ค านิยาม 

"กฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบั" หมำยถงึ กฎหมำย มตคิณะรฐัมนตร ีตลอดจนกฎกระทรวง ประกำศกระทรวง 
และระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ ค ำบญัชำ หรอืขอ้ก ำหนดรำชกำรประเภทอื่น ๆ ของรฐัหรอืประเทศใด ๆ 
อนัจะบงัคบัแก่กำรทีพ่ชีจะรบัขนผูโ้ดยสำรและหรอืสมัภำระ 

"ตวัแทนรบัอนุญำต" หมำยถงึ ตวัแทนจ ำหน่ำยบรกิำรรบัขนผูโ้ดยสำรแก่ผูโ้ดยสำร 
ซึง่ผูร้บัขนตัง้ขึน้เพื่อใหจ้ ำหน่ำยบรกิำรรบัขนผูโ้ดยสำรของผูร้บัขนแทนผูร้บัขนและกระท ำกำรแทนผูร้บัขนในเ
รื่องเกีย่วกบับรกิำรรบัขนผูโ้ดยสำรของผูร้บัขนรำยอื่นใดในกรณีทีผู่ร้บัขนอนุญำต 

"สมัภำระ" หมำยถงึ ขำ้วของ เครื่องใช ้และสงัหำรมิทรพัยอ์ื่น ๆ 
ของผูโ้ดยสำรตำมทีจ่ ำเป็นหรอืสมควรแก่กำรสวมใส ่กำรใชส้อย ควำมสบำย 
หรอืควำมสะดวกในเรื่องเกีย่วกบักำรเดนิทำงของตน  เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 
สมัภำระหมำยควำมรวมทัง้สมัภำระลงทะเบยีนและสมัภำระไม่ลงทะเบยีนของผูโ้ดยสำร 

"ค่ำธรรมเนียมสมัภำระ" หมำยถงึ ค่ำธรรมเนยีมทีผู่โ้ดยสำรตอ้งช ำระตอบแทนบรกิำรรบัขนสมัภำระของตน 
ทัง้นี้ ตำมขอ้บงัคบัของพชี 

"ป้ำยระบุสมัภำระ" หมำยถงึ เอกสำรทีผู่ร้บัขนออกใหเ้ฉพำะเพือ่ระบุรำยกำรสมัภำระลงทะเบยีน 
ประกอบดว้ยสองสว่น ไดแ้ก ่สว่นป้ำยสมัภำระซึง่ผูร้บัขนปิดไวก้บัสมัภำระลงทะเบยีนแต่ละรำยกำร 
และตน้ขัว้ส ำหรบัใชร้บัสมัภำระซึง่มอบใหไ้วแ้ก่ผูโ้ดยสำร 

"รบัขน" หมำยถงึ รบัขนผูโ้ดยสำรและหรอืสมัภำระทำงอำกำศ ไม่ว่ำจะคดิค่ำตอบแทนหรอืไม่ 

"ผูร้บัขน" หมำยถงึ ผูร้บัขนสง่ทำงอำกำศ 
และหมำยควำมรวมถงึผูร้บัขนสง่ทำงอำกำศซึง่เป็นผูอ้อกบตัรโดยสำรและผูร้บัขนสง่ทำงอำกำศรำยใด ๆ 
ซึง่รบัขนผูโ้ดยสำรและหรอืสมัภำระของผูโ้ดยสำรตำมบตัรโดยสำร 
หรอืใหห้รอืตกลงว่ำจะใหบ้รกิำรอื่นใดอนัเกีย่วกบักำรรบัขนเช่นว่ำนัน้ 

"เปลีย่นเทีย่วบนิ" หมำยถงึ เปลีย่นจำกเทีย่วบนิตำมทีเ่ดมิระบหุรอืบนัทกึไวใ้นบตัรโดยสำรทีอ่อกถูกตอ้ง 

"สมัภำระลงทะเบยีน" หมำยถงึ สมัภำระทีผู่ร้บัขนรบัไวใ้นอำรกัขำและผูร้บัขนออกป้ำยระบุสมัภำระให้ 

"เดก็" หมำยถงึ บุคคลผู ้ณ วนัเริม่รบัขนมอีำยุครบสองขวบนบัแต่วนัทีเ่กดิ 
แต่ยงัไม่ครบสบิสองขวบนบัแต่วนัทีเ่กดิ 

"บตัรโดยสำรส ำหรบักำรเดนิทำงทีม่จีุดแวะพกัหลำยจุด" หมำยถงึ 
บตัรโดยสำรทีอ่อกใหผู้โ้ดยสำรเพื่อใชป้ระกอบกบับตัรโดยสำรอกีฉบบั 
โดยเมื่อประกอบกนัแลว้ถอืเป็นสญัญำรบัขนฉบบัเดยีว 

"อนุสญัญำ" หมำยถงึ สนธสิญัญำใด ๆ ต่อไปนี้ทีบ่งัคบัแก่สญัญำรบัขน 

"อนุสญัญำเพื่อกำรรวบรวมกฎเกณฑบ์ำงประกำรเกีย่วกบักำรรบัขนระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ" ซึง่ลงนำม ณ 
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กรุงวอรซ์อเมื่อวนัที ่12 ตุลำคม ค.ศ. 1929 (ต่อไปนี้เรยีกว่ำ "อนุสญัญำวอรซ์อ") 

"อนุสญัญำวอรซ์อฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ณ กรงุเฮกเมื่อ ค.ศ. 1955" ซึง่ลงนำม ณ กรุงเฮกเมื่อวนัที ่28 กนัยำยน 
ค.ศ. 1955 

"อนุสญัญำวอรซ์อ" ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพธิสีำรเพิม่เตมิมอนทรอีอลฉบบัที ่1 ค.ศ. 1975 

"อนุสญัญำวอรซ์อฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ณ กรงุเฮกเมื่อ ค.ศ. 1955" 
ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพธิสีำรเพิม่เตมิมอนทรอีอลฉบบัที ่2 ค.ศ. 1975 หรอื 

"อนุสญัญำเพื่อกำรรวบรวมกฎเกณฑบ์ำงประกำรเกีย่วกบักำรรบัขนระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ" ซึง่ท ำขึน้ ณ 
เมอืงมอนทรอีอลเมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม ค.ศ. 1999 (ต่อไปนี้เรยีกว่ำ "อนุสญัญำมอนทรอีอล") 

"วนั" หมำยถงึ วนัปฏทินิ ซึง่หมำยรวมทัง้เจด็วนัของแต่ละสปัดำห ์
แต่ในกำรค ำนวณจ ำนวนวนัของระยะเวลำบอกกล่ำว หำ้มมใิหน้บัวนัสง่ค ำบอกกล่ำวดว้ย 
และในกำรก ำหนดอำยใุชง้ำนบตัรโดยสำร หำ้มมใิหน้บัวนัออกบตัรโดยสำรหรอืวนัเริม่เดนิทำงดว้ย 

"ปลำยทำง" หมำยถงึ จุดจอดสดุทำ้ยตำมสญัญำรบัขน  
ในกรณีเป็นกำรเดนิทำงทีต่อ้งกลบัไปยงัสถำนทีต่น้ทำง ปลำยทำงจะเป็นสถำนทีเ่ดยีวกนักบัสถำนทีต่น้ทำง 

"รบัขนภำยในประเทศ" หมำยถงึ 
กำรรบัขนซึง่ตำมสญัญำรบัขนทัง้สถำนทีต่น้ทำงและปลำยทำงหรอืจุดขนถ่ำยตัง้อยูใ่นประเทศญีปุ่่ นทัง้หมด 

"เอกสำรเทีย่วบนิอเิลก็ทรอนิกส"์ หมำยถงึ เอกสำรเทีย่วบนิตำมแบบทีบ่นัทกึไวใ้นฐำนขอ้มลูของพชี 

"บตัรโดยสำรอเิลก็ทรอนิกส"์ หมำยถงึ 
แผนเดนิทำง/ใบรบัเงนิและเอกสำรเทีย่วบนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีผู่ร้บัขนหรอืตวัแทนรบัอนุญำตออกให้ 

"ค่ำโดยสำรทีร่วมบรกิำรเสรมิ" หมำยถงึ 
ค่ำโดยสำรทีเ่มื่อช ำระแลว้ผูโ้ดยสำรจะสำมำรถใชส้ทิธเิกีย่วกบัคำ่โดยสำรทำงอำกำศ สทิธเิปลีย่นเทีย่วบนิ 
สทิธจิองทีน่ัง่ สทิธเิกีย่วกบักำรรบัขนสมัภำระลงทะเบยีน และเรื่องอื่น ๆ 
ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีและขอ้บงัคบัของพชี 
โดยไม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม 

"ฟรงักท์องค ำฝรัง่เศส" หมำยถงึ ฟรงักฝ์รัง่เศสอนัประกอบดว้ยทองค ำ 65 1/2 
มลิลกิรมัตำมมำตรฐำนควำมบรสิทุธิเ์กำ้รอ้ยต่อพนั  ฟรงักท์องค ำฝรัง่เศสอำจแปลงเป็นสกุลเงนิประจ ำชำตใิด 
ๆ โดยปัดเศษได ้

"ทำรก" หมำยถงึ บุคคลผูซ้ึง่ ณ วนัเริม่รบัขนนัน้ยงัมอีำยุไมค่รบสองขวบนบัจำกวนัทีเ่กดิ 

"รบัขนระหวำ่งประเทศ" หมำยถงึ 
กำรรบัขนซึง่ตำมสญัญำรบัขนนัน้สถำนทีต่น้ทำงกบัปลำยทำงหรอืจุดขนถ่ำยตัง้อยูใ่นสองประเทศขึน้ไป 
(ยกเวน้ในกรณีบงัคบัตำมอนุสญัญำ)  ค ำว่ำ "ประเทศ" (ซึง่เป็นค ำเทยีบไดก้บั "รฐั") 
ตำมทีใ่ชใ้นค ำนิยำมนี้หมำยควำมรวมถงึดนิแดนใด ๆ ทีอ่ยูใ่นอ ำนำจอธปิไตยของประเทศนัน้ ๆ 
เป็นประเทศรำชของประเทศนัน้ ๆ หรอือยู่ในอำณตั ิอ ำนำจ หรอืภำวะทรสัตีกบัประเทศนัน้ ๆ 

"แผนเดนิทำง/ใบรบัเงนิ" หมำยถงึ 
เอกสำรหนึ่งหรอืหลำยฉบบัซึง่เป็นสว่นหนึ่งของบตัรโดยสำรอเิลก็ทรอนิกสอ์นัประกอบดว้ยขอ้มลูต่ำง ๆ เช่น 
แผนเดนิทำง ขอ้มลูบตัรโดยสำร เงื่อนไขบำงสว่นของสญัญำรบัขน และขอ้ควำมบอกกล่ำวเกีย่วกบัสิง่ดงักล่ำว 
และเป็นหลกัฐำนเป็นหนงัสอืในกำรท ำสญัญำรบัขนของผูโ้ดยสำร 
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"ผูโ้ดยสำร" หมำยถงึ บุคคลใด ๆ ยกเวน้ลกูเรอื 
ซึง่รบัขนหรอืจะรบัขนทำงอำกำศยำนโดยไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูร้บัขน 

"พชี" หมำยถงึ พชี เอวเิอชนั, ลมิเิตด็ (Peach Aviation, Limited) 

"ขอ้บงัคบัของพชี" หมำยถงึ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของพชี (นอกเหนือจำกเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี) 
ส ำหรบักำรรบัขนผูโ้ดยสำรและหรอืสมัภำระทัง้ทีเ่ป็นกำรรบัขนระหว่ำงประเทศและกำรรบัขนภำยในประเทศ 
รวมทัง้ (แต่ไม่จ ำกดัเพยีง) ตำรำงค่ำโดยสำร อตัรำ และค่ำธรรมเนียมของพชี 

"รหสัตรวจสอบคะแนนสะสม" หมำยถงึ 
เลขหมำยอนุญำตหรอืเลขหมำยอื่นทีก่ ำหนดขึน้ตำมขอ้บงัคบัของพชีเพื่อพสิจูน์ว่ำผูโ้ดยสำรมคีะแนนสะสม 

"คะแนนสะสม" หมำยถงึ 
คะแนนสะสมทีอ่อกและมอบใหแ้ก่ผูโ้ดยสำรตำมขอ้บงัคบัของพชีในขณะคนืเงนิตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 13 
หรอืในกรณีอื่น และใชช้ ำระค่ำโดยสำรของพชีและค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตลอดจนภำษบีรกิำรขนสง่ทำงอำกำศ และค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้งตำมขอ้ 6 ช. ได ้

"เอสดอีำร"์ หมำยถงึ สทิธถิอนเงนิพเิศษทีก่องทุนกำรเงนิระหวำ่งประเทศก ำหนดขึน้  
ในกรณีด ำเนินคดใีนศำล กำรแปลงเอสดอีำรจ์ ำนวนหนึ่งเป็นสกุลเงนิประเทศใด ๆ 
ใหใ้ชอ้ตัรำแลกเปลีย่นระหว่ำงสกุลเงนินัน้กบัเอสดอีำรใ์นวนัพจิำรณำคดคีวำมในศำลนดัสดุทำ้ย  สว่นกรณีอื่น 
ๆ 
ใหใ้ชอ้ตัรำแลกเปลีย่นระหว่ำงสกุลเงนินัน้กบัเอสดอีำรใ์นวนัก ำหนดจ ำนวนค่ำเสยีหำยเป็นทีส่ดุหรอืวนัส ำแดง
มลูค่ำสมัภำระ 

"หยุดพกัระหว่ำงทำง" หมำยถงึ ผูโ้ดยสำรตัง้ใจหยุดเดนิทำง ณ จุดใด ๆ ระหว่ำงสถำนที่ตน้ทำงกบัปลำยทำง 
ตำมทีผู่ร้บัขนตกลงไวล่้วงหน้ำ 

"บตัรโดยสำร" หมำยถงึ 
บตัรโดยสำรอเิลก็ทรอนิกสท์ีร่ะบุหรอืบนัทกึเงื่อนไขบำงสว่นของสญัญำรบัขนและขอ้ควำมบอกกล่ำวเกีย่วกบั
สิง่ดงักล่ำวไวแ้ละปรำกฏเอกสำรเทีย่วบนิอเิลก็ทรอนิกสแ์ละแผนเดนิทำง/ใบรบัเงนิ 

"รหสัตรวจสอบบตัรโดยสำร" หมำยถงึ 
เลขหมำยอนุญำตหรอืเลขหมำยอื่นทีพ่ชีก ำหนดขึน้เพื่อพสิจูน์ว่ำผูโ้ดยสำรมบีตัรโดยสำรอเิลก็ทรอนิกส์ 

"จุดขนถ่ำย" หมำยถงึ สถำนที ่(นอกเหนือจำกสถำนทีต่น้ทำงและปลำยทำง) 
ทีร่ะบุหรอืบนัทกึไวใ้นบตัรโดยสำรและหรอืบตัรโดยสำรส ำหรบักำรเดนิทำงทีม่จีุดแวะพกัหลำยจดุซึง่ออกใหเ้กี่
ยวกบัสิง่ดงักล่ำวว่ำเป็นสถำนทีห่ยุดจอดตำมก ำหนดระหว่ำงเสน้ทำงโดยสำรของผูโ้ดยสำรหรอืตำมทีป่รำกฏใ
นตำรำงเวลำของผูร้บัขน 

"สมัภำระไม่ลงทะเบยีน" หมำยถงึ สมัภำระทีม่ใิช่สมัภำระลงทะเบยีน 

2. การบงัคบัใช้เง่ือนไข 

 ก. บททัว่ไป 

เวน้แต่อนุสญัญำจะอนุญำตไวแ้ละก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นโดยชดัแจง้ในเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี 
เงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีและขอ้บงัคบัของพชีไม่มขีอ้ใดทีถ่อืเป็นกรณีทีพ่ชีแกไ้ขบทบญัญตัใิด ๆ 
ของอนุสญัญำหรอืเป็นกรณีทีพ่ชีสละสทิธใิด ๆ อนัอนุสญัญำใหไ้วแ้ก่ตน 

 ข. ขอ้ตกลงของผูโ้ดยสำร 
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ผูโ้ดยสำรยอมรบัและตกลงตำมเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี 
ตลอดจนกฎระเบยีบทีก่ ำหนดขึน้ตำมเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีและขอ้บงัคบัของพชีทีเ่ป็นไปตำมเงือ่นไ
ขในกำรรบัขนน้ี 

 ค. สภำพบงัคบัใช ้

เท่ำทีไ่มข่ดักบัอนุสญัญำ 
เงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีใหน้ ำมำบงัคบัแก่กำรรบัขนผูโ้ดยสำรและหรอืสมัภำระใด ๆ และบริกำรใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งในกรณีเกีย่วกบักำรรบัขนระหว่ำงประเทศหรอืกำรรบัขนภำยในประเทศซึง่พชีจะด ำเนินก
ำรหรอืใหบ้รกิำรตำมอตัรำค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนยีมทีป่ระกำศไวเ้กีย่วกบัเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี 

 ง. กำรรบัขนโดยไม่คดิค่ำตอบแทน 

ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรบัขนโดยไม่คดิค่ำตอบแทน พชีขอสงวนสทิธไิม่น ำขอ้ก ำหนดใด ๆ 
ของเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีมำบงัคบัใช ้

 จ. กำรรบัขนแบบเช่ำเหมำล ำ 

กำรรบัขนผูโ้ดยสำรและหรอืสมัภำระทีจ่ะด ำเนินกำรตำมสญัญำเช่ำเหมำล ำทีท่ ำขึน้กบัพชีนัน้ 
ใหบ้งัคบัตำมเงื่อนไขในกำรรบัขนของพชีทีบ่งัคบัแก่เทีย่วบนิเช่ำเหมำล ำ 

 ฉ. กำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในกำรรบัขนหรอืขอ้บงัคบัของพชี 

