(คำแปล)

พีช เอวิ เอชัน, ลิ มิเต็ด
(Peach Aviation, Limited)
เงื่อนไขในการรับขน
1.

คานิ ยาม
"กฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับ" หมำยถึง กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนกฎกระทรวง ประกำศกระทรวง
และระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ คำบัญชำ หรือข้อกำหนดรำชกำรประเภทอื่น ๆ ของรัฐหรือประเทศใด ๆ
อันจะบังคับแก่กำรทีพ่ ชี จะรับขนผูโ้ ดยสำรและหรือสัมภำระ
"ตัวแทนรับอนุญำต" หมำยถึง ตัวแทนจำหน่ำยบริกำรรับขนผูโ้ ดยสำรแก่ผโู้ ดยสำร
ซึง่ ผูร้ บั ขนตัง้ ขึน้ เพื่อให้จำหน่ำยบริกำรรับขนผูโ้ ดยสำรของผูร้ บั ขนแทนผูร้ บั ขนและกระทำกำรแทนผูร้ บั ขนในเ
รื่องเกีย่ วกับบริกำรรับขนผูโ้ ดยสำรของผูร้ บั ขนรำยอื่นใดในกรณีทผ่ี รู้ บั ขนอนุญำต
"สัมภำระ" หมำยถึง ข้ำวของ เครื่องใช้ และสังหำริมทรัพย์อ่นื ๆ
ของผูโ้ ดยสำรตำมทีจ่ ำเป็ นหรือสมควรแก่กำรสวมใส่ กำรใช้สอย ควำมสบำย
หรือควำมสะดวกในเรื่องเกีย่ วกับกำรเดินทำงของตน เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น
สัมภำระหมำยควำมรวมทัง้ สัมภำระลงทะเบียนและสัมภำระไม่ลงทะเบียนของผูโ้ ดยสำร
"ค่ำธรรมเนียมสัมภำระ" หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมทีผ่ โู้ ดยสำรต้องชำระตอบแทนบริกำรรับขนสัมภำระของตน
ทัง้ นี้ ตำมข้อบังคับของพีช
"ป้ ำยระบุสมั ภำระ" หมำยถึง เอกสำรทีผ่ รู้ บั ขนออกให้เฉพำะเพือ่ ระบุรำยกำรสัมภำระลงทะเบียน
ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ส่วนป้ ำยสัมภำระซึง่ ผูร้ บั ขนปิ ดไว้กบั สัมภำระลงทะเบียนแต่ละรำยกำร
และต้นขัว้ สำหรับใช้รบั สัมภำระซึง่ มอบให้ไว้แก่ผโู้ ดยสำร
"รับขน" หมำยถึง รับขนผูโ้ ดยสำรและหรือสัมภำระทำงอำกำศ ไม่ว่ำจะคิดค่ำตอบแทนหรือไม่
"ผูร้ บั ขน" หมำยถึง ผูร้ บั ขนส่งทำงอำกำศ
และหมำยควำมรวมถึงผูร้ บั ขนส่งทำงอำกำศซึง่ เป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสำรและผูร้ บั ขนส่งทำงอำกำศรำยใด ๆ
ซึง่ รับขนผูโ้ ดยสำรและหรือสัมภำระของผูโ้ ดยสำรตำมบัตรโดยสำร
หรือให้หรือตกลงว่ำจะให้บริกำรอื่นใดอันเกีย่ วกับกำรรับขนเช่นว่ำนัน้
"เปลีย่ นเทีย่ วบิน" หมำยถึง เปลีย่ นจำกเทีย่ วบินตำมทีเ่ ดิมระบุหรือบันทึกไว้ในบัตรโดยสำรทีอ่ อกถูกต้อง
"สัมภำระลงทะเบียน" หมำยถึง สัมภำระทีผ่ รู้ บั ขนรับไว้ในอำรักขำและผูร้ บั ขนออกป้ ำยระบุสมั ภำระให้
"เด็ก" หมำยถึง บุคคลผู้ ณ วันเริม่ รับขนมีอำยุครบสองขวบนับแต่วนั ทีเ่ กิด
แต่ยงั ไม่ครบสิบสองขวบนับแต่วนั ทีเ่ กิด
"บัตรโดยสำรสำหรับกำรเดินทำงทีม่ จี ุดแวะพักหลำยจุด" หมำยถึง
บัตรโดยสำรทีอ่ อกให้ผโู้ ดยสำรเพื่อใช้ประกอบกับบัตรโดยสำรอีกฉบับ
โดยเมื่อประกอบกันแล้วถือเป็ นสัญญำรับขนฉบับเดียว
"อนุสญ
ั ญำ" หมำยถึง สนธิสญ
ั ญำใด ๆ ต่อไปนี้ทบ่ี งั คับแก่สญ
ั ญำรับขน
"อนุสญ
ั ญำเพื่อกำรรวบรวมกฎเกณฑ์บำงประกำรเกีย่ วกับกำรรับขนระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ" ซึง่ ลงนำม ณ
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กรุงวอร์ซอเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม ค.ศ. 1929 (ต่อไปนี้เรียกว่ำ "อนุสญ
ั ญำวอร์ซอ")
"อนุสญ
ั ญำวอร์ซอฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ณ กรุงเฮกเมื่อ ค.ศ. 1955" ซึง่ ลงนำม ณ กรุงเฮกเมื่อวันที่ 28 กันยำยน
ค.ศ. 1955
"อนุสญ
ั ญำวอร์ซอ" ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมโดยพิธสี ำรเพิม่ เติมมอนทรีออลฉบับที่ 1 ค.ศ. 1975
"อนุสญ
ั ญำวอร์ซอฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ณ กรุงเฮกเมื่อ ค.ศ. 1955"
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมโดยพิธสี ำรเพิม่ เติมมอนทรีออลฉบับที่ 2 ค.ศ. 1975 หรือ
"อนุสญ
ั ญำเพื่อกำรรวบรวมกฎเกณฑ์บำงประกำรเกีย่ วกับกำรรับขนระหว่ำงประเทศทำงอำกำศ" ซึง่ ทำขึน้ ณ
เมืองมอนทรีออลเมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม ค.ศ. 1999 (ต่อไปนี้เรียกว่ำ "อนุสญ
ั ญำมอนทรีออล")
"วัน" หมำยถึง วันปฏิทนิ ซึง่ หมำยรวมทัง้ เจ็ดวันของแต่ละสัปดำห์
แต่ในกำรคำนวณจำนวนวันของระยะเวลำบอกกล่ำว ห้ำมมิให้นบั วันส่งคำบอกกล่ำวด้วย
และในกำรกำหนดอำยุใช้งำนบัตรโดยสำร ห้ำมมิให้นบั วันออกบัตรโดยสำรหรือวันเริม่ เดินทำงด้วย
"ปลำยทำง" หมำยถึง จุดจอดสุดท้ำยตำมสัญญำรับขน
ในกรณีเป็ นกำรเดินทำงทีต่ อ้ งกลับไปยังสถำนทีต่ น้ ทำง ปลำยทำงจะเป็ นสถำนทีเ่ ดียวกันกับสถำนทีต่ น้ ทำง
"รับขนภำยในประเทศ" หมำยถึง
กำรรับขนซึง่ ตำมสัญญำรับขนทัง้ สถำนทีต่ น้ ทำงและปลำยทำงหรือจุดขนถ่ำยตัง้ อยูใ่ นประเทศญีป่ ่ นุ ทัง้ หมด
"เอกสำรเทีย่ วบินอิเล็กทรอนิกส์" หมำยถึง เอกสำรเทีย่ วบินตำมแบบทีบ่ นั ทึกไว้ในฐำนข้อมูลของพีช
"บัตรโดยสำรอิเล็กทรอนิกส์" หมำยถึง
แผนเดินทำง/ใบรับเงินและเอกสำรเทีย่ วบินอิเล็กทรอนิกส์ทผ่ี รู้ บั ขนหรือตัวแทนรับอนุญำตออกให้
"ค่ำโดยสำรทีร่ วมบริกำรเสริม" หมำยถึง
ค่ำโดยสำรทีเ่ มื่อชำระแล้วผูโ้ ดยสำรจะสำมำรถใช้สทิ ธิเกีย่ วกับค่ำโดยสำรทำงอำกำศ สิทธิเปลีย่ นเทีย่ วบิน
สิทธิจองทีน่ งั ่ สิทธิเกีย่ วกับกำรรับขนสัมภำระลงทะเบียน และเรื่องอื่น ๆ
ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในเงื่อนไขในกำรรับขนนี้และข้อบังคับของพีช
โดยไม่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียม
"ฟรังก์ทองคำฝรังเศส"
่
หมำยถึง ฟรังก์ฝรังเศสอั
่
นประกอบด้วยทองคำ 65 1/2
มิลลิกรัมตำมมำตรฐำนควำมบริสทุ ธิเก้
่
นสกุลเงินประจำชำติใด
์ ำร้อยต่อพัน ฟรังก์ทองคำฝรังเศสอำจแปลงเป็
ๆ โดยปั ดเศษได้
"ทำรก" หมำยถึง บุคคลผูซ้ ง่ึ ณ วันเริม่ รับขนนัน้ ยังมีอำยุไม่ครบสองขวบนับจำกวันทีเ่ กิด
"รับขนระหว่ำงประเทศ" หมำยถึง
กำรรับขนซึง่ ตำมสัญญำรับขนนัน้ สถำนทีต่ น้ ทำงกับปลำยทำงหรือจุดขนถ่ำยตัง้ อยูใ่ นสองประเทศขึน้ ไป
(ยกเว้นในกรณีบงั คับตำมอนุสญ
ั ญำ) คำว่ำ "ประเทศ" (ซึง่ เป็ นคำเทียบได้กบั "รัฐ")
ตำมทีใ่ ช้ในคำนิยำมนี้หมำยควำมรวมถึงดินแดนใด ๆ ทีอ่ ยูใ่ นอำนำจอธิปไตยของประเทศนัน้ ๆ
เป็ นประเทศรำชของประเทศนัน้ ๆ หรืออยู่ในอำณัติ อำนำจ หรือภำวะทรัสตีกบั ประเทศนัน้ ๆ
"แผนเดินทำง/ใบรับเงิน" หมำยถึง
เอกสำรหนึ่งหรือหลำยฉบับซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของบัตรโดยสำรอิเล็กทรอนิกส์อนั ประกอบด้วยข้อมูลต่ำง ๆ เช่น
แผนเดินทำง ข้อมูลบัตรโดยสำร เงื่อนไขบำงส่วนของสัญญำรับขน และข้อควำมบอกกล่ำวเกีย่ วกับสิง่ ดังกล่ำว
และเป็ นหลักฐำนเป็ นหนังสือในกำรทำสัญญำรับขนของผูโ้ ดยสำร
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"ผูโ้ ดยสำร" หมำยถึง บุคคลใด ๆ ยกเว้นลูกเรือ
ซึง่ รับขนหรือจะรับขนทำงอำกำศยำนโดยได้รบั ควำมยินยอมจำกผูร้ บั ขน
"พีช" หมำยถึง พีช เอวิเอชัน, ลิมเิ ต็ด (Peach Aviation, Limited)
"ข้อบังคับของพีช" หมำยถึง กฎระเบียบข้อบังคับของพีช (นอกเหนือจำกเงื่อนไขในกำรรับขนนี้)
สำหรับกำรรับขนผูโ้ ดยสำรและหรือสัมภำระทัง้ ทีเ่ ป็ นกำรรับขนระหว่ำงประเทศและกำรรับขนภำยในประเทศ
รวมทัง้ (แต่ไม่จำกัดเพียง) ตำรำงค่ำโดยสำร อัตรำ และค่ำธรรมเนียมของพีช
"รหัสตรวจสอบคะแนนสะสม" หมำยถึง
เลขหมำยอนุญำตหรือเลขหมำยอื่นทีก่ ำหนดขึน้ ตำมข้อบังคับของพีชเพื่อพิสจู น์ว่ำผูโ้ ดยสำรมีคะแนนสะสม
"คะแนนสะสม" หมำยถึง
คะแนนสะสมทีอ่ อกและมอบให้แก่ผโู้ ดยสำรตำมข้อบังคับของพีชในขณะคืนเงินตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 13
หรือในกรณีอ่นื และใช้ชำระค่ำโดยสำรของพีชและค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนภำษีบริกำรขนส่งทำงอำกำศ และค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วข้องตำมข้อ 6 ช. ได้
"เอสดีอำร์" หมำยถึง สิทธิถอนเงินพิเศษทีก่ องทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศกำหนดขึน้
ในกรณีดำเนินคดีในศำล กำรแปลงเอสดีอำร์จำนวนหนึ่งเป็ นสกุลเงินประเทศใด ๆ
ให้ใช้อตั รำแลกเปลีย่ นระหว่ำงสกุลเงินนัน้ กับเอสดีอำร์ในวันพิจำรณำคดีควำมในศำลนัดสุดท้ำย ส่วนกรณีอ่นื
ๆ
ให้ใช้อตั รำแลกเปลีย่ นระหว่ำงสกุลเงินนัน้ กับเอสดีอำร์ในวันกำหนดจำนวนค่ำเสียหำยเป็ นทีส่ ดุ หรือวันสำแดง
มูลค่ำสัมภำระ
"หยุดพักระหว่ำงทำง" หมำยถึง ผูโ้ ดยสำรตัง้ ใจหยุดเดินทำง ณ จุดใด ๆ ระหว่ำงสถำนที่ตน้ ทำงกับปลำยทำง
ตำมทีผ่ รู้ บั ขนตกลงไว้ล่วงหน้ำ
"บัตรโดยสำร" หมำยถึง
บัตรโดยสำรอิเล็กทรอนิกส์ทร่ี ะบุหรือบันทึกเงื่อนไขบำงส่วนของสัญญำรับขนและข้อควำมบอกกล่ำวเกีย่ วกับ
สิง่ ดังกล่ำวไว้และปรำกฏเอกสำรเทีย่ วบินอิเล็กทรอนิกส์และแผนเดินทำง/ใบรับเงิน
"รหัสตรวจสอบบัตรโดยสำร" หมำยถึง
เลขหมำยอนุญำตหรือเลขหมำยอื่นทีพ่ ชี กำหนดขึน้ เพื่อพิสจู น์ว่ำผูโ้ ดยสำรมีบตั รโดยสำรอิเล็กทรอนิกส์
"จุดขนถ่ำย" หมำยถึง สถำนที่ (นอกเหนือจำกสถำนทีต่ น้ ทำงและปลำยทำง)
ทีร่ ะบุหรือบันทึกไว้ในบัตรโดยสำรและหรือบัตรโดยสำรสำหรับกำรเดินทำงทีม่ จี ุดแวะพักหลำยจุดซึง่ ออกให้เกี่
ยวกับสิง่ ดังกล่ำวว่ำเป็ นสถำนทีห่ ยุดจอดตำมกำหนดระหว่ำงเส้นทำงโดยสำรของผูโ้ ดยสำรหรือตำมทีป่ รำกฏใ
นตำรำงเวลำของผูร้ บั ขน
"สัมภำระไม่ลงทะเบียน" หมำยถึง สัมภำระทีม่ ใิ ช่สมั ภำระลงทะเบียน
2.

การบังคับใช้เงือ่ นไข
ก.

บททัวไป
่
เว้นแต่อนุสญ
ั ญำจะอนุญำตไว้และกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นโดยชัดแจ้งในเงื่อนไขในกำรรับขนนี้
เงื่อนไขในกำรรับขนนี้และข้อบังคับของพีชไม่มขี อ้ ใดทีถ่ อื เป็ นกรณีทพ่ี ชี แก้ไขบทบัญญัตใิ ด ๆ
ของอนุสญ
ั ญำหรือเป็ นกรณีทพ่ี ชี สละสิทธิใด ๆ อันอนุสญ
ั ญำให้ไว้แก่ตน

ข.

ข้อตกลงของผูโ้ ดยสำร
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(คำแปล)
ผูโ้ ดยสำรยอมรับและตกลงตำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้
ตลอดจนกฎระเบียบทีก่ ำหนดขึน้ ตำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้และข้อบังคับของพีชทีเ่ ป็ นไปตำมเงือ่ นไ
ขในกำรรับขนนี้
ค.

สภำพบังคับใช้
เท่ำทีไ่ ม่ขดั กับอนุสญ
ั ญำ
เงื่อนไขในกำรรับขนนี้ให้นำมำบังคับแก่กำรรับขนผูโ้ ดยสำรและหรือสัมภำระใด ๆ และบริกำรใด ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในกรณีเกีย่ วกับกำรรับขนระหว่ำงประเทศหรือกำรรับขนภำยในประเทศซึง่ พีชจะดำเนินก
ำรหรือให้บริกำรตำมอัตรำค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมทีป่ ระกำศไว้เกีย่ วกับเงื่อนไขในกำรรับขนนี้

ง.

กำรรับขนโดยไม่คดิ ค่ำตอบแทน
ในกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรรับขนโดยไม่คดิ ค่ำตอบแทน พีชขอสงวนสิทธิไม่นำข้อกำหนดใด ๆ
ของเงื่อนไขในกำรรับขนนี้มำบังคับใช้

จ.

กำรรับขนแบบเช่ำเหมำลำ
กำรรับขนผูโ้ ดยสำรและหรือสัมภำระทีจ่ ะดำเนินกำรตำมสัญญำเช่ำเหมำลำทีท่ ำขึน้ กับพีชนัน้
ให้บงั คับตำมเงื่อนไขในกำรรับขนของพีชทีบ่ งั คับแก่เทีย่ วบินเช่ำเหมำลำ

ฉ.

กำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในกำรรับขนหรือข้อบังคับของพีช
เว้นแต่กฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับจะห้ำมไว้ พีชอำจเปลีย่ นแปลง ปรับเปลีย่ น
หรือแก้ไขเพิม่ เติมข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในกำรรับขนนี้หรือข้อบังคับของพีชได้โดยไม่ตอ้ งบอกกล่
ำวล่วงหน้ำ แต่อย่ำงไรก็ตำม ห้ำมมิให้เปลีย่ นแปลง ปรับเปลีย่ น
หรือแก้ไขเพิม่ เติมสัญญำรับขนหลังจำกกำรรับขนทีจ่ ะดำเนินกำรตำมสัญญำนัน้ เริม่ ต้นขึน้ แล้ว

ช.

เงื่อนไขทีบ่ งั คับใช้
กำรรับขนผูโ้ ดยสำรและหรือสัมภำระ
ให้บงั คับตำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้และข้อบังคับของพีชซึง่ มีผลใช้บงั คับอยู่ ณ
วันเริม่ รับขนตำมเอกสำรเทีย่ วบินอิเล็กทรอนิกส์สว่ นแรกของบัตรโดยสำร

ซ.

3.

กฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับและเขตอำนำจศำล
1.

โดยหลักกำรแล้ว
อนุสญ
ั ญำย่อมบังคับแก่กำรรับขนผูโ้ ดยสำรและหรือสัมภำระและบริกำรใด ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ พีชจะดำเนินกำรหรือให้บริกำรตำมอัตรำค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมทีป่ ระก
ำศไว้เกีย่ วกับเงื่อนไขในกำรรับขนนี้
แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรรับขนผูโ้ ดยสำรและหรือสัมภำระทีไ่ ม่บงั คับตำมอนุสญ
ั ญำและบริกำรใ
ด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยญีป่ ่ นุ โดยไม่รวมบทบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรขัดกันแห่งกฎหมำ
ยของกฎหมำยใด ๆ ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้หำกไม่ระบุไว้เช่นนี้

2.

หำกเกิดข้อพิพำทใดขึน้ เกีย่ วกับกำรรับขนตำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้
ให้ศำลเขตโอซำกำเป็ นศำลชัน้ ต้นศำลเดียวทีม่ เี ขตอำนำจเหนือข้อพิพำทนัน้ ทัง้ นี้
เท่ำทีไ่ ม่ขดั กับอนุสญ
ั ญำ

ข้อตกลงการบิ นโดยใช้รหัสเที่ยวบิ นร่วมกัน
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1.

(คำแปล)
ในบำงเส้นทำง พีชจะเสนอบริกำรร่วมกับผูร้ บั ขนรำยอื่น
โดยจะระบุรหัสประจำตัวของพีชไว้สำหรับเทีย่ วบินทีผ่ รู้ บั ขนรำยอื่นให้บริกำรตำมข้อตกลงกำรบินโด
ยใช้รหัสเทีย่ วบินร่วมกัน

2.
สำหรับเทีย่ วบินตำมข้อตกลงกำรบินโดยใช้รหัสเทีย่ วบินร่วมกันซึง่ เป็ นเทีย่ วบินทีผ่ รู้ บั ขนร
ำยอื่นให้บริกำร พีชจะแจ้งให้ผโู้ ดยสำรทรำบตัวผูร้ บั ขนทีใ่ ห้บริกำรนัน้ ก่อนกำรจอง
3.
ผูโ้ ดยสำรซึง่ เดินทำงโดยใช้เทีย่ วบินทีผ่ รู้ บั ขนอีกรำยให้บริกำรอำจต้องปฏิบตั ติ ำมข้อกำหน
ดและเงื่อนไขของผูร้ บั ขนทีใ่ ห้บริกำรซึง่ ต่ำงจำกข้อกำหนดและเงือ่ นไขของพีช
รวมทัง้ ในเรื่องเกีย่ วกับสิง่ ต่อไปนี้

4.

(ก)

กำรเปลีย่ นเทีย่ วบินโดยไม่สมัครใจตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 7 ข.

(ข)

กำรลงทะเบียนตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 9

(ค)

กำรปฏิเสธไม่รบั ขนและกำรจำกัดกำรรับขนตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 10 ก. และ ค.

(ง)

ข้อจำกัดในกำรรับสัมภำระ สิทธิขนสัมภำระโดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำย
และค่ำธรรมเนียมสัมภำระส่วนเกิน และกำรรับขนสัตว์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 11 และ

(จ)

กำรยกเลิกตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12 ข. 2.

บัตรโดยสาร
ก.

บททัวไป
่
1.

พีชจะไม่ออกหรือแลกบัตรโดยสำรหรือออกบัตรโดยสำรใหม่ให้
เว้นแต่ผโู้ ดยสำรจะชำระค่ำโดยสำร ค่ำธรรมเนียม ภำษี
หรือค่ำบริกำรหรือปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขเรื่องเครดิตตำมทีพ่ ชี อนุมตั ไิ ว้แล้ว

2.

ตำมข้อบังคับของพีช พีชจะคิดค่ำธรรมเนียมในกำรเปลีย่ นบัตรโดยสำรทีอ่ อกให้ผโู้ ดยสำร
โดยค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่สำมำรถขอคืนได้

3.
ผูโ้ ดยสำรต้องแสดงรหัสตรวจสอบบัตรโดยสำรหรือแผนเดินทำง/ใบรับเงินสำหรับ
เทีย่ วบินทีจ่ ะขึน้ เครื่องตำมกำหนดสำหรับผู้โดยสำรนัน้ ซึง่ ออกให้ถูกต้องตำมข้อบังคับของ
พีช พร้อมเอกสำรประจำตัวของตน
หรือเอกสำรหลักฐำนประจำตัวประเภทอื่นตำมทีพ่ ชี จะกำหนดไว้ในขณะรับขน นอกจำกนี้
ผูโ้ ดยสำรต้องแสดงบัตรขึน้ เครื่องของตนตำมทีพ่ ชี กำหนด ณ ประตูขน้ึ เครื่องด้วย
หำกผูโ้ ดยสำรไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ พีชอำจปฏิเสธไม่รบั ขนผูโ้ ดยสำรรำยนัน้ ๆ
ได้
ผูโ้ ดยสำรจะไม่มสี ทิ ธิรบั บริกำรรับขนหำกบัตรโดยสำรทีผ่ โู้ ดยสำรนำมำแสดงเป็ นไปตำมค
วำมในข้อ 10 ก. 6.
4.

บัตรโดยสำรไม่อำจโอนได้ พีชไม่จำต้องรับผิดต่อบุคคลใด ๆ
ซึง่ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั บริกำรรับขนหรือได้รบั เงินคืน
ในกำรดำเนินกำรหรือคืนเงินตำมบัตรโดยสำรทีบ่ ุคคลใดซึง่ มิใช่ผมู้ สี ทิ ธิเช่นว่ำนัน้ นำมำแส
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(คำแปล)
ดง หำกผูใ้ ช้บตั รโดยสำรแท้จริงแล้วมิใช่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั บริกำรรับขน
ไม่ว่ำบุคคลผูน้ นั ้ จะรูเ้ ห็นและยินยอมหรือไม่
พีชจะไม่ขอรับผิดเพื่อกำรตำยหรือบำดเจ็บของผูไ้ ม่ได้รบั อนุ ญำตนัน้ หรือเพื่อกำรสูญเสีย
กำรบุบสลำย กำรถึงทีห่ มำยล่ำช้ำ
หรือควำมเสียหำยอันเกิดแก่สมั ภำระหรือสังหำริมทรัพย์อ่นื ๆ
ของผูไ้ ม่ได้รบั อนุญำตนัน้ จำกหรือเกีย่ วกับกำรใช้บตั รโดยสำรโดยไม่ได้รบั อนุญำตเช่นว่ำนั ้
น
ข.

ค.

ควำมสมบูรณ์ใช้ได้ของบัตรโดยสำร
1.

เทีย่ วบินทีจ่ องทีน่ งไว้
ั ่ และวันออกบัตรโดยสำร จะมีระบุหรือบันทึกไว้ในบัตรโดยสำร
เอกสำรเทีย่ วบินอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรำยกำรจะใช้รบั บริกำรรับขนได้ตำมเทีย่ วบินทีจ่ องทีน่ ั ่
ง

2.

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีช
บัตรโดยสำรนัน้ ให้ใช้ได้เฉพำะแก่เทีย่ วบินทีจ่ องทีน่ ัง่ ตำมทีร่ ะบุหรือบันทึกไว้ในบัตรโดยสำ
ร

เทีย่ วบินทีใ่ ช้ได้
1.

หำกผูโ้ ดยสำรไม่สำมำรถเดินทำงตำมเทีย่ วบินทีจ่ องทีน่ งไว้
ั่
เพรำะเหตุทพ่ี ชี มีพฤติกำรณ์ดงั นี้
(ก)

ยกเลิกเทีย่ วบินทีผ่ โู้ ดยสำรจองทีน่ งั ่

(ข)

ไม่จดั ให้มเี ทีย่ วบินตำมตำรำงบินโดยปรำศจำกเหตุอนั ควร

(ค)

ไม่จอดเครื่องตำมตำรำงบิน เช่น ณ สถำนทีต่ น้ ทำง ปลำยทำง
หรือจุดหยุดพักระหว่ำงทำงของผูโ้ ดยสำร

(ง)

เป็ นต้นเหตุให้ผโู้ ดยสำรต่อเครื่องตำมเทีย่ วบินของพีชไม่ทนั หรือ

(จ)

ไม่สำมำรถจัดทีน่ งให้
ั ่ ตำมทีผ่ โู้ ดยสำรจองไว้

พีชจะถือว่ำบัตรโดยสำรนัน้ นำไปใช้กบั เที่ยวบินแรกของพีชทีเ่ ดินทำงไปยังปลำยทำงเดียว
กันและมีทน่ี งเหลื
ั ่ ออยู่ได้ โดยจะไม่คดิ ค่ำธรรมเนียมเพิม่ เติม
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีช
2.

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีช
หำกหลังจำกเริม่ เดินทำงแล้วผูโ้ ดยสำรไม่สำมำรถเดินทำงตำมเทีย่ วบินทีจ่ องไว้ได้
เพรำะเหตุทต่ี นป่ วย (แต่ไม่ใช่กรณีตงั ้ ครรภ์)
พีชอำจถือว่ำบัตรโดยสำรนัน้ นำไปใช้กบั เทีย่ วบินใด ๆ ต่อไปนี้ได้
แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรถือเช่นนัน้ ต้องไม่เป็ นกรณีทต่ี อ้ งห้ำมตำมข้อบังคับของพีชซึง่ บังคับแก่
เรื่องค่ำโดยสำรทีผ่ โู้ ดยสำรชำระไว้
(ก)
เทีย่ วบินแรกของพีชทีเ่ ดินทำงไปยังปลำยทำงเดียวกันและมีทน่ี งเหลื
ั ่ ออ
ยู่ในหรือหลังวันทีผ่ โู้ ดยสำรกลับมำมีสภำพพร้อมเริม่ เดินทำงใหม่ตำมใบรับรองแ
พทย์ทส่ี มบูรณ์ถูกต้อง หรือ
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(ข)
5.

(คำแปล)
เทีย่ วบินของพีชเทีย่ วบินใด ๆ ทีจ่ ะเดินทำงไปยังปลำยทำงเดียวกันภำยใน 7
วันนับแต่วนั ทีม่ เี ทีย่ วบินแรกดังกล่ำว

การหยุดพักระหว่างทาง
กำรหยุดพักระหว่ำงทำงนัน้ อำจอนุญำตให้หยุดพักระหว่ำงทำงตำมจุดขนถ่ำยจุดใด ๆ ได้ ทัง้ นี้ ตำมกฎหมำย
ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับและข้อบังคับของพีช

6.

ค่าโดยสารและเส้นทางบิ น
ก.

บททัวไป
่
ค่ำโดยสำรจะเป็ นค่ำโดยสำรเฉพำะสำหรับกำรรับขนจำกท่ำอำกำศยำน ณ
สถำนทีต่ น้ ทำงไปยังท่ำอำกำศยำน ณ ปลำยทำง
โดยจะไม่ครอบคลุมบริกำรขนส่งทำงบกหรือทำงน้ำภำยในบริเวณท่ำอำกำศยำน
ระหว่ำงท่ำอำกำศยำน หรือระหว่ำงท่ำอำกำศยำนกับย่ำนกลำงเมือง

ข.

ค.

ค่ำโดยสำร
1.

ค่ำโดยสำรทีใ่ ช้ในเงื่อนไขในกำรรับขนนี้ หมำยถึง ค่ำโดยสำรทีพ่ ชี จะประกำศใช้
หรือหำกไม่ประกำศใช้ ก็ให้หมำยถึงค่ำโดยสำรทีก่ ำหนดขึน้ ตำมข้อบังคับของพีช
ซึง่ มีผลใช้บงั คับ ณ วันทีอ่ อกบัตรโดยสำร เว้นแต่จะระบุไว้ในเป็ นอย่ำงอื่นในกฎหมำย ฯลฯ
ทีใ่ ช้บงั คับ

2.

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในเงื่อนไขในกำรรับขนนี้หรือข้อบังคับของพีช
ค่ำโดยสำรย่อมให้สทิ ธิแก่ผโู้ ดยสำรทีจ่ ะได้ทน่ี งหนึ
ั ่ ่งทีน่ งั ่
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อกำหนดอื่น ๆ
ของเงื่อนไขในกำรรับขนนี้หรือข้อบังคับของพีช หรือพีชจะอนุมตั ไิ ว้เป็ นกำรเฉพำะ
ผูโ้ ดยสำรย่อมมีสทิ ธิได้ทน่ี งบนเครื
ั่
่องเพียงหนึ่งทีน่ งั ่

เส้นทำงบิน
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีช
ค่ำโดยสำรนัน้ จะเป็ นค่ำโดยสำรเฉพำะสำหรับเส้นทำงบินตำมทีป่ ระกำศไว้เกีย่ วกับค่ำโดยสำรนัน้ ๆ

ง.

ภำษีและค่ำธรรมเนียม
ภำษีหรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ
ทีห่ น่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนรำชกำรอื่นหรือผูบ้ ริหำรท่ำอำกำศยำนคิดเกี่ยวกับตัวผูโ้ ดยสำรหรือ
กำรทีผ่ โู้ ดยสำรใช้บริกำรหรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกใดนัน้
เป็ นสิง่ ทีค่ ดิ เพิม่ เติมจำกค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมตำมทีป่ ระกำศไว้
โดยผูโ้ ดยสำรจะต้องชำระต่ำงหำก แต่อย่ำงไรก็ตำม
ค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมกรณีรบั ขนภำยในประเทศจะรวมเงินจำนวนเท่ำกับภำษีเพื่อกำรบริโภค
(รวมทัง้ ภำษีเพื่อกำรบริโภคท้องที)่ ไว้แล้ว

จ.

สกุลเงิน
ค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมนัน้ จะชำระเป็ นเงินในสกุลเงินตำมทีพ่ ชี จะกำหนดไว้ตำมกฎหมำย ฯลฯ
ทีใ่ ช้บงั คับ ซึง่ มิใช่สกุลเงินทีใ่ ช้ประกำศค่ำโดยสำรหรือค่ำธรรมเนียมก็ได้
หำกชำระเป็ นสกุลเงินทีม่ ใิ ช่สกุลเงินทีใ่ ช้ประกำศค่ำโดยสำรหรือค่ำธรรมเนียม
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(คำแปล)
ให้ชำระตำมอัตรำแลกเปลีย่ นทีก่ ำหนดตำมข้อบังคับของพีช
ฉ.

กำรรับขนทำรกโดยไม่คดิ ค่ำใช้จำ่ ย
พีชจะไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับขนทำรกหนึ่งคนซึง่ ไม่ใช้ทน่ี งั ่ ซึง่ ต้องมีผโู้ ดยสำรอำยุ 12
ปี ขน้ึ ไปเป็ นผูด้ แู ลและเดินทำงมำด้วย

ช.

ซ.

คะแนนสะสม
1.

ผูโ้ ดยสำรมีสทิ ธิใช้คะแนนสะสมชำระค่ำโดยสำร ค่ำธรรมเนียม
หรือภำษีตำมอัตรำทีพ่ ชี กำหนด

2.

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีช
เฉพำะแต่ผโู้ ดยสำรซึง่ ได้รบั คะแนนสะสมเท่ำนัน้ ทีจ่ ะใช้คะแนนสะสมได้

3.

เมื่อจะใช้คะแนนสะสม ผูโ้ ดยสำรต้องแสดงหรือแจ้งให้พชี ทรำบรหัสตรวจสอบคะแนนสะสม

4.

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีช คะแนนสะสมนัน้ มีอำยุใช้ได้ 6
เดือนนับแต่วนั ออกคะแนนสะสมให้

5.

