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เงื่อนไขการใหบ้รกิารการขนส่งของสกูต๊ 

 

ค าน า 

สกูต๊ใหค้วามส าคญักบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารการขนส่งเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเงือ่นไขทีช่ดัเจน 
และง่ายต่อการท าความเขา้ใจจะส่งผลดต่ีอความสมัพนัธร์ะหว่างสกูต๊และผูร้บับรกิาร ดงัน้ัน 
เราจงึขอใหท้า่นพจิารณาเอกสารนีอ้ย่างละเอยีด และสอบถามขอ้สงสยัต่างๆ กอ่นการช าระเงนิ 
ท่านสามารถคน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซตข์องเรา www.flyscoot.com หรอืตดิต่อศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธ ์
บรษิทัขอแจง้ใหท้ราบวา่ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิเสรจ็สิน้ บรษิทัจะถอืว่าท่านไดอ้่าน ท าความเขา้ใจ 

และยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารการขนส่งฉบบันีแ้ลว้ 

 

สารบญั 

1. ค าจ ากดัความ 

2. การบงัคบัใช ้

3. การเตรยีมตวัเดนิทาง / ขอ้มูลผูโ้ดยสาร 

4. ค่าโดยสาร/ ค่าธรรมเนียม 

5. การส ารองทีน่ั่ง / การช าระเงนิ 

6. สมัภาระ 

7. การลงทะเบยีนขึน้เคร ือ่งบนิ / การขึน้เคร ือ่งบนิ 

8. การปฏเิสธการเดนิทาง / การปฏเิสธขึน้เคร ือ่ง 

9. การเปลีย่นแปลงตารางการบนิ / เหตุขดัขอ้งในการบนิ 

10. การเดนิทางถงึทีห่มาย / การบรกิารหลงัเทีย่วบนิ 

11. การคนืเงนิ 

12. ความรบัผดิชอบของผูโ้ดยสาร 

13. ความรบัผดิชอบของสกูต๊ 

14. การเคลม / เสยีงตอบรบั / ขอ้สงสยั 

 

1 - ค าจ ากดัความ 

 

ผูต้ดิตามผูโ้ดยสาร หมายถงึ ผูโ้ดยสารทีช่ าระเงนิ ซึง่มอีายุสบิแปด (18) ปีขึน้ไป สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 

รวมถงึสามารถ และเต็มใจใหค้วามชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสม รวมทัง้ดูแลผูโ้ดยสารท่านอืน่ทีอ่ยู่ในความดูแลได ้

 

รหสัสายการบนิ หมายถงึ ตวัอกัษรสองหรอืสามตวั ซึง่ระบุเพือ่บ่งบอกแทนสายการบนิไวเ้ป็นการเฉพาะ 

โดยรหสัของสกูต๊ คอื TR  

 

ตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาต หมายถงึ ตวัแทนขายหรอืเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานของท่าอากาศยาน 

ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยสกูต๊ เพือ่ท าหนา้ทีจ่ าหน่ายบตัรโดยสารของสายการบนิใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร 

และ/หรอืปฎบิตังิานต่างๆในท่าอากาศยาน ไดแ้ก ่การลงทะเบยีนขึน้เคร ือ่งบนิ, การบรกิารสมัภาระ เป็นตน้ 

 

สมัภาระ หมายถงึ ทรพัยส์นิส่วนบุคคลทีท่่านทีไ่ดน้ าตดิตวัไปดว้ยในการเดนิทางของท่าน 

ประกอบดว้ยสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีนแลว้ (Checked Baggage) 

และสมัภาระขึน้เคร ือ่งทีไ่ม่ตอ้งลงทะเบยีน (Cabin Baggage) 
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สมัภาระทีไ่ดร้บัอนุญาต หมายถงึ 

จ านวนสมัภาระขึน้เคร ือ่งและสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีนแลว้ซึง่ท่านไดร้บัอนุญาตใหน้ าตดิตวัไปบนเทีย่ว

บนิของสกูต๊ โดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 

ป้ายระบุสมัภาระ หมายถงึ เอกสารซึง่ออกโดยสายการบนิ ระบุหมายเลขสมัภาระทีอ่อกใหก้บัท่าน 

ตามป้ายทีต่ดิอยู่กบัสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีนแลว้แต่ละชิน้ 

 

ประกาศแจง้เร ือ่งการปฎเิสธการขนส่ง หมายถงึประกาศทีอ่อกภายใตข้อ้ 8.4 ดา้นล่าง 
 

การจอง หมายถงึ รายละเอยีดทีอ่ยู่ในระบบการจองของสกูต๊ ทีม่รีายละเอยีดต่างๆ เกีย่วกบัแผนการเดนิทางของท่าน   

 

รหสัการส ารองทีน่ั่ง หมายถงึ รหสัอา้งองิทีอ่อกโดยบรษิทัหรอืตวัแทน 

โดยบรษิทัหรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของเรา ทีร่ะบุถงึการส ารองทีน่ั่งทีท่่านไดท้ าไวก้บับรษิทั 

 

สมัภาระตดิตวัขึน้เครือ่ง (บางคร ัง้เรยีกว่า สมัภาระพกพา หรอื สมัภาระทีไ่ม่ไดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีน) 

หมายถงึ สมัภาระทีท่่านสามารถน าพาขึน้เคร ือ่งไปดว้ย ไดโ้ปรดตรวจสอบ เกณฑน์ ้าหนัก,ขนาด 

และประเภทของสิง่ของทีบ่รรจภุายในสมัภาระ ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหน้ าขึน้เคร ือ่ง ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นเงือ่นไขนี ้ 

 

ศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธ ์หมายถงึ ศูนยใ์หบ้รกิารการจองและตดิต่อสอบถามทางโทรศพัท ์

ซึง่ด าเนินการโดยสกูต๊ ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศพัทท์ีใ่หบ้รกิารไดท้ี ่www.flyscoot.com 

 

ผูข้นส่ง หมายถงึ ผูข้นส่งทางอากาศ หรอืสายการบนิ 

 

ก าหนดการลงทะเบยีนยนืยนัการเดนิทาง หมายถงึ เวลาทีก่ าหนดโดยสารการบนิ ซึง่ท่าน 

ตอ้งด าเนินการลงทะเบยีนเพือ่ยนืยนัการเดนิทางและรบับตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งบนิใหแ้ลว้เสรจ็ ในเวลาทีก่ าหนด 

โปรดทราบว่า หากท่านแสดงตวัหลงัก าหนดการลงทะเบยีนยนืยนัการเดนิทาง ท่านจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหข้ึน้เคร ือ่งบนิ 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขทีบ่งัคบัใชส้ าหรบั การช าระค่าโดยสาร,บรกิาร และ ดุลยพนิิจของสกูต๊ 

โดยสายการบนิขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าโดยสาร 

 

สมัภาระทีไ่ดร้บัการลงทะเบยีนแลว้ หมายถงึ สมัภาระบางส่วนของท่าน 

ซึง่รวมถงึสมัภาระสว่นน ้าหนักเกนิทีท่างสกูต๊ ใหก้ารคุม้ครองดูแลเพือ่การขนส่งบนเคร ือ่งบนิ 

และส าหรบัสมัภาระทีท่างสกูต๊ออกป้ายระบุสมัภาระให ้

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิารขนส่ง หรอื เงื่อนไข หมายถงึ เงือ่นไขทั่วไปของการใหบ้รกิารขนส่ง 

ซึง่รวมถงึเงือ่นไขตามสญัญาหรอืขอ้ก าหนด และเงือ่นไขการใหบ้รกิารขนส่งทีร่ะบุในรายละเอยีดการเดนิทาง 

และใบเสรจ็รบัเงนิของท่าน 

 

อนุสญัญา หมายถงึ อนุสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี ้ 

 

● อนุสญัญาเพือ่การท าใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัซึง่กฎเกณฑบ์างประการเกีย่วกบัการรบัขนส่งทางอากาศระห

ว่างประเทศ ลงนาม ณ กรุงวอรซ์อ เมือ่วนัที ่12 ตุลาคม ค.ศ.1929 (อนุสญัญาวอรซ์อ ค.ศ.1929) 

● อนุสญัญาวอรซ์อฉบบัทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพธิสีาร ณ กรุงเฮกเมือ่วนัที ่28 กนัยายน ค.ศ.1955 

● อนุสญัญาวอรซ์อฉบบัทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยพธิสีาร ณ กรุงเฮกและพธิสีารเพิม่เตมิมอนตรอิอล ฉบบัที ่4 

(ค.ศ.1975) 
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● อนุสญัญากวัดาลาจารา (ค.ศ.1961) 

● อนุสญัญาเพือ่การท าใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัซึง่กฎเกณฑบ์างประการเกีย่วกบั 

การรบัขนทางอากาศระหว่างประเทศ ลงนาม ณ กรุงมอนตรอิอล เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 

(อนุสญัญามอนตรอิอล) 

● พธิสีารหรอือนุสญัญาอืน่ๆทีบ่งัคบัใช ้รวมถงึกฎระเบยีบขอ้บงัคบัอืน่ๆทีบ่งัคบัใชเ้ชน่กนั 

 

ความเสยีหาย รวมถงึแต่ไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพยีงแค่ การเสยีชวีติ, การไดร้บับาดแผล, 

หรอืการไดร้บับาดเจ็บบนรา่งกายของผูโ้ดยสาร และความสูญเสยี, ความเสยีหาย หรอืการถูกท าลายของสมัภาระ 

นอกจากนี ้ยงัหมายถงึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากความล่าชา้ในการขนส่งทางอากาศของผูโ้ดยสารหรอืสมัภาระ 

 

การปฏเิสธไม่ใหข้ึน้เคร ือ่ง หมายถงึการปฏเิสธทีจ่ะใหบ้รกิารผูโ้ดยสารบนเทีย่วบนิทีก่ าหนด 

แมว้่าเขาหรอืเธอจะมตีั๋วทีถู่กตอ้งใชง้านได ้ซึง่ไดย้นืยนัการส ารองทีน่ั่งบนเทีย่วบนิดงักล่าว และตั๋วในทีนี่ ้

หมายถงึก าหนดการการเดนิทางและใบเสรจ็ทีอ่อกโดย หรอืออกในนามของผูใ้หบ้รกิารขนส่ง 

และอยู่ในฐานขอ้มูลของผูใ้หบ้รกิารขนส่ง ซึง่ประกอบไปดว้ยชือ่ผูโ้ดยสาร และขอ้มูลเทีย่วบนิ รวมถงึประกาศแจง้ใดๆ, 

เงือ่นไขการขนส่งทั่วไป และขอ้บงัคบัของผูใ้หบ้รกิารขนส่ง 

 

ค่าโดยสาร ระบุถงึกลุ่มสนิคา้และการบรกิารของสกูต๊ ซึง่สกูต๊ใหบ้รกิารอตัราค่าโดยสาร หลากหลายระดบั ตัง้แต่ 

การขนส่งทางอากาศส าหรบับุคคลระหว่างสองเมอืง ซึง่เป็นผลติภณัฑพ์ืน้ฐานไปจนถงึอตัราค่าโดยสารทีซ่บัซอ้นขึน้ 

โดยรวมถงึผลติภณัฑแ์ละบรกิารกอ่น ระหว่าง และ/หรอื หลงัเทีย่วบนิ 

 

ระเบยีบค่าโดยสาร หมายถงึ ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีบ่งัคบัใชก้บัการส ารองทีน่ั่งของท่าน 

ขอ้ก าหนดของประเภทราคาอาจจะแตกต่างกนัตามอตัราค่าโดยสาร สามารถคน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่

www.flyscoot.com 
 

ตารางค่าธรรมเนียม หมายถงึตารางรายการแสดงค่าธรรมเนียมปัจจบุนัทัง้หมดทีก่ าหนดโดยสกูต๊  

โดยสามารถตรวจสอบตารางค่าธรรมเนียมนีไ้ดท้ี ่www.flyscoot.com 

 

“ลูกคา้” “ท่าน” “ของท่าน” “ตวัท่านเอง” หมายถงึ บุคคลใดก็ตามทีท่ าการจองทีน่ั่ง ยกเวน้ลูกเรอื 

ทีจ่ะเดนิทาง หรอืไดเ้ดนิทางไปกบัเคร ือ่งบนิ 

 

ผูโ้ดยสารทีเ่กนิขนาด หมายถงึ ผูโ้ดยสารทีไ่ม่สามารถน่ังทีน่ั่งปกต ิในพืน้ทีร่ะหว่างพนักแขนของเกา้อีไ้ด ้

หรอืหากน่ังแลว้ มลี าตวับางส่วนเกนิไปยงัทีน่ั่งขา้งๆ                                                                                                                          

 

นโยบายกลุ่ม หมายถงึ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสกูต๊ ทีบ่งัคบัใชก้บัการส ารองทีน่ั่งของผูโ้ดยสารตัง้แต่ 10 

ท่านขึน้ไป 

 

เอกสารยนืยนัรายละเอยีดการเดนิทาง หมายถงึ เอกสารหรอืชดุเอกสารทีบ่รษิทัหรอืตวัแทน 

ทีไ่ดร้บัการอนุญาตออกใหแ้กลู่กคา้ทีจ่ะเดนิทาง ตามการจอง ซึง่ประกอบดว้ย ชือ่ผูโ้ดยสาร, ขอ้มูลเทีย่วบนิ 

และการแจง้เตอืน 

 

สกูต๊, เรา, บรษิทั,ของเรา ดว้ยวตัถุประสงคข์องเงือ่นไขการบนินี ้หมายถงึ บรษิทั Scoot Pte. Ltd. 

(ทะเบยีนเลขที ่200312665-W) รวมถงึพนักงาน และตวัแทนทุกคนทีป่ฎบิตัหินา้ทีใ่นนามของสกูต๊ 

 

https://www.flyscoot.com/th/
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สญัญาของสกูต๊ (หรอื ค าสญัญาทีเ่รามต่ีอท่าน) หมายถงึรายการสญัญาทีท่างสกูต๊ใหไ้วก้บัท่าน โดย 

สญัญาของสกูต๊สามารถคน้หาดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่www.flyscoot.com 

 

ระเบยีบขอ้บงัคบัของสกูต๊ หมายถงึ กฎระเบยีบทีอ่ยู่นอกเหนือจากเงือ่นไขเหล่านี ้ทีอ่อกเผยแพรโ่ดยสกูต๊ที ่

www.flyscoot.com และมผีลเร ิม่จากวนัแรกของการขนส่ง หรอืการออกตั๋วโดยสาร โดยขึน้อยู่กบัการบงัคบัใช ้

และขอ้ตกลงการขนส่งผูโ้ดยสาร และ/หรอื สมัภาระ โดยรวมถงึภาษีและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

สทิธพิเิศษในการถอนเงิน (Special Drawing Rights หรอื SDRs) 

หมายถงึหน่วยประกอบของสกุลเงนิทีเ่ป็นหน่วยแลกเปลีย่นอย่างเป็นทางการของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 

 

2 การบงัคบัใช ้

 

2.1 การบงัคบัใชท้ ัว่ไป 

เงือ่นไขการใหบ้รกิารขนส่งเหล่านี ้บงัคบัใชก้บัการขนส่งผูโ้ดยสารและสมัภาระส าหรบัเทีย่วบนิใดๆ ของสกูต๊ 

ทีป่รากฎในการจอง โดยใชร้หสัแทนสายการบนิ TR เวน้แต่ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 2.10 และ 2.11 

และทีอ่ืน่ในเงือ่นไขนี ้

 

2.2 การเดนิทางทีไ่ดร้บัส่วนลดค่าเดนิทาง / ไม่เสยีค่าเดนิทาง  

เวน้แต่บรษิทัจะก าหนดขอ้บงัคบัใชอ้ืน่ใด เงือ่นไขเหล่านีย้งับงัคบัใชก้บัการเดนิทาง ทีไ่ม่เสยีค่าเดนิทาง 

และการเดนิทางทีไ่ดร้บัส่วนลดค่าเดนิทางกบัสกูต๊ 

ซึง่รวมถงึการเดนิทางทีไ่ดม้าจากการใชไ้มลส์ะสมของสมาชกิ โปรแกรมส่งเสรมิการขาย หรอื รางวลัอืน่ๆ 

ดว้ย 

 

2.3 สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงแกไ้ข 

บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขเหล่านี,้ กฎระเบยีบสกูต๊ , ค ามั่นสญัญาของสกูต๊, 

ราคาค่าเดนิทางโดยสาร, อตัราค่าธรรมเนียม และเงือ่นไขค่าธรรมเนียม ในเวลาใดๆ โดยไม่ตอ้ง 

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การแกไ้ขจะส่งผลต่อการจองซึง่ท ารายการหรอืแกไ้ข หลงัจากเร ิม่การแกไ้ข 

เวน้แต่การแกไ้ขซึง่เป็นค าสัง่ของรฐับาลหรอืหน่วยงานอืน่ๆ หรอืจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพือ่ความปลอดภยั 

หรอืความมั่นคง 

 

2.4 งดการเปลีย่นแปลง 

ไม่มพีนักงานคนใดของสกูต๊ หรอืบุคคลอืน่ใด มอี านาจในการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ เหล่านี ้อย่างไรก็ตาม 

ขอ้ก าหนดนีไ้ม่มผีลต่อสทิธิข์องเราในการงดเวน้ระเบยีบค่าโดยสาร หรอืจ านวนทีส่ามารถช าระได ้

การสละสทิธต่์อกรณีใดจะไม่กอ่ใหเ้กดิการสละสทิธิใ์นกรณีอืน่ๆ 

 

2.5 ขอ้ตกลงทีใ่ชบ้งัคบัในการขนส่ง 

การขนส่งของท่านบนเทีย่วบนิใดๆ ของสกูต๊ จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี:้ 

• การส ารองทีน่ั่งและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ทีร่ะบุในเอกสารยนืยนัรายละเอยีดการเดนิทาง 

• เงือ่นไขการใหบ้รกิารขนส่งทีร่ะบุในเอกสารยนืยนัรายละเอยีดการเดนิทางของท่าน 

• กฎหมายของประเทศสงิคโปร,์ อนุสญัญาสากลต่างๆ หรอื กฎหมาย / ระเบยีบขอ้บงัคบัของรฐัอืน่ๆ 

ทีอ่าจจะบงัคบัใชก้บัเทีย่วบนิดงักล่าว 

• ขอ้ก าหนดใดๆ ของสกูต๊ทีร่วมถงึ แต่ไม่จ ากดัแค่การปฏเิสธการบนิ, การเปลีย่นแปลงตารางเวลาบนิ 

หรอืนโยบายการยกเลกิใดๆ ทีไ่ดบ้งัคบัใช ้

https://www.flyscoot.com/th/
https://www.flyscoot.com/th/
https://www.flyscoot.com/en/au-disruption-policy
https://www.flyscoot.com/en/au-disruption-policy
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• ขอ้แนะน าเฉพาะใดๆทีท่่านไดร้บัแจง้ทัง้ดว้ยลายลกัษณอ์กัษรหรอืวาจาโดยเจา้หนา้ทีข่องเรา 

2.6 กฎหมายซึง่ส าคญัทีสุ่ด 

ในกรณีทีข่อ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขใดๆ ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายบงัคบัใช,้ กฎระเบยีบของรฐั, 

ค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดใดๆทีม่ีผลต่อการเดนิทางของท่านซึง่ใหบ้รกิารโดยสกูต๊ และไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืสละสทิธิเ์น่ืองดว้ยขอ้ตกลงของคู่สญัญา ใหถ้อืว่าขอ้ก าหนดเหล่าน้ันไม่สามารถน าไปใชไ้ด ้

แมว้่าเงือ่นไขน้ันเป็นโมฆะ ก็จะไม่มผีลกระทบใดๆต่อการบงัคบัใชข้องเงือ่นไขอืน่ๆ 

 

2.7 เงื่อนไขอยู่เหนือการด าเนินงาน 

หากมเีงือ่นไขในการใหบ้รกิารขนส่งนี ้ขดัแยง้กบัการด าเนินงานใดของสกูต๊ ใหถ้อืว่าเงือ่นไขฉบบันี ้

มผีลบงัคบัใชเ้หนือขอบเขตในเร ือ่งความไม่สอดคลอ้งน้ัน 

 