เวน้แต่กฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบัจะหำ้มไว ้พชีอำจเปลีย่นแปลง ปรบัเปลีย่น 
หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดใดของเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีหรอืขอ้บงัคบัของพชีไดโ้ดยไม่ตอ้งบอกกล่
ำวล่วงหน้ำ แต่อย่ำงไรกต็ำม หำ้มมใิหเ้ปลีย่นแปลง ปรบัเปลีย่น 
หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญำรบัขนหลงัจำกกำรรบัขนทีจ่ะด ำเนินกำรตำมสญัญำนัน้เริม่ตน้ขึน้แลว้ 

 ช. เงื่อนไขทีบ่งัคบัใช ้

กำรรบัขนผูโ้ดยสำรและหรอืสมัภำระ 
ใหบ้งัคบัตำมเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีและขอ้บงัคบัของพชีซึง่มผีลใชบ้งัคบัอยู่ ณ 
วนัเริม่รบัขนตำมเอกสำรเทีย่วบนิอเิลก็ทรอนิกสส์ว่นแรกของบตัรโดยสำร 

 ซ. กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัและเขตอ ำนำจศำล 

1. โดยหลกักำรแลว้ 
อนุสญัญำย่อมบงัคบัแก่กำรรบัขนผูโ้ดยสำรและหรอืสมัภำระและบรกิำรใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่พชีจะด ำเนินกำรหรอืใหบ้รกิำรตำมอตัรำค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมทีป่ระก
ำศไวเ้กีย่วกบัเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี 
แต่อย่ำงไรกต็ำมกำรรบัขนผูโ้ดยสำรและหรอืสมัภำระทีไ่ม่บงัคบัตำมอนุสญัญำและบรกิำรใ
ด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ใหบ้งัคบัและตคีวำมตำมกฎหมำยญีปุ่่ นโดยไม่รวมบทบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรขดักนัแห่งกฎหมำ
ยของกฎหมำยใด ๆ ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชห้ำกไม่ระบไุวเ้ช่นนี้ 

2. หำกเกดิขอ้พพิำทใดขึน้เกีย่วกบักำรรบัขนตำมเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี 
ใหศ้ำลเขตโอซำกำเป็นศำลชัน้ตน้ศำลเดยีวทีม่เีขตอ ำนำจเหนือขอ้พพิำทนัน้ ทัง้นี้ 
เท่ำทีไ่มข่ดักบัอนุสญัญำ 

3. ข้อตกลงการบินโดยใช้รหสัเท่ียวบินรว่มกนั 
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1. ในบำงเสน้ทำง พชีจะเสนอบรกิำรร่วมกบัผูร้บัขนรำยอื่น 
โดยจะระบุรหสัประจ ำตวัของพชีไวส้ ำหรบัเทีย่วบนิทีผู่ร้บัขนรำยอื่นใหบ้รกิำรตำมขอ้ตกลงกำรบนิโด
ยใชร้หสัเทีย่วบนิร่วมกนั 

2.
 ส ำหรบัเทีย่วบนิตำมขอ้ตกลงกำรบนิโดยใชร้หสัเทีย่วบนิรว่มกนัซึง่เป็นเทีย่วบนิทีผู่ร้บัขนร
ำยอื่นใหบ้รกิำร พชีจะแจง้ใหผู้โ้ดยสำรทรำบตวัผูร้บัขนทีใ่หบ้รกิำรนัน้ก่อนกำรจอง 

3.
 ผูโ้ดยสำรซึง่เดนิทำงโดยใชเ้ทีย่วบนิทีผู่ร้บัขนอกีรำยใหบ้รกิำรอำจตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหน
ดและเงื่อนไขของผูร้บัขนทีใ่หบ้รกิำรซึง่ต่ำงจำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของพชี 
รวมทัง้ในเรื่องเกีย่วกบัสิง่ต่อไปนี้ 

  (ก) กำรเปลีย่นเทีย่วบนิโดยไม่สมคัรใจตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 7 ข. 

  (ข) กำรลงทะเบยีนตำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 9 

  (ค) กำรปฏเิสธไม่รบัขนและกำรจ ำกดักำรรบัขนตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10 ก. และ ค. 

(ง) ขอ้จ ำกดัในกำรรบัสมัภำระ สทิธขินสมัภำระโดยไม่คดิค่ำใชจ้่ำย 
และค่ำธรรมเนียมสมัภำระสว่นเกนิ และกำรรบัขนสตัวต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 11 และ 

  (จ) กำรยกเลกิตำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 12 ข. 2. 

4. บตัรโดยสาร 

 ก. บททัว่ไป 

1. พชีจะไม่ออกหรอืแลกบตัรโดยสำรหรอืออกบตัรโดยสำรใหม่ให ้
เวน้แต่ผูโ้ดยสำรจะช ำระค่ำโดยสำร ค่ำธรรมเนียม ภำษ ี
หรอืค่ำบรกิำรหรอืปฏบิตัติำมเงือ่นไขเรื่องเครดติตำมทีพ่ชีอนุมตัไิวแ้ลว้ 

2. ตำมขอ้บงัคบัของพชี พชีจะคดิคำ่ธรรมเนียมในกำรเปลีย่นบตัรโดยสำรทีอ่อกใหผู้โ้ดยสำร 
โดยค่ำบรกิำรดงักล่ำวไม่สำมำรถขอคนืได ้

3.
 ผูโ้ดยสำรตอ้งแสดงรหสัตรวจสอบบตัรโดยสำรหรอืแผนเดนิทำง/ใบรบัเงนิส ำหรบั
เทีย่วบนิทีจ่ะขึน้เครื่องตำมก ำหนดส ำหรบัผู้โดยสำรนัน้ซึง่ออกใหถู้กตอ้งตำมขอ้บงัคบัของ
พชี พรอ้มเอกสำรประจ ำตวัของตน 
หรอืเอกสำรหลกัฐำนประจ ำตวัประเภทอื่นตำมทีพ่ชีจะก ำหนดไวใ้นขณะรบัขน  นอกจำกนี้ 
ผูโ้ดยสำรตอ้งแสดงบตัรขึน้เครื่องของตนตำมทีพ่ชีก ำหนด ณ ประตูขึน้เครื่องดว้ย  
หำกผูโ้ดยสำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี พชีอำจปฏเิสธไม่รบัขนผูโ้ดยสำรรำยนัน้ ๆ 
ได ้ 
ผูโ้ดยสำรจะไมม่สีทิธริบับรกิำรรบัขนหำกบตัรโดยสำรทีผู่โ้ดยสำรน ำมำแสดงเป็นไปตำมค
วำมในขอ้ 10 ก. 6. 

4. บตัรโดยสำรไม่อำจโอนได ้ พชีไม่จ ำตอ้งรบัผดิต่อบุคคลใด ๆ 
ซึง่เป็นผูม้สีทิธไิดร้บับรกิำรรบัขนหรอืไดร้บัเงนิคนื 
ในกำรด ำเนินกำรหรอืคนืเงนิตำมบตัรโดยสำรทีบุ่คคลใดซึง่มใิชผู่ม้สีทิธเิช่นว่ำนัน้น ำมำแส
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ดง  หำกผูใ้ชบ้ตัรโดยสำรแทจ้รงิแลว้มใิช่ผูม้สีทิธไิดร้บับรกิำรรบัขน 
ไม่ว่ำบคุคลผูน้ัน้จะรูเ้หน็และยนิยอมหรอืไม่ 
พชีจะไมข่อรบัผดิเพื่อกำรตำยหรอืบำดเจบ็ของผูไ้ม่ไดร้บัอนุญำตนัน้หรอืเพื่อกำรสญูเสยี 
กำรบุบสลำย กำรถงึทีห่มำยล่ำชำ้ 
หรอืควำมเสยีหำยอนัเกดิแก่สมัภำระหรอืสงัหำรมิทรพัยอ์ื่น ๆ 
ของผูไ้ม่ไดร้บัอนุญำตนัน้จำกหรอืเกีย่วกบักำรใชบ้ตัรโดยสำรโดยไม่ไดร้บัอนุญำตเช่นว่ำนั ้
น 

 ข. ควำมสมบรูณ์ใชไ้ดข้องบตัรโดยสำร 

1. เทีย่วบนิทีจ่องทีน่ัง่ไวแ้ละวนัออกบตัรโดยสำร จะมรีะบุหรอืบนัทกึไวใ้นบตัรโดยสำร  
เอกสำรเทีย่วบนิอเิลก็ทรอนิกสแ์ต่ละรำยกำรจะใชร้บับรกิำรรบัขนไดต้ำมเทีย่วบนิทีจ่องทีน่ั ่
ง 

2. เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชี 
บตัรโดยสำรนัน้ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพำะแก่เทีย่วบนิทีจ่องทีน่ัง่ตำมทีร่ะบหุรอืบนัทกึไวใ้นบตัรโดยสำ
ร 

 ค. เทีย่วบนิทีใ่ชไ้ด ้

1. หำกผูโ้ดยสำรไม่สำมำรถเดนิทำงตำมเทีย่วบนิทีจ่องทีน่ัง่ไว ้
เพรำะเหตุทีพ่ชีมพีฤตกิำรณ์ดงันี้ 

   (ก) ยกเลกิเทีย่วบนิทีผู่โ้ดยสำรจองทีน่ัง่ 

   (ข) ไม่จดัใหม้เีทีย่วบนิตำมตำรำงบนิโดยปรำศจำกเหตุอนัควร 

(ค) ไม่จอดเครื่องตำมตำรำงบนิ เช่น ณ สถำนทีต่น้ทำง ปลำยทำง 
หรอืจุดหยุดพกัระหว่ำงทำงของผูโ้ดยสำร 

   (ง) เป็นตน้เหตุใหผู้โ้ดยสำรต่อเครื่องตำมเทีย่วบนิของพชีไม่ทนั หรอื 

   (จ) ไม่สำมำรถจดัทีน่ัง่ใหต้ำมทีผู่โ้ดยสำรจองไว ้

พชีจะถอืว่ำบตัรโดยสำรนัน้น ำไปใชก้บัเที่ยวบนิแรกของพชีทีเ่ดนิทำงไปยงัปลำยทำงเดยีว
กนัและมทีีน่ัง่เหลอือยู่ได ้โดยจะไม่คดิค่ำธรรมเนียมเพิม่เตมิ 
เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชี 

2. เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชี 
หำกหลงัจำกเริม่เดนิทำงแลว้ผูโ้ดยสำรไม่สำมำรถเดนิทำงตำมเทีย่วบนิทีจ่องไวไ้ด ้
เพรำะเหตุทีต่นป่วย (แต่ไม่ใช่กรณีตัง้ครรภ)์ 
พชีอำจถอืว่ำบตัรโดยสำรนัน้น ำไปใชก้บัเทีย่วบนิใด ๆ ต่อไปนี้ได ้
แต่อย่ำงไรกต็ำมกำรถอืเช่นนัน้ตอ้งไม่เป็นกรณีทีต่อ้งหำ้มตำมขอ้บงัคบัของพชีซึง่บงัคบัแก่
เรื่องค่ำโดยสำรทีผู่โ้ดยสำรช ำระไว ้

(ก)
 เทีย่วบนิแรกของพชีทีเ่ดนิทำงไปยงัปลำยทำงเดยีวกนัและมทีีน่ัง่เหลอือ
ยู่ในหรอืหลงัวนัทีผู่โ้ดยสำรกลบัมำมสีภำพพรอ้มเริม่เดนิทำงใหม่ตำมใบรบัรองแ
พทยท์ีส่มบรูณ์ถูกตอ้ง หรอื 
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(ข) เทีย่วบนิของพชีเทีย่วบนิใด ๆ ทีจ่ะเดนิทำงไปยงัปลำยทำงเดยีวกนัภำยใน 7 
วนันบัแต่วนัทีม่เีทีย่วบนิแรกดงักล่ำว 

5. การหยุดพกัระหวา่งทาง 

กำรหยุดพกัระหว่ำงทำงนัน้ อำจอนุญำตใหห้ยุดพกัระหว่ำงทำงตำมจุดขนถ่ำยจุดใด ๆ ได ้ทัง้นี้ ตำมกฎหมำย 
ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบัและขอ้บงัคบัของพชี 

6. ค่าโดยสารและเส้นทางบิน 

 ก. บททัว่ไป 

ค่ำโดยสำรจะเป็นค่ำโดยสำรเฉพำะส ำหรบักำรรบัขนจำกท่ำอำกำศยำน ณ 
สถำนทีต่น้ทำงไปยงัทำ่อำกำศยำน ณ ปลำยทำง 
โดยจะไม่ครอบคลุมบรกิำรขนสง่ทำงบกหรอืทำงน ้ำภำยในบรเิวณท่ำอำกำศยำน 
ระหว่ำงท่ำอำกำศยำน หรอืระหว่ำงท่ำอำกำศยำนกบัย่ำนกลำงเมอืง 

 ข. ค่ำโดยสำร 

1. ค่ำโดยสำรทีใ่ชใ้นเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี หมำยถงึ ค่ำโดยสำรทีพ่ชีจะประกำศใช ้
หรอืหำกไม่ประกำศใช ้กใ็หห้มำยถงึค่ำโดยสำรทีก่ ำหนดขึน้ตำมขอ้บงัคบัของพชี 
ซึง่มผีลใชบ้งัคบั ณ วนัทีอ่อกบตัรโดยสำร เวน้แต่จะระบไุวใ้นเป็นอย่ำงอื่นในกฎหมำย ฯลฯ 
ทีใ่ชบ้งัคบั 

2. เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีหรอืขอ้บงัคบัของพชี 
ค่ำโดยสำรย่อมใหส้ทิธแิก่ผูโ้ดยสำรทีจ่ะไดท้ีน่ัง่หนึ่งทีน่ัง่  
เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดอื่น ๆ 
ของเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีหรอืขอ้บงัคบัของพชี หรอืพชีจะอนุมตัไิวเ้ป็นกำรเฉพำะ 
ผูโ้ดยสำรย่อมมสีทิธไิดท้ีน่ัง่บนเครื่องเพยีงหนึ่งทีน่ัง่ 

 ค. เสน้ทำงบนิ 

เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชี 
ค่ำโดยสำรนัน้จะเป็นค่ำโดยสำรเฉพำะส ำหรบัเสน้ทำงบนิตำมทีป่ระกำศไวเ้กีย่วกบัค่ำโดยสำรนัน้ ๆ 

 ง. ภำษแีละค่ำธรรมเนียม 

ภำษหีรอืค่ำธรรมเนียมใด ๆ 
ทีห่น่วยงำนของรฐัหรอืหน่วยงำนรำชกำรอื่นหรอืผูบ้รหิำรท่ำอำกำศยำนคดิเกี่ยวกบัตวัผูโ้ดยสำรหรอื
กำรทีผู่โ้ดยสำรใชบ้รกิำรหรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกใดนัน้ 
เป็นสิง่ทีค่ดิเพิม่เตมิจำกค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมตำมทีป่ระกำศไว ้
โดยผูโ้ดยสำรจะตอ้งช ำระต่ำงหำก แต่อย่ำงไรกต็ำม 
ค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมกรณีรบัขนภำยในประเทศจะรวมเงนิจ ำนวนเท่ำกบัภำษีเพื่อกำรบรโิภค 
(รวมทัง้ภำษเีพื่อกำรบรโิภคทอ้งที)่ ไวแ้ลว้ 

 จ. สกุลเงนิ 

ค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมนัน้จะช ำระเป็นเงนิในสกุลเงนิตำมทีพ่ชีจะก ำหนดไวต้ำมกฎหมำย ฯลฯ 
ทีใ่ชบ้งัคบั ซึง่มใิช่สกุลเงนิทีใ่ชป้ระกำศค่ำโดยสำรหรอืค่ำธรรมเนียมกไ็ด ้ 
หำกช ำระเป็นสกุลเงนิทีม่ใิช่สกุลเงนิทีใ่ชป้ระกำศค่ำโดยสำรหรอืค่ำธรรมเนียม 
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ใหช้ ำระตำมอตัรำแลกเปลีย่นทีก่ ำหนดตำมขอ้บงัคบัของพชี 

 ฉ. กำรรบัขนทำรกโดยไมค่ดิค่ำใชจ้ำ่ย 

พชีจะไม่คดิค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัขนทำรกหนึ่งคนซึง่ไมใ่ชท้ีน่ัง่ ซึง่ตอ้งมผีูโ้ดยสำรอำยุ 12 
ปีขึน้ไปเป็นผูด้แูลและเดนิทำงมำดว้ย 

 ช. คะแนนสะสม 

1. ผูโ้ดยสำรมสีทิธใิชค้ะแนนสะสมช ำระค่ำโดยสำร ค่ำธรรมเนียม 
หรอืภำษตีำมอตัรำทีพ่ชีก ำหนด 

2. เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชี 
เฉพำะแต่ผูโ้ดยสำรซึง่ไดร้บัคะแนนสะสมเท่ำนัน้ทีจ่ะใชค้ะแนนสะสมได้ 

  3. เมื่อจะใชค้ะแนนสะสม ผูโ้ดยสำรตอ้งแสดงหรอืแจง้ใหพ้ชีทรำบรหสัตรวจสอบคะแนนสะสม 

4. เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชี คะแนนสะสมนัน้มอีำยใุชไ้ด ้6 
เดอืนนบัแต่วนัออกคะแนนสะสมให ้

  5. คะแนนสะสมไม่อำจแลกเป็นเงนิสดได ้

 ซ. กำรขึน้เครื่องโดยไม่ไดร้บัอนุญำต 

ในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้ ใหถ้อืว่ำผูโ้ดยสำรขึน้เครื่องโดยไม่ไดร้บัอนุญำต 
และพชีจะคดิค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมจำกผูโ้ดยสำรส ำหรบัเทีย่วบนิช่วง (ขำ) 
ทีผู่โ้ดยสำรขึน้เครื่องโดยไม่ไดร้บัอนุญำต 
พรอ้มเงนิจ ำนวนสองเท่ำของคำ่โดยสำรอตัรำแพงทีส่ดุส ำหรบัเทีย่วบนิช่วงนัน้ ในขณะขึน้เครื่อง 
พรอ้มค่ำธรรมเนียม แต่อย่ำงไรกต็ำม หำกพน้วสิยัทีจ่ะก ำหนดช่วงเทีย่วบนิใหแ้น่นอน 
ใหถ้อืว่ำผูโ้ดยสำรขึน้เครื่องเดนิทำงจำกสถำนทีต่น้ทำงของอำกำศยำนทีผู่โ้ดยสำรขึน้เครื่อง 