คะแนนสะสมไม่อำจแลกเป็ นเงินสดได้

กำรขึน้ เครื่องโดยไม่ได้รบั อนุญำต
ในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้ ให้ถอื ว่ำผูโ้ ดยสำรขึน้ เครื่องโดยไม่ได้รบั อนุญำต
และพีชจะคิดค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมจำกผูโ้ ดยสำรสำหรับเทีย่ วบินช่วง (ขำ)
ทีผ่ โู้ ดยสำรขึน้ เครื่องโดยไม่ได้รบั อนุญำต
พร้อมเงินจำนวนสองเท่ำของค่ำโดยสำรอัตรำแพงทีส่ ดุ สำหรับเทีย่ วบินช่วงนัน้ ในขณะขึน้ เครื่อง
พร้อมค่ำธรรมเนียม แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกพ้นวิสยั ทีจ่ ะกำหนดช่วงเทีย่ วบินให้แน่นอน
ให้ถอื ว่ำผูโ้ ดยสำรขึน้ เครื่องเดินทำงจำกสถำนทีต่ น้ ทำงของอำกำศยำนทีผ่ โู้ ดยสำรขึน้ เครื่อง

7.

1.

ผูโ้ ดยสำรไม่แสดงบัตรโดยสำรของตนเมื่อพนักงำนต้อนรับของพีชร้องขอ
หรือเดินทำงเกินช่วงเทีย่ วบินทีร่ ะบุไว้ในบัตรโดยสำรโดยไม่ได้รบั อนุญำตจำกพนักงำนต้อ
นรับของพีช

2.

ผูโ้ ดยสำรเจตนำขึน้ เครื่องโดยใช้บตั รโดยสำรทีไ่ ม่สำมำรถใช้ได้ หรือ

3.

ผูโ้ ดยสำรสำแดงเท็จ
และกำรสำแดงเท็จนัน้ เป็ นเหตุให้ผโู้ ดยสำรได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งชำระค่ำโดยสำรหรือค่ำธรรม
เนียมทีต่ นพึงต้องชำระ

การเปลี่ยนเที่ยวบิ น การไม่ให้บริการรับขน และการต่อเครือ่ งไม่ทนั
ก.

กำรเปลีย่ นเทีย่ วบินตำมทีผ่ โู้ ดยสำรร้องขอ
1.

ตำมข้อบังคับของพีช ผูโ้ ดยสำรอำจถูกจำกัดสิทธิหรือห้ำมมิให้เปลีย่ นเทีย่ วบินได้

2.

เมื่อผูโ้ ดยสำรร้องขอ
พีชจะเปลีย่ นเทีย่ วบินของผูโ้ ดยสำรตำมบัตรโดยสำรหรือเอกสำรเทีย่ วบินอิเล็กทรอนิกส์ทไ่ี
ม่ได้ใช้หำกกรณีเป็ นดังนี้
(ก)

พีชเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสำร
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(คำแปล)
(ข)
พีชเป็ นผูร้ บั ขนทีเ่ ป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสำรแต่เดิมตำมทีร่ ะบุหรือบันทึกไว้ใ
นบัตรโดยสำร หรือ
(ค)
พีชเป็ นผูร้ บั ขนตำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรเทีย่ วบินอิเล็กทรอนิกส์ทไ่ี ม่ได้ใช้
สำหรับช่วงเทีย่ วบินช่วงแรกเป็ นต้นไปของเทีย่ วบินทีจ่ ะเปลีย่ น
3.

ในกรณีเพิม่ ช่วงเทีย่ วบินหลังเริม่ บริกำรรับขน
พีชจะไม่ให้บริกำรรับขนตำมอัตรำค่ำโดยสำรต่อเนื่องสำหรับทัง้ ช่วงเทีย่ วบินเดิมและช่วงเ
ทีย่ วบินทีเ่ พิม่ ขึน้ ใหม่รวมกัน
เว้นแต่ผโู้ ดยสำรจะร้องขอก่อนเดินทำงถึงปลำยทำงตำมทีร่ ะบุหรือบันทึกไว้ในบัตรโดยสำร
ทีแ่ สดง

4.
ค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมทีจ่ ะใช้หลังเปลีย่ นเทีย่ วบินจะได้แก่ค่ำโดยสำรและค่
ำธรรมเนียมทีม่ ผี ลใช้บงั คับ ณ วันเปลีย่ นเทีย่ วบิน
5.
กำหนดเวลำยกเลิกกำรจองทีน่ งและค่
ั่
ำธรรมเนียมยกเลิกกำรจองทีน่ งล่
ั ่ ำช้ำจะใช้
แก่เทีย่ วบินทีเ่ ปลีย่ นตำมทีผ่ โู้ ดยสำรร้องขอด้วย
ข.

กำรเปลีย่ นเทีย่ วบินโดยไม่สมัครใจ
1.

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อ 12 ข. 2. ในกรณีทพ่ี ชี ยกเลิกเทีย่ วบิน
ไม่จดั ให้มเี ทีย่ วบินตำมตำรำงบินโดยปรำศจำกเหตุอนั ควร ไม่จอดเครื่อง ณ
ปลำยทำงหรือจุดหยุดพักระหว่ำงทำงของผูโ้ ดยสำร
ไม่สำมำรถจัดทีน่ งให้
ั ่ ตำมทีผ่ โู้ ดยสำรจองไว้
หรือเป็ นต้นเหตุให้ผโู้ ดยสำรต่อเครื่องตำมเทีย่ วบินของพีชไม่ทนั
พีชจะดำเนินมำตรกำรใดมำตรกำรหนึ่งดังต่อไปนี้ตำมแต่ผโู้ ดยสำรจะเลือก
(ก)

รับขนผูโ้ ดยสำรบนเทีย่ วบินอื่นใดของพีชทีม่ ที น่ี งว่
ั ่ ำงอยู่ หรือ

(ข)

ดำเนินกำรคืนเงินกรณีไม่สมัครใจตำมข้อ 13 ค.

2.
ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรต่อเครื่องเทีย่ วบินถัดไปซึง่ เป็ นเทีย่ วบินของพีชทีผ่ โู้ ดยสำรจอ
งไว้ไม่ทนั เนื่องจำกผูร้ บั ขนซึง่ รับขนผูโ้ ดยสำรนัน้ ไม่จดั ให้มเี ทีย่ วบินตำมตำรำงบินหรือเปลี่
ยนตำรำงเทีย่ วบิน พีชจะไม่รบั ผิดเพื่อกำรต่อเครื่องไม่ทนั นัน้
ค.

กำรเปลีย่ นเทีย่ วบินด้วยเหตุทไ่ี ม่เป็ นประโยชน์แก่พชี และผูโ้ ดยสำร
1.

ด้วยเหตุผลตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12 ข. 2. (ก) - (ง) ในกรณีทพ่ี ชี ยกเลิกเทีย่ วบิน
ไม่จดั ให้มเี ทีย่ วบินตำมตำรำงบินโดยปรำศจำกเหตุอนั ควร ไม่จอดเครื่อง ณ
ปลำยทำงหรือจุดแวะของผูโ้ ดยสำร ไม่สำมำรถจัดทีน่ งให้
ั ่ ตำมทีผ่ โู้ ดยสำรจองไว้
หรือเป็ นต้นเหตุให้ผโู้ ดยสำรต่อเครื่องไม่ทนั
พีชจะดำเนินมำตรกำรใดมำตรกำรหนึ่งดังต่อไปนี้ตำมแต่พชี จะเลือก
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8.

(ก)

(คำแปล)
รับขนผูโ้ ดยสำรบนเทีย่ วบินอื่นใดของพีชทีม่ ที น่ี งว่
ั ่ ำงอยู่ หรือ

(ข)

ดำเนินกำรคืนเงินกรณีไม่สมัครใจตำมข้อ 13 ง.

การจอง
ก.

ข.

บททัวไป
่
1.

รำยกำรจองจะยืนยันเมื่อได้บนั ทึกรับรำยกำรจองลงระบบจองของพีช

2.

เมื่อยืนยันรำยกำรจองในระบบจองของพีชแล้ว จะไม่อนุญำตให้เปลีย่ นชื่ออีก

3.

ตำมข้อบังคับของพีช
เงื่อนไขทีบ่ งั คับแก่ค่ำโดยสำรบำงประเภทอำจจำกัดสิทธิหรือห้ำมกำรเปลีย่ นหรือยกเลิกรำ
ยกำรจอง

กำหนดเวลำออกบัตรโดยสำร
หำกไม่ได้ออกบัตรโดยสำรให้ผโู้ ดยสำรก่อนครบกำหนดเวลำออกบัตรโดยสำรตำมทีพ่ ชี กำหนดไว้
พีชอำจยกเลิกรำยกำรจองของผูโ้ ดยสำรได้

ค.

กำรกำหนดทีน่ งั ่
ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรกำหนดทีน่ งใดไว้
ั่
พีชจะคิดค่ำบริกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อบังคับของพีชเกีย่ วกับกำรนัน้

ง.

กำรคืนเงินและกำรเปลีย่ นเทีย่ วบินเมื่อผูโ้ ดยสำรไม่ขน้ึ เครื่องตำมเทีย่ วบินทีจ่ อง
ผูโ้ ดยสำรซึง่ ไม่ขน้ึ เครื่องตำมเทีย่ วบินทีต่ นจองไว้โดยไม่แจ้งพีชล่วงหน้ำ
ย่อมไม่มสี ทิ ธิได้รบั คืนเงินหรือเปลีย่ นเทีย่ วบิน

จ.

กำรยกเลิกกำรจองโดยพีช
1.

พีชอำจใช้ดุลพินจิ ยกเลิกรำยกำรจองของผูโ้ ดยสำรทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วนได้
หำกมีรำยกำรจองสองเทีย่ วบินขึน้ ไปสำหรับผูโ้ ดยสำรรำยเดียวกันในกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก)

จองเทีย่ วบินช่วงเดียวกันในวันเดียวกัน

(ข)

จองเทีย่ วบินช่วงเดียวกันในวันเดินทำงทีใ่ กล้กนั

(ค)

จองเทีย่ วบินหลำยช่วงในวันเดียวกัน หรือ

(ง)
พีชพิจำรณำตำมสมควรแล้วเห็นว่ำผูโ้ ดยสำรไม่สำมำรถใช้ทน่ี งที
ั ่ จ่ องไว้
ได้ทงั ้ หมด
2.

หำกผูโ้ ดยสำรไม่ขน้ึ เครื่องตำมเทีย่ วบินทีต่ นจองไว้โดยไม่แจ้งพีชล่วงหน้ำ
พีชอำจยกเลิกหรือร้องขอให้ผรู้ บั ขนรำยอื่นใดยกเลิกรำยกำรจองต่อจำกนัน้ ของผูโ้ ดยสำรไ
ด้ นอกจำกนี้
หำกผูโ้ ดยสำรไม่ขน้ึ เครื่องตำมเทีย่ วบินทีต่ นจองไว้กบั ผูร้ บั ขนรำยอื่นโดยไม่แจ้งผูร้ บั ขนรำ
ยอื่นนัน้ ล่วงหน้ำ เมื่อผูร้ บั ขนนัน้ ร้องขอ
พีชอำจยกเลิกรำยกำรจองต่อจำกนัน้ ของผูโ้ ดยสำรได้

3.
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พีชอำจยกเลิกรำยกำรจองทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วนของผูโ้ ดยสำรทีไ่ ม่ระบุขอ้ มูลส่ว
นบุคคลซึง่ จำเป็ นต้องระบุภำยในระยะเวลำทีพ่ ชี กำหนดตำมทีก่ ฎหมำย ฯลฯ
ทีใ่ ช้บงั คับของประเทศใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ประเทศทีจ่ ะเดินทำงเข้ำออกหรือทีผ่ โู้ ดยสำรจะใช้เป็ นจุดเปลีย่ นถ่ำย กำหนดไว้
ฉ.

กำรยืนยันกำรจองกับผูร้ บั ขนรำยอื่นซ้ำ
ในกรณีทต่ี อ้ งยืนยันกำรจองซ้ำตำมข้อบังคับของผูร้ บั ขนรำยใดนอกจำกพีช
พีชอำจยกเลิกรำยกำรจองเทีย่ วบินถัดไปสำหรับผูโ้ ดยสำรของพีชเมื่อผูโ้ ดยสำรไม่ยนื ยันกำรจองกับ
ผูร้ บั ขนนัน้ ซ้ำภำยในเวลำทีผ่ รู้ บั ขนกำหนด

ช.

ค่ำติดต่อสือ่ สำร
เว้นแต่พชี จะตกลงเป็ นอย่ำงอื่น ผูโ้ ดยสำรจะรับผิดชอบค่ำติดต่อสือ่ สำรโดยใช้โทรศัพท์ โทรสำร
หรือระบบสือ่ สำรอื่น (เช่น อินเทอร์เน็ต) เพื่อทำหรือยกเลิกรำยกำรจอง

ซ.

ข้อมูลส่วนบุคคล
ผูโ้ ดยสำรตกลงว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของตนนัน้ ผูโ้ ดยสำรและหรือตัวแทนของผูโ้ ดยสำรจะมอบให้พชี
พีชจะเก็บไว้ หรือในกรณีทพ่ี ชี เห็นว่ำจำเป็ น พีชจะส่งไปยังสำนักงำนแห่งใด ๆ ของตน
ผูร้ บั ขนรำยอื่น ผูใ้ ห้บริกำรนำเทีย่ ว หน่วยงำนของรัฐ
หรือนิตบิ ุคคลหรือหน่วยงำนอื่นในประเทศทีจ่ ะเดินทำงเข้ำออกหรือผ่ำนหรือในประเทศทีเ่ ปลีย่ นถ่ำย
และเปลีย่ นเครื่อง เพื่อทำรำยกำรจองสำหรับบริกำรรับขน รับบริกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
อำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบตั ติ ำมระเบียบตรวจคนเข้ำเมืองและเดินทำงเข้ำประเทศ
หรือจัดให้หน่วยงำนของรัฐเข้ำถึงข้อมูลเช่นว่ำนัน้
หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดตำมทีพ่ ชี เห็นว่ำจำเป็ นแก่กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงให้ผโู้ ดย
สำร

ฌ.

กรณีระบบสือ่ สำรล้มเหลว ฯลฯ
ในกรณีทก่ี ำรทำรำยกำรจองหรือกำรเปลีย่ นหรือยกเลิกเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือล้มเหลวเนื่องจำกอุปกรณ์
สำยส่งสัญญำณสือ่ สำรโทรคมนำคม ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสือ่ สำรโทรคมนำคมทำงำนล้มเหลว เช่น ระบบบริกำรโทรศัพท์ล่ม
พีชจะไม่รบั ผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดจำกกำรนัน้

9.

การลงทะเบียน
ผูโ้ ดยสำรจะมำถึงโต๊ะลงทะเบียนของพีชและประตูขน้ึ เครื่องภำยในเวลำทีพ่ ชี กำหนด
หรือหำกไม่กำหนดเวลำไว้
ก็ให้มำถึงก่อนออกเดินทำงโดยเผื่อเวลำให้เพียงพอทีจ่ ะให้ผโู้ ดยสำรดำเนินขัน้ ตอนลงทะเบียนและขัน้ ตอนขำ
ออกเสร็จภำยในกำหนดเวลำออกเดินทำงตำมเทีย่ วบิน
หำกผูโ้ ดยสำรไม่เดินทำงถึงโต๊ะลงทะเบียนของพีชหรือประตูขน้ึ เครื่องภำยในเวลำทีพ่ ชี กำหนด
หรือไม่สำมำรถออกเดินทำงเนื่องจำกเอกสำรขำออกหรือขำเข้ำหรือเอกสำรอื่น ๆ
ทีจ่ ำเป็ นต้องใช้ในกำรออกเดินทำงของตนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
พีชอำจยกเลิกกำรจองทีน่ งของผู
ั่
โ้ ดยสำรและจะไม่เลื่อนเวลำเทีย่ วบินให้ผโู้ ดยสำร
พีชจะไม่รบั ผิดต่อผูโ้ ดยสำรเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดจำกกำรทีผ่ โู้ ดยสำรไม่ปฏิบตั ติ ำมควำมในข้อนี้

10.

การปฏิ เสธไม่รบั ขนและการจากัดการรับขน
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ก.

สิทธิปฏิเสธไม่รบั ขน ฯลฯ
ในกรณีทพ่ี ชี ใช้ดุลพินจิ พิจำรณำตำมสมควรแล้วเห็นดังนี้ พีชอำจปฏิเสธไม่รบั ขนผูโ้ ดยสำรรำยใด ๆ
หรือให้ผโู้ ดยสำรรำยใด ๆ ลงจำกเครื่อง โดยในกรณีเช่นนัน้
จะจัดกำรกับสัมภำระของผูโ้ ดยสำรรำยนัน้ ในทำนองเดียวกันด้วย
1.

จำเป็ นต้องดำเนินกำรเช่นนัน้ ด้วยเหตุผลด้ำนควำมปลอดภัยในกำรบิน

2.

จำเป็ นต้องดำเนินกำรเช่นนัน้ เพือ่ ให้พชี สำมำรถปฏิบตั ติ ำมทีก่ ฎหมำย ฯลฯ
ทีใ่ ช้บงั คับของประเทศใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ประเทศทีจ่ ะเดินทำงเข้ำออกหรือทีผ่ โู้ ดยสำรจะใช้เป็ นจุดเปลีย่ นถ่ำย กำหนด

3.

ผูโ้ ดยสำรมีพฤติกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

มีพฤติกำรณ์ตำมข้อ 16 ข. 1. (ข)

(ข)
อำจพยำยำมโดยมิชอบด้วยกฎหมำยทีจ่ ะเข้ำประเทศทีต่ นใช้เปลีย่ นถ่ำ
ยด้วยกำรทำลำยเอกสำรของตนทีต่ อ้ งใช้ในกำรออกหรือเข้ำประเทศหรือเพื่อวัตถุ
ประสงค์อ่นื หรือ
(ค)
ปฏิเสธไม่ยอมรับคำร้องขอของพีชทีใ่ ห้ตนมอบเอกสำรของตนซึง่ ต้องใช้
ในกำรออกหรือเข้ำประเทศหรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ให้ลกู เรือเพือ่ ให้ลกู เรือเก็บรัก
ษำไว้เพื่อป้ องกันมิให้เข้ำประเทศใดโดยมิชอบด้วยกฎหมำย
เพื่อแลกกับกำรทีพ่ ชี ออกใบรับเอกสำรเช่นว่ำนัน้ ให้
4.