2.8 การบรกิารเสรมิและการขนส่ง 

a) เราท าหนา้ทีเ่ป็นเพยีงตวัแทนของคุณเท่าน้ัน โดยทีเ่ราจะจดัการหรอืท าการจองทีน่ั่ง, ออกบตัรโดยสาร 

หรอืบตัรก านัลแทนเงนิสดใดๆ ใหก้บัการบรกิารของบุคคลทีส่าม และ/หรอื 

การขนส่งทีด่ าเนินการโดยบุคคลทีส่าม (นอกเหนือจากเทีย่วบนิทีก่ าหนด)  

b) ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบุคคลทีส่าม จะมผีลบงัคบัใช ้หากกรณีนี ้

รวมถงึขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบซึง่นอ้ยกว่าขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบทีร่ะบุในเงือ่นไขการขนส่งนี(้ดูขอ้1

3) ใหใ้ชข้อ้จ ากดัความรบัผดิชอบทีน่อ้ยกว่ากบัการเดนิทาง ทัง้หมดทีไ่ม่ไดด้ าเนินการโดยสกูต๊ 

c) หากสกูต๊ จดัการเดนิทางใหท้่านดว้ยเทีย่วบนิทีด่ าเนินการโดยเคร ือ่งบนิทีใ่ชร้หสั แทนสายการบนิอืน่ 

เราจะด าเนินการในฐานะตวัแทนส าหรบัผูข้นส่งรายอืน่เท่าน้ัน 

และเงือ่นไขการขนส่งของผูข้นส่งรายน้ันจะมผีลบงัคบัใช ้

 

2.9 ภาษา 

แมว้่าสกูต๊ จะท าการแปลเงือ่นไขเหล่านีเ้ป็นภาษาอืน่ 

การตคีวามเงือ่นไขเหล่านีใ้หย้ดึถอืนัยตามภาษาองักฤษเหนือภาษาอืน่ๆ เป็นส าคญั 

 

2.10  การบรกิารทีใ่ชร้หสัเทีย่วบนิรว่มกนั 

a) กฎระเบยีบทีร่ะบุอยู่ในเงือ่นไขการใหบ้รกิารขนส่งของสกูต๊ 

เกีย่วกบัการออกตั๋วจะถูกบงัคบัใชใ้นการบรกิารทีใ่ชร้หสัเทีย่วบนิรว่มกนับนเทีย่วบนิทีด่ าเนินการโดยผูข้

นส่งรายอืน่ อย่างไรก็ตาม 

พนัธมติรทีใ่ชร้หสัเทีย่วบนิรว่มกนัจะมขีอ้ก าหนดและเงือ่นไขเกีย่วกบัการด าเนินการของเทีย่วบนิของตนเ

อง และอาจจะแตกต่างจากขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีก่ าหนดในเงือ่นไขการบรกิารขนส่งของสกูต๊ 

ว่าดว้ยเทีย่วบนิทีด่ าเนินการโดยสกูต๊ 

ทัง้นีข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขทีพ่บในสญัญาของการขนส่งของพนัธมติรส าหรบัเทีย่วบนิพนัธมติรจะรวมอยู่

ในสญัญาของการขนส่งของสกูต๊ 

โดยอา้งองิและบงัคบัใชใ้นการบรกิารทีใ่ชร้หสัเทีย่วบนิรว่มกนัทีไ่ดจ้ดัเตรยีมโดยสกูต๊ 

บนเทีย่วบนิทีด่ าเนินการโดยพนัธมติรน้ันๆ ซึง่จะใชแ้ทนกฎระเบยีบของสกูต๊ ทีจ่ะถูกบงัคบัใชใ้นขอ้อืน่ๆ 
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ทัง้นี ้ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีอ่าจจะแตกต่างกนัระหว่างสกูต๊ และพนัธมิตร 

หมายรวมถงึแต่ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะ: 

● ผูเ้ยาวท์ีไ่ม่มผีูร้ว่มเดนิทางไปดว้ย 

● การยอมรบัสมัภาระ 

● การอนุญาตและความรบัผดิชอบ 

● การด าเนินงานทีผ่ดิปกต ิ

● การชดเชยการปฏเิสธไม่ใหข้ึน้เคร ือ่ง 

● การจ ากดัระยะเวลาในการเชค็อนิ 

● การขนส่งสตัว ์

● บรกิารออกซเิจน และ 

● การปฏเิสธการขนส่ง 

b) บนเทีย่วบนิทีใ่ชร้หสัเทีย่วบนิรว่มกนั ทีเ่ดนิทางออกจาก/ไปถงึสหรฐัอเมรกิา 

ทีเ่ราเป็นสายการบนิพาณิชย ์จะมกีารก าหนดแผนการฉุกเฉินเมือ่เกดิการล่าชา้ในการขึน้บนิ 

2.11 การใหบ้รกิารอนิเตอรไ์ลน ์

บางคร ัง้ คุณอาจเดนิทางบนบรกิารทีเ่ราขายอยู่ แต่ด าเนินการโดยผูใ้หบ้รกิารขนส่งรายอืน่ 

ภายใตห้มายเลขเทีย่วบนิ และโคด้สายการบนิของผูใ้หบ้รกิารขนส่งน้ัน การเดนิทางกบัสายการบนิอืน่ 

จะอยู่ภายใตเ้งือ่นไขการขนส่งของผูใ้หบ้รกิารขนส่งน้ันๆ ยกเวน้กรณีทีม่ปัีญหา 

และผูใ้หบ้รกิารขนส่งคอืสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ซึง่จะเป็นไปตามเงือ่นไขการขนส่งของสกูต๊ 

 
 
 

 
 
 
 

2.12 สญัญาเชา่เหมาล าเครือ่งบนิ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิารขนส่งนี ้

จะน าไปใชก้บัการขนส่งซ ึง่ด าเนินการโดยสกูต๊ภายใตส้ญัญาเชา่เหมาล าเคร ือ่งบนิ 

เวน้แต่สายการบนิจะแจง้ใหท้่านทราบเป็นอย่างอืน่  

 

3 การเตรยีมตวัเดนิทาง / ขอ้มูลของผูโ้ดยสาร 

 

3.1 การวางแผน 

a) การเตรยีมตวัและจดัการการเดนิทางทีจ่ าเป็นทัง้หมดถอืเป็นความรบัผดิชอบของผูโ้ดยสาร 

รวมไปถงึการปฏบิตัติามกฎหมายกฎระเบยีบของรฐับาล และค าสัง่อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง 

กอ่นท าการจอง ท่านควรพจิารณาและคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัหวัขอ้ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

i. ขอ้ก าหนดการเขา้เมอืง เชน่ วซีา่และเอกสารยนืยนัอืน่ๆ 

ii. ขอ้ก าหนดดา้นการแพทยเ์ชน่ การปลูกฝี/การฉีดวคัซนี และ 

iii. ขอ้มูลจดุหมายปลายทาง เชน่ ความเสีย่งดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
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b) สกูต๊อาจเตรยีมการชว่ยเหลอืทางดา้นขอ้มูลดงัทีอ่า้งองิในขอ้ 3.1a 

แต่การกระท าดงักล่าวไม่ถอืเป็นการลดภาระของท่านในเร ือ่งดงักล่าว 

c) บรษิทัฯขอแนะน าใหผู้โ้ดยสารรบัค าปรกึษาจากเจา้หนา้ทีใ่หค้ าปรกึษาในประเทศของท่าน รฐับาลทอ้งถิน่ 

และคณะกรรมการการท่องเทีย่วของรฐับาล เกีย่วกบัขอ้มูลดงัทีอ่า้งองิในขอ้ 3.1a 

d) สกู๊ตอาจท าการตลาด หรือเสนอสินคา้และบริการจากบุคคลท่ีสาม เพื่อช่วยเหลือคุณดว้ย 3.1.a 

แต่ไม่ไดห้มายถึงการปล่อยคุณจากความรับผิดชอบ หากคุณลม้เหลวในการจดัการเร่ืองท่ีจ าเป็น หรือท าตามกฏระเบียบ ขอ้บงัคบัของรัฐ 

และค าสั่ง หรือถูกปฎิเสธโดยกองตรวจคนเขา้เมืองท่ีจุดหมายปลายทาง และการช าระเงินส าหรับสินคา้และบริการนั้น 

สกู๊ตจะไม่คืนเงินค่าโดยสาร หรือค่าธรรมเนียมและภาษีท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการเดินทางไปจุดท่ีถูกปฎิเสธการเขา้เมือง หรือการถูกส่งกลบั 

การช าระเงินส าหรับสินคา้ หรือบริการ เป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้บงัคบัของบุคคลท่ีสามท่ีจดัให้บริการนั้น 

3.2 การประกนัภยัการเดนิทาง  

เน่ืองจากการเดนิทางอาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งดว้ยหลายปัจจยั 

เราขอแนะน าเป็นอย่างยิง่ใหผู้โ้ดยสารแต่ละท่านส ารองบตัรโดยสารทีม่ปีระกนัภยัการเดนิทาง 

ซึง่ครอบคลุมเหตุการณต่์างๆ เชน่ 

• การเปลีย่นแผนการเดนิทาง/การยกเลกิการเดนิทาง 

• ค่าใชจ้า่ยทางการแพทยแ์ละค่ารกัษาพยาบาล 

• การบาดเจ็บเสยีหายส่วนบุคคลหรอืการเสยีชวีติ และ 

• สมัภาระเกดิความล่าชา้, ความเสยีหาย หรอืการสูญหาย 

3.3 เด็กทีเ่ดนิทางไปกบัสกูต๊ 

a) สกูต๊ใหค้ าจ ากดัความของทารกว่าผูโ้ดยสารทีม่อีายุนอ้ยกว่าสอง(2)ปี ณ.วนัทีเ่ดนิทาง 

ทารกทีจ่ะเดนิทางตอ้งมอีายุอย่างนอ้ย8วนั และจะตอ้งเดนิทางกบัผูโ้ดยสารทีม่อีายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี 

หากทารกโดยสารโดยการน่ังบนตกั ค่าโดยสารการจองส าหรบัทารกจะเป็นไปตามตารางราคา 

การจองทีน่ั่งแยกต่างหากส าหรบัทารก ทารกจะตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (ดูขอ้ 3.6) 

ซึง่จะมกีารคดิอตัราค่าโดยสาร  

เด็กทารกตอ้งมอีายุต ่ากว่า 2 ปี (นอ้ยกว่า 24 เดอืน) ส าหรบัก าหนดการการเดนิทาง  

หากเด็กทารกมอีายุ 2 ปีกอ่นเทีย่วบนิขากลบั จะมกีารเรยีบเก็บค่าโดยสาร, ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

b) ผูโ้ดยสารตอ้งแสดงหลกัฐานแสดงอายุในการลงทะเบยีนยนืยนัการเดนิทาง 

ซึง่หลกัฐานน้ันตอ้งรวมขอ้มูลทีย่อมรบัไดโ้ดยใชดุ้ลพนิิจของบรษิทัฯแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

c) สกูต๊ ไม่อนุญาตใหน้ าเปลนอนของเด็กขึน้เคร ือ่งบนิหรอืไม่มกีารจดัเตรยีมให ้ 

d) ทีน่ั่งเด็กทีไ่ดร้บัอนุญาตใหน้ าขึน้เคร ือ่งบนิคอืแบบนิรภยัน่ังหนัหนา้เท่าน้ัน  

มเีพยีงเด็กทารกอายุระหว่างหก (6) เดอืนและนอ้ยกว่าสอง (2) ปี และเด็กทีอ่ายุนอ้ยกว่าสาม (3) 

ปีในวนัทีเ่ดนิทางสามารถใชท้ีน่ั่งนิรภยับนเคร ือ่งได ้ทัง้นี ้สกูต๊จะไม่จดัเตรยีมทีน่ั่งนิรภยัส าหรบัเด็ก 

ถา้คุณจะใชท้ีน่ั่งนิรภยัส าหรบัเด็กบนเคร ือ่งบนิ 

คุณจะตอ้งตดิตัง้และยดึทีน่ั่งนิรภยัใหเ้รยีบรอ้ยดว้ยตวัคุณเอง 

เน่ืองจากลูกเรอืของสกูต๊จะไม่สามารถชว่ยเหลอืคุณได ้ทางสกูต๊ไม่มหีนา้ทีร่บัผดิชอบต่อการบาดเจ็บ 

หรอือุบตัเิหตุ หรอืความสูญเสยี 

หรอืความเสยีหายใดๆอนัเป็นผลมาจากทีน่ั่งนิรภยัส าหรบัเด็กทีต่ดิตัง้ยดึไวอ้ย่างไม่แข็งแรงหรอือย่างไม่ป

ลอดภยัเพยีงพอ 
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e) สกูต๊ ใหค้ าจ ากดัความเด็ก ว่าเป็นผูโ้ดยสารทีม่อีายุตัง้แต่สอง (2)ปี แต่ไม่เกนิสบิสอง (12) 

ปีในวนัทีเ่ดนิทาง ซึง่จะตอ้งช าระค่าเดนิทางส าหรบัเด็กตามทีบ่งัคบัใช ้

f) สกูต๊ยอมรบัการขนส่งผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั โดยตอ้งมกีารจดัการล่วงหนา้ส าหรบับรกิาร 

และตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขของการขนส่ง ตามขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต Scoot 

ไม่ตอ้งรบัผดิต่อผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 

ในกรณีทีเ่กดิความสูญเสยีหรอืค่าใชจ้า่ยจากความผดิพลาดทีเ่กดิจากผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 

หรอืบดิา/มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

เพือ่ท าขอ้ตกลงล่วงหนา้ดงักล่าวหรอืเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่งัคบัใช ้Scoot 

นิยามค าจ ากดัความของผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงัว่าเป็นผูโ้ดยสารทีม่อีายุอย่างนอ้ยสบิสอง (12) 

ปีบรบิูรณ ์แต่ไม่เกนิสบิแปด (18) ปีบรบิูรณ ์ณ วนัทีเ่ดนิทาง 

i. ขึน้อยู่กบัขอ้ยกเลกิทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3.3f)v ดา้นล่าง 
บรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงัน้ันจ าเป็น 

ii. ผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงัตอ้งเชค็อนิกอ่นเวลาสิน้สุดของการเชค็อนิ 
และตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าของการเชค็อนิทีส่นามบนิหรอืการเชค็อนิผ่านเว็บ 
ซึง่ระบุไวใ้นแผนการเดนิทางของผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงัหรอืในเว็บไซตข์อง Scoot  

iii. ตอ้งมกีารจดัเตรยีมบรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงัล่วงหนา้ส าหรบัแต่ละส่วนของกา
รเดนิทาง (เชน่ เทีย่วบนิแรก และเทีย่วบนิต่อไป หรอืขากลบั) 
จะตอ้งมกีารกรอกแบบฟอรม์ขอรบับรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 
มาใหส้กูต๊ส าหรบัแต่ละส่วน และตอ้งมกีารแสดงแบบฟอรม์ตวัจรงิระหว่างการเชค็อนิ 
และทีเ่กท และส าหรบัเทีย่วบนิต่อเน่ือง ทีจ่ดุเช ือ่มต่อทีเ่กีย่วขอ้ง และทีเ่กท 

iv. บรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 
มใีหบ้รกิารเฉพาะในก าหนดการเดนิทางทีม่เีทีย่วบนิ ด าเนินการโดยสกูต๊ 
และก าหนดการเดนิทางทีเ่ช ือ่มต่อกนัระหว่างเทีย่วบนิสกูต๊ และสงิคโปรแ์อรไ์ลนเ์ท่าน้ัน   

v. ผูป้กครอง หรอืผูดู้แลตามกฏหมาย ส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 
อาจขอยกเลกิบรกิารดว้ยการกรอกฟอรม์ 
ขอยกเลกิบรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั มาใหส้กูต๊ ส าหรบัแต่ละส่วน (เชน่ 
เทีย่วบนิแรก และเทีย่วบนิต่อไป หรอืขากลบั) 
เอกสารตวัจรงิของแบบฟอรม์ทีก่รอกแลต้อ้งถูกแสดงทีจุ่ดเชค็อนิ และทีเ่กท 
และส าหรบัเทีย่วบนิต่อเน่ือง แสดงทีเ่กท 

vi. เอกสาร หรอืสิง่ยนืยนัตวัตนของผูป้กครอง หรอืผูดู้แลตามกฏหมาย 
ของผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั อาจถูกขอทีจ่ดุเชค็อนิ จุดเชือ่มต่อ หรอืทีเ่กท 
ส าหรบัการยนืยนัรายละเอยีดทีส่ะทอ้นอยู่ในแบบฟอรม์ขอรบับรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโ

ดยล าพงั หรอืแบบฟอรม์ขอยกเลกิบรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั (ขึน้อยู่กบักรณี) 
vii. ผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 

เดนิทางดว้ยการมแีบบฟอรม์ขอยกเลกิบรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 
ผูเ้ยาวน้ั์นจะตอ้งมาทีป่ระตูขึน้เคร ือ่งอย่างนอ้ย 60 
นาทกีอ่นก าหนดการออกเดนิทางของเทีย่วบนิน้ัน 

viii. ภายใตก้ารพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผล หรือการเกิดสาเหตุใดๆ ท่ีรวมถึง แตไ่ม่ไดจ้ ากดัแค่ท่ีระบุไวด้า้นล่าง สกู๊ตอาจ (i) 

ปฎิเสธในการพาผูเ้ยาวท่ี์เดินทางโดยล าพงัออกเดินทาง และ/หรือ (ii) น าผูเ้ยาวอ์อกจากเท่ียวบิน 

ถึงแมว่้าผูเ้ยาวจ์ะขึ้นเคร่ืองแลว้ก็ตาม: 
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• หากการจองเทีย่วบนิของผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงัไดร้บัการด าเนินการล่วงหนา้นอ้ยกว่

าสีส่บิแปด (48) ช ัว่โมง กอ่นถงึเวลาเดนิทางของผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั  
• หากแบบฟอรม์ขอรบับรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงัทีก่รอกไม่เสรจ็ 

ถูกส่งมาหาเรา หรอืเอกสารตวัจรงิไม่ไดแ้สดงทีจ่ดุเชค็อนิ 
ทีจ่ดุเช ือ่มต่อระหว่างการต่อเคร ือ่ง ทีเ่กท หรอืเมือ่ถูกรอ้งขอ 

● หากแบบฟอรม์ขอยกเลกิรบับรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงัทีก่รอกไม่เสรจ็ 
ถูกส่งมาหาเรา หรอืเอกสารตวัจรงิไม่ไดแ้สดงทีจ่ดุเชค็อนิ 
ทีจ่ดุเช ือ่มต่อระหว่างการต่อเคร ือ่ง ทีเ่กท หรอืเมือ่ถูกรอ้งขอ 

● หากมคีวามไม่เขา้กนัของขอ้มูลในแบบฟอรม์ขอรบับรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดย

ล าพงั หรอืแบบฟอรม์ขอยกเลกิบรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 
(ขึน้อยู่กบักรณี) กบัเอกสารการเดนิทางของผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 

● หากมคีวามไม่เขา้กนัของขอ้มูลในแบบฟอรม์ขอรบับรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดย

ล าพงั หรอืแบบฟอรม์ขอยกเลกิบรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 
(ขึน้อยู่กบักรณี) กบัรายละเอยีดในเอกสาร หรอืการยนืยนัตวัตนผูป้กครอง 
หรอืผูดู้แลตามกฏหมายของผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 

• หากไม่สามารถการด าเนินเอกสารหรอืการระบุตวัตนของบดิามารดาหรอืผูป้กครองตาม

กฎหมายของผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงัเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ 
• หากผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 

เดนิทางดว้ยการมแีบบฟอรม์ขอยกเลกิบรกิารส าหรบัผูเ้ยาวท์ีเ่ดนิทางโดยล าพงั 
ผูเ้ยาวน้ั์นจะตอ้งมาทีป่ระตูขึน้เคร ือ่งอย่างนอ้ย 60 
นาทกีอ่นก าหนดการออกเดนิทางของเทีย่วบนิน้ัน 

g) อตัราเด็กทารกก าหนดใหผู้โ้ดยสารทารกหน่ึงคนต่อผูโ้ดยสารตดิตามหน่ึงคน 

h) ผูป้กครองพงึระลกึไวว้่าจะตอ้งน าสิง่ของจ าเป็นส าหรบัการดูแลทารกและเด็กทัง้หมด (เชน่ อาหารเด็ก) 