1. ผูโ้ดยสำรไมแ่สดงบตัรโดยสำรของตนเมื่อพนกังำนตอ้นรบัของพชีรอ้งขอ 
หรอืเดนิทำงเกนิช่วงเทีย่วบนิทีร่ะบุไวใ้นบตัรโดยสำรโดยไม่ไดร้บัอนุญำตจำกพนกังำนตอ้
นรบัของพชี 

  2. ผูโ้ดยสำรเจตนำขึน้เครื่องโดยใชบ้ตัรโดยสำรทีไ่ม่สำมำรถใชไ้ด ้หรอื 

3. ผูโ้ดยสำรส ำแดงเทจ็ 
และกำรส ำแดงเทจ็นัน้เป็นเหตุใหผู้โ้ดยสำรไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งช ำระค่ำโดยสำรหรอืค่ำธรรม
เนียมทีต่นพงึตอ้งช ำระ 

7. การเปล่ียนเท่ียวบิน การไม่ให้บริการรบัขน และการต่อเครือ่งไม่ทนั 

 ก. กำรเปลีย่นเทีย่วบนิตำมทีผู่โ้ดยสำรรอ้งขอ 

  1. ตำมขอ้บงัคบัของพชี ผูโ้ดยสำรอำจถูกจ ำกดัสทิธหิรอืหำ้มมใิหเ้ปลีย่นเทีย่วบนิได้ 

2. เมื่อผูโ้ดยสำรรอ้งขอ 
พชีจะเปลีย่นเทีย่วบนิของผูโ้ดยสำรตำมบตัรโดยสำรหรอืเอกสำรเทีย่วบนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่
ม่ไดใ้ชห้ำกกรณีเป็นดงันี้ 

   (ก) พชีเป็นผูอ้อกบตัรโดยสำร 
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(ข)
 พชีเป็นผูร้บัขนทีเ่ป็นผูอ้อกบตัรโดยสำรแต่เดมิตำมทีร่ะบหุรอืบนัทกึไวใ้
นบตัรโดยสำร หรอื 

(ค)
 พชีเป็นผูร้บัขนตำมทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรเทีย่วบนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ม่ไดใ้ช้
ส ำหรบัช่วงเทีย่วบนิชว่งแรกเป็นตน้ไปของเทีย่วบนิทีจ่ะเปลีย่น 

3. ในกรณีเพิม่ชว่งเทีย่วบนิหลงัเริม่บรกิำรรบัขน 
พชีจะไมใ่หบ้รกิำรรบัขนตำมอตัรำค่ำโดยสำรต่อเนื่องส ำหรบัทัง้ช่วงเทีย่วบนิเดมิและช่วงเ
ทีย่วบนิทีเ่พิม่ขึน้ใหม่รวมกนั 
เวน้แต่ผูโ้ดยสำรจะรอ้งขอก่อนเดนิทำงถงึปลำยทำงตำมทีร่ะบหุรอืบนัทกึไวใ้นบตัรโดยสำร
ทีแ่สดง 

4.
 ค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมทีจ่ะใชห้ลงัเปลีย่นเทีย่วบนิจะไดแ้กค่่ำโดยสำรและค่
ำธรรมเนียมทีม่ผีลใชบ้งัคบั ณ วนัเปลีย่นเทีย่วบนิ 

5.
 ก ำหนดเวลำยกเลกิกำรจองทีน่ัง่และค่ำธรรมเนียมยกเลกิกำรจองทีน่ัง่ล่ำชำ้จะใช้
แก่เทีย่วบนิทีเ่ปลีย่นตำมทีผู่โ้ดยสำรรอ้งขอดว้ย 

 ข. กำรเปลีย่นเทีย่วบนิโดยไม่สมคัรใจ 

1. เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ 12 ข. 2. ในกรณีทีพ่ชียกเลกิเทีย่วบนิ 
ไม่จดัใหม้เีทีย่วบนิตำมตำรำงบนิโดยปรำศจำกเหตุอนัควร ไม่จอดเครื่อง ณ 
ปลำยทำงหรอืจุดหยุดพกัระหว่ำงทำงของผูโ้ดยสำร 
ไม่สำมำรถจดัทีน่ัง่ใหต้ำมทีผู่โ้ดยสำรจองไว ้
หรอืเป็นตน้เหตุใหผู้โ้ดยสำรต่อเครื่องตำมเทีย่วบนิของพชีไม่ทนั 
พชีจะด ำเนินมำตรกำรใดมำตรกำรหนึ่งดงัต่อไปนี้ตำมแต่ผูโ้ดยสำรจะเลอืก 

   (ก) รบัขนผูโ้ดยสำรบนเทีย่วบนิอื่นใดของพชีทีม่ทีีน่ัง่ว่ำงอยู่ หรอื 

   (ข) ด ำเนินกำรคนืเงนิกรณีไม่สมคัรใจตำมขอ้ 13 ค. 

2.
 ในกรณีทีผู่โ้ดยสำรต่อเครื่องเทีย่วบนิถดัไปซึง่เป็นเทีย่วบนิของพชีทีผู่โ้ดยสำรจอ
งไวไ้ม่ทนัเนื่องจำกผูร้บัขนซึง่รบัขนผูโ้ดยสำรนัน้ไม่จดัใหม้เีทีย่วบนิตำมตำรำงบนิหรอืเปลี่
ยนตำรำงเทีย่วบนิ พชีจะไม่รบัผดิเพื่อกำรต่อเครื่องไม่ทนันัน้ 

 ค. กำรเปลีย่นเทีย่วบนิดว้ยเหตุทีไ่ม่เป็นประโยชน์แก่พชีและผูโ้ดยสำร 

1. ดว้ยเหตุผลตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12 ข. 2. (ก) - (ง) ในกรณีทีพ่ชียกเลกิเทีย่วบนิ 
ไม่จดัใหม้เีทีย่วบนิตำมตำรำงบนิโดยปรำศจำกเหตุอนัควร ไม่จอดเครื่อง ณ 
ปลำยทำงหรอืจุดแวะของผูโ้ดยสำร ไม่สำมำรถจดัทีน่ัง่ใหต้ำมทีผู่โ้ดยสำรจองไว ้
หรอืเป็นตน้เหตุใหผู้โ้ดยสำรต่อเครื่องไม่ทนั 
พชีจะด ำเนินมำตรกำรใดมำตรกำรหนึ่งดงัต่อไปนี้ตำมแต่พชีจะเลอืก 
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   (ก) รบัขนผูโ้ดยสำรบนเทีย่วบนิอื่นใดของพชีทีม่ทีีน่ัง่ว่ำงอยู่ หรอื 

   (ข) ด ำเนินกำรคนืเงนิกรณีไม่สมคัรใจตำมขอ้ 13 ง. 

8. การจอง 

 ก. บททัว่ไป 

  1. รำยกำรจองจะยนืยนัเมื่อไดบ้นัทกึรบัรำยกำรจองลงระบบจองของพชี 

  2. เมื่อยนืยนัรำยกำรจองในระบบจองของพชีแลว้ จะไม่อนุญำตใหเ้ปลีย่นชื่ออกี 

3. ตำมขอ้บงัคบัของพชี 
เงื่อนไขทีบ่งัคบัแก่ค่ำโดยสำรบำงประเภทอำจจ ำกดัสทิธหิรอืหำ้มกำรเปลีย่นหรอืยกเลกิรำ
ยกำรจอง 

 ข. ก ำหนดเวลำออกบตัรโดยสำร 

หำกไมไ่ดอ้อกบตัรโดยสำรใหผู้โ้ดยสำรก่อนครบก ำหนดเวลำออกบตัรโดยสำรตำมทีพ่ชีก ำหนดไว ้
พชีอำจยกเลกิรำยกำรจองของผูโ้ดยสำรได ้

 ค. กำรก ำหนดทีน่ัง่ 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสำรก ำหนดทีน่ัง่ใดไว ้
พชีจะคดิค่ำบรกิำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของพชีเกีย่วกบักำรนัน้ 

 ง. กำรคนืเงนิและกำรเปลีย่นเทีย่วบนิเมื่อผูโ้ดยสำรไม่ขึน้เครื่องตำมเทีย่วบนิทีจ่อง 

ผูโ้ดยสำรซึง่ไม่ขึน้เครื่องตำมเทีย่วบนิทีต่นจองไวโ้ดยไมแ่จง้พชีล่วงหน้ำ 
ย่อมไม่มสีทิธไิดร้บัคนืเงนิหรอืเปลีย่นเทีย่วบนิ 

 จ. กำรยกเลกิกำรจองโดยพชี 

1. พชีอำจใชดุ้ลพนิจิยกเลกิรำยกำรจองของผูโ้ดยสำรทัง้หมดหรอืแต่บำงสว่นได ้
หำกมรีำยกำรจองสองเทีย่วบนิขึน้ไปส ำหรบัผูโ้ดยสำรรำยเดยีวกนัในกรณีดงัต่อไปนี ้

   (ก) จองเทีย่วบนิชว่งเดยีวกนัในวนัเดยีวกนั 

   (ข) จองเทีย่วบนิชว่งเดยีวกนัในวนัเดนิทำงทีใ่กลก้นั 

   (ค) จองเทีย่วบนิหลำยชว่งในวนัเดยีวกนั หรอื 

(ง)
 พชีพจิำรณำตำมสมควรแลว้เหน็ว่ำผูโ้ดยสำรไม่สำมำรถใชท้ีน่ัง่ทีจ่องไว้
ไดท้ัง้หมด 

2. หำกผูโ้ดยสำรไม่ขึน้เครื่องตำมเทีย่วบนิทีต่นจองไวโ้ดยไม่แจง้พชีล่วงหน้ำ 
พชีอำจยกเลกิหรอืรอ้งขอใหผู้ร้บัขนรำยอื่นใดยกเลกิรำยกำรจองต่อจำกนัน้ของผูโ้ดยสำรไ
ด ้ นอกจำกน้ี 
หำกผูโ้ดยสำรไม่ขึน้เครื่องตำมเทีย่วบนิทีต่นจองไวก้บัผูร้บัขนรำยอื่นโดยไม่แจง้ผูร้บัขนรำ
ยอื่นนัน้ล่วงหน้ำ เมื่อผูร้บัขนนัน้รอ้งขอ 
พชีอำจยกเลกิรำยกำรจองต่อจำกนัน้ของผูโ้ดยสำรได ้

3.
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 พชีอำจยกเลกิรำยกำรจองทัง้หมดหรอืแต่บำงสว่นของผูโ้ดยสำรทีไ่ม่ระบขุอ้มลูสว่
นบุคคลซึง่จ ำเป็นตอ้งระบุภำยในระยะเวลำทีพ่ชีก ำหนดตำมทีก่ฎหมำย ฯลฯ 
ทีใ่ชบ้งัคบัของประเทศใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ประเทศทีจ่ะเดนิทำงเขำ้ออกหรอืทีผู่โ้ดยสำรจะใชเ้ป็นจุดเปลีย่นถ่ำย ก ำหนดไว ้

 ฉ. กำรยนืยนักำรจองกบัผูร้บัขนรำยอื่นซ ้ำ 

ในกรณีทีต่อ้งยนืยนักำรจองซ ้ำตำมขอ้บงัคบัของผูร้บัขนรำยใดนอกจำกพชี 
พชีอำจยกเลกิรำยกำรจองเทีย่วบนิถดัไปส ำหรบัผูโ้ดยสำรของพชีเมื่อผูโ้ดยสำรไมย่นืยนักำรจองกบั
ผูร้บัขนนัน้ซ ้ำภำยในเวลำทีผู่ร้บัขนก ำหนด 

 ช. ค่ำตดิต่อสือ่สำร 

เวน้แต่พชีจะตกลงเป็นอย่ำงอื่น ผูโ้ดยสำรจะรบัผดิชอบค่ำตดิต่อสือ่สำรโดยใชโ้ทรศพัท ์โทรสำร 
หรอืระบบสือ่สำรอื่น (เช่น อนิเทอรเ์น็ต) เพื่อท ำหรอืยกเลกิรำยกำรจอง 

 ซ. ขอ้มลูสว่นบุคคล 

ผูโ้ดยสำรตกลงว่ำ ขอ้มลูสว่นบคุคลของตนนัน้ ผูโ้ดยสำรและหรอืตวัแทนของผูโ้ดยสำรจะมอบใหพ้ชี 
พชีจะเกบ็ไว ้หรอืในกรณีทีพ่ชีเหน็ว่ำจ ำเป็น พชีจะสง่ไปยงัส ำนกังำนแหง่ใด ๆ ของตน 
ผูร้บัขนรำยอื่น ผูใ้หบ้รกิำรน ำเทีย่ว หน่วยงำนของรฐั 
หรอืนิตบิุคคลหรอืหน่วยงำนอื่นในประเทศทีจ่ะเดนิทำงเขำ้ออกหรอืผ่ำนหรอืในประเทศทีเ่ปลีย่นถ่ำย
และเปลีย่นเครื่อง เพื่อท ำรำยกำรจองส ำหรบับรกิำรรบัขน รบับรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏบิตัติำมระเบยีบตรวจคนเขำ้เมอืงและเดนิทำงเขำ้ประเทศ 
หรอืจดัใหห้น่วยงำนของรฐัเขำ้ถงึขอ้มลูเช่นว่ำนัน้ 
หรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดตำมทีพ่ชีเหน็ว่ำจ ำเป็นแก่กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิทำงใหผู้โ้ดย
สำร 

 ฌ. กรณีระบบสือ่สำรลม้เหลว ฯลฯ 

ในกรณีทีก่ำรท ำรำยกำรจองหรอืกำรเปลีย่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืลม้เหลวเนื่องจำกอุปกรณ์
สำยสง่สญัญำณสือ่สำรโทรคมนำคม ระบบคอมพวิเตอร ์
และระบบสือ่สำรโทรคมนำคมท ำงำนลม้เหลว เช่น ระบบบรกิำรโทรศพัทล่์ม 
พชีจะไม่รบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ อนัเกดิจำกกำรนัน้ 

9. การลงทะเบียน 

ผูโ้ดยสำรจะมำถงึโต๊ะลงทะเบยีนของพชีและประตขูึน้เครื่องภำยในเวลำทีพ่ชีก ำหนด 
หรอืหำกไม่ก ำหนดเวลำไว ้
กใ็หม้ำถงึก่อนออกเดนิทำงโดยเผื่อเวลำใหเ้พยีงพอทีจ่ะใหผู้โ้ดยสำรด ำเนินขัน้ตอนลงทะเบยีนและขัน้ตอนขำ
ออกเสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำออกเดนิทำงตำมเทีย่วบนิ  
หำกผูโ้ดยสำรไม่เดนิทำงถงึโต๊ะลงทะเบยีนของพชีหรอืประตขูึน้เครื่องภำยในเวลำทีพ่ชีก ำหนด 
หรอืไม่สำมำรถออกเดนิทำงเนื่องจำกเอกสำรขำออกหรอืขำเขำ้หรอืเอกสำรอื่น ๆ 
ทีจ่ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรออกเดนิทำงของตนไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น 
พชีอำจยกเลกิกำรจองทีน่ัง่ของผูโ้ดยสำรและจะไม่เลื่อนเวลำเทีย่วบนิใหผู้โ้ดยสำร  
พชีจะไม่รบัผดิต่อผูโ้ดยสำรเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ อนัเกดิจำกกำรทีผู่โ้ดยสำรไม่ปฏบิตัติำมควำมในขอ้น้ี 

10. การปฏิเสธไม่รบัขนและการจ ากดัการรบัขน 
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 ก. สทิธปิฏเิสธไม่รบัขน ฯลฯ 

ในกรณีทีพ่ชีใชดุ้ลพนิจิพจิำรณำตำมสมควรแลว้เหน็ดงันี้ พชีอำจปฏเิสธไม่รบัขนผูโ้ดยสำรรำยใด ๆ 
หรอืใหผู้โ้ดยสำรรำยใด ๆ ลงจำกเครื่อง โดยในกรณีเช่นนัน้ 
จะจดักำรกบัสมัภำระของผูโ้ดยสำรรำยนัน้ในท ำนองเดยีวกนัดว้ย 

  1. จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรเช่นนัน้ดว้ยเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยัในกำรบนิ 

2. จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรเช่นนัน้เพือ่ใหพ้ชีสำมำรถปฏบิตัติำมทีก่ฎหมำย ฯลฯ 
ทีใ่ชบ้งัคบัของประเทศใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ประเทศทีจ่ะเดนิทำงเขำ้ออกหรอืทีผู่โ้ดยสำรจะใชเ้ป็นจุดเปลีย่นถ่ำย ก ำหนด 

  3. ผูโ้ดยสำรมพีฤตกิำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

   (ก) มพีฤตกิำรณ์ตำมขอ้ 16 ข. 1. (ข) 

(ข)
 อำจพยำยำมโดยมชิอบดว้ยกฎหมำยทีจ่ะเขำ้ประเทศทีต่นใชเ้ปลีย่นถ่ำ
ยดว้ยกำรท ำลำยเอกสำรของตนทีต่อ้งใชใ้นกำรออกหรอืเขำ้ประเทศหรอืเพื่อวตัถุ
ประสงคอ์ื่น หรอื 

(ค)
 ปฏเิสธไม่ยอมรบัค ำรอ้งขอของพชีทีใ่หต้นมอบเอกสำรของตนซึง่ตอ้งใช้
ในกำรออกหรอืเขำ้ประเทศหรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใหล้กูเรอืเพือ่ใหล้กูเรอืเกบ็รกั
ษำไวเ้พื่อป้องกนัมใิหเ้ขำ้ประเทศใดโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย 
เพื่อแลกกบักำรทีพ่ชีออกใบรบัเอกสำรเช่นว่ำนัน้ให ้

  4. ผูโ้ดยสำรมพีฤตกิำรณ์ตำมขอ้ 11 ข. 4. หรอื 5. 