ผูโ้ ดยสำรมีพฤติกำรณ์ตำมข้อ 11 ข. 4. หรือ 5.

5.

ผูโ้ ดยสำรหรือควำมประพฤติ อำยุ หรือสภำพจิตหรือร่ำงกำยของผูโ้ ดยสำร
(ก)

จำเป็ นต้องได้รบั ควำมช่วยเหลือเป็ นพิเศษจำกพีช

(ข)
อำจสร้ำงควำมไม่สบำยใจแก่ผโู้ ดยสำรรำยอื่นหรือเป็ นเหตุให้ผโู้ ดยสำรเ
ป็ นทีน่ ่ำรังเกียจแก่ผโู้ ดยสำรรำยอื่น

6.

(ค)

อำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นหรืออำกำศยำนหรือทรัพย์สนิ ใด

(ง)

ขัดขวำงกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องลูกเรือคนใด หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมคำสังใด
่ ๆ
ของลูกเรือไม่ว่ำคนใด

(จ)

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุเคลื่อนที่ เกมอิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นในห้องผูโ้ ดยสำรบนอำกำศยำนโดยไม่ได้ร ั
บอนุญำตจำกพีช หรือ

(ฉ)

สูบบุหรีใ่ นห้องผูโ้ ดยสำรบนอำกำศยำน

บัตรโดยสำรทีผ่ โู้ ดยสำรนำมำแสดงมีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้
(ก)
ได้มำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยหรือซือ้ มำจำกนิตบิ คุ คลทีม่ ใิ ช่ผรู้ บั ขนซึง่ เ
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ป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสำรหรือตัวแทนรับอนุญำตของผูร้ บั ขนซึง่ เป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสำ
ร หรือ
(ข)

เป็ นบัตรโดยสำรปลอม

7.
ผูน้ ำบัตรโดยสำรมำแสดงไม่สำมำรถพิสจู น์ว่ำตนเป็ นผูม้ ชี ่อื ตำมทีป่ รำกฏหรือบัน
ทึกไว้ในบัตรโดยสำร
8.

ผูโ้ ดยสำรไม่ชำระค่ำโดยสำร ค่ำธรรมเนียม หรือภำษีใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรืออำจไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขเรือ่ งเครดิตตำมทีต่ กลงกันไว้ระหว่ำงพีชกับผูโ้ ดยสำร
(หรือผูช้ ำระค่ำบัตรโดยสำร) หรือ

9.

เด็กหรือทำรกไม่มผี โู้ ดยสำรอำยุ 12 ปี ขน้ึ ไปเดินทำงไปด้วย

ในกรณีตำมข้อ 5. (ค) หรือ (ง) ในข้อนี้ นอกจำกกำรปฏิเสธไม่รบั ขนตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ ก. นี้แล้ว
พีชยังอำจดำเนินกำรเพิม่ เติมตำมทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้ผโู้ ดยสำรยุตกิ ำรกระทำกำรข้ำงต้นด้ว ย
กำรดำเนินกำรทีจ่ ำเป็ นเช่นว่ำนัน้ อำจรวมถึงกำรกักตัวผูโ้ ดยสำร
ข.

กำรยอมรับขนโดยมีเงื่อนไข
หำกรับขนผูโ้ ดยสำรซึง่ มีสถำนภำพ อำยุ
หรือสภำพจิตหรือร่ำงกำยอันอำจก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมเสีย่ งแก่ตวั ผูโ้ ดยสำรเอง
พีชจะไม่รบั ผิดเพื่อกำรตำยหรือบำดเจ็บ กำรป่ วย บำดแผล หรือทุพพลภำพอันเกิดแก่ผโู้ ดยสำร
หรือกำรกำเริบรุนแรงขึน้ หรือผลของกำรนัน้ เนื่องจำกสถำนภำพ อำยุ หรือสภำพจิตหรือร่ำงกำยนัน้

ค.

กำรจำกัดกำรรับขน
1.

กำรรับขนบุคคลวิกลจริต ผูท้ พุ พลภำพทำงกำย สตรีมคี รรภ์ หรือผูป้ ่ วย
ต้องเป็ นไปตำมข้อบังคับของพีช และอำจต้องเตรียมกำรร่วมกับพีชก่อน

2.
หำกน้ำหนักรวมของผูโ้ ดยสำรทีข่ น้ึ เครื่องและหรือสัมภำระทีบ่ รรทุกบนเครื่องอำจ
เกินระดับน้ำหนักบรรทุกขัน้ สูงของเครื่อง
พีชอำจตัดสินใจว่ำจะรับขนผูโ้ ดยสำรรำยใดและหรือสัมภำระรำยกำรใดได้ ทัง้ นี้
ตำมข้อบังคับของพีช
11.

สัมภาระ
ก.

ข้อจำกัดในกำรรับสัมภำระ
1.

พีชจะปฏิเสธไม่รบั สัมภำระทีเ่ ป็ นสิง่ ใด ๆ ต่อไปนี้
(ก)

วัตถุทไ่ี ม่เป็ นสัมภำระตำมทีน่ ิยำมไว้ในข้อ 1

(ข)
วัตถุทอ่ี ำจเป็ นอันตรำยต่ออำกำศยำนหรือบุคคลหรือทรัพย์สนิ ใดระหว่ำ
งกำรรับขนระหว่ำงประเทศ เช่น
วัตถุทร่ี ะบุไว้ในข้อบังคับว่ำด้วยสินค้ำอันตรำยขององค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำ
งประเทศ (ไอเคโอ) และสมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ (ไออำตำ)
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(คำแปล)
และในข้อบังคับของพีช
(ค)

วัตถุซง่ึ กฎหมำย ฯลฯ
ทีใ่ ช้บงั คับของรัฐหรือประเทศใดทีจ่ ะเดินทำงเข้ำออกหรือผ่ำนหรือทีผ่ โู้ ดยสำรจะใ
ช้เป็ นจุดเปลีย่ นถ่ำยห้ำมมิให้รบั ขน

(ง)

วัตถุทพ่ี ชี ถือว่ำไม่เหมำะแก่กำรรับขนเนื่องจำกน้ำหนัก ขนำด รูปร่ำง
หรือลักษณะของวัตถุนนั ้ เช่น มีสภำพแตกหักง่ำยหรือเป็ นของสดของเสียง่ำย

(จ)

สัตว์มชี วี ติ แต่อย่ำงไรก็ตำม พีชอำจรับขนสุนขั (สุนขั นำทำง สุนขั รับใช้
หรือสุนขั ช่วยฟั ง ซึง่ เรียกรวมกันว่ำ "สุนขั ผูช้ ว่ ย")
ซึง่ ติดตำมผูโ้ ดยสำรทีท่ ุพพลภำพทำงกำยเพื่อช่วยเหลือผูโ้ ดยสำร
พร้อมกรงและอำหำรสุนขั ภำยในกรอบตำมสิทธิขนสัมภำระตำมข้อบังคับของพีช
โดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำย ในกรณีน้ี พีชจะไม่รบั ผิดเพื่อกำรตำย บำดเจ็บ
หรือป่ วยอันเกิดแก่สนุ ขั ผูช้ ว่ ยนัน้ จำกข้อบกพร่องในตัวสุนขั ช่วยเหลือเอง หรือ

(ฉ)

ปื น ดำบ และวัตถุอ่นื ทีม่ ลี กั ษณะทำนองเดียวกัน
ยกเว้นทีร่ ะบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีช

2.

พีชอำจปฏิเสธไม่รบั ขนและดำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็ นเกีย่ วกับวัตถุทข่ี อ้ 1
ข้ำงต้นระบุหำ้ มรับขนได้ อีกทัง้ ยังอำจปฏิเสธไม่รบั ขนวัตถุใด ๆ
เช่นว่ำนัน้ ต่อไปเมื่อพบวัตถุนนั ้ ได้ดว้ ย

3.

พีชจะปฏิเสธไม่รบั วัตถุทม่ี สี ภำพแตกหักง่ำยหรือเป็ นของสดของเสียง่ำยหรือเป็ นเงินตรำ
อัญมณี โลหะมีค่ำ ตรำสำรโอนเปลีย่ นมือได้ หลักทรัพย์ หรือสิง่ มีค่ำอื่น เอกสำรธุรกิจ
หนังสือเดินทำง หรือเอกสำรประจำตัวประเภทอื่นทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรเดินทำง
หรือตัวอย่ำง เป็ นสัมภำระลงทะเบียน

4.
พีชอำจปฏิเสธไม่รบั ขนสัมภำระในลักษณะเป็ นสัมภำระลงทะเบียนในกรณีทไ่ี ม่บร
รจุสมั ภำระไว้ในกระเป๋ ำเดินทำงหรือภำชนะอื่นทีเ่ หมำะสมให้เรียบร้อยเพื่อให้ปลอดภัยในก
ำรรับขนซึง่ ใช้ควำมระมัดระวังในกำรขนส่งในระดับปกติ
5.
พีชอำจรับเครื่องเล่นดนตรีเป็ นสัมภำระลงทะเบียนตรำบเท่ำทีบ่ รรจุไว้ในกระเป๋ ำเ
ดินทำงหรือภำชนะอื่นทีเ่ หมำะสมให้เรียบร้อยเพื่อให้ปลอดภัยในกำรรับขนซึง่ ใช้ควำมระมั
ดระวังในกำรขนส่งในระดับปกติ แต่อย่ำงไรก็ตำมพีชจะไม่รบั ผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ
นอกเหนือจำกทีเ่ กิดจำกควำมประมำทเลินเล่อในส่วนของพีช
6.

ข.

หำกรับขนวัตถุใด ๆ ทีก่ ล่ำวถึงในข้อ 1. ในข้อนี้
ไม่ว่ำกำรรับขนสัมภำระทีเ่ ป็ นวัตถุเช่นนัน้ จะต้องห้ำมหรือไม่
กำรรับขนนัน้ ต้องคิดค่ำธรรมเนียม มีขอ้ จำกัดควำมรับผิด
และเป็ นไปตำมข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขในกำรรับขนนี้ซง่ึ บังคับแก่กำรรับขนสัมภำระ

กำรตรวจสอบควำมปลอดภัย
1.
ผูโ้ ดยสำรจะยอมให้ตรวจสอบควำมปลอดภัยตำมทีเ่ จ้ำหน้ำทีข่ องรัฐหรือเจ้ำหน้ำ
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(คำแปล)
ทีท่ ่ำอำกำศยำนหรือพีชกำหนด
เว้นแต่เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐหรือเจ้ำหน้ำทีท่ ่ำอำกำศยำนหรือพีชจะถือโดยเฉพำะเจำะจงว่ำเป็ น
กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทีไ่ ม่จำเป็ น

ค.

2.

พีชจะตรวจสอบสิง่ ทีบ่ รรจุอยู่ในสัมภำระของผูโ้ ดยสำร
โดยจะเปิ ดสัมภำระของผูโ้ ดยสำรออกและหรือใช้อุปกรณ์ตรวจสอบต่อหน้ำผูโ้ ดยสำรรำยทีเ่
กีย่ วข้องหรือบุคคลอื่น เพื่อควำมปลอดภัยหรือระบบควำมปลอดภัยของอำกำศยำน
(รวมทัง้ แต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อป้ องกันกำรยึด ใช้อำนำจควบคุม
หรือทำลำยอำกำศยำนโดยมิชอบด้วยกฎหมำย) และหรือด้วยเหตุผลอื่นใด
โดยคำนึงถึงควำมข้ำงต้น
พีชอำจตรวจสอบสัมภำระของผูโ้ ดยสำรลับหลังผูโ้ ดยสำรหรือบุคคลอื่นเพื่อตรวจว่ำผูโ้ ดยส
ำรครอบครองวัตถุตอ้ งห้ำมใด ๆ ทีก่ ล่ำวถึงในข้อ ก. 1. ในข้อนี้หรือไม่
หรือสัมภำระของผูโ้ ดยสำรบรรจุวตั ถุตอ้ งห้ำมเช่นว่ำนัน้ หรือไม่

3.

พีชจะตรวจค้นวัตถุต่ำง ๆ
ของผูโ้ ดยสำรด้วยวิธสี มั ผัสตัวผูโ้ ดยสำรผ่ำนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับกำย
หรือใช้เครื่องมือต่ำง ๆ เช่น เครือ่ งตรวจจับโลหะ เพื่อรักษำควำมปลอดภัย (รวมทัง้
แต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อป้ องกันกำรยึด ใช้อำนำจควบคุม
หรือทำลำยอำกำศยำนโดยมิชอบด้วยกฎหมำย) และหรือด้วยเหตุผลอื่นใด

4.

เมื่อผูโ้ ดยสำรไม่ตกลงให้พชี ตรวจสอบตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2. ของข้อนี้
พีชจะปฏิเสธไม่รบั ขนสัมภำระรำยกำรนัน้ ๆ ของผูโ้ ดยสำร

5.

เมื่อผูโ้ ดยสำรรำยใดไม่ตกลงให้พชี ตรวจค้นตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3. ของข้อนี้
พีชจะปฏิเสธไม่รบั ขนผูโ้ ดยสำรรำยนัน้

6.

เมื่อจำกกำรตรวจสอบหรือตรวจค้นตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2. หรือ 3.
ของข้อนี้พบวัตถุตอ้ งห้ำมตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ ก. 1. ในข้อนี้
พีชอำจปฏิเสธไม่รบั ขนสัมภำระนัน้ ๆ หรืออำจจำหน่ำยสัมภำระนัน้ ๆ เสียได้

สัมภำระลงทะเบียน
1.

โดยหลักกำรแล้ว พีชจะไม่รบั ขนสัมภำระลงทะเบียน แต่อย่ำงไรก็ตำม
ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรชำระค่ำบริกำรรับขนเป็ นค่ำโดยสำรทีร่ วมบริกำรเสริม
หรือชำระค่ำธรรมเนียมสัมภำระตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของพีช
หรือในกรณีอ่นื ตำมทีร่ ะบุไว้โดยเฉพำะเจำะจงในเงื่อนไขในกำรรับขนนี้
พีชจะรับขนสัมภำระลงทะเบียนของผูโ้ ดยสำรตำมข้อบังคับของพีช ข้อ 2. - 6. ในข้อนี้
และข้อ จ. - ญ. ในข้อนี้

2.
เงื่อนไขในกำรรับขนนี้ไม่มขี อ้ ใดให้สทิ ธิแก่ผโู้ ดยสำรทีจ่ ะได้รบั กำรลงทะเบียนสัม
ภำระสำหรับเทีย่ วบินช่วงทีผ่ รู้ บั ขนไม่รบั ลงทะเบียนสัมภำระ
3.

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีชหรือกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับ
เมื่อผูโ้ ดยสำรแสดงบัตรโดยสำรทีส่ มบูรณ์ใช้ได้และครอบคลุมกำรรับขนตำมสำยกำรบินขอ
งพีชหรือตำมสำยกำรบินของพีชกับผูร้ บั ขนรำยอื่นไม่ว่ำหนึ่งหรือหลำยรำย
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(คำแปล)
พีชจะรับลงทะเบียนสัมภำระทีผ่ โู้ ดยสำรมอบให้ ณ
สำนักงำนและภำยในเวลำทีพ่ ชี กำหนดสำหรับกำรรับขนตำมสำยกำรบินทีร่ ะบุไว้ในบัตรโด
ยสำร แต่อย่ำงไรก็ตำมพีชจะไม่รบั ลงทะเบียนสัมภำระทีม่ อบให้รบั ขนในลักษณะต่อไปนี้
(ก)

รับขนไกลกว่ำปลำยทำงทีร่ ะบุไว้ในบัตรโดยสำร หรือตำมเส้นทำงใด ๆ
ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสำร

(ข)

รับขนไกลกว่ำจุดหยุดพักระหว่ำงทำง
หรือไกลกว่ำจุดทีผ่ โู้ ดยสำรเปลีย่ นเครื่องไปอีกลำซึง่ จะออกเดินทำงจำกท่ำอำกำศ
ยำนทีม่ ใิ ช่ท่ำอำกำศยำนซึง่ ผูโ้ ดยสำรมีกำหนดเดินทำงถึงตำมบัตรโดยสำร
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีช

(ค)
รับขนไกลกว่ำจุดเปลีย่ นถ่ำยสัมภำระไปยังผูร้ บั ขนรำยอื่นใดซึง่ พีชไม่มี
ข้อตกลงสัมภำระข้ำมสำยกำรบินด้วย
หรือซึง่ มีเงื่อนไขในกำรรับขนสัมภำระต่ำงจำกของพีช

ง.

(ง)

รับขนในเทีย่ วบินช่วงทีผ่ โู้ ดยสำรไม่ได้จองไว้

(จ)

รับขนไกลกว่ำจุดทีผ่ โู้ ดยสำรประสงค์กลับเข้ำครอบครองสัมภำระนัน้ หรือส่วนใด
ๆ ของสัมภำระนัน้ หรือ

(ฉ)

รับขนในเทีย่ วบินช่วงใดทีผ่ โู้ ดยสำรไม่ชำระค่ำธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องจนครบถ้วน

4.