มาดว้ย เน่ืองจากสิง่ของเหลา่นีไ้ม่มบีรกิารบนเคร ือ่งบนิ 

3.4 สุขภาพของท่าน  

สกูต๊ อาจปฏเิสธการใหบ้รกิารหากบรษิทัฯ 

พจิารณาว่าการเดนิทางของท่านอาจไม่ปลอดภยัส าหรบัตวัท่านเองหรอืผูโ้ดยสารทา่นอืน่ๆ ดงัน้ัน 

กอ่นท าการจองท่านควรแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบ หากท่านมอีาการเจบ็ป่วย มโีรค หรอืภาวะอืน่ๆ 

ทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อท่านหรอืผูโ้ดยสารท่านอืน่ในกรณีทีท่่านจะเดนิทาง 

a) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ท่านตอ้งแจง้บรษิทัฯใหท้ราบกอ่นการเดนิทาง อย่างนอ้ยสาม (3) วนั: 

i. หากท่านเจ็บป่วยหรอืคุณเชือ่ว่าคุณเจ็บป่วยดว้ยโรคทีส่ามารถตดิต่อกนั และแพรเ่ช ือ้ได ้  

ii. หากท่านมอีาการแพถ้ัว่ หรอื ผลติภณัฑจ์ากถัว่ 

iii. หากท่านมพีฤตกิรรมหรอืสภาพทางรา่งกายทีไ่ม่ปกตอินัเป็นผลมาจากโรคหรอืการไรค้วามสามารถ

หรอืภาวะรา่งกายไม่ปกตซิ ึง่อาจส่งผลรา้ยต่อสุขภาวะและความสะดวกสบายของผูโ้ดยสารท่านอืน่หร ื

อลูกเรอื   

iv. หากท่านมพีฤตกิรรมทีส่่อต่อความไม่ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสารท่านอืน่หรอืลูกเรอื 

หรอืเสีย่งต่อการท าใหไ้ฟลทบ์นิไม่ตรงเวลา 
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v. หากท่านตอ้งไดร้บัการดูแลทางการแพทยแ์ละ/หรอืใชอุ้ปกรณพ์เิศษเพือ่ดูแลสุขภาพระหว่างการเดนิ

ทาง 

vi. สกูต๊ ไม่สามารถใหค้ าแนะน าดา้นความพรอ้มในการเดนิทางของท่าน หากท่านมโีรคประจ าตวัหรอื 

สภาวะทางการแพทยท์ีท่ราบและปรากฏอยู่กอ่นแลว้ 

และตอ้งการเดนิทางท่านควรปฏบิตัติามค าแนะน าในใบสัง่ของแพทยป์ระจ าตวัหรอืผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสุ

ขภาพ 

b) สกูต๊ ก าหนดใหผู้โ้ดยสารมสีุขภาพแข็งแรงเพยีงพอทีจ่ะเดนิทางดว้ยตนเอง 

หรอืมผีูโ้ดยสารตดิตามท่านทีส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืทีจ่ าเป็นแกท่่าน (ดูขอ้ 3.5.a) 

c) สกูต๊อนุญาตใหน้ าถงัออกซเิจนแบบพกพา (POC) ขึน้เคร ือ่งไดแ้ต่ตอ้งมขีนาดทีเ่หมาะสม 

โดยสามารถวางไวใ้ตท้ีน่ั่งได ้ทัง้นี ้

ผูโ้ดยสารตอ้งแจง้ขอรบัความชว่ยเหลอืพเิศษผ่านทางศนูยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธ ์อย่างนอ้ยสอง (2) วนั 

กอ่นเดนิทางสามารถดูรายละเอยีดของอุปกรณถ์งัออกซเิจนพกพา (POC) 

ทีเ่ราอนุญาตใหข้ึน้เคร ือ่งไดท้ีเ่ว็บไซตข์องเรา 

d) หากท่านตัง้ครรภ ์จะตอ้งสงัเกตุการณข์อ้ควรระวงัต่อไปนี ้

i. ส าหรบัการเดนิทางภายหลงัจาก 28 สปัดาหแ์รกของการตัง้ครรภ ์

กรุณาเตรยีมใบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารรบัรองจากแพทยห์รอืผูผ้ดุงครรภท์ีข่ึน้ทะเบยีนภายใน 10 

วนักอ่นการเดนิทางของเทีย่วบนิแรก โดยระบุถงึ: 

● ก าหนดวนัคลอด 

● เป็นการตัง้ครรภเ์ดีย่วหรอิแฝด และ 

● ระยะเวลาการตัง้ครรภ ์(เป็นสปัดาห)์ และ 

● ความเหมาะสมทางรา่งกายในการขึน้บนิ 

ii. นอกเหนือจากนี ้

• หากท่านไม่มภีาวะแทรกซอ้นในการตัง้ครรภ ์

และมใีบรบัรองแพทยห์รอืเอกสารรบัรองจากแพทยห์รอืผูผ้ดุงครรภท์ีข่ึน้ทะเบยีนตามขอ้ 3.4.d) 

i., ทา่นอาจเดนิทางไดจ้นสิน้สุดสปัดาหท์ี ่36 ของการตัง้ครรภ ์ส าหรบัการตัง้ครรภเ์ดีย่ว  

หรอืจนสิน้สุดสปัดาหท์ี ่32 ส าหรบัการ ตัง้ครรภแ์ฝด (เชน่ แฝดสอง) 

โปรดรบัทราบวา่: 

● เราไม่ไดร้ะบุวา่การเดนิทางปลอดภยัส าหรบัคุณในชว่งทีคุ่ณตัง้ครรภ ์

โปรดรบัค าแนะน าอสิระทางการแพทยก์อ่นเทีย่วบนิของคุณ 

ชว่งระยะเวลาทีก่ลา่วมาขา้งตน้เป็นเพยีงขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของเราเท่าน้ัน 

● บางประเทศมกี าหนดการเขา้ประเทศของหญงิตัง้ครรภท์ีไ่ม่ไดถ้อืสญัชาตขิองประเทศน้ันๆ 

โปรดตรวจสอบกบัสถานทูตหรอืสถานกงสุลทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นการเดนิทางของคุณ 

เพือ่ใหแ้น่ใจในขอ้จ ากดั 

e) ทารกทีจ่ะเดนิทางจะตอ้งมอีายุอย่างนอ้ยแปด (8) วนั และจะตอ้งเดนิทางกบัผูโ้ดยสารทีม่อีายุไม่ต ่ากว่า 

18 ปี 

f) สกูต๊ไม่สามารถท าใหเ้ทีย่วบนิของเราปลอดจากถัว่ได ้เน่ืองจากเทีย่วบนิทีท่่านเดนิทางอาจมปีระเภทของ 

อาหารหรอืขนมทีม่ถี ัว่เป็นส่วนประกอบหรอืแปรรูปมาจากถัว่ นอกจากนีส้กูต๊ไม่สามารถรบัรองไดว้่าภาย 
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ในหอ้งโดยสารของเคร ือ่งบนิมสีภาพแวดลอ้มทีป่ราศจากสารกอ่ภูมแิพร้อ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ดงัน้ัน 

กรุณาพกยาและเวชภณัฑท์างการแพทยอ์ืน่ๆ ทีคุ่ณจ าเป็นตอ้งใชข้ณะเดนิทางโดยใส่ลงในกระเป๋าถอืส า 

หรบัพกพาขึน้เคร ือ่งของท่านเอง 

3.5 ความชว่ยเหลอืพเิศษ  

a) สกูต๊ไม่อนุญาตใหบุ้คคลใดเดนิทาง โดยไม่มผีูโ้ดยสารตดิตาม เวน้แต่บุคคลน้ัน สามารถเดนิทางไดอ้ย่ 

างปลอดภยั โดยปราศจากการชว่ยเหลอืหรอืควบคุมดูแล เราไม่มรีะบบ พนักงาน เจา้หนา้ที ่หรอืเคร ือ่ 

งมอื สิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ะรบัหนา้ทีร่บัผดิชอบส าหรบัการชว่ยเหลอืหรอืควบคุมดูแล อย่างไรก็ตา 

มเราอาจจะสามารถบรกิารความชว่ยเหลอืเฉพาะดา้น เชน่ การบรกิารรถเข็นใหผู้โ้ดยสารทีม่คีวามตอ้ง 

การในการขึน้และลงจากเคร ือ่งบนิ เป็นตน้ 

b) การตอบรบัในการใหบ้รกิารแกผู่ไ้รค้วามสามารถ, ผูท้ีเ่จบ็ป่วย 

หรอืบุคคลอืน่ทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลอืพเิศษน้ัน จะตอ้งมกีารประสานงานกบัเราลว่งหนา้ 

ผูโ้ดยสารทีส่ามารถเคลือ่นไหวไดจ้ ากดัและตอ้งการความชว่ยเหลอืทีส่นามบนิ รวมถงึ 

บรกิารเกา้อีร้ถเข็น และเคร ือ่งชว่ยยก รวมถงึผูท้ีต่อ้งการเดนิทางดว้ยรถเข็นส่วนตวั 

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้อย่างชา้ทีสุ่ด 48 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

โดยสามารถตดิต่อผ่านศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธข์องสกูต๊ (Scoot Call Centre) 

หากท่านไม่ไดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้ อาจจะส่งผลใหเ้ราไม่สามารถใหบ้รกิารได ้

เมือ่ท่านเดนิทางมาถงึทีส่นามบนิ และท่านอาจถูกปฏเิสธการเดนิทาง 

c) หากท่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปพรอ้มกบัรถเข็นส่วนตวัของท่าน กรุณาแจง้ 

ใหเ้ราทราบในชว่งทีท่ าการส ารองทีน่ั่งผ่านศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธ ์(Scoot Call Centre) 

อย่างชา้ทีสุ่ด 48 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง ส าหรบัเหตุผลดา้นความปลอดภยั 

เราไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถเข็นส่วนตวัภายในด่านตรวจคนเขา้ออก 

คุณจะตอ้งท าการเชค็อนิรถเข็นของคุณเหมอืนการเชค็อนิสมัภาระปกติ 

โดยจะไม่ถูกคดิรวมในน ้าหนักกระเป๋าทีอ่นุญาต หลงัจากเคร ือ่งถงึทีห่มาย 

คุณสามารถรบัรถเข็นส่วนตวัของคุณไดท้ีส่ายพานรบักระเป๋า 

หากคุณตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิทีส่นามบนิ ตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้อย่างชา้ทีสุ่ด 48 

ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง ผ่านศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธ ์(Scoot Call Centre) หากไม่ไดม้กีารแจง้ไว ้

เราอาจจะไม่สามารถ ล าเลยีงท่าน และ/หรอื รถเข็นของท่านเดนิทางไปกบัเราได ้

d) ภายใตข้อ้บงัคบัทางกฎหมาย 

โปรดทราบว่าทา่นอาจถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการใหบ้รกิารความชว่ยเหลอืพเิศษเหล่านี ้

ซึง่ท่านจะสามารถช าระเงนิแกผู่ใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบุคคลทีส่ามไดโ้ดยตรงทีส่นามบนิ 

หรอืแกส่กูต๊ล่วงหนา้ผ่านศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธ ์(Scoot Call Centre)  

การใหบ้รกิารนีอ้าจไม่มใีนทุกเสน้ทางบนิ เน่ืองจากปัจจยัต่างๆเชน่ ขอ้จ ากดัของสนามบนิทอ้งถิน่ 

เป็นตน้ 

e) ในขณะทีท่าง สกูต๊ ไม่รบัการขนส่งสตัว ์(ดูขอ้ 6.2) แต่จะอนุญาตส าหรบัสุนัขชว่ยเหลอืใหข้ึน้เคร ือ่งได ้

โดยจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้เมือ่ท าการส ารองทีน่ั่ง 

คุณจะตอ้งน าแผ่นรองซบัและตะกรอ้ครอบปากสุนัขทีต่รงตามขอ้ก าหนดของเรามาดว้ย 

อกีทัง้คุณตอ้งแสดงใบรบัรองการน าเขา้ 
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และ/หรอืใบอนุญาตทีไ่ดร้บัจากประเทศปลายทางเมือ่ถูกเรยีกตรวจสอบ 

หากคุณไม่ไดแ้จง้ใหเ้รารบัทราบล่วงหนา้อาจจะสง่ผลใหจ้ านวนสุนัขชว่ยเหลอืทีไ่ดร้บัอนุญาตมจี านวนจ า

กดัและสุนัขชว่ยเหลอืดงักล่าวถูกปฏเิสธการขนส่ง นอกจากนีสุ้นัขชว่ยเหลอือาจจะถูกปฏเิสธการขนส่ง 

ถา้คุณไม่ไดน้ าแผ่นรองซบัและตะกรอ้ครอบปากสุนัขมาดว้ย 

หรอืไม่สามารถแสดงใบรบัรองการน าเขา้/ใบอนุญาตทีไ่ดร้บัจากประเทศปลายทาง 

ส าหรบัผูโ้ดยสารพรอ้มดว้ยสุนัขชว่ยเหลอืทีต่อ้งการผูต้ดิตามชว่ยเหลอืจากเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิไปยงัประตู 

และ/หรอืจากเคร ือ่งบนิไปยงัหอ้งพกัผูโ้ดยสารขาเขา้ ก็มบีรกิารอ านวยความสะดวก (Meet-And-

Assist service) พรอ้มใหบ้รกิารตามตอ้งการ และอยู่ภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

ซึง่อาจจะมค่ีาธรรมเนียมเพิม่เตมิ 

f) ผูโ้ดยสารทีพ่กิารทางสายตา อาจจะเดนิทางไปกบัเทีย่วบนิสกูต๊ 

ทัง้แบบทีเ่ดนิทางอสิระคนเดยีวหรอืมผีูต้ดิตามเป็นผูใ้หญ่ทีร่ว่มเดนิทาง/ผูดู้แล 

ทัง้นีบ้รกิารอ านวยความสะดวกเป็นสิง่จ าเป็น ถา้คุณไม่มผีูต้ดิตามรว่มเดนิทาง 

และอยู่ภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ซึง่อาจจะมค่ีาธรรมเนียมการบรกิารเพิม่เตมิ 

g) ถา้คุณตอ้งการการชว่ยเหลอืพเิศษใดๆ หรอืตอ้งการแจง้ใหเ้ราทราบเกีย่วกบัสุขภาพของคุณตามขอ้ 3.4 

คุณจะตอ้งท าการส ารองทีน่ั่งผ่านทางคอลเซน็เตอรข์อง สกูต๊ 

หรอืตดิต่อคอลเซน็เตอรข์องสกูต๊ในทนัททีีไ่ดร้บัใบเสรจ็ของแผนการเดนิทางของคุณ 

ซึง่ผูโ้ดยสารทีต่อ้งการการชว่ยเหลอืพเิศษหรอืบรกิารพเิศษใดๆ ทีก่ล่าวไวใ้นขอ้ 3.5 

จะตอ้งไม่ส ารองทีน่ั่งดว้ยวธิกีารอืน่ 

3.6 ทีน่ั่งพเิศษ  

a) ส าหรบัผูโ้ดยสารทีต่อ้งการทีน่ั่งพเิศษจะตอ้งแจง้บรษิทัลว่งหนา้ อย่างชา้ทีสุ่ด 3 วนักอ่นการเดนิทาง 

ผ่านทาง Scoot Call Center สกูต๊จะคดิค่าบรกิาร ดว้ยอตัราค่าบรกิารส าหรบัผูโ้ดยสารสองท่าน 

ท่านตอ้งท าการเลอืกทีน่ั่งล่วงหนา้และช าระเงนิตามอตัราค่าโดยสารทีร่ะบุในตารางค่าโดยสารเพือ่การปร

ะกนัทีน่ั่งทีต่ดิกนั การจองตอ้งท าผา่นศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธข์องสกูต๊ 

ผูโ้ดยสารทีต่อ้งการทีน่ั่งพเิศษในการเดนิทางโดยหลายสายการบนิไม่สามารถซือ้ทีน่ั่งเพิม่เตมิผ่านวธิอีืน่

ได ้  

b) ผูโ้ดยสารทีเ่กนิขนาด จะตอ้งช าระส าหรบัทีน่ั่งเพิม่เตมิหรอืการอพัเกรดเป็น ScootPlus 

ตามราคาค่าโดยสารและค่าเลอืกทีน่ั่งส าหรบัสองทีใ่นขณะน้ัน  

ในกรณีทีไ่ม่มทีีน่ั่งว่างตดิกนัทัง้ในทีน่ั่งปกต ิหรอืไม่สามารถอพัเกรดเป็น ScootPlus 

ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งเดนิทางไปกบัเทีย่วบนิถดัไป ทีม่ทีีน่ั่งว่างสองทีต่ดิกนั หรอืเลอืกอพัเกรดเป็น 

ScootPlus หากทา่นไม่ท าตามทีร่ะบุไว ้

สกูต๊มคีวามจ าเป็นทีไ่ม่สามารถใหบ้รกิารท่านโดยสารไปกบัเราได ้ค่าโดยสาร 

และค่าธรรมเนียมกบัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจะถูกรบิไวโ้ดยไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้และ 

สกูต๊จะไม่รบัผดิชอบใดๆเพิม่เตมิส าหรบัคุณ 

3.7 การจดัทีน่ั่ง 

แมว้่าเราจะพยายามจดัสรรทีน่ั่งตามค ารอ้งการส ารองทีน่ั่งของท่าน ทางสกูต๊ 

จะไม่รบัประกนัแกท่่านในทีน่ั่งทีร่ะบุใดๆ แมว้่าท่านจะช าระเงนิส าหรบัทีน่ั่งน้ันไวแ้ลว้ รวมถงึบรกิาร 

“MaxYourSpace” เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงทีน่ั่งในเวลาใดๆ แมว้่าท่านจะได ้
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ขึน้เคร ือ่งบนิไปแลว้ก็ตาม ทัง้นี ้เน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั, การรกัษาความปลอดภยั, 

การปฏบิตังิานหรอืเหตุผลอืน่ๆ ตามดุลยพินิจของเรา 

 

3.8 ขอ้มูลส่วนตวั 

คุณไดย้อมรบัและตกลงในการใหข้อ้มูลส่วนบุคคล (รวมถงึขอ้มูลสุขภาพ เท่าทีจ่ าเป็น) แกเ่รา 

เพือ่จดุประสงคใ์นหลายดา้น ประกอบไปดว้ยการท าการจองส าหรบัการขนส่ง และการยนืยนัการจองน้ัน 

การจดัหาและพฒันาบรกิาร และสิง่อ านวยความสะดวกส่วนเสรมิ 

การอ านวยความสะดวกในขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ออก และกระบวนการต่างๆ 

ในแง่มุมของการจดัการและกฎระเบยีบการขนส่งและการเดนิทาง 

รวมถงึขอ้มูลนีจ้ะสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยหน่วยงานรฐั ทีอ่าจมกีารแชรข์อ้มูลนีใ้หห้น่วยงานรฐัอืน่ๆ 

หรอืบุคคลทีส่ามทีท่างเราไม่มอี านาจควบคุม ส าหรบัจดุประสงคเ์หล่านี ้คุณไดม้อบอ านาจใหเ้ราเก็บขอ้มูล 

ส่งต่อ และเปิดเผยภายในส านักงานของเรา และบรษิทัอืน่ๆ รวมถงึบรษิทัทีท่ าหนา้ทีข่นส่งอืน่ๆ และ/หรอื 

ผูใ้หบ้รกิารเหลา่น้ัน หรอืหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่่าในประเทศใดก็ตามแต่ การเก็บ ใช ้

และเปิดเผยขอ้มูลเหล่านีจ้ะตอ้งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของสกูต๊ ทีม่รีะบุไวท้ี ่

www.flyscoot.com อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรฐัในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

อาจมกีารรอ้งขอใหเ้ราเปิดเผยขอ้มูล หรอืเปิดอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลของคุณ และผูโ้ดยสาร 

ซึง่เราจะท าตามภายใตเ้งือ่นไขความเป็นส่วนตวัของสกูต๊ และกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

4 ค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียม 

 

4.1 การครอบคลุมของอตัราค่าโดยสาร 

อตัราค่าโดยสารทีช่ าระเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง โดยเทีย่วบนิตามทีร่ะบุในการจองของท่าน 