  5. ผูโ้ดยสำรหรอืควำมประพฤต ิอำยุ หรอืสภำพจติหรอืร่ำงกำยของผูโ้ดยสำร 

   (ก) จ ำเป็นตอ้งไดร้บัควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษจำกพชี 

(ข)
 อำจสรำ้งควำมไม่สบำยใจแก่ผูโ้ดยสำรรำยอื่นหรอืเป็นเหตุใหผู้โ้ดยสำรเ
ป็นทีน่่ำรงัเกยีจแก่ผูโ้ดยสำรรำยอื่น 

   (ค) อำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยแกต่นเองหรอืแก่บุคคลอื่นหรอือำกำศยำนหรอืทรพัยส์นิใด 

(ง) ขดัขวำงกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องลกูเรอืคนใด หรอืไมป่ฏบิตัติำมค ำสัง่ใด ๆ 
ของลกูเรอืไม่ว่ำคนใด 

(จ) ใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที ่วทิยุเคลื่อนที ่เกมอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอือุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทอื่นในหอ้งผูโ้ดยสำรบนอำกำศยำนโดยไม่ไดร้ั
บอนุญำตจำกพชี หรอื 

   (ฉ) สบูบุหรีใ่นหอ้งผูโ้ดยสำรบนอำกำศยำน 

  6. บตัรโดยสำรทีผู่โ้ดยสำรน ำมำแสดงมลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ 

(ก)
 ไดม้ำโดยมชิอบดว้ยกฎหมำยหรอืซือ้มำจำกนิตบิคุคลทีม่ใิชผู่ร้บัขนซึง่เ
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ป็นผูอ้อกบตัรโดยสำรหรอืตวัแทนรบัอนุญำตของผูร้บัขนซึง่เป็นผูอ้อกบตัรโดยสำ
ร หรอื 

   (ข) เป็นบตัรโดยสำรปลอม 

7.
 ผูน้ ำบตัรโดยสำรมำแสดงไม่สำมำรถพสิจูน์ว่ำตนเป็นผูม้ชีื่อตำมทีป่รำกฏหรอืบนั
ทกึไวใ้นบตัรโดยสำร 

8. ผูโ้ดยสำรไมช่ ำระค่ำโดยสำร ค่ำธรรมเนียม หรอืภำษใีด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอือำจไม่ปฏบิตัติำมเงื่อนไขเรือ่งเครดติตำมทีต่กลงกนัไวร้ะหวำ่งพชีกบัผูโ้ดยสำร 
(หรอืผูช้ ำระค่ำบตัรโดยสำร) หรอื 

  9. เดก็หรอืทำรกไมม่ผีูโ้ดยสำรอำย ุ12 ปีขึน้ไปเดนิทำงไปดว้ย 

ในกรณีตำมขอ้ 5. (ค) หรอื (ง) ในขอ้น้ี นอกจำกกำรปฏเิสธไม่รบัขนตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ก. นี้แลว้ 
พชียงัอำจด ำเนินกำรเพิม่เตมิตำมทีจ่ ำเป็นเพื่อใหผู้โ้ดยสำรยตุกิำรกระท ำกำรขำ้งตน้ดว้ย  
กำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นเช่นว่ำนัน้อำจรวมถงึกำรกกัตวัผูโ้ดยสำร 

 ข. กำรยอมรบัขนโดยมเีงื่อนไข 

หำกรบัขนผูโ้ดยสำรซึง่มสีถำนภำพ อำยุ 
หรอืสภำพจติหรอืร่ำงกำยอนัอำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยหรอืควำมเสีย่งแก่ตวัผูโ้ดยสำรเอง 
พชีจะไม่รบัผดิเพื่อกำรตำยหรอืบำดเจบ็ กำรป่วย บำดแผล หรอืทุพพลภำพอนัเกดิแก่ผูโ้ดยสำร 
หรอืกำรก ำเรบิรุนแรงขึน้หรอืผลของกำรนัน้เนื่องจำกสถำนภำพ อำยุ หรอืสภำพจติหรอืร่ำงกำยนัน้ 

 ค. กำรจ ำกดักำรรบัขน 

1. กำรรบัขนบุคคลวกิลจรติ ผูท้พุพลภำพทำงกำย สตรมีคีรรภ ์หรอืผูป่้วย 
ตอ้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของพชี และอำจตอ้งเตรยีมกำรร่วมกบัพชีก่อน 

2.
 หำกน ้ำหนกัรวมของผูโ้ดยสำรทีข่ ึน้เครื่องและหรอืสมัภำระทีบ่รรทุกบนเครื่องอำจ
เกนิระดบัน ้ำหนกับรรทุกขัน้สงูของเครื่อง 
พชีอำจตดัสนิใจว่ำจะรบัขนผูโ้ดยสำรรำยใดและหรอืสมัภำระรำยกำรใดได ้ทัง้นี้ 
ตำมขอ้บงัคบัของพชี 

11. สมัภาระ 

 ก. ขอ้จ ำกดัในกำรรบัสมัภำระ 

  1. พชีจะปฏเิสธไม่รบัสมัภำระทีเ่ป็นสิง่ใด ๆ ต่อไปนี้ 

   (ก) วตัถุทีไ่ม่เป็นสมัภำระตำมทีน่ิยำมไวใ้นขอ้ 1 

(ข)
 วตัถุทีอ่ำจเป็นอนัตรำยต่ออำกำศยำนหรอืบุคคลหรอืทรพัยส์นิใดระหว่ำ
งกำรรบัขนระหว่ำงประเทศ เช่น 
วตัถุทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัว่ำดว้ยสนิคำ้อนัตรำยขององคก์ำรกำรบนิพลเรอืนระหว่ำ
งประเทศ (ไอเคโอ) และสมำคมขนสง่ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ (ไออำตำ) 
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และในขอ้บงัคบัของพชี 

(ค) วตัถุซึง่กฎหมำย ฯลฯ 
ทีใ่ชบ้งัคบัของรฐัหรอืประเทศใดทีจ่ะเดนิทำงเขำ้ออกหรอืผ่ำนหรอืทีผู่โ้ดยสำรจะใ
ชเ้ป็นจุดเปลีย่นถ่ำยหำ้มมใิหร้บัขน 

(ง) วตัถุทีพ่ชีถอืว่ำไม่เหมำะแก่กำรรบัขนเนื่องจำกน ้ำหนกั ขนำด รปูร่ำง 
หรอืลกัษณะของวตัถุนัน้ เช่น มสีภำพแตกหกัง่ำยหรอืเป็นของสดของเสยีง่ำย 

(จ) สตัวม์ชีวีติ แต่อย่ำงไรกต็ำม พชีอำจรบัขนสนุขั (สนุขัน ำทำง สนุขัรบัใช ้
หรอืสนุขัช่วยฟัง ซึง่เรยีกรวมกนัว่ำ "สนุขัผูช้ว่ย") 
ซึง่ตดิตำมผูโ้ดยสำรทีทุ่พพลภำพทำงกำยเพื่อช่วยเหลอืผูโ้ดยสำร 
พรอ้มกรงและอำหำรสนุขั ภำยในกรอบตำมสทิธขินสมัภำระตำมขอ้บงัคบัของพชี 
โดยไม่คดิค่ำใชจ้่ำย  ในกรณีนี้ พชีจะไม่รบัผดิเพื่อกำรตำย บำดเจบ็ 
หรอืป่วยอนัเกดิแก่สนุขัผูช้ว่ยนัน้จำกขอ้บกพร่องในตวัสนุขัชว่ยเหลอืเอง หรอื 

(ฉ) ปืน ดำบ และวตัถุอื่นทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกนั 
ยกเวน้ทีร่ะบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชี 

2. พชีอำจปฏเิสธไม่รบัขนและด ำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็นเกีย่วกบัวตัถุทีข่อ้ 1 
ขำ้งตน้ระบหุำ้มรบัขนได ้อกีทัง้ยงัอำจปฏเิสธไม่รบัขนวตัถุใด ๆ 
เช่นว่ำนัน้ต่อไปเมื่อพบวตัถุนัน้ไดด้ว้ย 

3. พชีจะปฏเิสธไม่รบัวตัถุทีม่สีภำพแตกหกัง่ำยหรอืเป็นของสดของเสยีง่ำยหรอืเป็นเงนิตรำ 
อญัมณี โลหะมคี่ำ ตรำสำรโอนเปลีย่นมอืได ้หลกัทรพัย ์หรอืสิง่มคี่ำอื่น เอกสำรธุรกจิ 
หนงัสอืเดนิทำง หรอืเอกสำรประจ ำตวัประเภทอื่นทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรเดนิทำง 
หรอืตวัอย่ำง เป็นสมัภำระลงทะเบยีน 

4.
 พชีอำจปฏเิสธไม่รบัขนสมัภำระในลกัษณะเป็นสมัภำระลงทะเบยีนในกรณีทีไ่ม่บร
รจุสมัภำระไวใ้นกระเป๋ำเดนิทำงหรอืภำชนะอื่นทีเ่หมำะสมใหเ้รยีบรอ้ยเพื่อใหป้ลอดภยัในก
ำรรบัขนซึง่ใชค้วำมระมดัระวงัในกำรขนสง่ในระดบัปกต ิ

5.
 พชีอำจรบัเครื่องเล่นดนตรเีป็นสมัภำระลงทะเบยีนตรำบเท่ำทีบ่รรจุไวใ้นกระเป๋ำเ
ดนิทำงหรอืภำชนะอื่นทีเ่หมำะสมใหเ้รยีบรอ้ยเพื่อใหป้ลอดภยัในกำรรบัขนซึง่ใชค้วำมระมั
ดระวงัในกำรขนสง่ในระดบัปกต ิแต่อย่ำงไรกต็ำมพชีจะไม่รบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ 
นอกเหนือจำกทีเ่กดิจำกควำมประมำทเลนิเล่อในสว่นของพชี 

6. หำกรบัขนวตัถุใด ๆ ทีก่ล่ำวถงึในขอ้ 1. ในขอ้น้ี 
ไม่ว่ำกำรรบัขนสมัภำระทีเ่ป็นวตัถุเช่นนัน้จะตอ้งหำ้มหรอืไม่ 
กำรรบัขนนัน้ตอ้งคดิค่ำธรรมเนยีม มขีอ้จ ำกดัควำมรบัผดิ 
และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดอื่นใดของเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีซึง่บงัคบัแก่กำรรบัขนสมัภำระ 

 ข. กำรตรวจสอบควำมปลอดภยั 

1.
 ผูโ้ดยสำรจะยอมใหต้รวจสอบควำมปลอดภยัตำมทีเ่จำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืเจำ้หน้ำ



(ค ำแปล) 

- 15 - WUE/WUE/332814/12/ASIAM/22077026.1 

ทีท่่ำอำกำศยำนหรอืพชีก ำหนด 
เวน้แต่เจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืเจำ้หน้ำทีท่่ำอำกำศยำนหรอืพชีจะถอืโดยเฉพำะเจำะจงว่ำเป็น
กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัทีไ่ม่จ ำเป็น 

2. พชีจะตรวจสอบสิง่ทีบ่รรจุอยู่ในสมัภำระของผูโ้ดยสำร 
โดยจะเปิดสมัภำระของผูโ้ดยสำรออกและหรอืใชอุ้ปกรณ์ตรวจสอบต่อหน้ำผูโ้ดยสำรรำยทีเ่
กีย่วขอ้งหรอืบุคคลอื่น เพื่อควำมปลอดภยัหรอืระบบควำมปลอดภยัของอำกำศยำน 
(รวมทัง้ แต่ไม่จ ำกดัเพยีง เพื่อป้องกนักำรยดึ ใชอ้ ำนำจควบคุม 
หรอืท ำลำยอำกำศยำนโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย) และหรอืดว้ยเหตุผลอื่นใด  
โดยค ำนึงถงึควำมขำ้งตน้ 
พชีอำจตรวจสอบสมัภำระของผูโ้ดยสำรลบัหลงัผูโ้ดยสำรหรอืบคุคลอื่นเพื่อตรวจว่ำผูโ้ดยส
ำรครอบครองวตัถุตอ้งหำ้มใด ๆ ทีก่ล่ำวถงึในขอ้ ก. 1. ในขอ้น้ีหรอืไม่ 
หรอืสมัภำระของผูโ้ดยสำรบรรจวุตัถุตอ้งหำ้มเช่นว่ำนัน้หรอืไม่  

3. พชีจะตรวจคน้วตัถุต่ำง ๆ 
ของผูโ้ดยสำรดว้ยวธิสีมัผสัตวัผูโ้ดยสำรผ่ำนเครื่องนุ่งหม่และเครื่องประดบักำย 
หรอืใชเ้ครื่องมอืต่ำง ๆ เช่น เครือ่งตรวจจบัโลหะ เพื่อรกัษำควำมปลอดภยั (รวมทัง้ 
แต่ไม่จ ำกดัเพยีง เพื่อป้องกนักำรยดึ ใชอ้ ำนำจควบคุม 
หรอืท ำลำยอำกำศยำนโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย) และหรอืดว้ยเหตุผลอื่นใด 

4. เมื่อผูโ้ดยสำรไม่ตกลงใหพ้ชีตรวจสอบตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2. ของขอ้น้ี 
พชีจะปฏเิสธไม่รบัขนสมัภำระรำยกำรนัน้ ๆ ของผูโ้ดยสำร 

5. เมื่อผูโ้ดยสำรรำยใดไมต่กลงใหพ้ชีตรวจคน้ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3. ของขอ้น้ี 
พชีจะปฏเิสธไม่รบัขนผูโ้ดยสำรรำยนัน้ 

6. เมื่อจำกกำรตรวจสอบหรอืตรวจคน้ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2. หรอื 3. 
ของขอ้น้ีพบวตัถุตอ้งหำ้มตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ก. 1. ในขอ้น้ี 
พชีอำจปฏเิสธไม่รบัขนสมัภำระนัน้ ๆ หรอือำจจ ำหน่ำยสมัภำระนัน้ ๆ เสยีได้ 

 ค. สมัภำระลงทะเบยีน 

1. โดยหลกักำรแลว้ พชีจะไม่รบัขนสมัภำระลงทะเบยีน แต่อยำ่งไรกต็ำม 
ในกรณีทีผู่โ้ดยสำรช ำระค่ำบรกิำรรบัขนเป็นค่ำโดยสำรทีร่วมบรกิำรเสรมิ 
หรอืช ำระค่ำธรรมเนียมสมัภำระตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของพชี 
หรอืในกรณีอื่นตำมทีร่ะบุไวโ้ดยเฉพำะเจำะจงในเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี 
พชีจะรบัขนสมัภำระลงทะเบยีนของผูโ้ดยสำรตำมขอ้บงัคบัของพชี ขอ้ 2. - 6. ในขอ้น้ี 
และขอ้ จ. - ญ. ในขอ้น้ี 

2.
 เงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีไมม่ขีอ้ใดใหส้ทิธแิกผู่โ้ดยสำรทีจ่ะไดร้บักำรลงทะเบยีนสมั
ภำระส ำหรบัเทีย่วบนิชว่งทีผู่ร้บัขนไม่รบัลงทะเบยีนสมัภำระ 

3. เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชีหรอืกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบั 
เมื่อผูโ้ดยสำรแสดงบตัรโดยสำรทีส่มบรูณ์ใชไ้ดแ้ละครอบคลมุกำรรบัขนตำมสำยกำรบนิขอ
งพชีหรอืตำมสำยกำรบนิของพชีกบัผูร้บัขนรำยอื่นไม่ว่ำหนึ่งหรอืหลำยรำย 
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พชีจะรบัลงทะเบยีนสมัภำระทีผู่โ้ดยสำรมอบให ้ณ 
ส ำนกังำนและภำยในเวลำทีพ่ชีก ำหนดส ำหรบักำรรบัขนตำมสำยกำรบนิทีร่ะบุไวใ้นบตัรโด
ยสำร แต่อย่ำงไรกต็ำมพชีจะไมร่บัลงทะเบยีนสมัภำระทีม่อบใหร้บัขนในลกัษณะต่อไปนี้ 

(ก) รบัขนไกลกว่ำปลำยทำงทีร่ะบไุวใ้นบตัรโดยสำร หรอืตำมเสน้ทำงใด ๆ 
ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นบตัรโดยสำร 

(ข) รบัขนไกลกว่ำจุดหยุดพกัระหว่ำงทำง 
หรอืไกลกว่ำจุดทีผู่โ้ดยสำรเปลีย่นเครื่องไปอกีล ำซึง่จะออกเดนิทำงจำกท่ำอำกำศ
ยำนทีม่ใิชท่่ำอำกำศยำนซึง่ผูโ้ดยสำรมกี ำหนดเดนิทำงถงึตำมบตัรโดยสำร 
เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชี 

(ค)
 รบัขนไกลกว่ำจุดเปลีย่นถ่ำยสมัภำระไปยงัผูร้บัขนรำยอื่นใดซึง่พชีไม่มี
ขอ้ตกลงสมัภำระขำ้มสำยกำรบนิดว้ย 
หรอืซึง่มเีงื่อนไขในกำรรบัขนสมัภำระต่ำงจำกของพชี 

(ง) รบัขนในเทีย่วบนิช่วงทีผู่โ้ดยสำรไม่ไดจ้องไว ้

(จ) รบัขนไกลกว่ำจุดทีผู่โ้ดยสำรประสงคก์ลบัเขำ้ครอบครองสมัภำระนัน้หรอืสว่นใด 
ๆ ของสมัภำระนัน้ หรอื 

(ฉ) รบัขนในเทีย่วบนิช่วงใดทีผู่โ้ดยสำรไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจนครบถว้น 