เมื่อสัมภำระทีจ่ ะให้ลงทะเบียนนัน้ ได้มอบให้พชี แล้ว
พีชจะออกป้ ำยระบุสมั ภำระให้สำหรับสัมภำระลงทะเบียนแต่ละรำยกำร

5.

หำกสัมภำระลงทะเบียนของผูโ้ ดยสำรไม่มชี ่อื ชื่อย่อ หรือข้อมูลระบุตวั ประเภทอื่น
ให้ผโู้ ดยสำรปิ ดข้อมูลระบุตวั เช่นว่ำนัน้ ไว้กบั สัมภำระก่อนพีชจะรับลงทะเบียนสัมภำระ

6.

เท่ำทีท่ ำได้ตำมสมควร
พีชจะขนสัมภำระลงทะเบียนของผูโ้ ดยสำรไปพร้อมกับตัวผูโ้ ดยสำรบนเครื่องอำกำศยำนที่
ผูโ้ ดยสำรขึน้ แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกพีชเห็นว่ำจะยุ่งยำกหรือไม่เหมำะสมในทำงปฏิบตั ิ
พีชอำจขนสัมภำระลงทะเบียนนัน้ ในเทีย่ วบินอื่นใดทีจ่ ะสำมำรถบรรทุกสัมภำระนัน้ ภำยใน
กรอบน้ำหนักขัน้ สูงหรือโดยใช้บริกำรขนส่งรูปแบบอื่นใด

สัมภำระไม่ลงทะเบียน
1.

ยกเว้นวัตถุทพ่ี ชี อนุญำตไว้โดยเฉพำะว่ำให้ขนขึน้ ห้องผูโ้ ดยสำรบนเครื่อง
สัมภำระทีผ่ โู้ ดยสำรอำจขนขึน้ ห้องผูโ้ ดยสำรบนเครื่องได้
นอกเหนือจำกของใช้สว่ นตัวของผูโ้ ดยสำรหนึ่งรำยกำรซึง่ ผูโ้ ดยสำรขนและเก็บไว้กบั ตัวตำ
มทีข่ อ้ บังคับของพีชอนุญำตไว้ (ซึง่ มิตทิ งั ้ สำมด้ำนรวมแล้วต้องไม่เกิน 115 เซนติเมตร (45
นิ้ว)) แล้ว
จะได้แก่วตั ถุหนึ่งรำยกำรตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของพีชซึง่ สำมำรถวำงไว้ในตูว้ ำงของใน
ห้องผูโ้ ดยสำรบนเครื่องหรือใต้ทน่ี งด้
ั ่ ำนหน้ำผูโ้ ดยสำร
โดยมิตทิ งั ้ สำมด้ำนรวมแล้วต้องไม่เกิน 115 เซนติเมตร (45 นิ้ว) แต่อย่ำงไรก็ตำม
น้ำหนักวัตถุดงั กล่ำวรวมแล้วต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15.4 ปอนด์)
ผูโ้ ดยสำรต้องไม่ขนสัมภำระใดทีพ่ ชี ถือว่ำไม่สำมำรถวำงไว้ในห้องผูโ้ ดยสำรบนเครื่องอย่ำง
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ปลอดภัยขึน้ ห้องผูโ้ ดยสำรบนเครื่อง
2.

จ.

ส่วนเครื่องเล่นดนตรีทพ่ี ชี ไม่สำมำรถรับลงทะเบียนสัมภำระตำมข้อ ก. 5. ในข้อนี้
ผูโ้ ดยสำรจะต้องขนขึน้ ห้องผูโ้ ดยสำรบนเครื่องในลักษณะเป็ นสัมภำระไม่ลงทะเบียนตำมเงื่
อนไขในกำรรับขนนี้หรือข้อบังคับอื่น ๆ เท่ำนัน้
โดยผูโ้ ดยสำรนัน้ ต้องร้องขอก่อนและต้องได้รบั อนุญำตจำกพีชก่อนด้วย

สิทธิขนสัมภำระ
1.

สิทธิขนสัมภำระลงทะเบียนของผูโ้ ดยสำรแต่ละรำยรวมทัง้ สิน้ เป็ นดังนี้
(ก)
ผูโ้ ดยสำรซึง่ ชำระค่ำบริกำรรับขนเป็ นค่ำโดยสำรทีร่ วมบริกำรเสริมหรือ
ชำระค่ำธรรมเนียมสัมภำระตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของพีช
จะได้รบั สิทธิขนสัมภำระลงทะเบียนหนึ่งรำยกำร น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (44
ปอนด์) แต่อย่ำงไรก็ตำม มิตทิ งั ้ สำมด้ำนของรำยกำรนัน้ รวมแล้วต้องไม่เกิน 203
เซนติเมตร (80 นิ้ว)

ฉ.

2.

โดยคำนึงถึงควำมในข้อ จ. 1. ในข้อนี้ เมื่อผูโ้ ดยสำรร้องขอ
ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรสองรำยขึน้ ไปซึง่ เดินทำงในเทีย่ วบินเดียวกันลงทะเบียนสัมภำระของต
นพร้อมกันเพื่อให้พชี รับขนไปยังสถำนทีเ่ ดียวกัน
พีชอำจให้สทิ ธิแก่ผูโ้ ดยสำรกลุ่มดังกล่ำวในกำรขนสัมภำระรวมกันเท่ำกับผลรวมของสิทธิข
นสัมภำระของแต่ละรำยทัง้ ในแง่จำนวนรำยกำรและน้ำหนักของสัมภำระแต่ละรำยกำรนัน้

3.

รถเข็น ตะกร้ำหิว้ และหรือทีน่ งรถชนิ
ั่
ดพับได้ทงั ้ ตัวสำหรับทำรกหรือผูโ้ ดยสำรทีเ่ ป็ นเด็กใช้
ตลอดจนเก้ำอีล้ อ้ เลื่อนสำหรับผูโ้ ดยสำรใช้
จะรับขนให้โดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำยและไม่นำไปรวมอยู่ในสิทธิขนสัมภำระ

สิทธิพเิ ศษในกำรขนสัมภำระ
นอกจำกสิทธิขนสัมภำระทีร่ ะบุไว้ในข้อ จ. ข้ำงต้นแล้ว
พีชจะขนสัมภำระทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ส่วนตัวของผูโ้ ดยสำรตำมทีข่ อ้ บังคับของพีชอนุญำตไว้ให้โดยไม่คดิ
ค่ำใช้จ่ำยต่อเมื่อผูโ้ ดยสำรเป็ นผูถ้ อื และเก็บรักษำทรัพย์สนิ ดังกล่ำว

ช.

สัมภำระส่วนเกิน
1.

สัมภำระส่วนเกินจำกสิทธิขนสัมภำระตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ จ. 1. ในข้อนี้
ให้คดิ ค่ำธรรมเนียมสัมภำระส่วนเกินในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของพีช

2.

เว้นแต่จะตกลงกันไว้กบั ผูโ้ ดยสำรเป็ นอย่ำงอื่นล่วงหน้ำ
พีชอำจขนสัมภำระของผูโ้ ดยสำรส่วนทีเ่ กินสิทธิขนสัมภำระทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้เทีย่ วบินอื่นใ
ดหรือใช้บริกำรขนส่งรูปแบบอื่น

ซ.
กำรสำแดงมูลค่ำสัมภำระซึง่ เกินขีดจำกัดควำมรับผิดและค่ำธรรมเนียมมูลค่ำส่วนเกินสำหรั
บกำรรับขนระหว่ำงประเทศ
1.

ในกรณีรบั ขนระหว่ำงประเทศ
ผูโ้ ดยสำรอำจสำแดงมูลค่ำสัมภำระเกินขีดจำกัดควำมรับผิดของพีชตำมข้อ 18 ข. 4.
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ในกรณีทส่ี ำแดงมูลค่ำเช่นนัน้
กำรรับขนสัมภำระของพีชจะคิดค่ำธรรมเนียมมูลค่ำส่วนเกินในอัตรำ 0.50
ดอลลำร์สหรัฐสำหรับทุก 100 ดอลลำร์สหรัฐหรือเศษของ 100
ดอลลำร์สหรัฐของมูลค่ำส่วนเกินนัน้ แต่อย่ำงไรก็ตำม
มูลค่ำสัมภำระทีผ่ โู้ ดยสำรรำยหนึ่งจะสำแดงต้องไม่เกิน 2,500 ดอลลำร์สหรัฐ
2.

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีช
ผูโ้ ดยสำรซึง่ ถือสัมภำระของตนขึน้ เครื่องในเทีย่ วบินระหว่ำงประเทศอำจชำระค่ำธรรมเนีย
มมูลค่ำส่วนเกิน ณ สถำนทีต่ น้ ทำงเพื่อกำรเดินทำงไปยังปลำยทำงได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม
หำกมีผรู้ บั ขนรำยอื่นใดซึง่ คิดค่ำธรรมเนียมมูลค่ำส่วนเกินต่ำงจำกพีชร่วมรับขนด้วยบำงส่ว
น พีชอำจปฏิเสธไม่ยอมรับกำรสำแดงมูลค่ำในข้อก่อนในส่วนทีเ่ กีย่ วกับส่วนนัน้ ได้

ฌ.
ค่ำธรรมเนียมสัมภำระส่วนเกินหรือค่ำธรรมเนียมมูลค่ำส่วนเกินกรณีเปลีย่ นเทีย่ วบินหรือย
กเลิกกำรรับขน
กำรจะชำระหรือคืนค่ำธรรมเนียมสัมภำระส่วนเกินหรือค่ำธรรมเนียมมูลค่ำส่วนเกินในกรณีเปลีย่ นเที่
ยวบินหรือยกเลิกกำรรับขนนัน้
ให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้ในเรื่องกำรชำระค่ำโดยสำรเพิม่ เติมหรือกำรคืนค่ำโดยสำร
แต่อย่ำงไรก็ตำม
พีชจะไม่คนื ค่ำธรรมเนียมมูลค่ำส่วนเกินในกรณีทด่ี ำเนินกำรรับขนเสร็จสิน้ บำงส่วนแล้ว
ญ.

กำรรับมอบและส่งมอบสัมภำระ
1.

ผูโ้ ดยสำรจะขอรับสัมภำระของตนทันทีทพ่ี ร้อมรับสัมภำระ ณ
ปลำยทำงหรือจุดหยุดพักระหว่ำงทำง

2.
เฉพำะผูถ้ อื ป้ ำยระบุสมั ภำระทีอ่ อกให้ผโู้ ดยสำรขณะลงทะเบียนสัมภำระเท่ำนัน้ ที่
จะมีสทิ ธิรบั มอบสัมภำระ แต่อย่ำงไรก็ตำม
ผูข้ อรับสัมภำระแต่ไม่แสดงป้ ำยระบุสมั ภำระอำจได้รบั มอบสัมภำระในกรณีทร่ี ะบุสมั ภำระด้
วยวิธอี ่นื พีชไม่มหี น้ำทีพ่ สิ จู น์วำ่ ผูถ้ อื ป้ ำยระบุสมั ภำระมีสทิ ธิรบั มอบสัมภำระจริง หรือไม่
พีชไม่ขอรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ
อันเกิดจำกหรือเกีย่ วกับกำรทีต่ นไม่พสิ จู น์เรื่องดังกล่ำว
3.

หำกผูข้ อสัมภำระไม่สำมำรถรับสัมภำระตำมข้อ 2. ข้ำงต้น
พีชจะส่งมอบสัมภำระให้ผนู้ นั ้ ต่อเมื่อผูน้ นั ้ พิสจู น์จนพีชพอใจว่ำ
ตนมีสทิ ธิรบั สัมภำระโดยชอบ และหำกพีชร้องขอ
ผูน้ นั ้ ต้องมอบหลักประกันแก่พชี อย่ำงเพียงพอเพื่อชดเชยควำมสูญเสียและเสียหำยใด ๆ
อันจะเกิดแก่พชี เกีย่ วกับกำรส่งมอบนัน้ ด้วย

4.

เว้นแต่กฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับจะระบุยกเว้นไว้ หำกเวลำและพฤติกำรณ์อ่นื อำนวย
พีชอำจส่งมอบสัมภำระลงทะเบียนให้แก่ผถู้ อื ป้ ำยระบุสมั ภำระ ณ
สถำนทีต่ น้ ทำงหรือสถำนทีจ่ อดนอกตำรำงบิน ในกรณีทผ่ี นู้ นั ้ ร้องขอเช่นนัน้
ในกำรส่งมอบสัมภำระ ณ สถำนทีต่ น้ ทำงหรือสถำนทีจ่ อดนอกตำรำงบินนัน้
พีชจะไม่คนื ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทีช่ ำระไปสำหรับสัมภำระนัน้
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5.
กำรทีผ่ โู้ ดยสำรรับมอบสัมภำระลงทะเบียนหรือทรัพย์สนิ อื่นของผู้โดยสำรทีพ่ ชี รับ
อำรักขำไว้โดยไม่ทำหนังสือร้องเรียนในขณะส่งมอบ
ให้ถอื เป็ นหลักฐำนเบือ้ งต้นว่ำสัมภำระนัน้ และสิง่ อื่น ๆ
ได้สง่ มอบให้แล้วในสภำพดีและโดยเป็ นไปตำมสัญญำรับขน
6.

12.

หำกผูโ้ ดยสำรไม่มำรับสัมภำระใดภำยใน 7 วันนับแต่ถงึ ปลำยทำง
พีชอำจจำหน่ำยสัมภำระนัน้ เสียได้ตำมแต่ดุลพินิจของตน ในกรณีน้ี
ผูโ้ ดยสำรซึง่ เป็ นเจ้ำของสัมภำระนัน้ จะรับผิดชอบค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยใด ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับกำรนัน้

ตารางเที่ยวบิ น ความล่าช้าของเที่ยวบิ น และการยกเลิ กเที่ยวบิ น
ก.

ตำรำงเทีย่ วบิน
พีชตกลงว่ำจะใช้ควำมพยำยำมเต็มทีใ่ นกำรขนผูโ้ ดยสำรและหรือสัมภำระของผูโ้ ดยสำรอย่ำงรวดเร็ว
ตำมสมควรและในกำรรักษำเวลำตำมตำรำงเทีย่ วบินทีป่ ระกำศไว้และใช้อยูใ่ นวันเดินทำง
แต่อย่ำงไรก็ตำมเวลำทีป่ รำกฏในตำรำงเวลำหรือเอกสำรอื่นใดจะเป็ นเพียงเวลำตำมตำรำง
จึงไม่ใช่เวลำทีร่ บั ประกัน อีกทัง้ ไม่เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำรับขนด้วย
พีชอำจเปลีย่ นตำรำงเทีย่ วบินโดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ
และจะไม่ขอรับผิดชอบควำมเดือดร้อนเสียหำยใด ๆ
เกีย่ วกับกำรต่อเครื่องของผูโ้ ดยสำรและหรือสัมภำระของผูโ้ ดยสำรกับเทีย่ วบินอื่นใดอันเกิดจำกกำรเ
ปลีย่ นตำรำงเทีย่ วบินนัน้

ข.

กำรยกเลิกเทีย่ วบิน
1.

ในกำรรับขนทีพ่ ชี รับผิดชอบ
พีชอำจใช้ผรู้ บั ขนรำยอื่นใดแทนหรือเปลีย่ นอำกำศยำนได้โดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ

2.

พีชอำจยกเลิก บอกเลิก เปลีย่ น เลื่อน หรือขยำยกำหนดเวลำเกีย่ วกับเทีย่ วบินใด ๆ
หรือสิทธิหรือกำรจองเกีย่ วกับกำรรับขนใด ๆ ต่อจำกนัน้
หรือกำหนดว่ำเครื่องควรออกตัวหรือลงจอดหรือไม่โดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ ทัง้ นี้
โดยไม่ตอ้ งรับผิดใด ๆ
ยกเว้นคืนเงินตำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้และข้อบังคับของพีชในส่วนค่ำโดยสำรและค่ำธรร
มเนียมสำหรับส่วนใด ๆ ของบัตรโดยสำรทีไ่ ม่ได้ใช้ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้
(ก)

เหตุทเ่ี กิด เกรงว่ำจะเกิด หรือมีผรู้ ำยงำนว่ำเกิดข้อเท็จจริงใด ๆ
ซึง่ อยู่นอกเหนืออำนำจควบคุมของพีช (รวมทัง้ แต่ไม่จำกัดเพียง เหตุสดุ วิสยั
เช่น สภำพทำงอุตุนิยมวิทยำ เหตุสดุ วิสยั ทำงธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน
กำรจลำจล ควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมือง กำรห้ำมส่งสินค้ำ สงครำม กำรรบพุ่ง
ควำมวุ่นวำย และสภำวะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศไม่เรียบร้อย)
หรือเหตุทเ่ี กิดควำมล่ำช้ำ กำรทวงถำม สภำพ พฤติกำรณ์
หรือข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมกับข้อเท็จจริงเช่นว่ำนัน้

(ข)

เหตุทเ่ี กิดข้อเท็จจริงใด ๆ ซึง่ พีชมิอำจคำดหมำย เล็งเห็น หรือคำดกำรณ์ได้

(ค)

เหตุจำกกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับ หรือ
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(ง)

(คำแปล)
เหตุทแ่ี รงงำน เชือ้ เพลิง
หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกขำดแคลนหรือมีปัญหำแรงงำนของพีชหรือผูอ้ ่นื

3.
หำกแม้พชี จะร้องขอแล้วแต่ผโู้ ดยสำรยังคงปฏิเสธไม่ชำระค่ำโดยสำรทีพ่ ชี ทวงถำ
มหรือค่ำธรรมเนียมทีพ่ ชี ทวงถำมหรือประเมินเกีย่ วกับสัมภำระของผูโ้ ดยสำรไม่ว่ำทัง้ หมด
หรือแต่บำงส่วน
พีชจะยกเลิกกำรรับขนหรือสิทธิรบั ขนผูโ้ ดยสำรและหรือสัมภำระของผูโ้ ดยสำรต่อไปหลังจ
ำกนัน้ โดยไม่จำต้องรับผิดใด ๆ เพื่อกำรนัน้
ยกเว้นคืนเงินตำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้และข้อบังคับของพีชในส่วนของส่วนใด ๆ
ของบัตรโดยสำรทีไ่ ม่ได้ใช้ (ถ้ำมี)
ซึง่ ผูโ้ ดยสำรชำระค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วนแล้ว
13.