ระหว่างสนามบนิตน้ทางและสนามบนิปลายทางทีก่ าหนดไวเ้ทา่น้ัน โดยอตัราค่าโดยสารดงักล่าว 

ไม่รวมถงึการเดนิทางภาคพืน้ดนิระหว่างสนามบนิ, เดนิทางไปยงั/ไปจากสนามบนิ หรอืระหว่าง 

สนามบนิและเมอืงปลายทาง 

 
 

4.2 ระเบยีบค่าโดยสาร 

ระเบยีบค่าโดยสารของสกูต๊ อาจมคีวามแตกต่างกนัตามผลติภณัฑก์ารเดนิทางทีเ่ลอืก 

ทัง้นีก้รุณาตรวจสอบรายละเอยีดราคาของผลติภณัฑก์ารเดนิทางเพิม่เตมิ ซึง่ ระเบยีบค่าโดยสาร 

มผีลบงัคบัใชก้บัทุกผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ดงัรายการต่อไปนี:้ 

● ค่าโดยสารของสกูต๊ ไม่สามารถช าระคนืเงนิหรอืลดช ัน้บตัรโดยสารลงได ้ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบักฎหมายทอ้งถิน่ของประเทศน้ันๆ 

ยกเวน้จะเป็นไปตามดุลยพนิิจของสกูต๊แต่เพยีงผูเ้ดยีวในสถานการณ ์เชน่ 

การปฏเิสธการขึน้เคร ือ่งหรอืการลดช ัน้บตัรโดยสาร เน่ืองจากการส ารองทีน่ั่งเกนิในเทีย่วบนิ, 

การเปลีย่นตารางเวลาอย่างมนัียส าคญั (เปลีย่นเวลาเทีย่วบนิตัง้แต่ 4 ช ัว่โมงขึน้ไป) /ยกเลกิเทีย่วบนิ 

หรอืการขดัขวางหยุดชะงกั 

● หากท่านไม่ไดเ้ดนิทาง ทางสกูต๊ อาจช าระคนืเงนิภาษีและค่าใชจ้า่ยแกท่่านภายใตเ้งือ่นไขดงัต่อไปนี:้ 

1) จะไม่คนืเงนิภาษีหรอืค่าใชจ้า่ยทีส่กูต๊เก็บ เพือ่ช าระแกห่น่วยงานใด 

(เชน่ สนามบนิ หรอืรฐับาล) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบักฎหมายทอ้งถิน่ของประเทศน้ันๆ  

2) ท่านจะตอ้งส่งค าขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายใน 90 วนั นับจากวนัเดนิทาง 

ทีร่ะบุในการส ารองทีน่ั่งตามทีก่ าหนดไวใ้นรายการขอ้ที ่14.1 

https://www.flyscoot.com/en/privacy
https://www.flyscoot.com/en/
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3) ค่าธรรมเนียมในการจดัการตามทีร่ะบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนียมจะถูกหกัออกจากจ านวนเงนิ 

ถา้ค่าธรรมเนียมในการจดัการเกนิจ านวนเงนิคนื ก็จะไม่มเีงนิคนืให ้

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักฎหมายทีถู่กบงัคบัใช ้ 

 

4.3 ภาษีและค่าใชจ้่าย  

ท่านตอ้งช าระภาษีและค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีร่ฐับาล,สนามบนิ หรอืหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเรยีกเก็บ 

(ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “ภาษีและค่าใชจ้า่ย”) โดยภาษีและค่าใชจ้า่ยเหล่านี ้จะแสดงไวแ้ยกต่างหาก 

ในรายละเอยีดการเดนิทางของท่าน โปรดทราบว่า  ภาษแีละค่าใชจ้า่ยส่วนนี ้อาจมกีารเปลีย่นแปลง 

หรอืเรยีกเก็บภายหลงัทีท่่านท าการจอง หากภาษีและค่าใช ้จ่า่ยทีเ่รยีกเก็บ 

มกีารเปลีย่นแปลงหลงัจากทีบ่รษิทัออกรายละเอยีดการเดนิทางของท่านแลว้ 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมินี ้และหากภาษหีรอืค่าใชจ้า่ยทีท่่านช าระเมือ่ท าหารจอง 

มกีารยกเลกิ หรอืปรบัลด กอ่นการเดนิทาง ท่านจะไดร้บัสทิธใินการคนืเงนิส่วนต่างทีเ่หลอื 

หลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามทีเ่ห็นสมควร 

 

4.4 ค่าธรรมเนียม  

การช าระเงนิส าหรบัผลติภณัฑห์รอืการบรกิารใดๆ ของสกูต๊ จะไม่สามารถช าระคนืเงนิได ้ทัง้นี ้

ส่วนการช าระเงนิส าหรบัผลติภณัฑห์รอืการบรกิารใดๆจากกจิกรรมทางการตลาดทีเ่สนอโดยสกูต๊ 

แต่ด าเนินการโดยบุคคลทีส่าม จะอยู่ภายใตข้อ้ก าหนด และเงือ่นไขของผูใ้หบ้รกิารน้ันๆ  

 

4.5 การยกเวน้กฎระเบยีบ 

ภายใตเ้หตุการณท์ีจ่ าเป็นหรอืเกนิคาดคะเน  ตามรายละเอยีดทีร่ะบุดา้นล่าง 

สกูต๊อาจใชดุ้ลยพนิิจในการยกเวน้ใหผู้โ้ดยสารจากขอ้บงัคบั 4.2 และ 4.4 

และผูโ้ดยสารอาจจะยกเลกิการจองโดยไดร้บัการคนืค่าโดยสารในรูปแบบของบตัรก านัลของสายการบนิตาม

มูลค่าของค่าบตัรโดยสารแต่ไม่รวมถงึมูลค่าของการซือ้บรกิารจากบรษิทัคู่คา้ 

โดยบตัรก านัลจะใชแ้ลกและเดนิทางภายในหสบิสอง (24) เดอืน 

● ในกรณีทีส่มาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิเสยีชวีติหรอืบาดเจ็บสาหสั (นิยามไวว้่าเป็น คู่สมรส, บุตรธดิา, 

พีน่อ้งรว่มบดิามารดา, ปู่ ย่าตายาย หรอืหลาน) หรอืผูโ้ดยสาร เสยีชวีติหรอืบาดเจบ็สาหสั 

บรษิทัจะออกบตัรแทนเงนิสดเต็มจ านวน 

ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้า่ยส าหรบัผลติภณัฑแ์ละการบรกิารของบุคคลทีส่าม 

ในกรณีการเสยีชวีติของผูโ้ดยสารเกดิขึน้ กอ่นทีจ่ะเดนิทาง ทางสกูต๊ อาจจะตอ้งการหลกัฐานเอกสาร 

เชน่ ใบรบัรองทางการแพทย ์หรอืใบมรณบตัร หรอืหลกัฐานแสดงความสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

ตามแต่ดุลยพนิิจของบรษิทั 

● ในกรณีทีผู่โ้ดยสารไม่สามารถเดนิทางได ้เน่ืองจากทุพพลภาพ /เงือ่นไขทางการแพทย ์ทางสกูต๊ 

อาจจะตอ้งการหลกัฐานเอกสาร เชน่ ใบรบัรองแพทยท์ีร่ะบุว่าผูโ้ดยสาร ไม่เหมาะสมทีจ่ะเดนิทาง เป็นตน้  

● ในกรณีทีผู่โ้ดยสารไดร้บัเงนิคนืจากผูใ้หป้ระกนัการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งไม่ขอเงนิคนืจากสกูต๊ต่อ 

สกูต๊ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิบตัรคูปองใดๆทีไ่ดอ้อกใหก้อ่นหนา้นีก้บัคุณ  

และขอคนืค่าตน้ทุนในการใชคู้ปองหากเกดิกรณีทีม่กีารเรยีกรอ้งค่าสนิไหม/ขอคนืเงนิซ า้สอง 

และคุณไดต้กลงยอมรบัว่าสกูต๊ไม่มคีวามรบัผดิชอบใดๆต่อคุณ 

4.6 สกุลเงิน 



 
 

SCOOT PTE LTD      แกไ้ขลา่สดุ: 11พฤษภาคม2566 

อตัราค่าโดยสาร, ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยและภาษีทีบ่งัคบัใชใ้ดๆ จะตอ้งช าระเงนิ ในสกุลเงนิ 

ทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารค่าเดนิทางของเรา เวน้แต่ว่าเราจะก าหนดเป็นอย่างอืน่ 

 

5 การส ารองทีน่ั่ง/การช าระเงิน 

 

5.1 การยนืยนัการส ารองทีน่ั่ง 

การส ารองทีน่ั่งจะเสรจ็สมบูรณเ์มือ่สกูต๊ หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากบรษิทัฯ 

ไดย้นืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้ บรษิทัฯ จะออกเอกสารยนืยนัการเดนิทาง ส าหรบัการจอง 

ทีท่ ากบัสกูต๊โดยตรง หากมกีารรอ้งขอ ผูแ้ทนซึง่ไดร้บัการอนุญาต สามารถออกเอกสาร 

ยนืยนัก าหนดการเดนิทางใหแ้กท่่านได ้เวน้แต่มกีารระบุเป็นอย่างอืน่ การยนืยนัการจองจะมขีึน้ 

เมือ่สกูต๊ไดร้บัการช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้ นอกจากการจองแลว้ ท่านตอ้งมาลงทะเบยีนการเดนิทาง (เชค็อนิ) 

รบับตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งบนิ และแสดงเอกสารทีจ่ าเป็นทัง้หมด (เชน่ หนังสอืเดนิทาง) 

เพือ่ขึน้เคร ือ่งบนิของสกูต๊ ท่านอาจถูกขอใหแ้สดงบตัรเครดติทีใ่ชใ้นการจอง  

 

5.2 การช าระเงิน 

สกูต๊ หรอื ตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของสกูต๊ จะแจง้ใหท้่านทราบเกีย่วกบัวธิกีารช าระเงนิ โดยการ 

ช าระเงนิจะตอ้งจดัการในเวลาทีส่ ารองทีน่ั่ง เวน้แต่วธิกีารช าระเงนิทีเ่ลอืก หรอืนโยบายการจอง 

แบบกลุ่มคณะทีม่ีการอนุญาตไว ้ถา้ระยะเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาตอยู่ระหว่างการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ 

เราหรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของเรา จะระบุระยะเวลาใหก้บัท่าน ส าหรบัการส ารองทีน่ั่งใดๆ ในกรณี 

ทีไ่ม่ไดร้บัการช าระเงนิเต็มจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด การส ารองทีน่ั่งน้ันจะถูกยกเลกิ 

และหากมกีารช าระเงนิบางสว่นแลว้ ท่านจะถูกปรบัเงนิค่าโดยสาร 

และมค่ีาธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยไม่ไดร้บัเงนิคนื 

และท่านยอมรบัว่าทางสกูต๊จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทางสกูต๊ อาจใชดุ้ลยพนิิจของบรษิทัฯแต่ผูเ้ดยีว 

ในการท ารายการการจองของท่านอกีคร ัง้ ในอตัราค่าธรรมเนียมและค่าโดยสารทีแ่ตกต่างกนั 

 

5.3 ความสมบูรณข์องการส ารองทีน่ั่ง 

การจองถอืเป็นหลกัฐานทีเ่พยีงพอของสญัญาระหว่างสายการบนิ สกูต๊ และผูโ้ดยสาร 

เทีย่วบนิของลูกคา้ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของเทีย่วบนิและขอ้บ่งช ีใ้ดๆ ทีไ่ดร้บัอนุญาตโดยหรอืในนามของ สกูต๊ 

แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

บรษิทัฯไม่อนุญาตใหม้กีารส ารองทีน่ั่งแบบเปิดชว่งเวลาเดนิทาง ทัง้นีท้่านจะตอ้งยนืยนั ระบุเทีย่วบนิ 

และวนัทีเ่ดนิทางในการส ารองทีน่ั่ง 

การจองน้ันจะมผีลสมบูรณเ์มือ่ถูกตอ้งตามชือ่ของลูกคา้และเทีย่วบนิทีร่ะบุในแผนการเดนิทางเท่าน้ัน 

 

5.4 การโอนการส ารองทีน่ั่ง 

การส ารองทีน่ั่งไม่สามารถโอน เปลีย่นแปลงใหก้บัผูอ้ืน่ได ้เวน้แต่ ไดร้บัอนุญาตตามกฎระเบยีบ 

และตอ้งช าระเงนิค่าธรรมเนียมและค่าโดยสารส่วนต่างตามกฎเกณฑ ์ในกรณีทีอ่นุญาใหม้กีารโอนได ้

การส ารองทีน่ั่งน้ันจะโอนได ้ในกรณีทีเ่ทีย่วบนิดงักล่าว ยงัไม่ไดเ้ร ิม่เดนิทางแลว้เท่าน้ัน ท่านไม่สามารถขาย, 

แลกเปลีย่น หรอื ใหก้ารส ารองทีน่ั่งน้ัน เป็นของขวญัได ้บรษิทัฯจะปฏเิสธ บุคคลอืน่ ทีแ่สดงตนเพือ่เดนิทาง 

ภายใตก้ารส ารองทีน่ั่ง ของท่าน ยิง่ไปกว่าน้ัน อตัราค่าโดยสาร, ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยทัง้หมดจะถูกยดึ 

เป็นค่าปรบั และรายชือ่ของผูโ้ดยสารจะตอ้งตรงกบัชือ่ บนเอกสารทางราชการในการเดนิทาง เชน่ 

หนังสอืเดนิทางของท่านดว้ย 

 

5.5 การเปลีย่นแปลงการส ารองทีน่ั่ง 
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บรษิทัฯ ไม่อนุญาตใหม้กีารเปลีย่นแปลงทีไ่ม่เสยีค่าธรรมเนียม และ/หรอืการเปลีย่นแปลง 

แบบเปิดชว่งเวลาเดนิทาง ขอ้ตกลงและเงือ่นไขอืน่ๆ ส าหรบัการเปลีย่นแปลง ในการส ารองทีน่ั่ง 

ขึน้อยู่กบัผลติภณัฑก์ารเดนิทางทีท่่านเลอืก โดยระบุไวใ้นการส ารองทีน่ั่งของท่าน 

กรุณาตรวจสอบกฎระเบยีบ และขอ้มูลรายละเอยีดเพิม่เตมิ ส าหรบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

ทีท่่านไดท้ าการส ารองไว ้โดยทั่วไป ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง ขอบเขตของการเปลีย่นแปลง จะมจี ากดั 

และจะตอ้งช าระเงนิค่าธรรมเนียมการเปลีย่นแปลง ค่าโดยสารส่วนต่างของการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ 

หากมกีารเปลีย่นแปลงการจอง จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ หากราคาใหม่น้ันต ่ากว่า 

นอกจากมกีารระบุตามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของภาครฐัในกรณีของสายการบนิพนัธมติร 

หรอือนิเตอรไ์ลนท์ีใ่ชร้หสัสายการบนิรว่มกนั ท่านไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทาง, เวลา หรอืเมอืงตน้ทาง 

ปลายทางได ้

 

ทัง้นีท้่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการเก็บรกัษารหสัอา้งองิการส ารองทีน่ั่งของท่านใหป้ลอดภยั 

และการใชง้านการแกไ้ข เชน่ ผ่านฟังกช์ ัน่ Manage My Booking ในเวบไซต ์

ไม่ว่าท่านจะทราบหรอืยนิยอมหรอืไม่ โดยทางสกูต๊ จะไม่รบัผดิชอบส าหรบัการสูญเสยี, ความเสยีหาย 

และค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการเปิดเผย หรอืการใชร้หสัอา้งองิการส ารองทีน่ั่ง 

ของท่านโดยไม่ไดร้บัอนุญาตใดๆ 

 

6 สมัภาระ 

 

6.1 สมัภาระทีไ่ดร้บัอนุญาต  

a) ผูโ้ดยสารสามารถน าสมัภาระพกพาตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิในจ านวนจ ากดั 

โดยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขเหล่านี ้(ดูขอ้ 6.2 และ 6.3) และกฎระเบยีบของสนิคา้ประเภทต่างๆ 

ทีถู่กระบุอยู่ในรายละเอยีดการเดนิทางของท่าน (ดูกฎระเบยีบค่าโดยสาร) ทัง้นีท้ารกทีไ่ม่มทีีน่ั่ง 

จะไม่มสีทิธิใ์หน้ าสมัภาระพกพาขึน้เคร ือ่งบนิได ้

b) สมัภาระทีผ่่านการลงทะเบยีนตรวจสอบ และไดร้บัอนุญาตจะแตกต่างกนัไป ตามผลติภณัฑก์ารเดนิทาง 

โดยผลติภณัฑบ์างประเภท จะไม่ไดร้บัสทิธใินการเป็นสมัภาระพกพาตดิตวัขึน้เครอืง 

และผลติภณัฑบ์างประเภท อาจมค่ีาธรรมเนียมขัน้ต ่าส าหรบัการลงทะเบยีน 

โดยท่านสามารถตรวจสอบสทิธขิองท่านไดท้ีร่ายละเอยีดการเดนิทางของท่าน 

กรุณาตรวจสอบกฎระเบยีบ และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ โดยสมัภาระทีผ่่านการลงทะเบยีนตรวจสอบแลว้ 

จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขเหล่านี ้ทัง้นี ้ทารกทีไ่ม่ไดจ้องทีน่ั่งจะไม่มสีทิธิใ์หน้ าสมัภาระพกพา 

ขึน้เคร ือ่งบนิได ้ 

c) หากสกูต๊ อนุญาตหรอืตอ้งการใหซ้ ือ้ทีน่ั่งพเิศษเพิม่เตมิ ทีน่ั่งเหล่านีจ้ะไม่รวมสมัภาระทีไ่ดร้บัอนุญาต 

ทัง้สมัภาระขึน้เคร ือ่งและสมัภาระทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ 

d) ส าหรบัการเดนิทางระหว่างสายการบนิหรอือนิเตอรไ์ลนน้ั์น สมัภาระทีไ่ดร้บัอนุญาต 

จะถูกก าหนดโดยแต่ละชว่งของการเดนิทาง โดยสมัภาระทีเ่กนิก าหนด อาจจะอนุญาต 

ใหข้นส่งไปดว้ยได ้โดยจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างหาก 

ตามเกณฑข์องแต่ละชว่งของการเดนิทาง 

6.2 สิง่ของตอ้งหา้ม  

สกูต๊ไม่อนุญาตใหม้กีารขนส่งหรอืน าสิง่ของต่อไปนีข้ึน้เคร ือ่งบนิไปกบัสมัภาระพกพา หรอื 

สมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีน 
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● สิง่ของต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้บัการบรรจอุย่างเหมาะสมในกระเป๋าสมัภาระหรอืในภาชนะใส่ของอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม 

ทัง้นีเ้พือ่ใหม้ั่นใจว่าการเดนิทางจะมคีวามปลอดภยั และไดร้บัการดูแลและจดัการอย่างปกต ิ

● สิง่ของตอ้งหา้มตามกฎหมาย, ขอ้บงัคบัและค าสัง่ตามกฎหมายในประเทศ หรอืกฎหมายระหว่างประเทศ; 

● อาวุธประเภทต่างๆ รวมลูกกระสุน 

● วตัถุระเบดิ, แกส๊ไวไฟหรอืไม่ไวไฟ (เชน่ กระป๋องสสีเปรย ์แกส๊บวิเทน เช ือ้เพลงิเตมิเพือ่จดุไฟ), 

สารท าความเย็น (เชน่ กระบอกแกส๊ส าหรบัประดาน ้า ไนโตรเจนเหลว), ของเหลวไวไฟ (เชน่ ส ีทนิเนอร ์

ตวัท าละลาย), ของแข็งไวไฟ (เชน่ ไมข้ดีไฟ ไฟแชค็), สารอนิทรยีเ์ปอรอ์อกไซด ์(เชน่ เรซนิ), สารพษิ, 

สารทีม่เีช ือ้โรคปนเป้ือน (เชน่ ไวรสั แบคทเีรยี), วสัดุกมัมนัตรงัส ี(เชน่ เรเดยีม), สารกดักรอ่น (เชน่ 

กรด แอลคาไล ปรอท เคร ือ่งวดัอุณหภูม)ิ, สารแม่เหล็ก, สารออกซไิดส ์(เชน่ สารฟอกขาว) 