4. เมื่อสมัภำระทีจ่ะใหล้งทะเบยีนนัน้ไดม้อบใหพ้ชีแลว้ 
พชีจะออกป้ำยระบุสมัภำระใหส้ ำหรบัสมัภำระลงทะเบยีนแต่ละรำยกำร  

5. หำกสมัภำระลงทะเบยีนของผูโ้ดยสำรไม่มชีื่อ ชื่อย่อ หรอืขอ้มลูระบุตวัประเภทอื่น 
ใหผู้โ้ดยสำรปิดขอ้มลูระบุตวัเชน่ว่ำนัน้ไวก้บัสมัภำระก่อนพชีจะรบัลงทะเบยีนสมัภำระ 

6. เท่ำทีท่ ำไดต้ำมสมควร 
พชีจะขนสมัภำระลงทะเบยีนของผูโ้ดยสำรไปพรอ้มกบัตวัผูโ้ดยสำรบนเครื่องอำกำศยำนที่
ผูโ้ดยสำรขึน้ แต่อย่ำงไรกต็ำม หำกพชีเหน็ว่ำจะยุ่งยำกหรอืไม่เหมำะสมในทำงปฏบิตั ิ
พชีอำจขนสมัภำระลงทะเบยีนนัน้ในเทีย่วบนิอื่นใดทีจ่ะสำมำรถบรรทุกสมัภำระนัน้ภำยใน
กรอบน ้ำหนกัขัน้สงูหรอืโดยใชบ้รกิำรขนสง่รปูแบบอื่นใด 

 ง. สมัภำระไม่ลงทะเบยีน 

1. ยกเวน้วตัถุทีพ่ชีอนุญำตไวโ้ดยเฉพำะว่ำใหข้นขึน้หอ้งผูโ้ดยสำรบนเครื่อง 
สมัภำระทีผู่โ้ดยสำรอำจขนขึน้หอ้งผูโ้ดยสำรบนเครื่องได ้
นอกเหนือจำกของใชส้ว่นตวัของผูโ้ดยสำรหนึ่งรำยกำรซึง่ผูโ้ดยสำรขนและเกบ็ไวก้บัตวัตำ
มทีข่อ้บงัคบัของพชีอนุญำตไว ้(ซึง่มติทิัง้สำมดำ้นรวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร (45 
นิ้ว)) แลว้ 
จะไดแ้กว่ตัถุหนึ่งรำยกำรตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของพชีซึง่สำมำรถวำงไวใ้นตูว้ำงของใน
หอ้งผูโ้ดยสำรบนเครื่องหรอืใตท้ีน่ัง่ดำ้นหน้ำผูโ้ดยสำร 
โดยมติทิัง้สำมดำ้นรวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร (45 นิ้ว) แต่อย่ำงไรกต็ำม 
น ้ำหนกัวตัถุดงักล่ำวรวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 10 กโิลกรมั (22 ปอนด)์  
ผูโ้ดยสำรตอ้งไม่ขนสมัภำระใดทีพ่ชีถอืว่ำไม่สำมำรถวำงไวใ้นหอ้งผูโ้ดยสำรบนเครื่องอย่ำง
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ปลอดภยัขึน้หอ้งผูโ้ดยสำรบนเครื่อง 

2. สว่นเครื่องเล่นดนตรทีีพ่ชีไม่สำมำรถรบัลงทะเบยีนสมัภำระตำมขอ้ ก. 5. ในขอ้น้ี 
ผูโ้ดยสำรจะตอ้งขนขึน้หอ้งผูโ้ดยสำรบนเครื่องในลกัษณะเป็นสมัภำระไม่ลงทะเบยีนตำมเงื่
อนไขในกำรรบัขนน้ีหรอืขอ้บงัคบัอื่น ๆ เท่ำนัน้ 
โดยผูโ้ดยสำรนัน้ตอ้งรอ้งขอก่อนและตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกพชีก่อนดว้ย 

 จ. สทิธขินสมัภำระ 

  1. สทิธขินสมัภำระลงทะเบยีนของผูโ้ดยสำรแต่ละรำยรวมทัง้สิน้เป็นดงันี้ 

(ก)
 ผูโ้ดยสำรซึง่ช ำระค่ำบรกิำรรบัขนเป็นค่ำโดยสำรทีร่วมบรกิำรเสรมิหรอื
ช ำระค่ำธรรมเนียมสมัภำระตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของพชี 
จะไดร้บัสทิธขินสมัภำระลงทะเบยีนหนึ่งรำยกำร น ้ำหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมั (44 
ปอนด)์ แต่อย่ำงไรกต็ำม มติทิัง้สำมดำ้นของรำยกำรนัน้รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 203 
เซนตเิมตร (80 นิ้ว) 

2. โดยค ำนึงถงึควำมในขอ้ จ. 1. ในขอ้น้ี เมื่อผูโ้ดยสำรรอ้งขอ 
ในกรณีทีผู่โ้ดยสำรสองรำยขึน้ไปซึง่เดนิทำงในเทีย่วบนิเดยีวกนัลงทะเบยีนสมัภำระของต
นพรอ้มกนัเพื่อใหพ้ชีรบัขนไปยงัสถำนทีเ่ดยีวกนั 
พชีอำจใหส้ทิธแิกผู่โ้ดยสำรกลุ่มดงักล่ำวในกำรขนสมัภำระรวมกนัเท่ำกบัผลรวมของสทิธขิ
นสมัภำระของแต่ละรำยทัง้ในแงจ่ ำนวนรำยกำรและน ้ำหนกัของสมัภำระแต่ละรำยกำรนัน้ 

3. รถเขน็ ตะกรำ้หิว้ และหรอืทีน่ัง่รถชนิดพบัไดท้ัง้ตวัส ำหรบัทำรกหรอืผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นเดก็ใช ้
ตลอดจนเกำ้อีล้อ้เลื่อนส ำหรบัผูโ้ดยสำรใช ้
จะรบัขนใหโ้ดยไม่คดิค่ำใชจ้่ำยและไม่น ำไปรวมอยู่ในสทิธขินสมัภำระ 

 ฉ. สทิธพิเิศษในกำรขนสมัภำระ 

นอกจำกสทิธขินสมัภำระทีร่ะบุไวใ้นขอ้ จ. ขำ้งตน้แลว้ 
พชีจะขนสมัภำระทีเ่ป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของผูโ้ดยสำรตำมทีข่อ้บงัคบัของพชีอนุญำตไวใ้หโ้ดยไม่คดิ
ค่ำใชจ้่ำยต่อเมื่อผูโ้ดยสำรเป็นผูถ้อืและเกบ็รกัษำทรพัยส์นิดงักล่ำว 

 ช. สมัภำระสว่นเกนิ 

1. สมัภำระสว่นเกนิจำกสทิธขินสมัภำระตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ จ. 1. ในขอ้น้ี 
ใหค้ดิค่ำธรรมเนียมสมัภำระสว่นเกนิในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของพชี 

2. เวน้แต่จะตกลงกนัไวก้บัผูโ้ดยสำรเป็นอย่ำงอื่นล่วงหน้ำ 
พชีอำจขนสมัภำระของผูโ้ดยสำรสว่นทีเ่กนิสทิธขินสมัภำระทีเ่กีย่วขอ้งโดยใชเ้ทีย่วบนิอื่นใ
ดหรอืใชบ้รกิำรขนสง่รปูแบบอื่น 

ซ.
 กำรส ำแดงมลูค่ำสมัภำระซึง่เกนิขดีจ ำกดัควำมรบัผดิและค่ำธรรมเนียมมลูค่ำสว่นเกนิส ำหรั
บกำรรบัขนระหว่ำงประเทศ 

1. ในกรณีรบัขนระหว่ำงประเทศ 
ผูโ้ดยสำรอำจส ำแดงมลูค่ำสมัภำระเกนิขดีจ ำกดัควำมรบัผดิของพชีตำมขอ้ 18 ข. 4.  



(ค ำแปล) 

- 18 - WUE/WUE/332814/12/ASIAM/22077026.1 

ในกรณีทีส่ ำแดงมลูค่ำเช่นนัน้ 
กำรรบัขนสมัภำระของพชีจะคดิค่ำธรรมเนียมมลูค่ำสว่นเกนิในอตัรำ 0.50 
ดอลลำรส์หรฐัส ำหรบัทุก 100 ดอลลำรส์หรฐัหรอืเศษของ 100 
ดอลลำรส์หรฐัของมลูค่ำสว่นเกนินัน้ แต่อย่ำงไรกต็ำม 
มลูค่ำสมัภำระทีผู่โ้ดยสำรรำยหนึ่งจะส ำแดงตอ้งไม่เกนิ 2,500 ดอลลำรส์หรฐั 

2. เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชี 
ผูโ้ดยสำรซึง่ถอืสมัภำระของตนขึน้เครื่องในเทีย่วบนิระหว่ำงประเทศอำจช ำระค่ำธรรมเนีย
มมลูค่ำสว่นเกนิ ณ สถำนทีต่น้ทำงเพื่อกำรเดนิทำงไปยงัปลำยทำงได ้แต่อย่ำงไรกต็ำม 
หำกมผีูร้บัขนรำยอื่นใดซึง่คดิค่ำธรรมเนียมมลูค่ำสว่นเกนิต่ำงจำกพชีร่วมรบัขนดว้ยบำงสว่
น พชีอำจปฏเิสธไมย่อมรบักำรส ำแดงมลูค่ำในขอ้ก่อนในสว่นทีเ่กีย่วกบัสว่นนัน้ได้ 

ฌ.
 ค่ำธรรมเนียมสมัภำระสว่นเกนิหรอืค่ำธรรมเนียมมลูค่ำสว่นเกนิกรณีเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืย
กเลกิกำรรบัขน 

กำรจะช ำระหรอืคนืค่ำธรรมเนียมสมัภำระสว่นเกนิหรอืค่ำธรรมเนียมมลูค่ำสว่นเกนิในกรณีเปลีย่นเที่
ยวบนิหรอืยกเลกิกำรรบัขนนัน้ 
ใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีในเรื่องกำรช ำระคำ่โดยสำรเพิม่เตมิหรอืกำรคนืค่ำโดยสำร 
แต่อย่ำงไรกต็ำม 
พชีจะไม่คนืค่ำธรรมเนียมมลูค่ำสว่นเกนิในกรณีทีด่ ำเนินกำรรบัขนเสรจ็สิน้บำงสว่นแลว้ 

 ญ. กำรรบัมอบและสง่มอบสมัภำระ 

1. ผูโ้ดยสำรจะขอรบัสมัภำระของตนทนัททีีพ่รอ้มรบัสมัภำระ ณ 
ปลำยทำงหรอืจุดหยุดพกัระหว่ำงทำง 

2.
 เฉพำะผูถ้อืป้ำยระบุสมัภำระทีอ่อกใหผู้โ้ดยสำรขณะลงทะเบยีนสมัภำระเท่ำนัน้ที่
จะมสีทิธริบัมอบสมัภำระ แต่อยำ่งไรกต็ำม 
ผูข้อรบัสมัภำระแต่ไม่แสดงป้ำยระบุสมัภำระอำจไดร้บัมอบสมัภำระในกรณีทีร่ะบุสมัภำระด้
วยวธิอีื่น  พชีไมม่หีน้ำทีพ่สิจูน์วำ่ผูถ้อืป้ำยระบุสมัภำระมสีทิธริบัมอบสมัภำระจรงิหรอืไม่  
พชีไม่ขอรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกดิจำกหรอืเกีย่วกบักำรทีต่นไม่พสิจูน์เรื่องดงักล่ำว 

3. หำกผูข้อสมัภำระไม่สำมำรถรบัสมัภำระตำมขอ้ 2. ขำ้งตน้ 
พชีจะสง่มอบสมัภำระใหผู้น้ัน้ต่อเมื่อผูน้ัน้พสิจูน์จนพชีพอใจว่ำ 
ตนมสีทิธริบัสมัภำระโดยชอบ และหำกพชีรอ้งขอ 
ผูน้ัน้ตอ้งมอบหลกัประกนัแก่พชีอย่ำงเพยีงพอเพื่อชดเชยควำมสญูเสยีและเสยีหำยใด ๆ 
อนัจะเกดิแก่พชีเกีย่วกบักำรสง่มอบนัน้ดว้ย 

4. เวน้แต่กฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบัจะระบุยกเวน้ไว ้หำกเวลำและพฤตกิำรณ์อื่นอ ำนวย 
พชีอำจสง่มอบสมัภำระลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูถ้อืป้ำยระบุสมัภำระ ณ 
สถำนทีต่น้ทำงหรอืสถำนทีจ่อดนอกตำรำงบนิ ในกรณีทีผู่น้ัน้รอ้งขอเช่นนัน้  
ในกำรสง่มอบสมัภำระ ณ สถำนทีต่น้ทำงหรอืสถำนทีจ่อดนอกตำรำงบนินัน้ 
พชีจะไม่คนืค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทีช่ ำระไปส ำหรบัสมัภำระนัน้ 
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5.
 กำรทีผู่โ้ดยสำรรบัมอบสมัภำระลงทะเบยีนหรอืทรพัยส์นิอื่นของผู้โดยสำรทีพ่ชีรบั
อำรกัขำไวโ้ดยไมท่ ำหนงัสอืรอ้งเรยีนในขณะสง่มอบ 
ใหถ้อืเป็นหลกัฐำนเบือ้งตน้ว่ำสมัภำระนัน้และสิง่อื่น ๆ 
ไดส้ง่มอบใหแ้ลว้ในสภำพดแีละโดยเป็นไปตำมสญัญำรบัขน 

6. หำกผูโ้ดยสำรไมม่ำรบัสมัภำระใดภำยใน 7 วนันบัแต่ถงึปลำยทำง 
พชีอำจจ ำหน่ำยสมัภำระนัน้เสยีไดต้ำมแต่ดุลพนิิจของตน  ในกรณีนี้ 
ผูโ้ดยสำรซึง่เป็นเจำ้ของสมัภำระนัน้จะรบัผดิชอบค่ำเสยีหำยและค่ำใชจ้่ำยใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบักำรนัน้ 

12. ตารางเท่ียวบิน ความลา่ช้าของเท่ียวบิน และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 ก. ตำรำงเทีย่วบนิ 

พชีตกลงว่ำจะใชค้วำมพยำยำมเตม็ทีใ่นกำรขนผูโ้ดยสำรและหรอืสมัภำระของผูโ้ดยสำรอย่ำงรวดเรว็
ตำมสมควรและในกำรรกัษำเวลำตำมตำรำงเทีย่วบนิทีป่ระกำศไวแ้ละใชอ้ยูใ่นวนัเดนิทำง 
แต่อย่ำงไรกต็ำมเวลำทีป่รำกฏในตำรำงเวลำหรอืเอกสำรอื่นใดจะเป็นเพยีงเวลำตำมตำรำง 
จงึไม่ใช่เวลำทีร่บัประกนั อกีทัง้ไม่เป็นสว่นหนึ่งของสญัญำรบัขนดว้ย  
พชีอำจเปลีย่นตำรำงเทีย่วบนิโดยไม่ตอ้งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 
และจะไม่ขอรบัผดิชอบควำมเดอืดรอ้นเสยีหำยใด ๆ 
เกีย่วกบักำรต่อเครื่องของผูโ้ดยสำรและหรอืสมัภำระของผูโ้ดยสำรกบัเทีย่วบนิอื่นใดอนัเกดิจำกกำรเ
ปลีย่นตำรำงเทีย่วบนินัน้  

 ข. กำรยกเลกิเทีย่วบนิ 

1. ในกำรรบัขนทีพ่ชีรบัผดิชอบ 
พชีอำจใชผู้ร้บัขนรำยอื่นใดแทนหรอืเปลีย่นอำกำศยำนไดโ้ดยไมต่อ้งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

2. พชีอำจยกเลกิ บอกเลกิ เปลีย่น เลื่อน หรอืขยำยก ำหนดเวลำเกีย่วกบัเทีย่วบนิใด ๆ 
หรอืสทิธหิรอืกำรจองเกีย่วกบักำรรบัขนใด ๆ ต่อจำกนัน้ 
หรอืก ำหนดว่ำเครื่องควรออกตวัหรอืลงจอดหรอืไม่โดยไม่ตอ้งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ ทัง้นี้ 
โดยไม่ตอ้งรบัผดิใด ๆ 
ยกเวน้คนืเงนิตำมเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีและขอ้บงัคบัของพชีในสว่นค่ำโดยสำรและค่ำธรร
มเนียมส ำหรบัสว่นใด ๆ ของบตัรโดยสำรทีไ่มไ่ดใ้ชด้ว้ยเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้ 

(ก) เหตุทีเ่กดิ เกรงว่ำจะเกดิ หรอืมผีูร้ำยงำนว่ำเกดิขอ้เทจ็จรงิใด ๆ 
ซึง่อยู่นอกเหนืออ ำนำจควบคมุของพชี (รวมทัง้ แต่ไมจ่ ำกดัเพยีง เหตุสดุวสิยั 
เช่น สภำพทำงอตุุนิยมวทิยำ เหตุสดุวสิยัทำงธรรมชำต ิกำรนดัหยุดงำน 
กำรจลำจล ควำมวุ่นวำยในบำ้นเมอืง กำรหำ้มสง่สนิคำ้ สงครำม กำรรบพุ่ง 
ควำมวุ่นวำย และสภำวะควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศไม่เรยีบรอ้ย) 
หรอืเหตุทีเ่กดิควำมล่ำชำ้ กำรทวงถำม สภำพ พฤตกิำรณ์ 
หรอืขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มกบัขอ้เทจ็จรงิเช่นว่ำนัน้ 

   (ข) เหตุทีเ่กดิขอ้เทจ็จรงิใด ๆ ซึง่พชีมอิำจคำดหมำย เลง็เหน็ หรอืคำดกำรณ์ได ้

   (ค) เหตุจำกกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบั หรอื 
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(ง) เหตุทีแ่รงงำน เชือ้เพลงิ 
หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกขำดแคลนหรอืมปัีญหำแรงงำนของพชีหรอืผูอ้ื่น 