การคืนเงิ น
ก.

ข.

บททัวไป
่
1.

ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรไม่ใช้บตั รโดยสำรของตนหรือส่วนใด ๆ
ของบัตรโดยสำรของตนเนื่องด้วยเหตุผลตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ ค.
(กำรคืนเงินกรณีไม่สมัครใจ) หรือ ง. (กำรคืนเงินเพรำะเหตุสดุ วิสยั ฯลฯ) ในข้อนี้
พีชจะคืนเงินให้ในสกุลเงินตำมทีช่ ำระไว้เดิมหรือเป็ นคะแนนสะสมสำหรับบัตรโดยสำรหรือ
ส่วนของบัตรโดยสำรทีไ่ ม่ได้ใช้นนั ้ ตำมควำมในข้อนี้และข้อบังคับของพีช

2.

ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรไม่ใช้บตั รโดยสำรของตนหรือส่วนใด ๆ
ของบัตรโดยสำรของตนไม่ว่ำด้วยเหตุใดนอกเหนือจำกทีร่ ะบุไว้ในข้อ ค.
(กำรคืนเงินกรณีไม่สมัครใจ) หรือ ง. (กำรคืนเงินเพรำะเหตุสดุ วิสยั ฯลฯ) รวมทัง้
(แต่ไม่จำกัดเพียง) กรณีทผ่ี โู้ ดยสำรขอคืนเงินโดยสมัครใจ
พีชจะไม่คนื เงินค่ำโดยสำรและค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั จำกผูโ้ ดยสำรสำหรับบัตรโดยสำรหรือ
ส่วนของบัตรโดยสำรทีไ่ ม่ได้ใช้นนั ้ ให้แก่ผโู้ ดยสำร แต่อย่ำงไรก็ตำม
พีชจะคืนเงินเป็ นคะแนนสะสมให้ตำมข้อ จ.
ในข้อนี้ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรซือ้ บัตรโดยสำรโดยชำระค่ำโดยสำรทีร่ วมบริกำรเสริม

ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินคืน
1.

ค.

เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีช
พีชจะคืนเงินให้แก่ผมู้ ชี ่อื ระบุหรือบันทึกไว้ในบัตรโดยสำรว่ำเป็ นผูโ้ ดยสำรซึง่ สร้ำงรำยได้
หรือคืนเงินให้แก่ผซู้ อ้ื บัตรโดยสำรเมื่อนำหลักฐำนมำพิสจู น์จนพอใจว่ำผูน้ นั ้ มีสทิ ธิได้รบั เงิน
คืน

กำรคืนเงินกรณีไม่สมัครใจ
1.

คำว่ำ "กำรคืนเงินกรณีไม่สมัครใจ" หมำยถึง
กำรคืนเงินเมื่อผูโ้ ดยสำรไม่สำมำรถใช้บริกำรรับขนตำมทีร่ ะบุไว้ในบัตรโดยสำรของตนเนื่อ
งจำกพีชยกเลิกเทีย่ วบิน ไม่จดั ให้มเี ทีย่ วบินตำมตำรำงบินโดยปรำศจำกเหตุอนั ควร
ไม่จอดเครื่อง ณ ปลำยทำงหรือจุดหยุดพักระหว่ำงทำงของผูโ้ ดยสำร
ไม่จดั ทีน่ งให้
ั ่ ผโู้ ดยสำรตำมทีผ่ โู้ ดยสำรจองไว้
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(คำแปล)
เป็ นต้นเหตุให้ผโู้ ดยสำรต่อเครื่องตำมเทีย่ วบินของพีชทีผ่ โู้ ดยสำรจองไว้ไม่ทนั
หรือปฏิเสธไม่รบั ขนผูโ้ ดยสำรหรือไม่ให้ผโู้ ดยสำรขึน้ เครื่อง ตำมข้อ 10 ก. 1. 2. 5. หรือ 9.
โดยจำนวนเงินทีค่ นื จะเป็ นดังนี้
(ก)

กรณีไม่ได้ใช้สว่ นใดส่วนหนึ่งเดินทำงบ้ำงแล้ว คืนจำนวนเท่ำกับค่ำโดยสำรที่
ชำระไว้ หรือ

(ข)

กรณีเดินทำงบ้ำงแล้ว จำนวนใดจำนวนหนึ่งต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
(1)

จำนวนเท่ำกับค่ำโดยสำรหักด้วยส่วนลด (ถ้ำมี)
ในอัตรำเดียวกันกับทีใ่ ช้คำนวณค่ำโดยสำรเดิม
พร้อมค่ำธรรมเนียมทีใ่ ช้สำหรับบริกำรขนส่งทีไ่ ม่ได้ใช้จำกจุดสิน้ สุดของ
กำรเดินทำง
(หรือจุดทีก่ ำรขนส่งจะเริม่ ต้นใหม่อกี ครัง้ ในกรณีทไ่ี ม่มกี ำรบอกเลิก)
ไปยังปลำยทำงหรือจุดหยุดพักระหว่ำงทำงตำมทีร่ ะบุหรือบันทึกไว้ในบั
ตรโดยสำร หรือ

(2)
ส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำโดยสำรทีช่ ำระไว้กบั ค่ำโดยสำรสำหรับกำร
รับขนทีเ่ สร็จสิน้
ง.

กำรคืนเงินเพรำะเหตุสดุ วิสยั ฯลฯ
1.

ในกรณีทพ่ี ชี ยกเลิกเทีย่ วบิน ไม่จดั ให้มเี ทีย่ วบินตำมตำรำงบินโดยปรำศจำกเหตุอนั ควร
ไม่จอดเครื่อง ณ ปลำยทำงหรือจุดหยุดพักระหว่ำงทำงของผูโ้ ดยสำร
ไม่สำมำรถจัดทีน่ งให้
ั ่ ผูโ้ ดยสำรตำมทีผ่ โู้ ดยสำรจองไว้
หรือเป็ นต้นเหตุให้ผโู้ ดยสำรต่อเครื่องตำมเทีย่ วบินของพีชทีผ่ โู้ ดยสำรจองไว้ไม่ทนั
ไม่ว่ำด้วยเหตุใดตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 12 ข. (ก) - (ง) พีชจะมีสทิ ธิเลือกชำระเงินคืนตำมข้อ 7
ค. โดยจำนวนเงินทีค่ นื จะเป็ นดังนี้
(ก)

กรณีไม่ได้ใช้สว่ นใดส่วนหนึ่งเดินทำงบ้ำงแล้ว คืนจำนวนเท่ำกับค่ำโดยสำรที่
ชำระไว้ หรือ

(ข)

กรณีเดินทำงบ้ำงแล้ว จำนวนใดจำนวนหนึ่งต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
(1)

จำนวนเท่ำกับค่ำโดยสำรหักด้วยส่วนลด (ถ้ำมี)
ในอัตรำเดียวกันกับทีใ่ ช้คำนวณค่ำโดยสำรเดิม
พร้อมค่ำธรรมเนียมทีใ่ ช้สำหรับบริกำรขนส่งทีไ่ ม่ได้ใช้จำกจุดสิน้ สุดของ
กำรเดินทำง (หรือจุดทีก่ ำรขนส่งจะเริม่ ต้นใหม่เมื่อไม่มกี ำรสิน้ สุด)
ไปยังปลำยทำงหรือจุดหยุดพักระหว่ำงทำงตำมทีร่ ะบุหรือบันทึกไว้ในบั
ตรโดยสำร หรือ

(2)
ส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำโดยสำรทีช่ ำระไว้กบั ค่ำโดยสำรสำหรับกำร
รับขนทีเ่ สร็จสิน้
จ.

กำรคืนเงินเพรำะเหตุนอกเหนือจำกกำรคืนเงินกรณีไม่สมัครใจ (ข้อ ค.) และเหตุสดุ วิสยั ฯลฯ (ข้อ
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(คำแปล)
ง.)
1.

2.

ฉ.

พีชจะคืนเงินเป็ นคะแนนสะสมให้ดงั นี้
เฉพำะในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรซือ้ บัตรโดยสำรโดยชำระค่ำโดยสำรทีร่ วมบริกำรเสริม
(ก)

กรณีไม่ได้ใช้สว่ นใดส่วนหนึ่งเดินทำงบ้ำงแล้ว
คืนจำนวนเท่ำกับค่ำโดยสำรทีช่ ำระไว้
หักด้วยค่ำธรรมเนียมยกเลิกตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของพีช หรือ

(ข)

กรณีเดินทำงบ้ำงแล้ว
จำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงระหว่ำงค่ำโดยสำรทีช่ ำระไว้กบั ค่ำโดยสำรสำหรับเทีย่ วบิน
ช่วงทีใ่ ช้บตั รโดยสำรแล้ว หักด้วยค่ำธรรมเนียมยกเลิกใด ๆ
ทีม่ ตี ำมทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของพีช

หำกกำรคืนเงินส่วนใด ๆ
ของบัตรโดยสำรจะส่งผลให้บตั รโดยสำรถูกใช้สำหรับเทีย่ วบินช่วงทีห่ ำ้ มรับขน กำรคืนเงิน
(ถ้ำมี) จะดำเนินกำรตำมข้อ 1. (ข)
ในข้อนี้เสมือนว่ำบัตรโดยสำรถูกใช้จนเกินเทีย่ วบินช่วงนัน้ จนถึงจุดทีก่ ำรรับขนไม่ตอ้ งห้ำม

สิทธิปฏิเสธไม่คนื เงิน
1.

พีชอำจปฏิเสธไม่คนื เงินสำหรับบัตรโดยสำรให้ในกรณีทข่ี อคืนตำมข้อ ค. ในข้อนี้เมื่อพ้น
30 วันนับแต่วนั ออกเดินทำงตำมทีร่ ะบุหรือบันทึกไว้ในบัตรโดยสำรแล้ว หรือขอคืนตำมข้อ
ง. หรือ จ. ในข้อนี้เมื่อพ้น 10 วันนับแต่วนั ออกเดินทำงนัน้ แล้ว

2.
พีชอำจปฏิเสธไม่คนื เงินให้สำหรับบัตรโดยสำรทีผ่ โู้ ดยสำรนำมำแสดงแก่พชี หรือเ
จ้ำหน้ำทีข่ องรัฐประเทศใด ๆ
เพื่อเป็ นหลักฐำนแสดงควำมประสงค์ของตนทีจ่ ะเดินทำงออกจำกประเทศนัน้
เว้นแต่ผโู้ ดยสำรจะพิสจู น์จนเป็ นทีพ่ อใจแก่พชี ว่ำ
ตนได้รบั อนุญำตให้อยู่ในประเทศนัน้ หรือตนจะเดินทำงออกจำกประเทศนัน้ โดยใช้บริกำรผู้
รับขนรำยอื่นหรือบริกำรขนส่งรูปแบบอื่น
3.
พีชจะไม่คนื เงินให้สำหรับบัตรโดยสำรของผูโ้ ดยสำรในกรณีปฏิเสธไม่รบั ขนผูโ้ ดย
สำรหรือผูโ้ ดยสำรถูกห้ำมขึน้ เครื่องตำมข้อ 10 ก. 3. 4. หรือ 6. - 8. แต่อย่ำงไรก็ตำม
เฉพำะในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรชำระค่ำโดยสำร ค่ำธรรมเนียม
หรือภำษีบำงส่วนแล้วถูกปฏิเสธไม่รบั ขนผูโ้ ดยสำรหรือผูโ้ ดยสำรถูกห้ำมขึน้ เครื่องตำมข้อ
10 ก. 8. พีชจะคืนเงินทีไ่ ด้รบั จำกผูโ้ ดยสำรรำยนัน้ แก่ผโู้ ดยสำร
ช.

สกุลเงินและคะแนนสะสมทีใ่ ช้คนื เงิน
กำรคืนเงินใด ๆ ต้องเป็ นไปตำมกฎหมำย ฯลฯ
ทีใ่ ช้บงั คับของประเทศทีช่ ำระบัตรโดยสำรแต่เดิมและของประเทศทีด่ ำเนินกำรคืนเงิน กำรคืนเงินใด
ๆ ตำมข้อ ค. ในข้อนี้ ต้องชำระเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ชำระค่ำบัตรโดยสำร หรือแลกเป็ นคะแนนสะสม
แล้วแต่ผโู้ ดยสำรจะเลือก ส่วนกำรคืนเงินใด ๆ ตำมข้อ ง. ในข้อนี้
ต้องชำระเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ชำระค่ำบัตรโดยสำร หรือแลกเป็ นคะแนนสะสม แล้วแต่พชี จะเลือก
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กำรคืนเงินใด ๆ ตำมข้อ จ. ในข้อนี้ตอ้ งชำระโดยแลกเป็ นคะแนนสะสมเท่ำนัน้
14.

บริการขนส่งทางบกหรือทางน้า
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีช พีชจะไม่จดั เตรียม ดำเนินกำร
หรือให้บริกำรขนส่งทำงบกหรือทำงน้ำภำยในพืน้ ทีท่ ่ำอำกำศยำน ระหว่ำงท่ำอำกำศยำน
หรือระหว่ำงท่ำอำกำศยำนกับย่ำนกลำงเมือง
ยกเว้นบริกำรขนส่งทำงบกหรือทำงน้ำทีพ่ ชี ดำเนินกำรให้โดยตรง ผูใ้ ห้บริกำรใด ๆ
เช่นว่ำนัน้ จะเป็ นผูป้ ระกอบกำรอิสระซึง่ มิใช่และจะไม่ถอื ว่ำเป็ นตัวแทนหรือลูกจ้ำงของพีช
แม้ในกรณีทเ่ี จ้ำหน้ำที่ พนักงำน
หรือตัวแทนของพีชช่วยเหลือผูโ้ ดยสำรจัดเตรียมกำรเกีย่ วกับบริกำรขนส่งทำงบกหรือทำงน้ำเช่นว่ำนัน้
พีชก็ไม่ขอรับผิดเพื่อกำรกระทำหรืองดเว้นไม่กระทำกำรของผูป้ ระกอบกำรอิสระนัน้
ในกรณีทพ่ี ชี ดำเนินกำรให้บริกำรขนส่งทำงบกหรือทำงน้ำเช่นว่ำนัน้ สำหรับผูโ้ ดยสำร ข้อบังคับของพีช
รวมทัง้ ทีร่ ะบุหรือกล่ำวไว้ในข้อตกลงว่ำด้วยบัตรโดยสำร มูลค่ำสัมภำระ หรือเรื่องอื่น ๆ
ให้นำมำบังคับแก่บริกำรขนส่งทำงบกหรือทำงน้ำนัน้ ด้วย ค่ำโดยสำรแม้แต่บำงส่วนก็ไม่อำจคืนได้
แม้ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรไม่ใช้บริกำรขนส่งทำงบกหรือทำงน้ำก็ตำม

15.

การจัดเตรียมโรงแรมที่พกั โดยพีชและอาหารบนเครือ่ ง
ก.

โรงแรมทีพ่ กั
ค่ำโรงแรมจะไม่รวมอยูใ่ นค่ำโดยสำรทำงอำกำศ

ข.

อำหำรบนเครื่อง
ค่ำอำหำรบนเครื่อง หำกมีจดั ให้ไว้ จะคิดเพิม่ เติมต่ำงหำกจำกค่ำโดยสำร ค่ำธรรมเนียม ภำษี
หรือค่ำบริกำรทีผ่ โู้ ดยสำรชำระไว้สำหรับบัตรโดยสำร
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อบังคับของพีช

16.

ระเบียบขัน้ ตอนตรวจคนเข้าเมือง
ก.

กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับ
ผูโ้ ดยสำรจะปฏิบตั ติ ำมและเคำรพบรรดำกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับของประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ประเทศทีจ่ ะเดินทำงเข้ำออกหรือทีผ่ โู้ ดยสำรจะใช้เป็ นจุดเปลีย่ นถ่ำย ตลอดจนข้อบังคับของพีช
และคำสังที
่ พ่ ชี จะได้ออก พีชไม่ขอรับผิดไม่ว่ำเพื่อกำรทีเ่ จ้ำหน้ำที่ พนักงำน
หรือตัวแทนของพีชให้กำรสนับสนุน ควำมช่วยเหลือ คำแนะนำ
หรือสิง่ อื่นใดแก่ผโู้ ดยสำรซึง่ จะขึน้ เครื่องเทีย่ วบินระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะให้โดยวำจำ เป็ นหนังสือ
หรือโดยประกำรอื่น
ในเรื่องเกีย่ วกับกำรทีผ่ โู้ ดยสำรจะได้รบั เอกสำรทีจ่ ำเป็ นแก่กำรเข้ำออกประเทศและเอกสำรจำเป็ นปร
ะเภทอื่น ๆ หรือกำรทีผ่ โู้ ดยสำรจะปฏิบตั ติ ำมหรือเคำรพกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับนัน้
หรือเพื่อกำรทีผ่ โู้ ดยสำรไม่ได้รบั เอกสำรเช่นว่ำนัน้ หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมหรือเคำรพกฎหมำย
ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับนัน้ โดยเป็ นผลจำกกำรสนับสนุน กำรช่วยเหลือ หรือคำแนะนำนัน้

ข.