● สิง่ของทีส่ามารถสรา้งอนัตรายต่อเคร ือ่งบนิหรอืคนหรอืทรพัยส์นิทีน่ าขึน้เคร ือ่งบนิ 

หรอืสิง่ของทีอ่าจจะกลายเป็นอนัตรายหรอืเป็นอนัตรายในภายหลงั เชน่รายการต่างๆ 

เหล่าน้ันทีร่ะบุในขอ้ก าหนดการขนส่งสนิคา้อนัตรายทางอากาศขององคก์รการบนิระหว่างประเทศ 

(IATA) สามารถขอขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากสกูต๊ 

● สิง่ของทีเ่ราพจิารณาดว้ยเหตุผลว่า ไม่เหมาะสมส าหรบัการขนส่ง เน่ืองจากเป็นอนัตราย, ไม่ปลอดภยั 

หรอืเน่ืองดว้ยน ้าหนัก, ขนาด, รูปรา่ง ลกัษณะไม่เหมาะสม หรอืแตกหกัง่ายหรอืเน่าเสยีง่าย 

● ซากศพมนุษยห์รอืซากสตัว ์

● สตัว ์(นอกจากสุนัขน าทางบนเทีย่วบนิ ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3.5) 

● กระเป๋าเดนิทางและกระเป๋าเอกสารขนาดเลก้ทีบ่รรจวุตัถุอนัตราย เชน่ แบตเตอร ีล่เิธยีม 

หรอือุปกรณเ์กีย่วกบัดอกไมไ้ฟ และ 

● อุปกรณป้์องกนัตวั เชน่ สเปรยพ์รกิ, สเปรยพ์รกิไทย และอืน่ๆ ซึง่บรรจสุาร 

ทีท่ าใหร้ะคายเคอืงหรอืสารทีม่อีนัตราย ลว้นเป็นสิง่ตอ้งหา้ม 

หากเราพบวา่ท่านพกพาสิง่ของตอ้งหา้มขึน้เคร ือ่ง เราอาจจะด าเนินการ ตามทีเ่ราพจิารณาวา่ 

เหมาะสมและสมเหตุสมผลในสถานการณด์งักล่าว รวมถงึการทิง้สิง่ของดงักล่าว โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้่านทราบ 

ซึง่ทางสกูต๊ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญเสยี หรอืความเสยีหาย ทีเ่กดิขึน้กบัสิง่ของตอ้งหา้ม 

หากสิง่ของเหลา่น้ันถูกน าขึน้เคร ือ่งแมว้่าจะเป็นสิง่ของตอ้งหา้ม 
 
 

6.3 ขอ้จ ากดัส าหรบัสมัภาระพกพาขึน้เครือ่ง  

a) สมัภาระขึน้เคร ือ่งทัง้หมดตอ้งเป็นไปตามกฎเร ือ่งขนาดและน ้าหนัก นอกจากระบุเป็นอืน่ทีน่ี่ 

หรอืมคี าแนะน าอืน่ๆ จากเรา  ผูโ้ดยสารช ัน้ประหยดั และ ScootPlus สามารถถอืสมัภาระขึน้เคร ือ่งไดสู้งสุด 

2 ชิน้ น ้าหนักรวมไม่เกนิ 10 และ 15 กโิลกรมั ตามล าดบั ไม่มนี ้าหนักสมัภาระส าหรบัเด็กทารก 

ไม่เกีย่วกบัว่าจะอยู่คลาสไหน คุณสามารถถอืสมัภาระขึน้เคร ือ่งได ้1 ชิน้ โดยตอ้งไม่เกนิ 54 ซม. x 38 ซม. 

x 23 ซม. (ขนาดรวมตอ้งไม่เกนิ 115 ซม.) 

สมัภาระขึน้เคร ือ่งนีต้อ้งมขีนาดพอดกีบัชอ่งใส่สมัภาระบนเคร ือ่งบนิ 

สมัภาระชิน้เล็กกว่าอืน่ๆตอ้งมขีนาดไม่เกนิ 40 ซม. x 30 ซม. x 10 ซม. 

และตอ้งมขีนาดพอดกีบัการวางไวข้า้งใตท้ีน่ั่งดา้นหนา้คุณ ในสมัภาระตอ้งไม่มมีดี, ของมคีม 

หรอืสิง่ทีส่ามารถใชต้ดั ไม่ว่าจะชนิดไหน หรอืวสัุดุเป็นเหล็กหรอืไม่, เข็มถกั และอุปกรณก์ฬีา 

ตอ้งใส่ไวใ้นสมัภาระเชค็อนิ สิง่ของเหล่านีไ้ม่ไดร้บัอนุญาตใหบ้รรจใุนสมัภาระขึน้เคร ือ่ง 

หรอืพกพาตดิตวัไปกบัท่านได ้หากไม่ปฏบิตัติาม สิง่ของเหล่านี ้จะถูกน าออก 

โดยไม่มกีารแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ และไม่มกีารส่งคนื นอกจากระบุเป็นอืน่ทีน่ี่ หรอืมคี าแนะน าอืน่ๆ 

จากเรา  สมัภาระทีม่ลีกัษณะแปลก แต่มีขนาดและน ้าหนักอยู่ภายใตข้อ้ก าหนด 

สามารถเป็นสมัภาระพกพาขึน้เคร ือ่ง และเก็บไวบ้นชอ่งเก็บของเหนือศรีษะได ้ถา้มพีืน้ทีว่่างเพยีงพอ 

https://www.flyscoot.com/th/fly-scoot/before-you-fly/baggage
https://www.flyscoot.com/th/fly-scoot/before-you-fly/baggage


 
 

SCOOT PTE LTD      แกไ้ขลา่สดุ: 11พฤษภาคม2566 

น ้าหนักของวตัถุน้ันจะถูกนับเป็นส่วนหน่ึงของน ้าหนักสมัภาระทีไ่ดร้บัอนุญาตใหน้ าขึน้เคร ือ่ง 

ถา้วตัถุน้ันไม่สามารถเก็บไวใ้นชอ่งเก็บของเหนือศรีษะได ้ก็จ าเป็นตอ้งผ่านการเชค็อนิ 

และจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมสมัภาระส่วนเกนิตามทีก่ าหนดไวใ้นตารางค่าธรรมเนียม 

หรอืผูกและยดึไวก้บัทีน่ั่งถา้มขีนาดและน ้าหนักเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

โดยจะมค่ีาใชจ้า่ยเท่ากบัอตัราค่าโดยสารส าหรบัหน่ึงทา่นและค่าธรรมเนียมการเลอืกทีน่ั่งตามทีร่ะบุในตาราง

ค่าธรรมเนียม โดยอนุญาตใหม้วีตัถุไดสู้งสุดสอง (2) ชิน้ต่อเคร ือ่งบนิ 

ซึง่วตัถุทีม่ลีกัษณะแปลกทัง้หมดจะตอ้งไดร้บัการบรรจใุนกล่องอ่อนหรอืแข็งอย่างเหมาะสม 

a) ผูโ้ดยสารทีพ่กพาเข็มฉีดยาใตผ้วิหนัง ตอ้งส าแดง ณ จดุตรวจสอบ 

หากเป็นไปไดจ้ะตอ้งแสดงเอกสารหรอื หลกัฐานระบุตวัตนเพือ่ยนืยนัสภาวะทางการแพทยข์องผูโ้ดยสาร 

รวมถงึมกีารตดิป้ายแสดงชนิดของยาชือ่ผูผ้ลติ 

ฉลากยาบนบรรจภุณัฑข์องยาทีพ่กพากรุณาตดิต่อสกูต๊หากท่านมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ 

b) สกูต๊ ไม่รบัผดิชอบต่อสิง่ของใดๆ ทีเ่ราปฏเิสธการขนส่ง และไม่ไดร้บัการขนส่ง 

เป็นสมัภาระพกพาทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ เราจะไม่รบัผดิชอบ หรอืมภีาระผูกพนัใดๆ 

ต่อสิง่ของทีถู่กน าออกมาจากสมัภาระของท่าน โดยเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัสนามบนิ 

ทีป่ฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

c) คุณจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสมัภาระทีไ่ม่ไดผ้่านการเชค็อนิมคีวามแข็งแรงคงทนและปลอดภยัเพยีงพ

อ ทีจ่ะทนต่อความรุนแรงตามปกตขิองการขนส่งทางอากาศโดยไม่เกดิความเสยีหาย 

(ยกเวน้การสกึหรอและฉีกขาด) และถูกล็อคไวอ้ย่างเหมาะสม 

d) สิง่ของพเิศษทีไ่ม่ถอืเป็นสมัภาระพกพาและไม่สามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้แต่สามารถโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 

โดยจะไม่นับรวมในน ้าหนักสมัภาระทีไ่ดซ้ ือ้มา ทีร่ะบุในขอ้ 6.1b) สิง่ของพเิศษ หมายถงึ  

i. เปลเด็ก 

ii. ทีน่ั่งทารกในรถยนต ์(car seat) 

iii. รถเข็นเด็ก 

iv. อุปกรณช์ว่ยเดนิ 

v. ไมค้ า้ยนั* และ 

vi. เกา้อีร้ถเข็น  

*อาจจะไดร้บัอนุญาตใิหถ้อืขึน้เคร ือ่ง แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัในขอ้  

6.3 a.) รวมถงึการผา่นการตรวจการรกัษาความปลอดภยั รวมถงึการยอมรบัจากเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

e) สกูต๊ ขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบสิง่ของทีบ่รรจใุนสมัภาระขึน้เคร ือ่ง โดยไม่ค านึงถงึ 

ชนิดหรอืประเภทของสมัภาระขึน้เคร ือ่ง รวมถงึสมัภาระ ทีอ่ยู่ในกลุ่มประเภท กระเป๋าขึน้เคร ือ่ง 

ทีช่ าระเงนิเป็นพเิศษ ทัง้นี ้จงึแนะน าใหผู้โ้ดยสารขึน้เคร ือ่ง กอ่นเวลาทีก่ าหนดไว ้

f) ส าหรบัการเดนิทางแบบอนิเตอรไ์ลน ์นโยบายสมัภาระขึน้เคร ือ่งของผูข้นส่งทีป่ฏบิตังิาน 

จะถูกบงัคบัใชต้ามแต่ละส่วนของเทีย่วบนิ 

6.4 ขอ้จ ากดัส าหรบัสมัภาระทีต่อ้งเชค็อนิ  

a) ท่านจะตอ้งไม่รวมสิง่ของต่อไปนีใ้นสมัภาระทีเ่ชค็อนิ 

i. สิง่ของทีแ่ตกหกัง่าย, เปราะบาง หรอืเน่าเสยีได ้
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ii. คอมพวิเตอร ์

iii. สิง่ของมค่ีา เชน่ เงนิ, เคร ือ่งประดบั, โลหะมค่ีา, เคร ือ่งเงนิ 

iv. เอกสารการเจรจา, ใบรบัรองหุน้, เอกสารหลกัทรพัยห์รอืเอกสารส าคญัอืน่ๆ 

v. กลอ้งถ่ายรูป 

vi. อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกสส์่วนบุคคล 

vii. บุหร ีอ่เิล็กทรอนิกส ์

viii. สิง่ของทางธรุกจิ หรอืเอกสารทางธรุกจิ หรอื 

ix. หนังสอืเดนิทาง และเอกสารการเดนิทางอืน่ๆ 

b) เน่ืองดว้ยการรบัผดิชอบของสกูต๊มจี ากดั (ดูขอ้ 6.5, 13 และ 14) เราจะไม่รบัผดิชอบ ซึง่เหตุทีม่าถงึ 

ความไม่สะดวก ตน้ทุน, ค่าใชจ้า่ย หรอืการสูญเสยี หรอืความเสยีหายทีท่่านไดร้บั อนัเป็นผลมาจาก 

การทีส่ิง่ของเหลา่น้ันเสยีหาย, ล่าชา้ หรอืสูญหาย หากท่านละเลยขอ้ก าหนดของเรา 

และน าสิง่ของเหล่าน้ันรวมอยู่ในสมัภาระทีล่งทะเบยีนแลว้ ไม่วา่จะดว้ยการรบัทราบของเรา หรอืไม่ก็ตาม 

สิง่ของเหล่าน้ัน ควรจะพกพาเป็นสมัภาระขึน้เคร ือ่ง ทัง้นี ้ท่านยงัคงตอ้งปฏบิตั ิ

ตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัขนาดและน ้าหนักของสมัภาระ 

c) สมัภาระ ทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ทัง้หมด จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยขนาด และน ้าหนัก 

ทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด หากในการตรวจประเมนิของเราพบวา่ มวีตัถุแปลกประหลาด 

หรอืวตัถุค่อนขา้งใหญ่และอาจเกดิความเสยีหาย รวมถงึอุปกรณก์ฬีา สมัภาระน้ัน จะถูกแยกออกมา 

และ/หรอืถูกก าหนดค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิตามตารางค่าธรรมเนียม 

d) คุณตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสมัภาระเชค็อนิของคุณมคีวามทนทานเพยีงพอ 

และปลอดภยัเป็นอย่างดทีีจ่ะทนทานต่อความรุนแรงตามปกตขิองการขนส่งทางอากาศโดยไม่เกดิความเสี

ยหาย (ยกเวน้การสกึหรอและฉีกขาด) และถูกล็อคไวอ้ย่างเหมาะสม 

e) เน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ทางสกูต๊ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่ยอมรบั วตัถุใดๆ 

ทีม่นี ้าหนักเกนิ 32 กโิลกรมั เป็นสมัภาระเชค็อนิแลว้ 

f) เราไม่มกีารจดัเตรยีมการโอนยา้ยสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีนแลว้ ระหวา่งเทีย่วบนิของ สกูต๊ 

หรอืระหว่างเทีย่วบนิของ สกูต๊ กบัสายการบนิอืน่ ยกเวน้แต่ว่า จะมกีารก าหนด ระบุในขอ้ 9.5 

จงึเป็นหนา้ทีข่องท่านทีจ่ะใชบ้รกิารการยา้ยโอนสมัภาระ 

หรอืรบัสมัภาระทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้ไปตรวจสอบอกีคร ัง้ส าหรบัเทีย่วบนิถดัไป 

ในการตรวจสอบสมัภาระ ทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ของท่านอกีคร ัง้น้ัน ท่านจ าเป็นตอ้ง ผ่านกระบวนการ 

การตรวจคนเขา้เมอืงและกระบวนการศุลกากรทีส่นามบนิเชือ่มต่อน้ันๆ  

และจะเป็นหนา้ทีร่บัผดิชอบของท่านในการทีจ่ะตอ้งมั่นใจว่า ทา่นมวีซีา่ และเอกสาร การเดนิทาง 

ทีก่ าหนดทัง้หมด 

6.5 สิง่ของมค่ีา  

สกูต๊ไม่มขีอ้เสนอหรอืจดัเตรยีมบรกิารส าหรบัของมมีูลค่าหรอืประกนัภยั เราจะไม่รบัผดิชอบ ส าหรบัตน้ทุน, 

ค่าใชจ้า่ย, การสูญหาย หรอืความสูญเสยีทีท่่านไดร้บั อนัเป็นผลมาจากทีข่องมค่ีา 

ของท่านเสยีหายหรอืสูญหาย 

 

6.6 สมัภาระส่วนเกนิ 
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เพือ่ความปลอดภยั ท่านไม่สามารถน าสมัภาระพกพาขึน้เคร ือ่งบนิไดม้ากกว่าทีก่ าหนดตาม (ขอ้6.1) 

ถา้ท่านเชค็อนิสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีน เกนิกว่าทีไ่ดร้บัอนุญาต 

เราอาจจะยอมรบัส่วนเกนิน้ันโดยจะมีค่าธรรมเนียม ตามดุลยพนิิจของเรา 

และขึน้อยู่กบัน ้าหนักโหลดของเคร ือ่งบนิ กรุณา ดูตารางค่าธรรมเนียม ส าหรบัรายละเอยีด 

 

6.7 การคน้หา/การรกัษาความปลอดภยั 

a) พนักงาน/เจา้หนา้ที ่ของ สกูต๊, สนามบนิ และรฐั อาจจะ 

i. ก าหนดใหท้่านไดร้บัการคน้เสือ้ผา้และรา่งกาย 

ii. ก าหนดใหท้่านไดร้บัการคน้หรอืตรวจสอบสมัภาระ และ 

iii. คน้หาหรอืตรวจสอบสมัภาระของท่านไม่ว่าจะมที่านอยู่ดว้ยหรอืไม่ 

b) เน่ืองดว้ยผลจากการคน้หา หรอืหากท่านปฏเิสธทีจ่ะถูกคน้หรอืคน้สมัภาระของท่าน เราอาจจะ 

ปฏเิสธไม่ใหท้่านและสมัภาระของท่านขึน้เคร ือ่ง และอาจจะส่งสมัภาระของท่าน ใหก้บัเจา้หนา้ทีร่ฐั 

หรอืเจา้หนา้ทีส่นามบนิ ในเหตุการณท์ีเ่ราปฏเิสธไม่ใหท้่านขึน้เคร ือ่ง หลงัจากการปฏเิสธของท่าน 

ตั๋วของท่านก็จะถูกยกเลกิโดยไม่ไดร้บัเงนิคนื ตามดุลยพินิจ ของทางสกูต๊ 

c) หากการตรวจคน้หรอืตรวจสอบก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกต่วัท่าน หรอืการตรวจคน้หรอืตรวจสอบ 

หรอืเอ็กซเรยก์อ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกส่มัภาระของท่าน บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายน้ันๆ 

หากเกนิกว่าทีก่ าหนดไวใ้นอนุสญัญาหรอืกฎหมายทีม่ีผลบงัคบัใช ้

 

7 การเชค็อนิ/การขึน้เครือ่ง 

7.1 ก าหนดเวลาการเชค็อนิ 

ก าหนดเวลาการเชค็อนิจะถูกใชง้านและจะบงัคบัใชอ้ย่างเครง่ครดัท่านตอ้งเชค็อนิกอ่นก าหนดเวลาเชค็อนิ 

และปฏบิตัติามค าชีแ้นะดา้นการเชค็อนิทางสนามบนิหรอืทางเว็บไซต ์

ซึง่มอียู่ในแผนการเดนิทางของท่านหรอืในเว็บไซตข์องเรา ท่านอาจตอ้งมบีตัรเครดติเพือ่ใชใ้นการจองดว้ย 

เวน้เสยีแต่ว่าจะมรีะบุเป็นอย่างอืน่ ส าหรบัการต่อเคร ือ่ง 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเชค็อนิในแต่ละส่วนของเทีย่วบนิตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว ้

ท่านจ าเป็นตอ้งจดัการกบักระบวนการ การตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรทีส่นามบนิเชือ่มต่อ 

ทัง้นีเ้ป็นหนา้ทีร่บัผดิชอบของท่าน ทีจ่ะตอ้งมั่นใจว่า ทา่นมวีซีา่และเอกสารการเดนิทางทีจ่ าเป็นทัง้หมด 

 

7.2 บอรด์ดิง้พาส และป้ายสมัภาระ 

เราจะออกบอรด์ดิง้พาสและป้ายสมัภาระ ส าหรบัสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีน 

กรุณาตรวจใหม้ั่นใจว่าท่านเก็บรกัษาเอกสารเหลา่นีก้บัท่าน จนกระทั่ง ท่านเสรจ็สิน้ การเดนิทางกบัสกูต๊ 

 

7.3 ก าหนดเวลาการขึน้เครือ่ง 

ท่านจ าเป็นตอ้งอยู่ทีป่ระตูขึน้เคร ือ่ง อย่างนอ้ยสีส่บิหา้ (45) นาท ีกอ่นก าหนดเวลาออก 

ของเทีย่วบนิของท่าน 

 

7.4 การปฏเิสธการเดนิทาง 

ถา้ท่านพลาดก าหนดเวลาทีร่ะบุในขอ้ 7.1 และ/หรอื 7.3 อาจจะสง่ผลใหส้กูต๊ ไม่สามารถยอมรบั 

ใหท้่านเดนิทาง ในกรณีดงักล่าว อตัราค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียม กบัค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

อาจจะถูกรบิเป็นค่าปรบัโดยไม่ไดร้บัเงนิคนื ตามแต่ดุลยพนิิจ ของทางสกูต๊ 
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8. การปฏเิสธการขนส่ง/การปฏเิสธการขึน้เครือ่งบนิ  

 