3.
 หำกแมพ้ชีจะรอ้งขอแลว้แต่ผูโ้ดยสำรยงัคงปฏเิสธไมช่ ำระค่ำโดยสำรทีพ่ชีทวงถำ
มหรอืค่ำธรรมเนียมทีพ่ชีทวงถำมหรอืประเมนิเกีย่วกบัสมัภำระของผูโ้ดยสำรไม่ว่ำทัง้หมด
หรอืแต่บำงสว่น 
พชีจะยกเลกิกำรรบัขนหรอืสทิธริบัขนผูโ้ดยสำรและหรอืสมัภำระของผูโ้ดยสำรต่อไปหลงัจ
ำกนัน้โดยไมจ่ ำตอ้งรบัผดิใด ๆ เพื่อกำรนัน้ 
ยกเวน้คนืเงนิตำมเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีและขอ้บงัคบัของพชีในสว่นของสว่นใด  ๆ 
ของบตัรโดยสำรทีไ่ม่ไดใ้ช ้(ถำ้ม)ี 
ซึง่ผูโ้ดยสำรช ำระค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งครบถว้นแลว้ 

13. การคืนเงิน 

 ก.  บททัว่ไป 

1. ในกรณีทีผู่โ้ดยสำรไม่ใชบ้ตัรโดยสำรของตนหรอืสว่นใด ๆ 
ของบตัรโดยสำรของตนเนื่องดว้ยเหตุผลตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ค. 
(กำรคนืเงนิกรณีไม่สมคัรใจ) หรอื ง. (กำรคนืเงนิเพรำะเหตุสดุวสิยั ฯลฯ) ในขอ้น้ี 
พชีจะคนืเงนิใหใ้นสกุลเงนิตำมทีช่ ำระไวเ้ดมิหรอืเป็นคะแนนสะสมส ำหรบับตัรโดยสำรหรอื
สว่นของบตัรโดยสำรทีไ่ม่ไดใ้ชน้ัน้ตำมควำมในขอ้น้ีและขอ้บงัคบัของพชี 

2. ในกรณีทีผู่โ้ดยสำรไม่ใชบ้ตัรโดยสำรของตนหรอืสว่นใด ๆ 
ของบตัรโดยสำรของตนไมว่่ำดว้ยเหตุใดนอกเหนือจำกทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ค. 
(กำรคนืเงนิกรณีไม่สมคัรใจ) หรอื ง. (กำรคนืเงนิเพรำะเหตุสดุวสิยั ฯลฯ) รวมทัง้ 
(แต่ไมจ่ ำกดัเพยีง) กรณีทีผู่โ้ดยสำรขอคนืเงนิโดยสมคัรใจ 
พชีจะไม่คนืเงนิค่ำโดยสำรและคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดร้บัจำกผูโ้ดยสำรส ำหรบับตัรโดยสำรหรอื
สว่นของบตัรโดยสำรทีไ่ม่ไดใ้ชน้ัน้ใหแ้กผู่โ้ดยสำร แต่อย่ำงไรกต็ำม 
พชีจะคนืเงนิเป็นคะแนนสะสมใหต้ำมขอ้ จ. 
ในขอ้น้ีในกรณีทีผู่โ้ดยสำรซือ้บตัรโดยสำรโดยช ำระค่ำโดยสำรทีร่วมบรกิำรเสรมิ 

 ข. ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิคนื 

1. เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชี 
พชีจะคนืเงนิใหแ้ก่ผูม้ชีื่อระบุหรอืบนัทกึไวใ้นบตัรโดยสำรว่ำเป็นผูโ้ดยสำรซึง่สรำ้งรำยได ้
หรอืคนืเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้บตัรโดยสำรเมื่อน ำหลกัฐำนมำพสิจูน์จนพอใจว่ำผูน้ัน้มสีทิธไิดร้บัเงนิ
คนื 

 ค. กำรคนืเงนิกรณีไม่สมคัรใจ 

1. ค ำว่ำ "กำรคนืเงนิกรณีไม่สมคัรใจ" หมำยถงึ 
กำรคนืเงนิเมื่อผูโ้ดยสำรไม่สำมำรถใชบ้รกิำรรบัขนตำมทีร่ะบุไวใ้นบตัรโดยสำรของตนเนื่อ
งจำกพชียกเลกิเทีย่วบนิ ไม่จดัใหม้เีทีย่วบนิตำมตำรำงบนิโดยปรำศจำกเหตุอนัควร 
ไม่จอดเครื่อง ณ ปลำยทำงหรอืจุดหยุดพกัระหวำ่งทำงของผูโ้ดยสำร 
ไม่จดัทีน่ัง่ใหผู้โ้ดยสำรตำมทีผู่โ้ดยสำรจองไว ้
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เป็นตน้เหตุใหผู้โ้ดยสำรต่อเครื่องตำมเทีย่วบนิของพชีทีผู่โ้ดยสำรจองไวไ้ม่ทนั 
หรอืปฏเิสธไม่รบัขนผูโ้ดยสำรหรอืไม่ใหผู้โ้ดยสำรขึน้เครื่อง ตำมขอ้ 10 ก. 1. 2. 5. หรอื 9. 
โดยจ ำนวนเงนิทีค่นืจะเป็นดงันี้ 

   (ก) กรณีไม่ไดใ้ชส้ว่นใดสว่นหนึ่งเดนิทำงบำ้งแลว้ คนืจ ำนวนเท่ำกบัค่ำโดยสำรที ่  

                                               ช ำระไว ้หรอื 

   (ข) กรณีเดนิทำงบำ้งแลว้ จ ำนวนใดจ ำนวนหนึ่งต่อไปนี้ แลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำ 

(1) จ ำนวนเท่ำกบัค่ำโดยสำรหกัดว้ยสว่นลด (ถำ้ม)ี 
ในอตัรำเดยีวกนักบัทีใ่ชค้ ำนวณค่ำโดยสำรเดมิ 
พรอ้มค่ำธรรมเนียมทีใ่ชส้ ำหรบับรกิำรขนสง่ทีไ่ม่ไดใ้ชจ้ำกจุดสิน้สดุของ
กำรเดนิทำง 
(หรอืจุดทีก่ำรขนสง่จะเริม่ตน้ใหม่อกีครัง้ในกรณีทีไ่มม่กีำรบอกเลกิ) 
ไปยงัปลำยทำงหรอืจุดหยุดพกัระหว่ำงทำงตำมทีร่ะบุหรอืบนัทกึไวใ้นบั
ตรโดยสำร หรอื 

(2)
 สว่นต่ำงระหว่ำงค่ำโดยสำรทีช่ ำระไวก้บัค่ำโดยสำรส ำหรบักำร
รบัขนทีเ่สรจ็สิน้ 

 ง. กำรคนืเงนิเพรำะเหตุสดุวสิยั ฯลฯ 

1. ในกรณีทีพ่ชียกเลกิเทีย่วบนิ ไมจ่ดัใหม้เีทีย่วบนิตำมตำรำงบนิโดยปรำศจำกเหตุอนัควร 
ไม่จอดเครื่อง ณ ปลำยทำงหรอืจุดหยุดพกัระหวำ่งทำงของผูโ้ดยสำร 
ไม่สำมำรถจดัทีน่ัง่ใหผู้โ้ดยสำรตำมทีผู่โ้ดยสำรจองไว ้
หรอืเป็นตน้เหตุใหผู้โ้ดยสำรต่อเครื่องตำมเทีย่วบนิของพชีทีผู่โ้ดยสำรจองไวไ้ม่ทนั 
ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12 ข. (ก) - (ง) พชีจะมสีทิธเิลอืกช ำระเงนิคนืตำมขอ้ 7 
ค. โดยจ ำนวนเงนิทีค่นืจะเป็นดงันี้ 

(ก) กรณีไม่ไดใ้ชส้ว่นใดสว่นหนึ่งเดนิทำงบำ้งแลว้ คนืจ ำนวนเท่ำกบัค่ำโดยสำรที ่
ช ำระไว ้หรอื 

   (ข) กรณีเดนิทำงบำ้งแลว้ จ ำนวนใดจ ำนวนหนึ่งต่อไปนี้ แลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำ 

(1) จ ำนวนเท่ำกบัค่ำโดยสำรหกัดว้ยสว่นลด (ถำ้ม)ี 
ในอตัรำเดยีวกนักบัทีใ่ชค้ ำนวณค่ำโดยสำรเดมิ 
พรอ้มค่ำธรรมเนียมทีใ่ชส้ ำหรบับรกิำรขนสง่ทีไ่ม่ไดใ้ชจ้ำกจุดสิน้สดุของ
กำรเดนิทำง (หรอืจุดทีก่ำรขนสง่จะเริม่ตน้ใหม่เมื่อไมม่กีำรสิน้สดุ) 
ไปยงัปลำยทำงหรอืจุดหยุดพกัระหว่ำงทำงตำมทีร่ะบุหรอืบนัทกึไวใ้นบั
ตรโดยสำร หรอื 

(2)
 สว่นต่ำงระหว่ำงค่ำโดยสำรทีช่ ำระไวก้บัค่ำโดยสำรส ำหรบักำร
รบัขนทีเ่สรจ็สิน้ 

จ. กำรคนืเงนิเพรำะเหตุนอกเหนือจำกกำรคนืเงนิกรณีไม่สมคัรใจ (ขอ้ ค.)  และเหตุสดุวสิยั ฯลฯ (ขอ้ 
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ง.) 

1. พชีจะคนืเงนิเป็นคะแนนสะสมใหด้งันี้ 
เฉพำะในกรณีทีผู่โ้ดยสำรซือ้บตัรโดยสำรโดยช ำระค่ำโดยสำรทีร่วมบรกิำรเสรมิ 

(ก) กรณีไม่ไดใ้ชส้ว่นใดสว่นหนึ่งเดนิทำงบำ้งแลว้ 
คนืจ ำนวนเท่ำกบัคำ่โดยสำรทีช่ ำระไว ้
หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมยกเลกิตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของพชี หรอื 

(ข) กรณีเดนิทำงบำ้งแลว้ 
จ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงระหว่ำงคำ่โดยสำรทีช่ ำระไวก้บัค่ำโดยสำรส ำหรบัเทีย่วบนิ
ช่วงทีใ่ชบ้ตัรโดยสำรแลว้ หกัดว้ยค่ำธรรมเนยีมยกเลกิใด ๆ 
ทีม่ตีำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้บงัคบัของพชี 

2. หำกกำรคนืเงนิสว่นใด ๆ 
ของบตัรโดยสำรจะสง่ผลใหบ้ตัรโดยสำรถูกใชส้ ำหรบัเทีย่วบนิชว่งทีห่ำ้มรบัขน กำรคนืเงนิ 
(ถำ้ม)ี จะด ำเนินกำรตำมขอ้ 1. (ข) 
ในขอ้น้ีเสมอืนว่ำบตัรโดยสำรถูกใชจ้นเกนิเทีย่วบนิช่วงนัน้จนถงึจุดทีก่ำรรบัขนไมต่อ้งห้ำม 

 ฉ. สทิธปิฏเิสธไม่คนืเงนิ 

1. พชีอำจปฏเิสธไม่คนืเงนิส ำหรบับตัรโดยสำรใหใ้นกรณีทีข่อคนืตำมขอ้ ค. ในขอ้น้ีเมื่อพน้ 
30 วนันบัแต่วนัออกเดนิทำงตำมทีร่ะบหุรอืบนัทกึไวใ้นบตัรโดยสำรแลว้ หรอืขอคนืตำมขอ้ 
ง. หรอื จ. ในขอ้น้ีเมื่อพน้ 10 วนันบัแต่วนัออกเดนิทำงนัน้แล้ว 

2.
 พชีอำจปฏเิสธไม่คนืเงนิใหส้ ำหรบับตัรโดยสำรทีผู่โ้ดยสำรน ำมำแสดงแก่พชีหรอืเ
จำ้หน้ำทีข่องรฐัประเทศใด ๆ 
เพื่อเป็นหลกัฐำนแสดงควำมประสงคข์องตนทีจ่ะเดนิทำงออกจำกประเทศนัน้ 
เวน้แต่ผูโ้ดยสำรจะพสิจูน์จนเป็นทีพ่อใจแก่พชีว่ำ 
ตนไดร้บัอนุญำตใหอ้ยู่ในประเทศนัน้หรอืตนจะเดนิทำงออกจำกประเทศนัน้โดยใชบ้รกิำรผู้
รบัขนรำยอื่นหรอืบรกิำรขนสง่รปูแบบอื่น 

3.
 พชีจะไม่คนืเงนิใหส้ ำหรบับตัรโดยสำรของผูโ้ดยสำรในกรณีปฏเิสธไม่รบัขนผูโ้ดย
สำรหรอืผูโ้ดยสำรถูกหำ้มขึน้เครื่องตำมขอ้ 10 ก. 3. 4. หรอื 6. - 8. แต่อย่ำงไรกต็ำม 
เฉพำะในกรณีทีผู่โ้ดยสำรช ำระคำ่โดยสำร ค่ำธรรมเนียม 
หรอืภำษบีำงสว่นแลว้ถูกปฏเิสธไม่รบัขนผูโ้ดยสำรหรอืผูโ้ดยสำรถูกหำ้มขึน้เครื่องตำมขอ้ 
10 ก. 8. พชีจะคนืเงนิทีไ่ดร้บัจำกผูโ้ดยสำรรำยนัน้แก่ผูโ้ดยสำร 

 ช. สกุลเงนิและคะแนนสะสมทีใ่ชค้นืเงนิ 

 กำรคนืเงนิใด ๆ ตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย ฯลฯ 
ทีใ่ชบ้งัคบัของประเทศทีช่ ำระบตัรโดยสำรแต่เดมิและของประเทศทีด่ ำเนินกำรคนืเงนิ  กำรคนืเงนิใด 
ๆ ตำมขอ้ ค. ในขอ้น้ี ตอ้งช ำระเป็นสกุลเงนิทีใ่ชช้ ำระค่ำบตัรโดยสำร หรอืแลกเป็นคะแนนสะสม 
แลว้แต่ผูโ้ดยสำรจะเลอืก  สว่นกำรคนืเงนิใด ๆ ตำมขอ้ ง. ในขอ้นี้ 
ตอ้งช ำระเป็นสกุลเงนิทีใ่ชช้ ำระค่ำบตัรโดยสำร หรอืแลกเป็นคะแนนสะสม แลว้แต่พชีจะเลอืก  
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กำรคนืเงนิใด ๆ ตำมขอ้ จ. ในขอ้น้ีตอ้งช ำระโดยแลกเป็นคะแนนสะสมเท่ำนัน้ 

14. บริการขนส่งทางบกหรอืทางน ้า 

เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชี พชีจะไมจ่ดัเตรยีม ด ำเนินกำร 
หรอืใหบ้รกิำรขนสง่ทำงบกหรอืทำงน ้ำภำยในพืน้ทีท่่ำอำกำศยำน ระหว่ำงท่ำอำกำศยำน 
หรอืระหว่ำงท่ำอำกำศยำนกบัยำ่นกลำงเมอืง  
ยกเวน้บรกิำรขนสง่ทำงบกหรอืทำงน ้ำทีพ่ชีด ำเนินกำรใหโ้ดยตรง ผูใ้หบ้รกิำรใด ๆ 
เช่นว่ำนัน้จะเป็นผูป้ระกอบกำรอสิระซึง่มใิช่และจะไม่ถอืว่ำเป็นตวัแทนหรอืลกูจำ้งของพชี  
แมใ้นกรณีทีเ่จำ้หน้ำที ่พนกังำน 
หรอืตวัแทนของพชีช่วยเหลอืผูโ้ดยสำรจดัเตรยีมกำรเกีย่วกบับรกิำรขนสง่ทำงบกหรอืทำงน ้ำเชน่ว่ำนัน้ 
พชีกไ็ม่ขอรบัผดิเพื่อกำรกระท ำหรอืงดเวน้ไม่กระท ำกำรของผูป้ระกอบกำรอสิระนัน้  
ในกรณีทีพ่ชีด ำเนินกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทำงบกหรอืทำงน ้ำเช่นว่ำนัน้ส ำหรบัผูโ้ดยสำร ขอ้บงัคบัของพชี 
รวมทัง้ทีร่ะบหุรอืกล่ำวไวใ้นขอ้ตกลงว่ำดว้ยบตัรโดยสำร มลูค่ำสมัภำระ หรอืเรื่องอื่น ๆ 
ใหน้ ำมำบงัคบัแก่บรกิำรขนสง่ทำงบกหรอืทำงน ้ำนัน้ดว้ย  ค่ำโดยสำรแมแ้ต่บำงสว่นกไ็ม่อำจคนืได ้
แมใ้นกรณีทีผู่โ้ดยสำรไม่ใชบ้รกิำรขนสง่ทำงบกหรอืทำงน ้ำกต็ำม 

15. การจดัเตรียมโรงแรมท่ีพกัโดยพีชและอาหารบนเครือ่ง 

 ก. โรงแรมทีพ่กั 

  ค่ำโรงแรมจะไม่รวมอยูใ่นค่ำโดยสำรทำงอำกำศ 

 ข. อำหำรบนเครื่อง 

ค่ำอำหำรบนเครื่อง หำกมจีดัใหไ้ว ้จะคดิเพิม่เตมิต่ำงหำกจำกคำ่โดยสำร ค่ำธรรมเนียม ภำษ ี
หรอืค่ำบรกิำรทีผู่โ้ดยสำรช ำระไวส้ ำหรบับตัรโดยสำร 
เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบัของพชี 

16. ระเบียบขัน้ตอนตรวจคนเข้าเมือง 

 ก. กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบั 

ผูโ้ดยสำรจะปฏบิตัติำมและเคำรพบรรดำกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบัของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ประเทศทีจ่ะเดนิทำงเขำ้ออกหรอืทีผู่โ้ดยสำรจะใชเ้ป็นจุดเปลีย่นถ่ำย ตลอดจนขอ้บงัคบัของพชี 
และค ำสัง่ทีพ่ชีจะไดอ้อก  พชีไมข่อรบัผดิไมว่่ำเพื่อกำรทีเ่จำ้หน้ำที ่พนกังำน 
หรอืตวัแทนของพชีใหก้ำรสนบัสนุน ควำมชว่ยเหลอื ค ำแนะน ำ 
หรอืสิง่อื่นใดแก่ผูโ้ดยสำรซึง่จะขึน้เครื่องเทีย่วบนิระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะใหโ้ดยวำจำ เป็นหนงัสอื 
หรอืโดยประกำรอื่น 
ในเรื่องเกีย่วกบักำรทีผู่โ้ดยสำรจะไดร้บัเอกสำรทีจ่ ำเป็นแก่กำรเขำ้ออกประเทศและเอกสำรจ ำเป็นปร
ะเภทอื่น ๆ หรอืกำรทีผู่โ้ดยสำรจะปฏบิตัติำมหรอืเคำรพกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบันัน้ 
หรอืเพื่อกำรทีผู่โ้ดยสำรไม่ไดร้บัเอกสำรเช่นว่ำนัน้หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัติำมหรอืเคำรพกฎหมำย 
ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบันัน้โดยเป็นผลจำกกำรสนบัสนุน กำรช่วยเหลอื หรอืค ำแนะน ำนัน้ 

 ข. หนงัสอืเดนิทำงและกำรตรวจลงตรำส ำหรบักำรรบัขนระหว่ำงประเทศ 

  1.  