หนังสือเดินทำงและกำรตรวจลงตรำสำหรับกำรรับขนระหว่ำงประเทศ
1.
(ก)
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(คำแปล)
ผูโ้ ดยสำรจะนำเอกสำรทีจ่ ำเป็ นแก่กำรเข้ำออกประเทศหรือเอกสำรจำเ
ป็ นประเภทอื่น ๆ ตำมทีก่ ฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับของประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ประเทศทีจ่ ะเดินทำงเข้ำออกหรือทีผ่ โู้ ดยสำรจะใช้เป็ นจุดเปลีย่ นถ่ำยกำหนด
มำแสดงแก่พชี และในกรณีทพ่ี ชี ใช้ดุลพินิจตำมสมควรแล้วเห็นว่ำจำเป็ น
ผูโ้ ดยสำรจะอนุญำตให้พชี ทำและเก็บรักษำสำเนำเอกสำรดังกล่ำวด้วย
แต่อย่ำงไรก็ตำม
แม้ผโู้ ดยสำรจะนำเอกสำรทีจ่ ำเป็ นแก่กำรเข้ำออกประเทศหรือเอกสำรจำเป็ นประ
เภทอื่น ๆ มำแสดงแก่พชี และพีชจะรับขนผูโ้ ดยสำรก็ตำม
แต่พชี ไม่ขอรับประกันต่อผูโ้ ดยสำรว่ำเอกสำรนัน้ จะเป็ นไปตำมกฎหมำย ฯลฯ
ทีใ่ ช้บงั คับ
(ข)

ค.

พีชขอสงวนสิทธิปฏิเสธไม่รบั ขนผูโ้ ดยสำรรำยใด ๆ ซึง่ ไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับ
หรือซึง่ เอกสำรทีจ่ ำเป็ นแก่กำรเข้ำออกประเทศหรือเอกสำรจำเป็ นประเภทอื่น ๆ
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ว่ำแต่ประกำรใด

2.

พีชไม่ขอรับผิดชอบควำมสูญเสียหรือเสียหำยใด ๆ อันเกิดแก่ผโู้ ดยสำร
ส่วนควำมสูญเสียหรือเสียหำยใด ๆ
อันเกิดแก่พชี เกีย่ วกับกำรทีผ่ โู้ ดยสำรไม่ปฏิบตั ติ ำมควำมในข้อนี้ผโู้ ดยสำรจะชดใช้ให้พชี

3.

ผูโ้ ดยสำรจะชำระค่ำโดยสำร เบีย้ ปรับ ค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องเมื่อใดก็ตำมทีก่ ฎหมำย ฯลฯ
ทีใ่ ช้บงั คับกำหนดให้พชี ส่งตัวผูโ้ ดยสำรกลับไปยังสถำนที่ตน้ ทำงของผูโ้ ดยสำรหรือสถำนที่
อื่นเนื่องจำกผูโ้ ดยสำรไม่ได้รบั อนุญำตให้เข้ำประเทศทีจ่ ะใช้เปลีย่ นลำหรือประเทศปลำยทำ
ง พีชอำจนำค่ำโดยสำรและหรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ
ทีผ่ โู้ ดยสำรชำระให้แก่พชี สำหรับบัตรโดยสำรส่วนทีไ่ ม่ได้ใช้หรือเงินใด ๆ
ของผูโ้ ดยสำรทีพ่ ชี ครอบครองอยู่มำหักชำระค่ำโดยสำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จำ่ ยนัน้
พีชจะไม่คนื เงินค่ำโดยสำรทีเ่ รียกเก็บแล้วสำหรับกำรรับขนถึงจุดทีถ่ ูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเ
ทศหรือถูกสังให้
่ ออกนอกประเทศ

กำรตรวจผ่ำนศุลกำกร
เมื่อใดก็ตำมทีต่ อ้ งทำ สัมภำระของผูโ้ ดยสำร ไม่ว่ำจะลงทะเบียนหรือไม่
จะถูกเจ้ำหน้ำทีศ่ ุลกำกรหรือเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐประเภทอื่นตรวจสอบ
พีชไม่ขอรับผิดชอบไม่ว่ำแต่ประกำรใดต่อผูโ้ ดยสำรเกีย่ วกับกำรทีผ่ โู้ ดยสำรไม่ปฏิบตั ติ ำมควำมในข้อ
นี้ โดยควำมสูญเสียหรือเสียหำยใด ๆ
อันเกิดแก่พชี เกีย่ วกับกำรทีผ่ โู้ ดยสำรไม่ปฏิบตั ติ ำมควำมในข้อนี้ ผูโ้ ดยสำรจะชดใช้ให้พชี

ง.

กฎระเบียบรำชกำร
พีชไม่ขอรับผิดชอบต่อผูโ้ ดยสำรไม่ว่ำแต่ประกำรใดเกีย่ วกับกำรทีพ่ ชี ปฏิเสธไม่ยอมรับขนผูโ้ ดยสำร
ในกรณีทพ่ี ชี ใช้ดุลพินจิ ตำมสมควรแล้วตัดสินใจปฏิเสธหรือกฎหมำย ฯลฯ
ทีใ่ ช้บงั คับกำหนดให้ปฏิเสธ

17.

ผูร้ บั ขนหลายทอด
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(คำแปล)
1.
กำรรับขนทีจ่ ะมีผรู้ บั ขนดำเนินกำรสองทอดขึน้ ไปตำมบัตรโดยสำรและบัตรโดยสำรสำหรับ
กำรเดินทำงทีม่ จี ุดแวะพักหลำยจุดใด ๆ ทีอ่ อกให้โดยเกีย่ วข้องกับบัตรโดยสำร
ให้ถอื เป็ นกำรดำเนินกำรเดียว
2.
แม้พชี จะเป็ นผูร้ บั ขนซึง่ ออกบัตรโดยสำรหรือได้รบั กำรระบุให้เป็ นผูร้ บั ขนในส่วนเทีย่ วบินช่
วงแรกตำมบัตรโดยสำรหรือบัตรโดยสำรทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ผี ขู้ นส่งดำเนินกำรรับขนหลำยทอดก็ตำม
แต่พชี ไม่ขอรับผิดชอบเทีย่ วบินช่วงใด ๆ ทีผ่ รู้ บั ขนรำยอื่นรับดำเนินกำร
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นในเงื่อนไขในกำรรับขนนี้
3.
ควำมรับผิดของผูร้ บั ขนแต่ละรำยในกำรชดใช้ควำมเสียหำยอันเกิดขึน้ เกีย่ วกับกำรเดินทำง
ของผูโ้ ดยสำร ให้บงั คับตำมเงื่อนไขในกำรรับขนของผูร้ บั ขนแต่ละรำยนัน้
18.

ความรับผิดของผูร้ บั ขน
ก.

กฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับ
1.
กำรรับขนทีพ่ ชี ดำเนินกำรจะมีกฎเกณฑ์และข้อจำกัดเกีย่ วกับควำมรับผิดตำมทีอ่
นุสญ
ั ญำกำหนดไว้ในส่วนทีบ่ งั คับแก่กำรรับขน
เว้นแต่กำรรับขนนัน้ จะเป็ นกำรรับขนระหว่ำงประเทศหรือกำรรับขนภำยในประเทศซึง่ อนุส ั
ญญำไม่มผี ลบังคับใช้
2.

3.

ข.

เท่ำทีไ่ ม่ขดั กับควำมในข้อ 1. ข้ำงต้น กำรรับขนใด ๆ และบริกำรอื่น ๆ
ทีพ่ ชี จะจัดหรือมอบให้ จะต้องเป็ นไปตำม
(ก)

กฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับ และ

(ข)

เงื่อนไขในกำรรับขนนี้และข้อบังคับของพีช
ซึง่ ตรวจสอบได้ทส่ี ำนักงำนประกอบธุรกิจของพีชและสำนักงำนของพีชในท่ำอำกำศ
ยำนแห่งใด ๆ ทีพ่ ชี ใช้ให้บริกำรตำมปกติ

ชื่อเต็มและชื่อย่อของผูร้ บั ขนจะเป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของผูร้ บั ขน
โดยชื่อนัน้ อำจแสดงในรูปอักษรย่อในบัตรโดยสำร เพื่อบังคับใช้อนุสญ
ั ญำ
ทีอ่ ยู่ของผูร้ บั ขนจะได้แก่ท่ำอำกำศยำนต้นทำงทีร่ ะบุหรือบันทึกไว้ในบัตรโดยสำรในบรรทัด
แรกทีป่ รำกฏชื่อย่อของผูร้ บั ขน ส่วนจุดจอดตำมทีต่ กลงกันไว้
(ซึง่ ผูร้ บั ขนอำจเปลีย่ นแปลงได้ในกรณีทจ่ี ำเป็ น) จะได้แก่สถำนทีท่ ร่ี ะบุไว้ในข้อ 1

กำรจำกัดควำมรับผิด
เว้นแต่อนุสญ
ั ญำหรือกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับจะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น
ควำมรับผิดของพีชเพื่อกำรทีผ่ โู้ ดยสำรตำย บำดเจ็บ หรือได้รบั อันตรำยแก่กำยลักษณะอื่น
กำรทีผ่ โู้ ดยสำรและหรือสัมภำระของผูโ้ ดยสำรถึงทีห่ มำยล่ำช้ำ
หรือกำรทีส่ มั ภำระใดของผูโ้ ดยสำรสูญหำยหรือเสียหำย (เรียกรวมกันว่ำ "ควำมเสียหำย")
โดยเกิดขึน้ จำกหรือเกีย่ วกับกำรรับขนหรือบริกำรอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ พีชจัดหรือมอบให้
ให้เป็ นไปตำมทีร่ ะบุรำยละเอียดไว้ต่อไปนี้ หำกผูโ้ ดยสำรเจตนำหรือประมำทเลินเล่อ
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(คำแปล)
ควำมรับผิดของพีชจะเป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับทีใ่ ช้บงั คับ
1.

พีชไม่ขอรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ
อันเกีย่ วกับสัมภำระไม่ลงทะเบียนซึง่ ไม่อำจโทษควำมประมำทเลินเล่อของพีชได้
กำรทีเ่ จ้ำหน้ำที่ พนักงำน
หรือตัวแทนของพีชช่วยเหลือผูโ้ ดยสำรในกำรขนสัมภำระไม่ลงทะเบียนขึน้ หรือลงหรือนำสั
มภำระไม่ลงทะเบียนไปเปลีย่ นถ่ำยลำนัน้
ถือเป็ นกำรให้บริกำรแก่ผโู้ ดยสำรโดยไม่คดิ ค่ำตอบแทน

2.

พีชไม่ขอรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ
อันเกิดขึน้ ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมจำกกำรทีพ่ ชี ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับ
กำรทีผ่ โู้ ดยสำรไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับ หรือเหตุใด ๆ
ทีอ่ ยู่นอกเหนืออำนำจควบคุมของพีช

3.

ในกรณีทต่ี อ้ งบังคับตำมอนุสญ
ั ญำทีม่ ใิ ช่อนุสญ
ั ญำมอนทรีออล ให้บงั คับดังนี้
(ก)

พีชตกลงตำมมำตรำ 22 (1) แห่งอนุสญ
ั ญำว่ำ
ในส่วนของกำรรับขนระหว่ำงประเทศทีพ่ ชี ให้บริกำรและตำมทีน่ ยิ ำมไว้ในอนุสญ
ั
ญำ
(1)
พีชจะไม่นำข้อจำกัดควำมรับผิดทีเ่ กีย่ วข้องมำใช้แก่ผโู้ ดยสำร
ตำมมำตรำ 22 (1) แห่งอนุสญ
ั ญำเพื่อโต้แย้งสิทธิเรียกร้องใด ๆ
อันเกิดจำกกำรทีผ่ โู้ ดยสำรตำย เกิดบำดแผล
หรือได้รบั อันตรำยแก่กำยลักษณะอื่นตำมนัยแห่งมำตรำ 17
แห่งอนุสญ
ั ญำ อย่ำงไรก็ตำม ยกเว้นในส่วนทีร่ ะบุไว้ในข้อ (ก) (2)
ต่อไปนี้
พีชจะไม่สละข้อต่อสูโ้ ต้แย้งสิทธิเรียกร้องเช่นว่ำนัน้ ทีม่ อี ยูต่ ำมมำตรำ 20
(1) แห่งอนุสญ
ั ญำหรือกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับ และ
(2)

(ข)

4.

ในส่วนของสิทธิเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจำกกำรทีผ่ โู้ ดยสำรตำย
เกิดบำดแผล หรือได้รบั อันตรำยแก่กำยลักษณะอื่นตำมนัยแห่งมำตรำ
17 แห่งอนุสญ
ั ญำ พีชจะไม่ใช้ขอ้ ต่อสูใ้ ด ๆ ตำมมำตรำ 20 (1)
แห่งอนุสญ
ั ญำ ทัง้ นี้ ไม่เกินจำนวน 113,100 เอสดีอำร์
ไม่รวมค่ำใช้จำ่ ยในกำรใช้สทิ ธิเรียกร้อง
รวมทัง้ ค่ำทนำยควำมตำมทีศ่ ำลเห็นสมควร

ควำมในข้อนี้ไม่กระทบสิทธิของพีชเกีย่ วกับสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทีใ่ ช้โดย แทน
หรือเกีย่ วกับบุคคลใดซึง่ จงใจก่อให้เกิดควำมเสียหำยอันส่งผลให้ผโู้ ดยสำรตำย
เกิดบำดแผล หรือได้รบั อันตรำยแก่กำยลักษณะอื่น

ในกรณีรบั ขนระหว่ำงประเทศ เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อ 3. ข้ำงต้น ให้บงั คับดังนี้
(ก)

ในกรณีรบั ขนตำมอนุสญ
ั ญำมอนทรีออล
ควำมรับผิดเพื่อสัมภำระของพีชจะจำกัดไว้ท่ี 1,131
เอสดีอำร์สำหรับผูโ้ ดยสำรแต่ละรำย
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(ข)

(ค)

(คำแปล)
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นในข้อข้ำงต้น ควำมรับผิดของพีชจะจำกัดไว้ท่ี 17
เอสดีอำร์ (250 ฟั งก์ทองคำฝรังเศส)
่
ต่อกิโลกรัมในกรณีรบั ขนสัมภำระลงทะเบียนระหว่ำงประเทศ และ 332 เอสดีอำร์
(5,000 ฟรังก์ทองคำฝรังเศส)
่
สำหรับผูโ้ ดยสำรแต่ละรำยในกรณีรบั ขนสัมภำระไม่ลงทะเบียน
ขีดจำกัดทีก่ ล่ำวถึงในข้อ (ก) และ (ข)
ในข้อนี้จะไม่ใช้ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรสำแดงมูลค่ำสูงกว่ำนัน้ ล่วงหน้ำและชำระค่ำธรร
มเนียมมูลค่ำส่วนเกินตำมข้อ 11 ซ. ในกรณีดงั กล่ำว
ควำมรับผิดของพีชจะจำกัดไว้เท่ำมูลค่ำทีส่ ำแดงไว้สงู กว่ำนัน้ ไม่ว่ำในกรณีใด
ควำมรับผิดของพีชจะไม่เกินกว่ำจำนวนควำมเสียหำยทีเ่ กิดแก่ผโู้ ดยสำรจริง
สิทธิเรียกร้องทัง้ ปวงนัน้ ผูโ้ ดยสำรต้องพิสจู น์จำนวนควำมเสียหำย

5.

ในกรณีทต่ี อ้ งบังคับตำมข้อ 4. (ข)
หำกส่งมอบสัมภำระลงทะเบียนของผูโ้ ดยสำรให้ผโู้ ดยสำรเพียงบำงส่วนแต่ไม่ทงั ้ หมด
หรือหำกเกิดควำมเสียหำยแก่สมั ภำระนัน้ เพียงบำงส่วนแต่ไม่ทงั ้ หมด
ควำมรับผิดของพีชเกีย่ วกับส่วนทีไ่ ม่ได้สง่ มอบหรือเกิดควำมเสียหำย ให้ลดลงตำมส่วน
โดยพิจำรณำตำมน้ำหนักสัมภำระ โดยไม่ตอ้ งคำนึงถึงมูลค่ำสัมภำระลงทะเบียนส่วนใด ๆ
หรือสิง่ ทีบ่ รรจุอยู่ในสัมภำระลงทะเบียนนัน้

6.

พีชไม่ขอรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ
อันเกีย่ วกับสัมภำระของผูโ้ ดยสำรซึง่ เกิดจำกสิง่ ทีบ่ รรจุอยู่ในสัมภำระนัน้
ผูโ้ ดยสำรผูซ้ ง่ึ ทรัพย์สนิ ของตนสร้ำงควำมเสียหำยแก่สมั ภำระของผูอ้ ่นื หรือทรัพย์สนิ ของพี
ช
จะต้องชดใช้ควำมสูญเสียและค่ำใช้จ่ำยทัง้ ปวงอันเกิดขึน้ แก่พชี โดยเป็ นผลจำกกำรนัน้ ให้แ
ก่พชี

7.