8.1 สทิธิใ์นการปฏเิสธการขนส่ง  

แมว้่าท่านจะมกีารส ารองทีน่ั่ง ทาง สกูต๊ อาจจะมกีารปฏเิสธการเดนิทางของท่าน และการขนส่ง 

สมัภาระของท่าน ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเรา รวมถงึเหตผุลดงัต่อไปนี ้

(เราอาจจะพาทา่นออกจากเทีย่วบนิแมว้่าท่านจะขึน้เคร ือ่งแลว้ก็ตาม): 

a) หากการขนส่งตวัคุณ หรอืสมัภาระ อาจส่งผลใหเ้กดิความเสีย่ง หรอือนัตรายแกเ่คร ือ่งบนิ 

หรอืสุขภาวะบุคคลอืน่ๆ 

b) หากการขนส่งตวัคุณ หรอืสมัภาระ อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายของบุุคคลใดๆ 

c) หากการพาทา่นรว่มเดนิทางไปดว้ยแลว้จะเป็นการละเมดิกฎหมายรฐั, กฎระเบยีบ, ค าสัง่ 

หรอืแนวทางการเขา้ตรวจคนเขา้เมอืงจากประเทศทีท่่านจะเดนิทางไปหรอืเดนิทาง ออกมา 

d) หากท่านไม่มเีอกสารการเดนิทางทีใ่ชง้านได ้หรอืถา้เอกสารการเดนิทางของท่านเสยีหาย 

หรอืถูกเปลีย่นเพือ่ท าลาย, อาจจะหาหนทางเขา้ประเทศทีท่่านตอ้งเปลีย่นเคร ือ่ง 

หรอืส าหรบักรณีทีท่่านไม่มเีอกสารการเดนิทางทีใ่ชง้านได,้ เอกสารการเดนิทางของท่าน 

ถูกท าลายระหว่างเทีย่วบนิ หรอืปฏเิสธทีจ่ะยอมมอบเอกสารการเดนิทางใหก้บัลูกเรอื ประจ าเทีย่วบนิ, 

ขดัแยง้กบัใบเสรจ็ เมือ่ถูกรอ้งขอ 

e) หากคุณปฎเิสธทีจ่ะส่งผลการประเมนิสุขภาพ และ/หรอื ผลการตรวจคดักรองเบือ้งตน้ทางการแพทย ์

ทีจ่ าเป็นภายใตเ้งือ่นไขของสกูต๊ ผูข้นส่งทีเ่กีย่วขอ้ง (ผูข้นส่งทางอากาศทีอ่อกตั๋ว ขนส่งคุณ 

หรอืสมัภาระ) และ/หรอื ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งทีต่อ้งบนิออกจาก บนิเขา้ หรอืบนิเหนือ หรอืหากคุณมอีาการ 

หรอืโรคทีต่ดิต่อได ้(หรอืมเีหตผลใหเ้ชือ่ว่ามกีารสมัผสัใกลช้ดิกบัโรค หรอือาการน้ันๆ) 

ทีอ่าจสรา้งความเสีย่งโดยตรงแกสุ่ขภาวะ และความปลอดภยัของบุคคลอืน่ 

หรอืคุณลม้เหลวทีจ่ะปฎบิตัติามขอ้ก าหนดของสกูต๊ ผูข้นส่งทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื 

ประเทศทีต่อ้งบนิออกจาก บนิเขา้ หรอืบนิเหนือ เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิต่อใดๆ 

หรอือาการใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นโรคจรงิ หรอืแค่ตอ้งสงสยั); 

f) เน่ืองจากท่านปฏเิสธทีจ่ะอนุญาตใหเ้จา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัด าเนินการตรวจสอบ 

ตวัท่านหรอืสมัภาระของทา่น 

g) เน่ืองจากปรากฏว่าทา่นไม่มกีารส ารองทีน่ั่ง 

h) หากท่านไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย, กฎ, ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่หรอืเงือ่นไขเหล่านี ้ทีม่กีารบงัคบัใช ้

i) หากท่านไม่สามารถด าเนินการเชค็อนิ หรอืพลาดการมาถงึประตูขึน้เคร ือ่งตาม 

ก าหนดเวลาทีเ่ราไดร้ะบุไว ้(ดูขอ้ 7.1 และ 7.3) 

j) เน่ืองจากท่านไม่เช ือ่ฟังตามค าสัง่ของเจา้หนา้ทีภ่าคพืน้ดนิหรอืสมาชกิของลูกเรอื 

ของเคร ือ่งบนิในเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัหรอืการรกัษาความปลอดภยั 

k) เน่ืองจากท่านไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางการแพทยข์องเรา (ดูขอ้ 3.4) 

l) เน่ืองจากคุณตอ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษหรอืความชว่ยเหลอืและการดูแลพเิศษ 

แต่คุณไม่ไดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้ หรอืมไิดท้ าขอ้ตกลงล่วงหนา้ไวก้บัสายการบนิ (โปรดดู 3.3 และ 

3.5) 

m) หากท่าน หรอืเรามเีหตุผลใหเ้ชือ่วา่ ท่านเมาหรอือยู่ในอาการมนึเมาของแอลกอฮอล ์หรอืยา 

n) หากท่าน หรอืเรามเีหตุผลใหเ้ชือ่วา่ท่านครอบครองยาทีผ่ดิกฎหมาย 

o) หากเรามเีหตุผลใหเ้ชือ่วา่ท่านมสีภาพทางจติใจหรอืสภาพทางรา่งกายทีเ่ป็นอนัตราย ต่อตวัท่าน, 

เคร ือ่งบนิ หรอืบุคคลใดๆในเคร ือ่งบนิ 

p) หากท่านข่มขู่, หยาบคาย หรอืสบประมาททางวาจาต่อพนักงานภาคพืน้ดนิ หรอืสมาชกิ 

บนเคร ือ่งบนิของเราหรอื มพีฤตกิรรมอย่างอืน่ทีม่ลีกัษณะในเชงิการข่มขู่ 
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q) หากท่านกระท าความผดิอาชญากรรมระหว่างกระบวนการการเชค็อนิ,หรอืกระบวนการขึน้เคร ือ่ง 

หรอืการอยู่บนเคร ือ่งบนิ 

r) หากท่านรบกวนการปฏบิตัหินา้ทีข่องสมาชกิของเจา้หนา้ทีภ่าคพืน้ดนิหรอืลูกเรอื 

บนเคร ือ่งบนิโดยไตรต่รองไวก้อ่น 

s) หากท่านท าใหค้วามไม่ปลอดภยักบัเคร ือ่งบนิหรอืบุคคลทีอ่ยู่บนเคร ือ่งบนิ 

t) หากท่านกระท าการข่มขู่ คุกคาม 

u) เน่ืองจากท่านไดป้ระพฤตผิดิในเทีย่วบนิกอ่นหนา้นี ้และเราเชือ่ว่าการกระท า ดงักล่าว อาจจะเกดิซ า้ได ้

v) เน่ืองจากท่านไม่สามารถพสิจูนใ์หเ้ราแน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าทา่นคอืบุคคลทีร่ะบุไว ้

ในการส ารองทีน่ั่งตามทีท่่านตอ้งการเดนิทาง 

w) ราคาทีม่หีรอืการเรยีกเก็บเงนิหรอืภาษีใดๆ ทีย่งัไม่ไดช้ าระ 

หรอืขอ้ตกลงดา้นบตัรเครดติทีต่กลงระหว่างเราและท่าน (หรอืบุคคลทีช่ าระเงนิค่าโดยสาร) 

ไม่ไดร้บัการปฏบิตัติาม 

x) บตัรเครดติใบทีท่่านใชช้ าระค่าโดยสารหายหรอืถูกขโมย 

y) การช าระเงนิค่าโดยสารหรอืการจองทีน่ั่งของท่านทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีทุ่จรติหรอืผดิกฎหมายอืน่ๆ 

z) เพราะการจองของท่าน: 

1) ไม่ไดร้บัการช าระเงนิ 

2) ไดร้บัการถ่ายโอน 

3) ไดร้บัจากบุคคลอืน่ทีไ่ม่ใชเ่ราหรอืเป็นตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของบรษิทั 

4) มกีารเปลีย่นแปลงซึง่ไม่ไดเ้กดิจากเราหรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของบรษิทั 

หรอืไดร้บัความเสยีหายหรอืท าใหอ้่านไม่ได ้หรอื 

5) ไดร้บัการปลอมแปลงหรอืท าใหไ้ม่ถูกตอ้ง 

aa) เน่ืองจากคุณไดร้บัแจง้ปฎเิสธการขนส่งดา้นล่างโดยสกูต๊ ทีไ่ม่ไดม้กีารยกเลกิ โดย 

ไม่ไดค้ านึงถงึขอ้เท็จจรงิทีว่่าคุณมตีั๋วทีถู่กตอ้งหรอืไม่ 

 

8.2 การไม่ชดใช ้

โปรดทราบและยอมรบัว่า จะมกีารกระท าดงัต่อไปน้ี หากท่านมพีฤตกิรรมตรงกบัทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 8.1 และ 

14.8(a) หรอืไม่เชน่น้ัน: 

● ท่านจะถูกรบิค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ และ 

● สายการบนิจะไม่รบัผดิชอบใดๆ หากคุณมพีฤตกิรรมตามทีร่ะบุไวใ้น ขอ้ 8.1 และ ขอ้ 8.2 

 

8.3 การส ารองทีน่ั่งเกนิ 

เทีย่วบนิของสายการบนิอาจจะมกีารส ารองทีน่ั่งเกนิ ซึง่หมายความว่า มโีอกาสทีจ่ะมกีารส ารองทีน่ั่ง 

มากกว่าทีน่ั่งทีม่บีนเทีย่วบนิหรอืช ัน้ทีน่ั่งของท่าน ในสถานการณนี์ ้เรามคีวามจ าเป็นตอ้งปฎเิสธ 

การขึน้เคร ือ่งของผูโ้ดยสารหน่ึงคนขึน้ไป หรอืลดระดบัช ัน้ทีน่ั่งของการเดนิทาง (กล่าวคอื จากช ัน้ 

ScootPlus เป็นช ัน้ประหยดั) ถา้ท่านถูกปฏเิสธการขึน้เคร ือ่งเน่ืองจากการส ารองทีน่ั่งเกนิ 

และไม่ไดเ้กดิสถานการณท์ีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 8.1 ทาง สกูต๊ จะพยายามทุกวถิทีาง เพือ่ใหท้่านมั่นใจว่า 

ท่านจะไดเ้ดนิทางไปถงึจดุหมายปลายทางทีร่ะบุไวใ้นการส ารองทีน่ั่งของท่านในทนัททีีเ่ป็นไปได ้

(“มาตรการเยยีวยา”) และท่านจะมสีทิธิเ์พิม่เตมิตาม กฎหมายทอ้งถิน่หรอืกฎระเบยีบของรฐั 

หรอืตามนโยบายของเราในกรณีทีไ่ม่มกีฎหมายบงัคบัใช ้(สทิธเิยยีวยา) ทัง้นีเ้พือ่ความชดัเจน 

ทัง้มาตรการเยยีวยาและสทิธเิยยีวยาจะไม่มผีลถา้ท่านไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการเชค็อนิและ 

ขึน้เคร ือ่งในขอ้ 7 

 

8.4 การแจง้ปฎเิสธการขนส่ง 

https://www.flyscoot.com/en/au-disruption-policy
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สกูต๊อาจท าการดว้ยดุลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ปฎเิสธในการเขา้ถงึสญัญาการขนส่งใดๆทีม่ีความสมัพนัธก์บัการเดนิทางในอนาคต หรอืการจอง 

ดว้ยการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรว่าสกูต๊ไดต้ดัสนิใจไม่มปีฎสิมัพนัธใ์ดๆในอนาคตกบัคุณ (การแจง้ปฎเิสธการขนส่ง) 

 

สกูต๊อาจ แต่ไม่จ าเป็น ตัง้ก าหนดเวลา และ/หรอืก าหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิเกีย่วกบัคุณ 

ในฐานะเงือ่นไขทีม่มีากอ่นในการยกเลกิการแจง้ปฎเิสธการขนส่ง และ/หรอื 

อนุญาตการจองหรอืการเดนิทางในอนาคต 

 

ทนัทีท่ีก่ารแจง้ปฎเิสธการขนส่งไดอ้อกใหก้บัคุณ และมีผลบงัคบัใช ้คุณจะไม่สามารถจองตั๋ว โดยตรงหรอืทางออ้มได ้

และสกูต๊จะมสีทิธิข์าดเต็มทีใ่นการปฎเิสธการขนส่งแกคุ่ณ หรอืสมัภาระของคุณ ถงึแมจ้ะมตีั๋วถูกตอ้ง 

 

จะไม่มกีารคนืเงนิในกรณีทีคุ่ณ (หรอืใครก็ตามทีเ่ป็นตวัแทนของคุณ) 

ซือ้ตั๋วในขณะทีก่ารแจง้ปฎเิสธการขนส่งมผีลบงัคบัใชอ้ยู่ 

9 การเปลีย่นแปลงตารางบนิ/เหตุขดัขอ้งในการบนิ 

 

9.1 ตารางบนิ 

a) สายการบนิสกูต๊ จะพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการพาทา่นเดนิทางตามวนั/เวลา 

ทีร่ะบุไวใ้นแผนการเดนิทางของท่าน ซึง่เราไม่สามารถรบัประกนัเวลาตามตารางเวลาได ้

ทัง้นีต้ารางเวลาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยเป็นส่วนหน่ึง ของสญัญาของท่านกบัสกูต๊ 

ภายใตเ้งือ่นไขเหล่านี ้

b) ก าหนดการเดนิทางของท่าน 

ไม่ว่าจะออกโดยสกูต๊หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของบรษิทัฯจะระบุวนัและเวลาออกเดนิทาง 

หากสิง่เหลา่นีจ้ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง 

สกูต๊หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากบรษิทัฯจะพยายามตดิต่อท่านในระยะเวลาทีเ่หมาะสมกอ่นการเดนิทา

ง ทัง้นีท้่านตอ้งใหข้อ้มูลการตดิต่อแกบ่รษิทัฯ หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาต 

ไดแ้กอ่เีมลแ์ละหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีถู่กตอ้ง สกูต๊ และ/หรอื 

ตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตจะไม่รบัผดิชอบต่อท่านในความสูญเสยีทีท่่านอาจไดร้บัหากความพยายามในการ

ด าเนินการน้ันไม่บรรลุผล 

กอ่นการเดนิทางโปรดตรวจสอบว่าวนัและเวลาเดนิทางของเทีย่วบนิทีท่่านจองมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม่ 

บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญเสยีใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้หากท่านไม่ปฏบิตัติาม 

เวน้แต่มกีารระบุไวใ้นอนุสญัญาหรอืกฎหมายใดๆทีม่ผีลบงัคบัใช ้

9.2 การเปลีย่นแปลงตารางเวลา: ตวัเลอืกของท่าน  

หากสกูต๊ มกีารเปลีย่นแปลงตารางเวลา (เปลีย่นเวลาเทีย่วบนิตัง้แต่ 4 ช ัว่โมงขึน้ไป) 

หรอืยกเลกิตารางเวลาเกนิกว่า 24ช ัว่โมง กอ่นเวลาเดนิทางออกตามก าหนดเวลาของท่าน 

เราหรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของเรา จะพยายาม แจง้ใหท้่านทราบตามขอ้ 9.1.ข 

และจดัเตรยีมหน่ึงในตวัเลอืกต่อไปนีใ้หท้่าน: 

● ด าเนินการส ารองทีน่ั่งใหม่โดยไม่มค่ีาใชจ้า่ยเพิม่เตมิในเทีย่วบนิอืน่ ระหว่างจดุเร ิม่ตน้ 

และจดุหมายปลายทางเดมิภายในสบิสี ่(14) วนั 

นับจากวนัทีเ่ทีย่วบนิทีท่่านไดส้ ารองทีน่ั่งไวถู้กเปลีย่นแปลงหรอืถา้ สกูต๊ 
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ไม่ไดใ้หบ้รกิารทีจ่ดุหมายปลายทางน้ันแลว้ ก็จะส ารองทีน่ั่งใหม่โดยไม่มีค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ใหเ้ดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางอืน่ส าหรบัวนัใดๆทีอ่นุญาตใหส้ ารองทีน่ั่ง  

● บตัรก านัลทีม่มูีลค่าอย่างนอ้ยเท่ากบัมูลค่าบตัรโดยสารแต่ไม่รวมถงึมูลค่าของการซือ้บรกิารจากบรษิทัคู่

คา้ โดยบตัรก านัลจะใชแ้ลกและเดนิทางภายในหสบิสอง (24) เดอืน 

● การคนืเงนิในรูปแบบตามทีไ่ดช้ าระเงนิไว ้

ไม่รวมจ านวนเงนิส าหรบัผลติภณัฑส์นิคา้และการบรกิารของบุคคลทีส่าม 

● ตวัเลอืกอืน่ๆใดๆ ทีร่ะบุในการเปลีย่นแปลงตารางเวลาของ สกูต๊ หรอืนโยบายการยกเลกิ 

ทีบ่งัคบัใชใ้นขอบเขตอ านาจตามกฎหมายของท่าน 

● หาก สกูต๊ ไม่ไดใ้หบ้รกิารทีจ่ดุหมายปลายทางน้ันแลว้ จะท าการคนืเงนิตามอตัราค่าโดยสาร 

ภาษีและค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

9.3 เทีย่วบนิล่าชา้/ยกเลกิ (สถานการณท์ีค่วบคุมได)้  

ในกรณีทีเ่ทีย่วบนิสกูต๊ ล่าชา้หรอืถูกยกเลกิในระยะเวลาทีน่อ้ยกว่า 24 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทางออก 

เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถทีจ่ะใหท้่านอยู่ในเทีย่วบนิของสกูต๊ ทีใ่หบ้รกิารในเทีย่วบนิถดัไป 

ระหว ่างจดุเร ิม่ตน้และจดุหมายปลายทางเดยีวกนัโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้โดยไม่มค่ีาใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ท่านอาจจะไดร้บัสทิธิใ์นการชดเชยตามสญัญาของสกูต๊ หากเราไม่สามารถจดัเตรยีมเทีย่วบนิใหก้บัท่าน 

หรอืหากท่านเลือ่นการเดนิทางของท่านออกไป เราจะเสนอบตัรก านัลการเดนิทาง 

ทีม่มูีลค่าอย่างนอ้ยเท่ากบัมูลค่าแผนการเดนิทางของท่าน โดยจะสามารถใชง้านไดภ้ายในหสบิสอง (24) 

เดอืน นับจากวนัทีอ่อกบตัรก านัล หรอืคนืเงนิในรูปแบบตามทีไ่ดช้ าระเงนิไว ้

โดยไม่รวมจ านวนเงนิส าหรบัผลติภณัฑส์นิคา้และการบรกิารของบุคคลทีส่าม 

 

เวน้แต่ว่ามกีารจดัไวใ้นอนุสญัญา หรอื กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้เราจะไม่รบัผดิชอบในการช าระตน้ทุน 

หรอืค่าใชจ้า่ยทีท่่านสรา้งขึน้อนัเป็นผลมาจากการล่าชา้หรอืการยกเลกิทีค่วบคุมได ้เราขอแนะน า 

เป็นอย่างยิง่ ใหท้่านมปีระกนัภยัการเดนิทางทีคุ่ม้ครองไดค้รอบคลุมตลอดการเดนิทางของท่าน 

 

9.4 เทีย่วบนิล่าชา้/ยกเลกิ (สถานการณท์ีไ่ม่สามารถควบคุมได)้  

ในสถานการณท์ีค่วบคุมไม่ได ้รวมถงึสถานการณท์ีไ่ม่ถูกจ ากดัในสภาพอากาศทีจ่ดุเร ิม่ตน้ 

หรอืจดุหมายปลายทาง หรอืเสน้ทางภายในสนามบนิ, การกระท าใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยพนักงาน 

ทีไ่ม่ไดถู้กว่าจา้งโดยตรงโดย สกูต๊, ขอ้เรยีกรอ้ง/ขอ้ก าหนดในการควบคุมการจราจรทางอาก 

าศ หรอืการปิดรนัเวย ์ 

หากเทีย่วบนิของท่านถูกยกเลกิเน่ืองจากสถานการณท์ีไ่ม่สามารถควบคุมได ้

เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถทีจ่ะใหท้่านอยุ่ในเทีย่วบนิ สกูต๊ ทีใ่หบ้รกิาร ในเทีย่วบนิถดัไป 