(ก)
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 ผูโ้ดยสำรจะน ำเอกสำรทีจ่ ำเป็นแก่กำรเขำ้ออกประเทศหรอืเอกสำรจ ำเ
ป็นประเภทอื่น ๆ ตำมทีก่ฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบัของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ประเทศทีจ่ะเดนิทำงเขำ้ออกหรอืทีผู่โ้ดยสำรจะใชเ้ป็นจุดเปลีย่นถ่ำยก ำหนด 
มำแสดงแกพ่ชี และในกรณีทีพ่ชีใชดุ้ลพนิิจตำมสมควรแลว้เหน็วำ่จ ำเป็น 
ผูโ้ดยสำรจะอนุญำตใหพ้ชีท ำและเกบ็รกัษำส ำเนำเอกสำรดงักล่ำวดว้ย 
แต่อย่ำงไรกต็ำม 
แมผู้โ้ดยสำรจะน ำเอกสำรทีจ่ ำเป็นแก่กำรเขำ้ออกประเทศหรอืเอกสำรจ ำเป็นประ
เภทอื่น ๆ มำแสดงแก่พชีและพชีจะรบัขนผูโ้ดยสำรกต็ำม 
แต่พชีไมข่อรบัประกนัต่อผูโ้ดยสำรว่ำเอกสำรนัน้จะเป็นไปตำมกฎหมำย ฯลฯ 
ทีใ่ชบ้งัคบั 

(ข) พชีขอสงวนสทิธปิฏเิสธไม่รบัขนผูโ้ดยสำรรำยใด ๆ ซึง่ไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย 
ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบั 
หรอืซึง่เอกสำรทีจ่ ำเป็นแก่กำรเขำ้ออกประเทศหรอืเอกสำรจ ำเป็นประเภทอื่น ๆ 
ไม่สมบรูณ์ครบถว้นไม่ว่ำแต่ประกำรใด 

2. พชีไม่ขอรบัผดิชอบควำมสญูเสยีหรอืเสยีหำยใด ๆ อนัเกดิแก่ผูโ้ดยสำร  
สว่นควำมสญูเสยีหรอืเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกดิแก่พชีเกีย่วกบักำรทีผู่โ้ดยสำรไม่ปฏบิตัติำมควำมในขอ้น้ีผูโ้ดยสำรจะชดใชใ้หพ้ชี 

3. ผูโ้ดยสำรจะช ำระค่ำโดยสำร เบีย้ปรบั ค่ำธรรมเนียม 
และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งเมื่อใดกต็ำมทีก่ฎหมำย ฯลฯ 
ทีใ่ชบ้งัคบัก ำหนดใหพ้ชีสง่ตวัผูโ้ดยสำรกลบัไปยงัสถำนที่ตน้ทำงของผูโ้ดยสำรหรอืสถำนที่
อื่นเนื่องจำกผูโ้ดยสำรไม่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศทีจ่ะใชเ้ปลีย่นล ำหรอืประเทศปลำยทำ
ง  พชีอำจน ำค่ำโดยสำรและหรอืค่ำธรรมเนียมใด ๆ 
ทีผู่โ้ดยสำรช ำระใหแ้ก่พชีส ำหรบับตัรโดยสำรสว่นทีไ่มไ่ดใ้ชห้รอืเงนิใด ๆ 
ของผูโ้ดยสำรทีพ่ชีครอบครองอยู่มำหกัช ำระค่ำโดยสำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้ำ่ยนัน้  
พชีจะไม่คนืเงนิค่ำโดยสำรทีเ่รยีกเกบ็แลว้ส ำหรบักำรรบัขนถงึจดุทีถู่กปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเ
ทศหรอืถูกสัง่ใหอ้อกนอกประเทศ 

 ค. กำรตรวจผ่ำนศุลกำกร 

เมื่อใดกต็ำมทีต่อ้งท ำ สมัภำระของผูโ้ดยสำร ไม่ว่ำจะลงทะเบยีนหรอืไม่ 
จะถูกเจำ้หน้ำทีศุ่ลกำกรหรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐัประเภทอื่นตรวจสอบ  
พชีไม่ขอรบัผดิชอบไม่ว่ำแต่ประกำรใดต่อผูโ้ดยสำรเกีย่วกบักำรทีผู่โ้ดยสำรไม่ปฏบิตัติำมควำมในขอ้
นี้  โดยควำมสญูเสยีหรอืเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกดิแก่พชีเกีย่วกบักำรทีผู่โ้ดยสำรไม่ปฏบิตัติำมควำมในขอ้น้ี ผูโ้ดยสำรจะชดใชใ้หพ้ชี 

 ง. กฎระเบยีบรำชกำร 

พชีไม่ขอรบัผดิชอบต่อผูโ้ดยสำรไม่ว่ำแต่ประกำรใดเกีย่วกบักำรทีพ่ชีปฏเิสธไมย่อมรบัขนผูโ้ดยสำร 
ในกรณีทีพ่ชีใชดุ้ลพนิจิตำมสมควรแลว้ตดัสนิใจปฏเิสธหรอืกฎหมำย ฯลฯ 
ทีใ่ชบ้งัคบัก ำหนดใหป้ฏเิสธ 

17. ผูร้บัขนหลายทอด 
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1.
 กำรรบัขนทีจ่ะมผีูร้บัขนด ำเนินกำรสองทอดขึน้ไปตำมบตัรโดยสำรและบตัรโดยสำรส ำหรบั
กำรเดนิทำงทีม่จีุดแวะพกัหลำยจุดใด ๆ ทีอ่อกใหโ้ดยเกีย่วขอ้งกบับตัรโดยสำร 
ใหถ้อืเป็นกำรด ำเนินกำรเดยีว 

2.
 แมพ้ชีจะเป็นผูร้บัขนซึง่ออกบตัรโดยสำรหรอืไดร้บักำรระบใุหเ้ป็นผูร้บัขนในสว่นเทีย่วบนิช่
วงแรกตำมบตัรโดยสำรหรอืบตัรโดยสำรทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีูข้นสง่ด ำเนินกำรรบัขนหลำยทอดกต็ำม 
แต่พชีไมข่อรบัผดิชอบเทีย่วบนิช่วงใด ๆ ทีผู่ร้บัขนรำยอื่นรบัด ำเนินกำร 
เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี 

3.
 ควำมรบัผดิของผูร้บัขนแต่ละรำยในกำรชดใชค้วำมเสยีหำยอนัเกดิขึน้เกีย่วกบักำรเดนิทำง
ของผูโ้ดยสำร ใหบ้งัคบัตำมเงื่อนไขในกำรรบัขนของผูร้บัขนแต่ละรำยนัน้ 

18. ความรบัผิดของผูร้บัขน 

 ก. กฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบั 

1.
 กำรรบัขนทีพ่ชีด ำเนินกำรจะมกีฎเกณฑแ์ละขอ้จ ำกดัเกีย่วกบัควำมรบัผดิตำมทีอ่
นุสญัญำก ำหนดไวใ้นสว่นทีบ่งัคบัแก่กำรรบัขน 
เวน้แต่กำรรบัขนนัน้จะเป็นกำรรบัขนระหว่ำงประเทศหรอืกำรรบัขนภำยในประเทศซึง่อนุสั
ญญำไม่มผีลบงัคบัใช ้

2. เท่ำทีไ่มข่ดักบัควำมในขอ้ 1. ขำ้งตน้ กำรรบัขนใด ๆ และบรกิำรอื่น ๆ 
ทีพ่ชีจะจดัหรอืมอบให ้จะตอ้งเป็นไปตำม 

   (ก) กฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบั และ 

(ข) เงื่อนไขในกำรรบัขนนี้และขอ้บงัคบัของพชี 
ซึง่ตรวจสอบไดท้ีส่ ำนกังำนประกอบธุรกจิของพชีและส ำนกังำนของพชีในท่ำอำกำศ
ยำนแห่งใด ๆ ทีพ่ชีใชใ้หบ้รกิำรตำมปกต ิ

3. ชื่อเตม็และชื่อย่อของผูร้บัขนจะเป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของผูร้บัขน 
โดยชื่อนัน้อำจแสดงในรปูอกัษรย่อในบตัรโดยสำร  เพื่อบงัคบัใชอ้นุสญัญำ 
ทีอ่ยู่ของผูร้บัขนจะไดแ้กท่่ำอำกำศยำนตน้ทำงทีร่ะบหุรอืบนัทกึไวใ้นบตัรโดยสำรในบรรทดั
แรกทีป่รำกฏชื่อย่อของผูร้บัขน สว่นจุดจอดตำมทีต่กลงกนัไว ้
(ซึง่ผูร้บัขนอำจเปลีย่นแปลงไดใ้นกรณีทีจ่ ำเป็น) จะไดแ้ก่สถำนทีท่ีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 

 ข. กำรจ ำกดัควำมรบัผดิ 

เวน้แต่อนุสญัญำหรอืกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบัจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 
ควำมรบัผดิของพชีเพื่อกำรทีผู่โ้ดยสำรตำย บำดเจบ็ หรอืไดร้บัอนัตรำยแก่กำยลกัษณะอื่น 
กำรทีผู่โ้ดยสำรและหรอืสมัภำระของผูโ้ดยสำรถงึทีห่มำยล่ำชำ้ 
หรอืกำรทีส่มัภำระใดของผูโ้ดยสำรสญูหำยหรอืเสยีหำย (เรยีกรวมกนัว่ำ "ควำมเสยีหำย") 
โดยเกดิขึน้จำกหรอืเกีย่วกบักำรรบัขนหรอืบรกิำรอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่พชีจดัหรอืมอบให ้
ใหเ้ป็นไปตำมทีร่ะบุรำยละเอยีดไวต่้อไปนี้  หำกผูโ้ดยสำรเจตนำหรอืประมำทเลนิเล่อ 
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ควำมรบัผดิของพชีจะเป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัทีใ่ชบ้งัคบั 

1. พชีไม่ขอรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกีย่วกบัสมัภำระไม่ลงทะเบยีนซึง่ไม่อำจโทษควำมประมำทเลนิเล่อของพชีได ้ 
กำรทีเ่จำ้หน้ำที ่พนกังำน 
หรอืตวัแทนของพชีช่วยเหลอืผูโ้ดยสำรในกำรขนสมัภำระไม่ลงทะเบยีนขึน้หรอืลงหรอืน ำสั
มภำระไม่ลงทะเบยีนไปเปลีย่นถ่ำยล ำนัน้ 
ถอืเป็นกำรใหบ้รกิำรแก่ผูโ้ดยสำรโดยไมค่ดิค่ำตอบแทน 

2. พชีไม่ขอรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกดิขึน้ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มจำกกำรทีพ่ชีปฏบิตัติำมกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบั 
กำรทีผู่โ้ดยสำรไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบั หรอืเหตุใด ๆ 
ทีอ่ยู่นอกเหนืออ ำนำจควบคมุของพชี 

  3. ในกรณีทีต่อ้งบงัคบัตำมอนุสญัญำทีม่ใิช่อนุสญัญำมอนทรอีอล ใหบ้งัคบัดงันี้ 

(ก) พชีตกลงตำมมำตรำ 22 (1) แหง่อนุสญัญำว่ำ 
ในสว่นของกำรรบัขนระหว่ำงประเทศทีพ่ชีใหบ้รกิำรและตำมทีน่ยิำมไวใ้นอนุสญั
ญำ 

(1)
 พชีจะไม่น ำขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิทีเ่กีย่วขอ้งมำใชแ้ก่ผูโ้ดยสำร
ตำมมำตรำ 22 (1) แหง่อนุสญัญำเพื่อโตแ้ยง้สทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ 
อนัเกดิจำกกำรทีผู่โ้ดยสำรตำย เกดิบำดแผล 
หรอืไดร้บัอนัตรำยแก่กำยลกัษณะอื่นตำมนยัแห่งมำตรำ 17 
แห่งอนุสญัญำ  อย่ำงไรกต็ำม ยกเวน้ในสว่นทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (ก) (2) 
ต่อไปนี้ 
พชีจะไม่สละขอ้ต่อสูโ้ตแ้ยง้สทิธเิรยีกรอ้งเช่นว่ำนัน้ทีม่อียูต่ำมมำตรำ 20 
(1) แห่งอนุสญัญำหรอืกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบั และ 

(2) ในสว่นของสทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ อนัเกดิจำกกำรทีผู่โ้ดยสำรตำย 
เกดิบำดแผล หรอืไดร้บัอนัตรำยแก่กำยลกัษณะอื่นตำมนยัแห่งมำตรำ 
17 แหง่อนุสญัญำ พชีจะไมใ่ชข้อ้ต่อสูใ้ด ๆ ตำมมำตรำ 20 (1) 
แห่งอนุสญัญำ ทัง้นี้ ไม่เกนิจ ำนวน 113,100 เอสดอีำร ์
ไม่รวมค่ำใชจ้ำ่ยในกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง 
รวมทัง้ค่ำทนำยควำมตำมทีศ่ำลเหน็สมควร 

(ข) ควำมในขอ้น้ีไม่กระทบสทิธขิองพชีเกีย่วกบัสทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ ทีใ่ชโ้ดย แทน 
หรอืเกีย่วกบับุคคลใดซึง่จงใจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยอนัสง่ผลใหผู้โ้ดยสำรตำย 
เกดิบำดแผล หรอืไดร้บัอนัตรำยแก่กำยลกัษณะอื่น 

  4. ในกรณีรบัขนระหว่ำงประเทศ เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ 3. ขำ้งตน้ ใหบ้งัคบัดงันี้ 

(ก) ในกรณีรบัขนตำมอนุสญัญำมอนทรอีอล 
ควำมรบัผดิเพื่อสมัภำระของพชีจะจ ำกดัไวท้ี ่1,131 
เอสดอีำรส์ ำหรบัผูโ้ดยสำรแต่ละรำย 
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(ข) เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ขำ้งตน้ ควำมรบัผดิของพชีจะจ ำกดัไวท้ี ่17 
เอสดอีำร ์(250 ฟังกท์องค ำฝรัง่เศส) 
ต่อกโิลกรมัในกรณีรบัขนสมัภำระลงทะเบยีนระหว่ำงประเทศ และ 332 เอสดอีำร์ 
(5,000 ฟรงักท์องค ำฝรัง่เศส) 
ส ำหรบัผูโ้ดยสำรแต่ละรำยในกรณีรบัขนสมัภำระไม่ลงทะเบยีน 

(ค) ขดีจ ำกดัทีก่ล่ำวถงึในขอ้ (ก) และ (ข) 
ในขอ้น้ีจะไมใ่ชใ้นกรณีทีผู่โ้ดยสำรส ำแดงมลูค่ำสงูกว่ำนัน้ล่วงหน้ำและช ำระค่ำธรร
มเนียมมลูค่ำสว่นเกนิตำมขอ้ 11 ซ.  ในกรณีดงักล่ำว 
ควำมรบัผดิของพชีจะจ ำกดัไวเ้ท่ำมลูค่ำทีส่ ำแดงไวส้งูกว่ำนัน้  ไม่ว่ำในกรณีใด 
ควำมรบัผดิของพชีจะไม่เกนิกวำ่จ ำนวนควำมเสยีหำยทีเ่กดิแกผู่โ้ดยสำรจรงิ  
สทิธเิรยีกรอ้งทัง้ปวงนัน้ ผูโ้ดยสำรตอ้งพสิจูน์จ ำนวนควำมเสยีหำย 

5. ในกรณีทีต่อ้งบงัคบัตำมขอ้ 4. (ข) 
หำกสง่มอบสมัภำระลงทะเบยีนของผูโ้ดยสำรใหผู้โ้ดยสำรเพยีงบำงสว่นแต่ไม่ทัง้หมด 
หรอืหำกเกดิควำมเสยีหำยแก่สมัภำระนัน้เพยีงบำงสว่นแต่ไม่ทัง้หมด 
ควำมรบัผดิของพชีเกีย่วกบัสว่นทีไ่ม่ไดส้ง่มอบหรอืเกดิควำมเสยีหำย ใหล้ดลงตำมสว่น 
โดยพจิำรณำตำมน ้ำหนกัสมัภำระ โดยไม่ตอ้งค ำนงึถงึมลูค่ำสมัภำระลงทะเบยีนสว่นใด ๆ 
หรอืสิง่ทีบ่รรจุอยู่ในสมัภำระลงทะเบยีนนัน้ 