พีชไม่ขอรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ
อันเกิดแก่วตั ถุทร่ี วมอยู่ในสัมภำระลงทะเบียนของผูโ้ ดยสำร
หำกและเท่ำทีค่ วำมเสียหำยนัน้ เป็ นผลจำกควำมชำรุดบกพร่องในตัวเองหรือคุณภำพทีต่ ่ำ
หรือข้อบกพร่องของวัตถุนนั ้ แม้พชี จะรูถ้ งึ สิง่ ดังกล่ำวก็ตำม

8.

พีชอำจปฏิเสธไม่รบั วัตถุใด ๆ ทีม่ ใิ ช่สมั ภำระตำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้ได้
แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกวัตถุนนั ้ ได้สง่ มอบให้แก่พชี และพีชรับไว้
ให้ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเรื่องกำรตีมลู ค่ำสัมภำระและจำกัดควำมรับผิดทีร่ ะบุไว้ในเงื่อนไขใ
นกำรรับขนและอัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ทีพ่ ชี ประกำศใช้

9.

สำหรับเทีย่ วบินช่วงทีผ่ รู้ บั ขนรำยอื่นใดให้บริกำรรับขน
พีชจะออกบัตรโดยสำรหรือรับสัมภำระลงทะเบียนในฐำนะตัวแทนของผูร้ บั ขนรำยอื่นนัน้ เท่
ำนัน้ พีชไม่ขอรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ
อันเกิดขึน้ นอกเทีย่ วบินช่วงทีพ่ ชี ให้บริกำรรับขน พีชไม่ขอรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ
อันเกิดแก่สมั ภำระลงทะเบียนนอกเทีย่ วบินช่วงทีพ่ ชี ให้บริกำรรับขน
ยกเว้นในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำรมีสทิ ธิตำมอนุสญ
ั ญำทีจ่ ะเรียกร้องค่ำเสียหำยนัน้ จำกพีชโดยพีชเ
ป็ นผูร้ บั ขนรำยแรกหรือรำยสุดท้ำยตำมสัญญำรับขนฉบับทีเ่ กีย่ วข้อง
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10.

(คำแปล)
ไม่ว่ำในกรณีใด พีชไม่ขอรับผิดเพื่อค่ำเสียหำยสืบเนื่อง ค่ำเสียหำยพิเศษ
หรือค่ำเสียหำยเชิงลงโทษอันเกิดจำกกำรรับขนทีป่ ฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้และข้อ
บังคับของพีช ไม่ว่ำพีชจะรูว้ ่ำค่ำเสียหำยเช่นว่ำนัน้ อำจเกิดขึน้ หรือไม่

11.

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในเงื่อนไขในกำรรับขนนี้ พีชขอสงวนสิทธิต่อสูโ้ ต้แย้งใด ๆ
ทัง้ ปวงทีม่ ตี ำมอนุสญ
ั ญำ นอกจำกนี้
พีชขอสงวนสิทธิรบั ช่วงสิทธิเรียกร้องเอำกับบุคคลภำยนอกผูม้ สี ว่ นก่อให้เกิดควำมเสียหำย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับเงินทีพ่ ชี ชำระเกีย่ วกับควำมเสียหำยไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้ หมดด้วย

12.

ข้อยกเว้นหรือจำกัดควำมรับผิดของพีชตำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้และข้อบังคับของพีช
ให้บงั คับใช้แก่เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน หรือตัวแทนรำยใด ๆ
ของพีชซึง่ ปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องตนและบุคคลหรือนิตบิ ุคคลใด ๆ
ซึง่ เป็ นเจ้ำของอำกำศยำนทีพ่ ชี ใช้รบั ขน ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ พนักงำน
หรือตัวแทนของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลนัน้ ซึง่ ปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องตนด้วย
จำนวนค่ำเสียหำยทีพ่ ชี หรือเจ้ำหน้ำที่ พนักงำน
หรือตัวแทนของพีชต้องชำระรวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนตำมขีดจำกัดควำมรับผิดของพีชต
ำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้

13.

ในกรณีรบั ขนภำยในประเทศ ให้บงั คับดังนี้
(ก)
(1)

พีชจะรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ
อันเกิดขึน้ เกีย่ วกับกำรทีผ่ โู้ ดยสำรตำย เกิดบำดแผล
หรือได้รบั อันตรำยแก่กำยลักษณะอื่น
หำกเหตุกำรณ์หรืออุบตั เิ หตุซง่ึ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยนัน้ เกิดขึน้ บนเค
รื่องอำกำศยำนหรือระหว่ำงขึน้ หรือลงจำกอำกำศยำน

(2)

พีชจะรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดขึน้ เกีย่ วกับกำรบุบสลำย
สูญหำย
หรือเสียหำยของสัมภำระลงทะเบียนหรือวัตถุอ่นื ใดของผูโ้ ดยสำรทีพ่ ชี รั
บอำรักขำ
หำกเหตุกำรณ์หรืออุบตั เิ หตุซง่ึ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยนัน้ เกิดขึน้ ขณะสั
มภำระลงทะเบียนหรือวัตถุนนั ้ อยู่ในอำรักขำของพีช

(3)

พีชไม่ขอรับผิดเพื่อควำมเสียหำยทีร่ ะบุไว้ในข้อ (ก) (1) และ (ก) (2)
ในข้อนี้ หำกพิสจู น์ได้ว่ำ
พีชและหรือตัวแทนของพีชได้ดำเนินมำตรกำรตำมทีจ่ ำเป็ นเพื่อหลีกเลี่
ยงมิให้เกิดควำมเสียหำยนัน้
หรือพีชและหรือตัวแทนของพีชถูกขัดขวำงมิให้ใช้มำตรกำรนัน้ คำว่ำ
"ตัวแทน" ทีใ่ ช้ในข้อนี้ หมำยถึง พนักงำน ผูแ้ ทน ตัวแทน
หรือผูร้ บั จ้ำงของพีชซึง่ ช่วยปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำรับขน

(4)

พีชจะรับผิดเพื่อควำมเสียหำยอันเกิดขึน้ จำกหรือเกีย่ วกับกำรบุบสลำย
สูญหำย
หรือเสียหำยของสัมภำระไม่ลงทะเบียนหรือวัตถุอ่นื ใดทีผ่ โู้ ดยสำรถือหรื
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(คำแปล)
อสวมใส่ ต่อเมื่อพิสจู น์ได้ว่ำ กำรบุบสลำย สูญหำย
หรือเสียหำยนัน้ เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของพีชและหรือตัวแทนข
องพีช
(5)

พีชอำจเปลีย่ นตำรำงเวลำหรือยกเลิก ระงับ
หรือสิน้ สุดกำรเดินทำงตำมเทีย่ วบินใด
เปลีย่ นสถำนทีต่ น้ ทำงและหรือปลำยทำง ลงจอดฉุกเฉิน
จำกัดจำนวนผูโ้ ดยสำรบนเครื่อง
ขนสัมภำระทีบ่ รรทุกลงจำกเครือ่ งทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วน
หรือดำเนินมำตรกำรทีจ่ ำเป็ นอืน่ ใดไม่วำ่ ด้วยเหตุผลใดซึง่ อยู่นอกเหนือ
อำนำจควบคุมของพีช เช่น กฎหมำยหรือข้อบังคับ ข้อกำหนดภำครัฐ
ข้อกำหนดด้ำนควำมปลอดภัย (รวมทัง้ แต่ไม่จำกัดเพียง
เพื่อป้ องกันกำรยึด ควบคุม
หรือทำลำยอำกำศยำนโดยมิชอบด้วยกฎหมำย) สภำพอำกำศไม่เป็ นใจ
เหตุสดุ วิสยั กำรดำเนินกำรกรณีเกิดข้อพิพำทแรงงำน กำรจลำจล
ควำมไม่สงบในบ้ำนเมือง และสงครำม
โดยดำเนินกำรได้โดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำว
และพีชไม่ขอรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ
อันเกิดขึน้ โดยเป็ นผลจำกกำรดำเนินมำตรกำรเช่นว่ำนัน้
เว้นแต่พชี จะถูกวินจิ ฉัยให้รบั ผิดเพื่อควำมเสียหำยเช่นว่ำนัน้ ตำมข้อ (ก)
(1) ถึง (ก) (4) ข้ำงต้นในข้อนี้

(ข)

พีชไม่ขอรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดขึน้ เกีย่ วกับกำรบุบสลำย สูญหำย
หรือเสียหำยของสัมภำระลงทะเบียนหรือวัตถุอ่นื ใดของผูโ้ ดยสำรซึง่ พีชรับอำรักข
ำไว้ หำกควำมเสียหำยนัน้ มีสำเหตุเดียว คือ ควำมชำรุดบกพร่องในตัวเอง
คุณภำพทีต่ ่ำ หรือข้อบกพร่องของสัมภำระหรือวัตถุนนั ้

(ค)

หำกพีชพิสจู น์ได้ว่ำ
ควำมเสียหำยใดเกิดขึน้ จำกหรือโดยเกีย่ วข้องกับกำรจงใจประพฤติมชิ อบหรือคว
ำมประมำทเลินเล่อของผูโ้ ดยสำร
พีชจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูโ้ ดยสำรไม่ว่ำทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วน ทัง้ นี้
เท่ำทีก่ ำรจงใจประพฤติมชิ อบหรือควำมประมำทเลินเล่อนัน้ ก่อหรือมีสว่ นก่อให้เกิ
ดควำมเสียหำยนัน้

(ง)

หำกพีชได้รบั ควำมเสียหำยใด ๆ
อันเกิดจำกกำรจงใจประพฤติมชิ อบหรือควำมประมำทเลินเล่อของผูโ้ ดยสำรหรือ
จำกกำรทีผ่ โู้ ดยสำรไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้หรือระเบียบหรือข้อบังคับ
ใด ๆ ทีร่ ะบุไว้ตำมเงื่อนไขในกำรรับขนนี้
ผูโ้ ดยสำรจะชดใช้ควำมเสียหำยนัน้ ให้พชี

(จ)

ควำมรับผิดของพีชเพื่อกำรรับขนสัมภำระ ให้จำกัดไว้ท่ี 150,000
เยนต่อผูโ้ ดยสำรแต่ละรำย แต่อย่ำงไรก็ตำม
ควำมรับผิดของพีชไม่ว่ำในพฤติกำรณ์ใดจะไม่เกินกว่ำมูลค่ำแท้จริงของสัมภำระ
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(ฉ)

(คำแปล)
ข้อจำกัดควำมรับผิดทีร่ ะบุไว้ในข้อ (จ) ในข้อนี้จะไม่ใช้ในกรณีทพ่ี สิ จู น์ได้ว่ำ
ควำมเสียหำยเกิดจำกกำรจงใจประพฤติมชิ อบหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำ
ยแรงของพีชและหรือตัวแทนของพีช แต่อย่ำงไรก็ตำม
หำกควำมเสียหำยนัน้ เกิดจำกกำรจงใจประพฤติมชิ อบหรือควำมประมำทเลินเล่อ
อย่ำงร้ำยแรงของตัวแทน ต้องพิสจู น์ดว้ ยว่ำ
ควำมเสียหำยเกิดขึน้ ระหว่ำงทีต่ วั แทนปฏิบตั หิ น้ำที่

(ช)
(1)
ในกรณีทพ่ี ชี ออกบัตรโดยสำรหรือรับสัมภำระเพื่อให้ผรู้ บั ขนรำ
ยอื่นใดให้บริกำรรับขน
พีชจะกระทำกำรดังกล่ำวในฐำนะตัวแทนผูก้ ระทำกำรแทนผูร้ บั ขนรำยอื่
นนัน้
(2)

หำกผูร้ บั ขนมำกกว่ำหนึ่งรำยให้บริกำรรับขนผูโ้ ดยสำรต่อเนื่องกันไป
สิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรรับขนนัน้
ให้ใช้ได้เฉพำะแก่ผรู้ บั ขนซึง่ ดำเนินกำรรับขนส่วนทีก่ ่อให้เกิดควำมเสีย
หำย ไม่ว่ำในพฤติกำรณ์ใด พีชไม่ขอรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ
อันเกิดแก่ผโู้ ดยสำร
หำกควำมเสียหำยนัน้ เกิดจำกกำรรับขนโดยผูร้ บั ขนรำยอื่นใด

(ซ)
หำกผูโ้ ดยสำรซึง่ ถือบัตรโดยสำรทีพ่ ชี ออกให้เปลีย่ นไปใช้บริกำรผูร้ บั ขน
รำยอื่นโดยได้รบั ควำมยินยอมจำกพีช
และขึน้ เครื่องของผูร้ บั ขนรำยอื่นนัน้ โดยใช้บตั รโดยสำรเดียวกันนัน้
กำรรับขนให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขในกำรรับขนของผูร้ บั ขนรำยอื่นนัน้
และพีชจะไม่ขอรับผิดชอบเกีย่ วกับกำรรับขนนัน้
(ฌ)

19.

หำกตัวแทนของพีชพิสจู น์ได้วำ่ ตนปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ยูใ่ นขณะเกิดควำมเสียหำยใด
ๆ ทีร่ ะบุไว้ในเงื่อนไขในกำรรับขนนี้ ตัวแทนนัน้ อำจนำข้อกำหนดใด ๆ
ทัง้ ปวงเกีย่ วกับกำรยกเว้นหรือจำกัดควำมรับผิดของพีชในเงื่อนไขในกำรรับขนนี้
ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับใด ๆ
ตำมเงื่อนไขนี้มำบังคับแก่ควำมเสียหำยนัน้ ได้

อายุความใช้สิทธิ เรียกร้องและฟ้ องร้องดาเนิ นคดี
ก.

อำยุควำมใช้สทิ ธิเรียกร้อง
ห้ำมมิให้เรียกร้องค่ำเสียหำย
เว้นแต่ในกรณีทส่ี มั ภำระเสียหำยและผูม้ สี ทิ ธิรบั สัมภำระร้องเรียนไปยังสำนักงำนของพีชโดยเร็วหลัง
พบควำมเสียหำย โดยต้องร้องเรียนภำยใน 7 วันนับแต่วนั รับสัมภำระ
และเว้นแต่ในกรณีล่ำช้ำหรือสูญหำยและร้องเรียนภำยใน 21 วันนับแต่วนั ทีผ่ นู้ นั ้ ได้รบั สัมภำระ
(ในกรณีล่ำช้ำ) หรือควรจะได้รบั สัมภำระ (ในกรณีสญ
ู หำย)
ข้อร้องเรียนทุกข้อต้องทำเป็ นหนังสือยื่นภำยในเวลำทีร่ ะบุขำ้ งต้น ในกรณีทก่ี ำรรับขนนัน้ ไม่ใช่
"กำรรับขนระหว่ำงประเทศ" ตำมอนุสญ
ั ญำ หรือเป็ นกำรรับขนภำยในประเทศ
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(คำแปล)
กำรไม่แจ้งข้อร้องเรียนเช่นว่ำนัน้ ย่อมไม่เป็ นเหตุตดั สิทธิโจทก์ฟ้องคดี หำกโจทก์พสิ จู น์ได้ว่ำ

ข.

1.

เป็ นกำรพ้นวิสยั ตำมสมควรทีต่ นจะแจ้งข้อร้องเรียนนัน้

2.

มีกำรดำเนินกำรใด ๆ ของพีชซึง่ ขัดขวำงมิให้ตนแจ้งข้อร้องเรียนนัน้ หรือ

3.

พีชรูถ้ งึ ควำมเสียหำยอันเกิดแก่สมั ภำระของผูโ้ ดยสำร

อำยุควำมฟ้ องร้องดำเนินคดี
สิทธิเรียกค่ำเสียหำยจำกพีชจะสิน้ สุดลง เว้นแต่จะฟ้ องร้องดำเนินคดีคดีภำยใน 2
ปี นบั แต่วนั เดินทำงถึงปลำยทำง หรือนับแต่วนั ทีอ่ ำกำศยำนควรเดินทำงถึงปลำยทำง
หรือนับแต่วนั ยุตกิ ำรรับขน

20.

กฎหมายมีผลบังคับสูงสุด
ข้อกำหนดใดทีป่ รำกฏหรือกล่ำวถึงในบัตรโดยสำรหรือในเงื่อนไขในกำรรับขนนี้หรือข้อบังคับของพีช
แม้จะไม่สมบูรณ์เพรำะฝ่ ำฝืนกฎหมำย ฯลฯ ทีใ่ ช้บงั คับ จะยังคงสมบูรณ์เท่ำทีไ่ ม่ขดั กับกฎหมำย ฯลฯ
ทีใ่ ช้บงั คับ ควำมไม่สมบูรณ์ของข้อกำหนดใด ๆ ย่อมไม่กระทบข้อกำหนดอื่นใด

21.

การแก้ไขเพิ่ มเติ มและการสละสิ ทธิ
เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน หรือตัวแทนของพีชไม่ว่ำรำยใดย่อมไม่มอี ำนำจแก้ไข เปลีย่ นแปลง
หรือสละสิทธิตำมข้อกำหนดใดของสัญญำรับขนหรือของเงื่อนไขในกำรรับขนนี้หรือข้อบังคับของพีช

ข้อกาหนดเพิ่ มเติ ม
1.

วันมีผล
เงื่อนไขในกำรรับขนนี้เริม่ มีผลใช้บงั คับ ณ วันที่ 28 ตุลำคม 2561
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