ระหว่างจดุเร ิม่ตน้และจดุหมายปลายทางเดยีวกนั โดยไม่มค่ีาใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

หากเราไม่สามารถจดัเตรยีมเทีย่วบนิใหก้บัท่าน หรอืหากท่านเลือ่นการเดนิทางของทา่นออ 

กไป เราจะเสนอบตัรก านัลการเดนิทาง ทีม่มูีลค่าอย่างนอ้ยเท่ากบัมูลค่าแผนการเดนิทางขอ 

งท่าน โดยจะสามารถใชง้านไดภ้ายใน หสบิสอง (24) เดอืน นับจากวนัทีอ่อกบตัรก านัละเงนิไว ้

โดยไม่รวมจ านวนเงนิส าหรบัผลติภณัฑส์นิคา้และการบรกิารขอ 

งบุคคลทีส่าม ยกเวน้แต่จะมีการจดัไวใ้นอนุสญัญาหรอื กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้เราจะไมจ่า่ยตน้ 

ทุน หรอืค่าใชจ้า่ยทีท่่านสรา้งขึน้อนัเป็นผลมาจากการลา่ชา้หรอืการยกเลกิทีไ่ม่สามารถคว 

บคุมไดเ้ราขอแนะน าเป็นอย่างยิง่ใหท้่านมปีระกนัภยัการเดนิทางทีคุ่ม้ครองไดค้รอบคลุมการเดนิทางทัง้หมดข

องท่าน 

https://www.flyscoot.com/en/au-disruption-policy
https://www.flyscoot.com/en/au-disruption-policy
https://www.flyscoot.com/en/au-disruption-policy
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9.5 เทีย่วบนิเชือ่มต่อ 

เทีย่วบนิของสกูต๊ถูกขายแบบตามส่วน หากคุณตอ้งการต่อเคร ือ่งกบัเทีย่วบนิอืน่ๆ 

ไม่ว่าจะด าเนินการโดยสกูต๊ หรอืสายการบนิอืน่ๆ โปรดเผือ่เวลาไวด้ว้ย ส าหรบัการขนยา้ยกระเป๋าเดนิทาง 

คุณจะตอ้งต่อเคร ือ่งระหว่างสกูต๊ และสงิคโปรแ์อรไ์ลนใ์นก าหนดการเดนิทางเดยีวกนั 

หากคุณเดนิทางบนก าหนดการเดนิทางทีแ่ยกจากกนั หลงัลงจากเคร ือ่งแลว้ 

คุณจะตอ้งผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าเดนิทาง (หากม)ี 

และไปเชค็อนิทีอ่าคารผูโ้ดยสารขาออกส าหรบัเทีย่วบนิ โดยเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิน้ันๆ 

หากเทีย่วบนิของคุณเป็นการบนิระหว่างประเทศ คุณจะตอ้งท าการผา่นระเบยีบด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

 

ศุลกากร และการตรวจคนเขา้เมอืง, รบัสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีนแลว้ (ถา้ม)ี หลงัจากน้ัน 

จงึไปเชค็อนิทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในอาคารขาออกทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบัเทีย่วบนิต่อเน่ืองของท่าน 

ตามนโยบายการปฏบิตังิานของผูข้นส่ง ถา้เทีย่วบนิเชือ่มต่อของท่านเป็นบรกิารระหว่างประเทศ 

ท่านจ าเป็นตอ้งจดัการผ่านพธิกีารศุลกากรตรวจคนเขา้เมอืงขาเขา้ 

 

เกีย่วเน่ืองกบัขอ้ 13.2 หากคณุถอืตั๋วมากกว่า 1 ใบ และตั๋วแยกน้ันไมไ่ดเ้ป็นตัว๋ทีเ่ช ือ่มต่อเทีย่วบนิระหว่างสกูต๊ 

และสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์สกูต๊ และสายการบนิพนัธมติร หรอืผูใ้หบ้รกิารขนส่งอืน่ๆ จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ 

ทีอ่าจเกดิขึน้จากการตกเครือ่ง โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ ถงึแมเ้ทีย่วบนิของคณุจะอยู่ในก าหนดการเดนิทางเดยีวกนั 

หรอืหากการตกเครือ่งเกดิจากการทีม่เีทีย่วบนิใดๆ ดเีลย ์เราแนะน าใหคุ้ณถอืประกนัทีค่รอบคลุมตลอดการเดนิทาง 

 

หากตั๋วของคุณเป็นตั๋วทีใ่ชเ้ช ือ่มต่อเทีย่วบนิระหว่างสกูต๊ และสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ในก าหนดการเดนิทางเดยีวกนั 

และคุณตกเคร ือ่ง สกูต๊จะพยายามอย่างดทีีสุ่ดในการใหคุ้ณขึน้เคร ือ่งในเทีย่วบนิถดัไปของสกูต๊ 

ระหว่างจดุเร ิม่ตน้เดมิ และจดุหมายปลายทาง โดยเรว็ทีสุ่ด แบบไม่มค่ีาใชจ้า่ยเพิม่ 

หากเราไม่สามารถจดัหาเทีย่วบนิใหไ้ด ้หรอืคุณเลือ่นการเดนิทาง เราจะจดัหาตวัเลอืกทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 9.3 

หรอื 9.4 โดยขึน้อยู่กบัสถานการณ ์  

 

เวน้แต่ว่าจะมกีารระบุเป็นอย่างอืน่ ผูโ้ดยสารทีพ่ลาดเทีย่วบนิเชือ่มต่อของ สกุต๊ หรอืสายกา 

รบนิอืน่ เน่ืองจากความล่าชา้ของเทีย่วบนิทีเ่ขา้มา หรอืการมาถงึชา้จะตอ้งรบัผดิชอบในการ 

ส ารองทีน่ั่งใหม่ ในเทีย่วบนิหนา้และค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ดว้ยตนเอง 

เฉพาะผูโ้ดยสารทีก่ารจองอยู่ในก าหนดการเดนิทางเดยีวกบัเทีย่วบนิต่อเน่ือง ผ่านสงิคโปร ์

หรอืผูโ้ดยสารทีเ่ช ือ่มต่อกบั Virgin Australia สามารถจองอกีคร ัง้ในเทีย่วบนิต่อไป กบัสายการบนิเดยีวกนั 

โดยมกีารยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจองใหม่ และส่วนต่างของตั๋ว 

ขอ้ก าหนดนีจ้ะถูกบงัคบัใชส้ าหรบัเทีย่วบนิเชือ่ มต่อในแผนการเดนิทางทีเ่หมอืนกนัเท่าน้ัน 

และเป็นหนา้ทีร่บัผดิชอบของผูโ้ดยสารในการตดิ 

ต่อกบัเจา้หนา้ทีภ่าคพืน้ดนิของผูข้นส่งเช ือ่มต่อส าหรบัการชว่ยเหลอืในการส ารองทีน่ั่งใหม่ในเหตุการณข์อง

การพลาดการเชือ่มต่อ 

 

9.6 การยกเลกิของส่วนขากลบั 

ถา้ท่านพลาดเทีย่วบนิแรกในการส ารองทีน่ั่งในส่วนของการเดนิทางไปหรอืเดนิทางกลบั 

เราจะยกเลกิเทีย่วบนิทีเ่หลอืในการส ารองทีน่ั่งของท่าน เวน้แต่ว่า 

ท่านจะตดิต่อศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธข์องเราภายใน 48 ช ัว่โมง 

ของการเดนิทางออกของเทีย่วบนิทีท่่านพลาด เราจะไม่รบัผดิชอบ ต่อการสูญเสยีทีท่่านไดร้บั 

ถา้ท่านไม่ปฏบิตัติาม เราขอแนะน าเป็นอย่างยิง่ ใหท้่านซือ้ประกนัภยัการเดนิทาง 

ทีค่รอบคลุมตลอดการเดนิทางของท่าน 
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เราจะพยายามแจง้ทา่นถา้เทีย่วบนิของท่านไดร้บัผลกระทบอย่างเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

หลงัจากเทีย่วบนิทีย่กเลกิไปผ่านทาง SMS และ/หรอือเีมล โดยจะรวมถงึ ขอ้แนะน าเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ าเป็น 

ทีจ่ะตอ้งกระท า ถา้ท่านปรารถนาทีจ่ะรกัษาการส ารองทีน่ั่ง 

ในการเดนิทางไปและเดนิทางกลบัตามขอ้มูลตดิต่อของท่านทีไ่ดใ้หไ้วก้บัเราหรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของเ

รา เชน่ ทีอ่ยู่อเีมลและหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีใ่ชง้านได ้ทัง้นี ้สกูต๊หรอืตวัแทน ทีไ่ดร้บัอนุญาตของเรา 

จะไม่รบัผดิชอบต่อท่านในการสูญเสยีใดๆ ทีท่่านไดร้บั ถา้ความพยายามตดิต่อท่านของเราไม่ส าเรจ็ 

ในกรณีใดๆ จะนับว่า เป็นหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ของทา่น ทีจ่ะตอ้งตดิต่อศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธข์องสกูต๊  

เพือ่ยนืยนัอกีคร ัง้ ในส่วนของการเดนิทางไปหรอืการเดนิทางกลบั 

ถา้ท่านพลาดเทีย่วบนิแรกในการส ารองทีน่ั่ง โดยไม่สนใจว่าทา่นจะไดร้บัการแจง้เตอืนหรอืไม่ 

 

10 การเดนิทางถงึทีห่มาย/การบรกิารหลงัเทีย่วบนิ 

10.1 การรบัสมัภาระ 

ท่านจะตอ้งรบัสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีนแลว้ทนัททีีส่ามารถรบัสมัภาระคนืได ้

 

10.2 สมัภาระสูญหาย 

ในกรณีทีท่่านหาสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีนไม่พบ ท่านจ าเป็นตอ้งน าป้ายสมัภาระ 

ของท่านไปใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องสกูต๊หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของเราโดยเรว็ทีสุ่ด และตามเวลา 

ทีก่ าหนดโดยอนุสญัญาใดๆ ทีม่ผีลบงัคบัใช ้

 

10.3 การส่งมอบสมัภาระ 

เฉพาะผูโ้ดยสารทีม่ชี ือ่ระบุบนป้ายสมัภาระเท่าน้ันทีม่สีทิธิใ์นการรบัสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีนแ

ลว้ หากท่านไม่สามารถแสดงป้ายสมัภาระได ้เราจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขดงัต่อไปนี ้

เพือ่มอบสมัภาระคนืใหก้บัท่าน 

● แสดงหลกัฐานพสิูจนท์ีเ่พยีงพอถงึสทิธิใ์นสมัภาระน้ัน 

● ยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรว่าท่านจะช าระเงนิคนืใหก้บัเราหากมกีารสูญเสยี 

● เสยีหาย หรอืมค่ีาใชจ้า่ยเกดิขึน้อนัเป็นผลมาจากการส่งมอบสมัภาระดงักล่าว และปฏบิตั ิ

ตามค าแนะน าอืน่ๆ ทีเ่ราบงัคบัใชก้บัท่าน 

 

10.4 การก าจดัสมัภาระโดยสกูต๊ 

a) หากท่านไมม่ารบัสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีน และไม่ไดม้าขอรบัภายในสบิสี ่(14) วนั 

หลงัจากเทีย่วบนิของท่าน เราจะพยายามตดิตอ่ท่าน หากสามารถระบุไดว้่า สมัภาระน้ันเป็นของท่าน 

หากเราไมส่ามารถระบุตวัท่าน หรอืไมส่ามารถตดิต่อท่าน หลงัจากทีไ่ดใ้ชค้วามพยายามแลว้ เราอาจจะบรจิาค 

หรอืก าจดัสมัภาระน้ัโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้า 

นทราบ และไม่มสี่วนรบัผดิชอบในส่วนนี ้

b) หากเราสามารถระบุไดว้่าสมัภาระน้ันเป็นของท่านและสามารถตดิต่อท่านได ้และท่านไดร้บั 

สมัภาระของท่านคนื ท่านอาจจะตอ้งถูกปรบัเงนิค่าเก็บรกัษาตามอ ั

ตราทีส่นามบนิบงัคบัใช ้

c) เราจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยีใดๆหากท่านทิง้สมัภาระขึน้เคร ือ่งไวบ้นเคร ือ่งบนิ 

เมือ่ท่านออกจากเคร ือ่งบนิ หรหืากท่านทิง้สิง่สมัภาระของท่านไวใ้นอาคารผูโ้ดยสาร 

10.5 การรบัสมัภาระผดิ 
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หากท่านรบัสมัภาระจากสายพานโดยสมัภาระน้ันไม่ใชข่องท่าน ท่านตอ้งรบัผดิชอบ 

ในการส่งคนืสมัภาระน้ันทนัท ีใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องเรา หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของเรา 

ทีส่นามบนิทีท่่านรบัสมัภาระน้ัน ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ ตน้ทุนค่าใชจ้า่ย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งมอบ 

สมัภาระคนืใหก้บัเจา้ของทีถู่กตอ้ง 

 

11 การคนืเงิน  

 

11.1 สทิธใินการไม่คนืเงิน 

ไม่สามารถเรยีกคนืเงนิไดน้กรณี ทีไ่ม่ไดใ้ชบ้รกิาร หรอืใชบ้รกิารไปบางสว่น ค่าโดยสาร ผลติภณัฑเ์สรมิ 

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง ค่าใชจ้า่ย ค่าใชจ้า่ยพเิศษ และภาษี ยกเวน้ใน 

กรณีทีม่กีฎหมายหรอืกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของรฐั หรอืระบุในเงือ่นไขฉบบันี ้ 

 

หากท่านไม่สามารถเดนิทางไดต้ามทีส่ ารองไว ้ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง 

และค่าใชจ้า่ยจะถูกรบิโดยไม่มกีารช าระเงนิคนื 

 

การขอรบัเงนิคนืส าหรบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบุคคลทีส่าม จะเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

และเงือ่นไขของผูใ้หบ้รกิารน้ันๆ และการขอรบัเงนิคนืจะตอ้งรอ้งขอผ่านผูใ้หบ้รกิารน้ันๆ โดยตรง 

 

12 ความรบัผดิชอบของผูโ้ดยสาร 

 

12.1 ความรบัผดิชอบของท่าน 

สกูต๊หวงัว่าท่านจะมสี่วนรว่มในการชว่ยใหท้่านและผูโ้ดยสารท่านอืน่ๆ ไดร้บัประสบการณ ์

การเดนิทางทีร่าบร ืน่และสะดวกสบายทัง้ กอ่น, ระหวา่ง และหลงัจากเทีย่วบนิของท่าน 

a) ท่านตอ้งรบัผดิชอบส าหรบัการวางแผนกอ่นการเดนิทาง ซึง่รวมถงึ แต่จะไม่จ ากดัแค่เพยีง วซีา่, 

การตรวจสอบขอ้ก าหนดดา้นสุขภาพ และรายละเอยีดของจดุหมายปลายทาง (ดูขอ้ 3.1) 

b) คุณจะตอ้งรายงานตวัทีจ่ดุตรวจสอบความปลอดภยั ประเมนิสุขภาพ และ/หรอื 

ตรวจคดักรองทางการแพทยเ์บือ้งตน้ โดยรฐับาล หรอืเจา้หนา้ทีท่างการของสนามบนิ หรอืสกูต๊ 

c) หากไดร้บัการรอ้งขอ ท่านจะตอ้งยนิยอมใหส้กูต๊ ศุลกากร หรอื เจา้หนา้ทีร่ฐั ตรวจสอ 

บสมัภาระ ของท่าน ทา่นตอ้งยอมรบัว่า สกูต๊ ไม่มคีวามรบัผดิชอบใดๆต่อการสูญเสยีห 

รอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ อนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเหล่านี ้

12.2 ความประพฤตบินเครือ่งบนิโดยสาร 

เพือ่ความปลอดภยัและความสะดวกสบายของท่านและผูโ้ดยสารทุกคน  ท่านจ าเป็นตอ้ง 

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี ้ตลอดจนค าชีแ้จงของลูกเรอืทุกคนบนเทีย่วบนิสกูต๊ 

หรอืขณะอยู่บนเคร ือ่งบนิ: 

• จดัเก็บสมัภาระขึน้เคร ือ่งไวใ้ตท้ีน่ั่งดา้นหนา้ของท่านหรอืบนชอ่งเก็บสมัภาระเหนือศรีษะ 

• ใชค้วามระมดัระวงัในการเปิดชอ่งเก็บสมัภาระเหนือศรีษะ เนืองจากสมัภาระอาจเคลือ่นที ่

ระหว่างการเดนิทาง 

• คาดเข็มขดันิรภยัขณะน่ังอยู่กบัทีเ่สมอ 

• น่ังประจ าทีแ่ละรดัเข็มขดันิรภยัระหว่างทีผ่า่นสภาพอากาศแปรปรวน 

• น่ังอยู่ประจ าทีต่ามทีไ่ดร้บัแนะน า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขณะทีเ่คร ือ่งบนิเคลือ่นทีบ่นรนัเวย ์

• งดใชอุ้ปกรณอ์เิล็กทรอนิกสท์ุกชนิด รวมถงึโทรศพัทม์อืถอื, คอมพวิเตอรแ์บบพกพา, แท็ปเล็ต, 

เคร ือ่งบนัทกึเสยีง, วทิยุ, เคร ือ่งเล่นCD, เคร ือ่งเล่น MP3, เกมสอ์เิล็กทรอนิกส,์ 
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ผลติภณัฑเ์ลเซอรห์รอือุปกรณส์่งสญัญาณ, วทิยุรบัส่ง วอลก์กี ้ทอลก์กี,้ 

ของเล่นควบคุมระยะไกลดว้ยรโีมทหรอืวทิยุ ทีอ่าจรบกวนการบนิ 

หากท่านไม่ปฏบิตัติามค ารอ้งขอของบรษิทั เราอาจยดึอปุกรณเ์หล่านี ้จนกว่าเทีย่วบนิ จะสิน้สุดลง 

ทัง้นีอุ้ปกรณช์ว่ยฟัง และเคร ือ่งกระตุน้หวัใจไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดใชง้านได ้

• หา้มสูบบุหร ี ่(ดูขอ้ 12.5) 

• หากท่านดืม่เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ควรดืม่ในปรมิาณทีเ่หมาะสม และดืม่เฉพาะเคร ือ่งดืม่ 

แอลกอฮอลท์ีใ่หบ้รกิารบนเทีย่วบนิ สกูต๊ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของบรกิารจ าหน่ายเคร ือ่งดืม่ 

บนเทีย่วบนิของสกูต๊เท่าน้ัน 

• ใชส้ายรดัเข็มขดัส าหรบัทารกตามค าแนะน าทีร่ะบุไว ้และ 

• ไม่แสดงความประพฤตใินลกัษณะทีผู่โ้ดยสารท่านอืน่ๆอาจต่อตา้น 
 

12.3  ความปลอดภยั และความสะดวกสบาย 

เพือ่การรกัษาความปลอดภยัและความสะดวกสบายของผูโ้ดยสาร เราอาจจะตอ้งควบคุมตวั 

หรอืน าท่านออกจากเทีย่วบนิ และ/หรอืปฎเิสธการใชง้านบรกิารของสกูต๊ ในกรณีทีท่่าน 

● แสดงพฤตกิรรมในทางทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของอากาศยานหรอืบุคคลใด 

หรอืทรพัยส์นิบนเคร ือ่งบนิ 

● ขดัขวางหรอืไม่ปฏบิตัติามค าแนะน าใดๆ ของลูกเรอื 

● แสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค ์และท าใหผู้โ้ดยสารท่านอืน่ต่อตา้น 

● รบกวนการปฏบิตัหินา้ทีข่ณะอยู่บนเคร ือ่งบนิลูกเรอื หรอื 

● รบกวนหรอืขดัขวางการท างานของเคร ือ่งบนิ หรอือุปกรณต่์างๆบนเคร ือ่งบนิ  

● ส่งค ารอ้งทีไ่ม่มสีาระส าคญัเขา้มาซ า้ๆ ต่อการตดัสนิคดหีรอือนุญาโตตุลาการ หรอืผูม้อี านาจ 