6. พชีไม่ขอรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกีย่วกบัสมัภำระของผูโ้ดยสำรซึง่เกดิจำกสิง่ทีบ่รรจุอยู่ในสมัภำระนัน้  
ผูโ้ดยสำรผูซ้ึง่ทรพัยส์นิของตนสรำ้งควำมเสยีหำยแก่สมัภำระของผูอ้ื่นหรอืทรพัยส์นิของพี
ช 
จะตอ้งชดใชค้วำมสญูเสยีและค่ำใชจ้่ำยทัง้ปวงอนัเกดิขึน้แก่พชีโดยเป็นผลจำกกำรนัน้ใหแ้
ก่พชี 

7. พชีไม่ขอรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกดิแก่วตัถุทีร่วมอยู่ในสมัภำระลงทะเบยีนของผูโ้ดยสำร 
หำกและเท่ำทีค่วำมเสยีหำยนัน้เป็นผลจำกควำมช ำรุดบกพร่องในตวัเองหรอืคุณภำพทีต่ ่ำ 
หรอืขอ้บกพร่องของวตัถุนัน้ แมพ้ชีจะรูถ้งึสิง่ดงักล่ำวกต็ำม 

8. พชีอำจปฏเิสธไม่รบัวตัถุใด ๆ ทีม่ใิช่สมัภำระตำมเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีได ้
แต่อย่ำงไรกต็ำม หำกวตัถุนัน้ไดส้ง่มอบใหแ้ก่พชีและพชีรบัไว ้
ใหป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเรื่องกำรตมีลูค่ำสมัภำระและจ ำกดัควำมรบัผดิทีร่ะบไุวใ้นเงื่อนไขใ
นกำรรบัขนและอตัรำค่ำธรรมเนยีมต่ำง ๆ ทีพ่ชีประกำศใช ้

9. ส ำหรบัเทีย่วบนิชว่งทีผู่ร้บัขนรำยอื่นใดใหบ้รกิำรรบัขน 
พชีจะออกบตัรโดยสำรหรอืรบัสมัภำระลงทะเบยีนในฐำนะตวัแทนของผูร้บัขนรำยอื่นนัน้เท่
ำนัน้  พชีไม่ขอรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกดิขึน้นอกเทีย่วบนิช่วงทีพ่ชีใหบ้รกิำรรบัขน  พชีไมข่อรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกดิแก่สมัภำระลงทะเบยีนนอกเทีย่วบนิช่วงทีพ่ชีใหบ้รกิำรรบัขน 
ยกเวน้ในกรณีทีผู่โ้ดยสำรมสีทิธติำมอนุสญัญำทีจ่ะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยนัน้จำกพชีโดยพชีเ
ป็นผูร้บัขนรำยแรกหรอืรำยสดุทำ้ยตำมสญัญำรบัขนฉบบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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10. ไม่ว่ำในกรณีใด พชีไมข่อรบัผดิเพื่อค่ำเสยีหำยสบืเนื่อง ค่ำเสยีหำยพเิศษ 
หรอืค่ำเสยีหำยเชงิลงโทษอนัเกดิจำกกำรรบัขนทีป่ฏบิตัติำมเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีและขอ้
บงัคบัของพชี ไมว่่ำพชีจะรูว้่ำค่ำเสยีหำยเช่นว่ำนัน้อำจเกดิขึน้หรอืไม่ 

11. เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี พชีขอสงวนสทิธต่ิอสูโ้ตแ้ยง้ใด ๆ 
ทัง้ปวงทีม่ตีำมอนุสญัญำ  นอกจำกน้ี 
พชีขอสงวนสทิธริบัช่วงสทิธเิรยีกรอ้งเอำกบับุคคลภำยนอกผูม้สีว่นก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย
ในสว่นทีเ่กีย่วกบัเงนิทีพ่ชีช ำระเกีย่วกบัควำมเสยีหำยไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดดว้ย 

12. ขอ้ยกเวน้หรอืจ ำกดัควำมรบัผดิของพชีตำมเงื่อนไขในกำรรบัขนนี้และขอ้บงัคบัของพชี 
ใหบ้งัคบัใชแ้ก่เจำ้หน้ำที ่พนกังำน หรอืตวัแทนรำยใด ๆ 
ของพชีซึง่ปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนและบุคคลหรอืนิตบิุคคลใด ๆ 
ซึง่เป็นเจำ้ของอำกำศยำนทีพ่ชีใชร้บัขน ตลอดจนเจำ้หน้ำที ่พนกังำน 
หรอืตวัแทนของบุคคลหรอืนิตบิคุคลนัน้ซึง่ปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนดว้ย  
จ ำนวนค่ำเสยีหำยทีพ่ชีหรอืเจำ้หน้ำที ่พนกังำน 
หรอืตวัแทนของพชีตอ้งช ำระรวมแลว้ตอ้งไม่เกนิจ ำนวนตำมขดีจ ำกดัควำมรบัผดิของพชีต
ำมเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี 

  13. ในกรณีรบัขนภำยในประเทศ ใหบ้งัคบัดงันี้ 

   (ก)  

(1) พชีจะรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกดิขึน้เกีย่วกบักำรทีผู่โ้ดยสำรตำย เกดิบำดแผล 
หรอืไดร้บัอนัตรำยแก่กำยลกัษณะอื่น 
หำกเหตุกำรณ์หรอือุบตัเิหตุซึง่กอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยนัน้เกดิขึน้บนเค
รื่องอำกำศยำนหรอืระหว่ำงขึน้หรอืลงจำกอำกำศยำน 

(2) พชีจะรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ อนัเกดิขึน้เกีย่วกบักำรบุบสลำย 
สญูหำย 
หรอืเสยีหำยของสมัภำระลงทะเบยีนหรอืวตัถุอื่นใดของผูโ้ดยสำรทีพ่ชีรั
บอำรกัขำ 
หำกเหตุกำรณ์หรอือุบตัเิหตุซึง่กอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยนัน้เกดิขึน้ขณะสั
มภำระลงทะเบยีนหรอืวตัถุนัน้อยู่ในอำรกัขำของพชี 

(3) พชีไม่ขอรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (ก) (1) และ (ก) (2) 
ในขอ้น้ี หำกพสิจูน์ไดว้่ำ 
พชีและหรอืตวัแทนของพชีไดด้ ำเนินมำตรกำรตำมทีจ่ ำเป็นเพื่อหลกีเลี่
ยงมใิหเ้กดิควำมเสยีหำยนัน้ 
หรอืพชีและหรอืตวัแทนของพชีถูกขดัขวำงมใิหใ้ชม้ำตรกำรนัน้  ค ำว่ำ 
"ตวัแทน" ทีใ่ชใ้นขอ้น้ี หมำยถงึ พนกังำน ผูแ้ทน ตวัแทน 
หรอืผูร้บัจำ้งของพชีซึง่ช่วยปฏบิตัิงำนตำมสญัญำรบัขน 

(4) พชีจะรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยอนัเกดิขึน้จำกหรอืเกีย่วกบักำรบบุสลำย 
สญูหำย 
หรอืเสยีหำยของสมัภำระไม่ลงทะเบยีนหรอืวตัถุอื่นใดทีผู่โ้ดยสำรถอืหรื
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อสวมใส ่ต่อเมื่อพสิจูน์ไดว้่ำ กำรบุบสลำย สญูหำย 
หรอืเสยีหำยนัน้เกดิจำกควำมประมำทเลนิเล่อของพชีและหรอืตวัแทนข
องพชี 

(5) พชีอำจเปลีย่นตำรำงเวลำหรอืยกเลกิ ระงบั 
หรอืสิน้สดุกำรเดนิทำงตำมเทีย่วบนิใด 
เปลีย่นสถำนทีต่น้ทำงและหรอืปลำยทำง ลงจอดฉุกเฉิน 
จ ำกดัจ ำนวนผูโ้ดยสำรบนเครื่อง 
ขนสมัภำระทีบ่รรทุกลงจำกเครือ่งทัง้หมดหรอืแต่บำงสว่น 
หรอืด ำเนินมำตรกำรทีจ่ ำเป็นอืน่ใดไม่วำ่ดว้ยเหตุผลใดซึง่อยู่นอกเหนือ
อ ำนำจควบคมุของพชี เช่น กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนดภำครฐั 
ขอ้ก ำหนดดำ้นควำมปลอดภยั (รวมทัง้ แต่ไมจ่ ำกดัเพยีง 
เพื่อป้องกนักำรยดึ ควบคมุ 
หรอืท ำลำยอำกำศยำนโดยมชิอบดว้ยกฎหมำย) สภำพอำกำศไม่เป็นใจ 
เหตุสดุวสิยั กำรด ำเนินกำรกรณีเกดิขอ้พพิำทแรงงำน กำรจลำจล 
ควำมไม่สงบในบำ้นเมอืง และสงครำม 
โดยด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่ตอ้งบอกกล่ำว 
และพชีไม่ขอรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกดิขึน้โดยเป็นผลจำกกำรด ำเนินมำตรกำรเช่นว่ำนัน้ 
เวน้แต่พชีจะถูกวนิจิฉยัใหร้บัผดิเพื่อควำมเสยีหำยเช่นว่ำนัน้ตำมขอ้ (ก) 
(1) ถงึ (ก) (4) ขำ้งตน้ในขอ้น้ี 

(ข) พชีไม่ขอรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ อนัเกดิขึน้เกีย่วกบักำรบบุสลำย สญูหำย 
หรอืเสยีหำยของสมัภำระลงทะเบยีนหรอืวตัถุอื่นใดของผูโ้ดยสำรซึง่พชีรบัอำรกัข
ำไว ้หำกควำมเสยีหำยนัน้มสีำเหตุเดยีว คอื ควำมช ำรุดบกพร่องในตวัเอง 
คุณภำพทีต่ ่ำ หรอืขอ้บกพร่องของสมัภำระหรอืวตัถุนัน้ 

(ค) หำกพชีพสิจูน์ไดว้่ำ 
ควำมเสยีหำยใดเกดิขึน้จำกหรอืโดยเกีย่วขอ้งกบักำรจงใจประพฤตมิชิอบหรอืคว
ำมประมำทเลนิเล่อของผูโ้ดยสำร 
พชีจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งรบัผดิต่อผูโ้ดยสำรไม่ว่ำทัง้หมดหรอืแต่บำงสว่น ทัง้นี้ 
เท่ำทีก่ำรจงใจประพฤตมิชิอบหรอืควำมประมำทเลนิเล่อนัน้ก่อหรอืมสีว่นก่อใหเ้กิ
ดควำมเสยีหำยนัน้ 

(ง) หำกพชีไดร้บัควำมเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกดิจำกกำรจงใจประพฤตมิชิอบหรอืควำมประมำทเลนิเล่อของผูโ้ดยสำรหรอื
จำกกำรทีผู่โ้ดยสำรไม่ปฏบิตัติำมเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีหรอืระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั
ใด ๆ ทีร่ะบุไวต้ำมเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี 
ผูโ้ดยสำรจะชดใชค้วำมเสยีหำยนัน้ใหพ้ชี 

(จ) ควำมรบัผดิของพชีเพื่อกำรรบัขนสมัภำระ ใหจ้ ำกดัไวท้ี ่150,000 
เยนต่อผูโ้ดยสำรแต่ละรำย แต่อย่ำงไรกต็ำม 
ควำมรบัผดิของพชีไม่ว่ำในพฤตกิำรณ์ใดจะไม่เกนิกว่ำมลูค่ำแทจ้รงิของสมัภำระ 
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(ฉ) ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (จ) ในขอ้น้ีจะไม่ใชใ้นกรณีทีพ่สิจูน์ไดว้่ำ 
ควำมเสยีหำยเกดิจำกกำรจงใจประพฤตมิชิอบหรอืควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้
ยแรงของพชีและหรอืตวัแทนของพชี แต่อย่ำงไรกต็ำม 
หำกควำมเสยีหำยนัน้เกดิจำกกำรจงใจประพฤตมิชิอบหรอืควำมประมำทเลนิเล่อ
อย่ำงรำ้ยแรงของตวัแทน ตอ้งพสิจูน์ดว้ยว่ำ 
ควำมเสยีหำยเกดิขึน้ระหว่ำงทีต่วัแทนปฏบิตัหิน้ำที ่

   (ช)  

(1)
 ในกรณีทีพ่ชีออกบตัรโดยสำรหรอืรบัสมัภำระเพื่อใหผู้ร้บัขนรำ
ยอื่นใดใหบ้รกิำรรบัขน 
พชีจะกระท ำกำรดงักล่ำวในฐำนะตวัแทนผูก้ระท ำกำรแทนผูร้บัขนรำยอื่
นนัน้ 

(2) หำกผูร้บัขนมำกกว่ำหนึ่งรำยใหบ้รกิำรรบัขนผูโ้ดยสำรต่อเนื่องกนัไป 
สทิธเิรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรรบัขนนัน้ 
ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพำะแก่ผูร้บัขนซึง่ด ำเนินกำรรบัขนสว่นทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยี
หำย  ไม่ว่ำในพฤตกิำรณ์ใด พชีไม่ขอรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ 
อนัเกดิแก่ผูโ้ดยสำร 
หำกควำมเสยีหำยนัน้เกดิจำกกำรรบัขนโดยผูร้บัขนรำยอื่นใด 

(ซ)
 หำกผูโ้ดยสำรซึง่ถอืบตัรโดยสำรทีพ่ชีออกใหเ้ปลีย่นไปใชบ้รกิำรผูร้บัขน
รำยอื่นโดยไดร้บัควำมยนิยอมจำกพชี 
และขึน้เครื่องของผูร้บัขนรำยอื่นนัน้โดยใชบ้ตัรโดยสำรเดยีวกนันัน้ 
กำรรบัขนใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขในกำรรบัขนของผูร้บัขนรำยอื่นนัน้ 
และพชีจะไมข่อรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรรบัขนนัน้ 

(ฌ) หำกตวัแทนของพชีพสิจูน์ไดว้ำ่ ตนปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยูใ่นขณะเกดิควำมเสยีหำยใด 
ๆ ทีร่ะบุไวใ้นเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี ตวัแทนนัน้อำจน ำขอ้ก ำหนดใด ๆ 
ทัง้ปวงเกีย่วกบักำรยกเวน้หรอืจ ำกดัควำมรบัผดิของพชีในเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ี 
ตลอดจนระเบยีบและขอ้บงัคบัใด ๆ 
ตำมเงื่อนไขนี้มำบงัคบัแก่ควำมเสยีหำยนัน้ได ้

19. อายุความใช้สิทธิเรียกรอ้งและฟ้องรอ้งด าเนินคดี 

 ก. อำยุควำมใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง 

หำ้มมใิหเ้รยีกรอ้งค่ำเสยีหำย 
เวน้แต่ในกรณีทีส่มัภำระเสยีหำยและผูม้สีทิธริบัสมัภำระรอ้งเรยีนไปยงัส ำนกังำนของพชีโดยเรว็หลงั
พบควำมเสยีหำย โดยตอ้งรอ้งเรยีนภำยใน 7 วนันบัแต่วนัรบัสมัภำระ 
และเวน้แต่ในกรณีล่ำชำ้หรอืสญูหำยและรอ้งเรยีนภำยใน 21 วนันบัแต่วนัทีผู่น้ัน้ไดร้บัสมัภำระ 
(ในกรณีล่ำชำ้) หรอืควรจะไดร้บัสมัภำระ (ในกรณีสญูหำย)  
ขอ้รอ้งเรยีนทุกขอ้ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืยื่นภำยในเวลำทีร่ะบุขำ้งตน้  ในกรณีทีก่ำรรบัขนนัน้ไม่ใช่ 
"กำรรบัขนระหวำ่งประเทศ" ตำมอนุสญัญำ หรอืเป็นกำรรบัขนภำยในประเทศ 
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กำรไม่แจง้ขอ้รอ้งเรยีนเช่นว่ำนัน้ย่อมไม่เป็นเหตุตดัสทิธโิจทกฟ้์องคด ีหำกโจทกพ์สิจูน์ไดว้่ำ 

  1. เป็นกำรพน้วสิยัตำมสมควรทีต่นจะแจง้ขอ้รอ้งเรยีนนัน้ 

  2. มกีำรด ำเนินกำรใด ๆ ของพชีซึง่ขดัขวำงมใิหต้นแจง้ขอ้รอ้งเรยีนนัน้ หรอื 

  3. พชีรูถ้งึควำมเสยีหำยอนัเกดิแกส่มัภำระของผูโ้ดยสำร 

 ข. อำยุควำมฟ้องรอ้งด ำเนินคด ี

สทิธเิรยีกค่ำเสยีหำยจำกพชีจะสิน้สดุลง เวน้แต่จะฟ้องรอ้งด ำเนินคดคีดภีำยใน 2 
ปีนบัแต่วนัเดนิทำงถงึปลำยทำง หรอืนบัแต่วนัทีอ่ำกำศยำนควรเดนิทำงถงึปลำยทำง 
หรอืนบัแต่วนัยตุกิำรรบัขน 

20. กฎหมายมีผลบงัคบัสูงสุด 

ขอ้ก ำหนดใดทีป่รำกฏหรอืกล่ำวถงึในบตัรโดยสำรหรอืในเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีหรอืขอ้บงัคบัของพชี 
แมจ้ะไม่สมบรูณ์เพรำะฝ่ำฝืนกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ชบ้งัคบั จะยงัคงสมบรูณ์เท่ำทีไ่ม่ขดักบักฎหมำย ฯลฯ 
ทีใ่ชบ้งัคบั  ควำมไม่สมบรูณ์ของขอ้ก ำหนดใด ๆ ย่อมไม่กระทบขอ้ก ำหนดอื่นใด 

21. การแก้ไขเพ่ิมเติมและการสละสิทธิ 

เจำ้หน้ำที ่พนกังำน หรอืตวัแทนของพชีไมว่่ำรำยใดย่อมไมม่อี ำนำจแกไ้ข เปลีย่นแปลง 
หรอืสละสทิธติำมขอ้ก ำหนดใดของสญัญำรบัขนหรอืของเงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีหรอืขอ้บงัคบัของพชี 

ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

1. วนัมีผล 

 เงื่อนไขในกำรรบัขนน้ีเริม่มผีลใชบ้งัคบั ณ วนัที ่7 เมษำยน 2560 