และ/หรอืคุกคามพนักงานของสกูต๊ หรอืตวัแทนใดๆก็ตาม 

หากเราพบวา่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งน าท่านลงจากเคร ือ่งบนิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการใหบ้รกิาร 

โดยสกูต๊ในอนาคต และอาจถูกด าเนินคดสี าหรบัการกระท าผดิบนอากาศยาน และอาจไม่ได ้

รบัเงนิคนื 

 

หากคุณถูกตรวจพบว่ามอีาการ หรอืเป็นโรคตดิต่อ หรอือาการอืน่ๆ 

(หรอืมเีหตผลใหเ้ชือ่วา่มกีารสมัผสัใกลช้ดิกบัโรค หรอือาการน้ันๆ) ทีอ่าจสรา้งความเสีย่งโดยตรงแกสุ่ขภาวะ 

และความปลอดภยัของบุคคลอืน่ 

สกูต๊อาจท าการใชม้าตรการเมือ่เห็นวา่จ าเป็นในการป้องกนัการระบาดของโรคน้ัน หรอือาการน้ันๆ 

(ไม่ว่าจะเป็นโรคจรงิ หรอืแค่ตอ้งสงสยั); รวมถงึการกกัตวัคุณแยกออกมาบนเคร ือ่งดว้ย 

 

12.4 ค่าเสยีหายเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

ท่านตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทัง้หมดและค่าเสยีหายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงการเดนิทางและการลงจอ

ดทีส่นามบนิทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในก าหนดหารเดนิทางรวมถงึค่าเชือ้เพลงิน ้ามนั, ค่าขึน้-ลง 

และค่าจอดซึง่เป็นผลจากพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมของท่านตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้12.2 และ 

ขอ้ 12.3 

 
 
 

12.5 หา้มสูบบุหรีอ่ย่างเด็ดขาด 

ไม่อนุญาตใหสู้บบุหร ีต่ลอดเวลาบนเทีย่วบนิของสกูต๊ 
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12.6 การปฏเิสธการเขา้เมอืง 

บทบญัญตัดิา้นล่างนีจ้ะถูกบงัคบัใชใ้นกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้เมอืงโดยเจา้หนา้ทีด่่านตรวจคน 

เขา้เมอืงทีท่า่อากาศยานปลายทางของท่าน 

a) สกูต๊จะไม่ช าระคนืเงนิค่าโดยสาร หรอืค่าธรรมเนียม, ค่าใชจ้า่ยและภาษีทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ 

ส าหรบัการเดนิทางไปยงัสถานทีท่ีป่ฏเิสธการเขา้เมอืงหรอืเนรเทศออกจากประเทศ 

b) ท่านตกลงทีจ่ะจา่ยค่าโดยสาร ค่าใชจ้า่ยและภาษีเมือ่ใดก็ตามทีส่กูต๊ จ าเป็นตอ้ง น าท่านเดนิทาง 

ไปยงัท่าอากาศยานตน้ทาง หรอืจดุหมายปลายทางอืน่ตามค าสัง่ของรฐั 

c) ท่านตอ้งรบัผดิชอบในการจา่ยค่าปรบั, ค่าใชจ้า่ย หรอืค่าธรรมเนียม อนัเป็นผลมาจา 

กการไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ, ค าสัง่เนรเทศ หรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย, ระเบยีบขอ้บงัคบั, 

ความตอ้งการ หรอืค าสัง่อืน่ๆ หากสกูต๊ ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิขึน้ จากเหตุผลเดยีวกนั 

เหล่านี ้ท่านยนิยอมทีจ่ะจา่ยชดใชเ้งนิคนืใหแ้กส่กูต๊ทนัที ในจ านวนเงนิทีส่กูต๊ช าระไปทัง้หมด 

รวมถงึค่าทนาย ในเหตุการณท์ีท่่านไม่สามารถทีจ่ะ 

ช าระเงนิคนืสกูต๊ ในกรณี ทีท่่านไม่สามารถ จา่ยค่าชดเชยใหแ้กส่กูต๊ไดใ้นทนัท ีท่านย ิ

นยอมใหส้ทิธสิกูต๊ ในการเก็บเงนิจากบตัรเครดติของท่าน 

d) ท่านยอมรบัว่าสกูต๊อาจน ามูลค่าของการเดนิทางทีไ่ม่ไดใ้ชต้ามก าหนดการเดนิทา 

งของท่าน หรอืเงนิของทา่นในความครอบครองของเรา มาใชใ้นการช าระเงนิหรอืค่าใชจ้า่ 

ยดงักล่าวได ้

12.7 การปฏบิตัติามกฎและการตรวจสอบดา้นความปลอดภยั 

ท่านมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ค าสัง่ ขอ้เรยีกรอ้ง และขอ้ก าหนดต่างๆ ภายในประเทศ รฐั 

หรอือาณาเขตในส่วนใดก็ตามซึง่เป็นส่วนหน่ึงทีอ่ยู่ในการเดนิทางของท่าน ซึง่รวมถงึการหยุดพกัระหว่างทาง 

จดุเปลีย่นเคร ือ่ง รว่มดว้ยเงือ่นไข ประกาศ และค าชีแ้นะต่าง 

ๆ เหล่านีข้องเราดว้ย ท่านจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืต่อการตรวจสอบดา้นสุขภาพหรอืดา้นการรกั 

ษาความปลอดภยัทีป่ฏบิตังิานโดยเจา้หนา้ทีข่องรฐัหรอืสนามบนิหรอื สกูต๊ สกูต๊ จะไม่รบั 

ผดิชอบใดๆ ก็ตามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาเอกสารส าคญัของท่านหรอืหรอืการปฏบิตัติามก 

ฎหมาย ขอ้บงัคบั ค าสัง่ ขอ้เรยีกรอ้ง ประกาศ ขอ้ก าหนด หรอืค าชีแ้นะใดๆ ของท่านไม่ว่ 

าจะทางวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร หรอืผลจากการทีไ่ม่สามารถจดัหาเอกสารต่างๆ ดงักล่า 

วไดห้รอืการไม่ปฏบิตัติามกฎทีก่ าหนดดา้นบน 

 

13 การรบัผดิชอบของสกูต๊  

 

13.1 เงื่อนไขการใหบ้รกิารของสกูต๊ 

เงือ่นไขเหล่านี ้ก าหนดความรบัผดิชอบของนกสกูต๊ทีม่ีต่อท่าน ทัง้ในส่วนของการจองและเวบ 

ไซด ์ความรบัผดิของสายการบนิอืน่ทีร่วมอยู่ในการเดนิทางของท่านจะอยู่ในเงือ่นไขการขนส่ 

งของผูข้นส่งน้ัน 

 

13.2 การบงัคบัโดยอนุสญัญา 

การขนส่งระหว่างประเทศจะถูกบงัคบัโดยอนุสญัญาทีม่ผีลบงัคบัใช ้หรอือยู่ภายใตเ้งือ่นไข 

การขนส่ง และกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ในกรณีทีไ่ม่สามารถใชอ้นุสญัญาได ้การรบัผดิชอบของ 

เรา อาจถูกจ ากดัในกรณีที ่มกีารเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บ หรอืการท าลายหรอืการสูญเสยี 

หรอืความเสยีหายของสมัภาระและจากความล่าชา้ 
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13.3 ความประมาทของท่าน 

หากเราพสิูจนไ์ดว้่าความเสยีหายใดๆเกดิจากท่านหรอืท่านมสี่วนในการรบัผดิชอบ ความรบัผดิชอบของเรา 

จะลดลงตามทีก่ฎหมายบงัคบัใช ้

 

13.4 การรบัผดิชอบของสกูต๊ ต่อการเสยีชวีติ/การบาดเจ็บ 

a) การเดนิทางระหว่างประเทศ 

i. ส าหรบัการชดเชยความเสยีหายทีค่รอบคลุม ซึง่เกดิขึน้ภายใตม้าตราที ่17 ของอนุสญัญา 

(หากมกีารบงัคบัใชอ้นุสญัญาในการเดนิทางของท่าน) ทีไ่ม่เกนิมูลค่าเทยีบเท่ากบั 128,821 

SDRs (ประมาณ SGD241,373) เราจะไม่ยกเวน้หรอืจ ากดัความรบัผดิชอบของเรา ทัง้นี ้

หากเป็นไปได ้ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง จะท าใหข้อบเขตความรบัผดิชอบแตกต่างกนัออกไป 

จะถอืว่า ขอ้จ ากดัทีแ่ตกต่างน้ันจะตอ้งน ามาบงัคบัใชด้ว้ย อย่างไรก็ตาม การรบัผดิชอบใดๆ 

ของเราต่อความเสยีหายจะลดลงตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นผลมาจาก 

ความประมาทของท่านทีเ่ป็นสาเหตุหรอืมสี่วนรว่ทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายดงักล่าว 

ii. เราจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ภายใตม้าตราที ่17 ในกรณีที ่ความเสยีหายน้ัน 

มมีูลค่า เกนิกว่า 128,821 SDRs ต่อผูโ้ดยสาร(ประมาณ SGD241,373) หากพบว่า 

ตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้มขีอ้จ ากดัทีแ่ตกต่างไป ของการรบัผดิชอบทีบ่งัคบัใช ้

ขอ้จ ากดัทีแ่ตกต่างน้ัน จะตอ้งน ามาบงัคบัใชด้ว้ย หากเราพสิูจนไ์ดว้่า: 

1) ความเสยีหายดงักล่าวมไิดม้สีาเหตุมาจากความประมาทเลนิเล่อ หรอืการกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

หรอืการละเลยของเราหรอืตวัแทนของเรา หรอื 

2) ความเสยีหายดงักล่าว มาจากความประมาทเลนิเล่อหรอืการกระท า 

ทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืการละเลยของบุคคลทีส่าม 

b) บททั่วไป 

i. จาก ขอ้ 13.2 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบต่อความเจ็บป่วยใดๆการบาดเจ็บ หรอืความพกิาร 

รวมทัง้การเสยีชวีติ อนัเน่ืองมาจากสภาพรา่งกายของทา่น หรอืการทีส่ภาวะดงักล่าวรุนแรงขึน้ 

ii. หากกรณีดงักล่าว ไม่สอดคลอ้งกบับญัญตัทิีบ่งัคบัใช ้เราจะไม่รบัผดิชอบต่อ สภาวะชอ็ค 

อนัเน่ืองมากจากความวติกกงัวล,การกระทบกระเทอืนทางจติใจ, ผูป่้วยจติเวช 

หรอืการบาดเจ็บทางจติวทิยา, การท ารา้ยความรูส้กึ, ความกงัวลใจ, ความทุกขท์รมาน, 

ความเศรา้โศก, ความวติกกงัวล, โทสะหรอืคลา้ยกบัมโีทสะ โดยไม่ค านึงถงึสาเหตุ 

หรอืพืน้ฐานของการอา้งสทิธิ ์

 

13.5 การรบัผดิชอบของสกูต๊ส าหรบัสมัภาระทีเ่สยีหาย 

a) การเดนิทางระหว่างประเทศ 

i. ส าหรบัการเดนิทางระหว่างประเทศ ความรบัผดิของสกูต๊ ส าหรบัสมัภาระทีสู่ญหาย 

หรอืความเสยีหายของสมัภาระจะถูกจ ากดัอยู่ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอือนุสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกั

บการเดนิทางดงักล่าว ตวัอย่างเชน่ ตามอนุสญัญาวอรซ์อ 

ขอบเขตของการรบัผดิชอบจะอยู่ทีป่ระมาณ US$20 (ประมาณ SGD$25) ต่อกโิลกรมั 

b) ทั่วไป 
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i. สกูต๊จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหายรุนแรงทีเ่กดิขึน้ระหว่างการขนส่ง ซึง่ท าการ 

ส ารองทีน่ั่งในรหสัสายการบนิของเราเทา่น้ัน หากตรวจสอบพบวา่ เป็นสมัภาระ 

บนเทีย่วบนิของสายการบนิอืน่ เราจะท าหนา้ทีเ่ป็นเพยีงตวัแทนเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม 

ส าหรบัสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีนแลว้ ท่านอาจมสีทิธิ ์ด าเนินการ 

กบัผูใ้หบ้รกิารรายแรกหรอืผูใ้หบ้รกิารรายสุดทา้ย; 

ii. สกูต๊ไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายของสมัภาระขึน้เคร ือ่งของท่าน เวน้แต่ว่า 

ความเสยีหายน้ันเกดิจากความประมาทเลนิเลอ่ของเรา; 

iii. สกูต๊ไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดทีเ่กดิจากสมัภาระของท่าน ท่านตอ้งรบัผดิชอบ 

ต่อความเสยีหายใดๆอนัเกดิจากสมัภาระของท่าน ทีม่ต่ีอผูอ้ืน่ หรอืทรพัยส์นิ 

รวมถงึทรพัยส์นิของสกูต๊ 

iv. สกูต๊ไม่รบัผดิชอบต่อการสกึหรอและการฉีกขาดตามปกตขิองสมัภาระ เชน่ รอยขดีข่วนเล็กๆ, 

รอยครูด, รอยบุบ, รอยแตกและรอยขาด หรอืการบรรจหุบีห่อ สมัภาระทีไ่ม่เหมาะสม, 

สมัภาระทีเ่น่าเป่ือยได,้ สมัภาระทีเ่สยีหายหรอืแตกหกัง่าย, 

ส าหรบัสมัภาระทีถู่กน ้าท าใหเ้สยีหายหรอืไม่กนัน ้าหรอืความเสยีหายใดๆต่อสภาพภายนอกเชน่ 

ทีจ่บั, ลอ้, ซปิ หรอืกุญแจ รวมถงึป้ายกระเป๋า, เข็มขดักระเป๋า, เคร ือ่งหมาย 

แสดงสญัลกัษณห์รอืทีค่ลา้ยคลงึกนั 

นอกเหนือขอบเขตทีก่ฎหมายก าหนด ทางสกูต๊ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหาย/ 

สูญหาย/ล่าชา้ของสิง่ของทีอ่ยู่ในสมัภาระทีไ่ดร้บัการตรวจสอบลงทะเบยีนแลว้ของท่าน 

ซึง่หมายรวมถงึสิง่ของทีแ่ตกหกัง่าย หรอืเน่าเสยีได,้ สิง่ของทีม่มูีลค่า เชน่ เงนิ, เคร ือ่งประดบั, โลหะมค่ีา, 

คอมพวิเตอร,์ อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกสส์่วนบุคคล, ใบรบัรองหุน้, ตราสารหนี ้และเอกสารมค่ีาอืน่ๆ 

หรอืหนังสอืเดนิทางและเอกสารระบุตวัตนอืน่ๆ เป็นตน้ 

 

13.6 สิง่ของทีไ่ดร้บัอนุญาตอย่างจ ากดั 

● อุปกรณก์ฬีาซึง่รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ คนัเบ็ดตกปลาขนาดใหญ่, จกัรยาน, รถสกูต๊เตอร,์ 

กระดานโตค้ลืน่, กระดานบอดีบ้อรด์, สโนวบ์อรด์, และสก ีเป็นตน้ สามารถพกพาขึน้ไปบนเคร ือ่งบนิได ้

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขนาดพืน้ทีว่่างทีส่ามารถจดัเก็บได ้ทางสกูต๊ เตรยีมขนส่งสิง่ของเหล่านีใ้นรูปแบบของการ 

“อนุญาตแบบจ ากดั”  

(กล่าวคอื ท่านตอ้งรบัความเสีย่งต่อความเสยีหายหรอืความล่าชา้ดว้ยตนเองทัง้หมด) 

ท่านอาจตอ้งซือ้ประกนัภยัเพือ่ คุม้ครองสิง่ของเหล่านี ้ 

● อุปกรณส์ าหรบัทารก ซึง่รวมถงึ รถเข็นเด็ก, รถเข็นขนาดเล็ก และทีน่ั่งส าหรบัเด็ก ในรถยนต ์

อาจสามารถน าขึน้ไปบนเคร ือ่งบนิได ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัขนาดพืน้ทีว่่าง ทีส่ามารถจดัเก็บได ้ทางสกูต๊ 

เตรยีมขนส่งสิง่ของเหล่านีใ้นรูปแบบของการ “อนุญาตแบบจ ากดั” (กล่าวคอื 

ท่านตอ้งรบัความเสีย่งต่อความเสยีหาย หรอืความล่าชา้ดว้ยตนเองทัง้หมด) ท่านอาจตอ้งซือ้ประกนัภยั 

เพือ่คุม้ครอง สิง่ของเหลา่นี ้ 

● เคร ือ่งดนตร ีซึง่รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ แตร, คลารเิน็ต, ขลุ่ย, ขลุ่ยผวิ, ทรมัเป็ต, ไวโอลนิ หรอืวโิอลา 

เป็นตน้ อาจสามารถน าขึน้ไปบนเคร ือ่งบนิได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั ขนาดพืน้ทีว่่างทีส่ามารถจดัเก็บได ้ทางสกูต๊ 

เตรยีมขนส่งสิง่ของเหล่านี ้ในรูปแบบของการ “อนุญาตแบบจ ากดั” (กล่าวคอื ท่านตอ้งรบัความเสีย่ง 

ต่อความเสยีหายหรอืความลา่ชา้ดว้ยตนเองทัง้หมด) ท่านอาจตอ้งซือ้ประกนัภยัเพือ่ 

คุม้ครองสิง่ของเหล่านี ้ 

13.7 บททัว่ไป 

a) สกูต๊ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ ของรฐั 

หรอืการทีท่่านไม่ปฏบิตัติามกฎเหล่านี ้
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b) เงือ่นไขฉบบันี ้(รวมถงึขอ้ยกเวน้หรอืขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบ) 

จะถูกน ามาใชบ้งัคบัและเพือ่เป็นประโยชนต่์อตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตของบรษิทัฯ พนักงาน และผูแ้ทน 

และตวัแทน ในขอบเขตเดยีวกบัทีบ่งัคบัใชก้บัสกูต๊เองจ านวนเงนิทัง้หมดทีท่่า 

นสามารถไดร้บัการชดเชยจากสกูต๊ ตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาต พนักงานผูแ้ทน และตวัแทน 

ตอ้งไม่เกนิกว่าจ านวนเงนิทัง้หมดของวงเงนิความรบัผดิชอบของสกูต๊ ในกรณีทีม่ ี

c) เวน้แต่เงือ่นไขฉบบันีจ้ะไดก้ าหนดใหเ้ป็นอย่างอืน่ ความรบัผดิชอบของสกูต๊ในกรณีใดๆ 

มขีอบเขตเพยีงการชดเชย ค่าเสยีหายทีพ่สิูจนไ์ดเ้ท่าน้ัน ไม่รบัผดิชอบกรณี เชน่ (i) 

เกดิความเสยีหายต่อรายได,้ ผลก าไร, ชือ่เสยีง หรอื (ii) ความเสยีหายทางออ้มต่างๆ หรอื (iii) 

ความเสยีหายทีม่ผีลสบืเน่ืองไม่ว่าในกรณีใดๆ 

d) สิง่ทีไ่ม่ไดร้ะบุในเงือ่นไขการใหบ้รกิารนี:้ 

i. นอกจากสกูต๊จะไดก้ าหนดใหเ้ป็นอย่างอืน่ งดเวน้ ขอ้ยกเวน้ หรอืขอบเขต 

ของความรบัผดิชอบทีส่กูต๊ม ีภายใตก้ฎหมายใดๆ ทีม่ผีลบงัคบัใช ้หรอื 

ii. ยกเลกิขอ้ต่อสูใ้ดๆ ทีม่ใีหก้บัสกูต๊ ภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

รวมถงึขอ้ขดัแยง้ต่อองคก์รประกนัสงัคม หรอืบุคคลใดทีส่ามารถรบัผดิชอบ 

ช าระเงนิหรอืผูท้ีไ่ดช้ าระเงนิแลว้, การสนิไหมทดแทนส าหรบัการเสยีชวีติ, 

การท าใหบ้าดเจ็บหรอืการบาดเจ็บทางรา่งกายอืน่ๆของผูโ้ดยสาร 

e) ความรบัผดิชอบต่อการฝ่าฝืนเงือ่นไขหรอืการรบัประกนั : โดยขอบเขตทีก่ฎหมายใหอ้ านาจสกูต๊ ยกเวน้ 

ความรบัผดิชอบทัง้หมด ต่อค่าใชจ้า่ยใดๆ,การสูญหาย หรอืความเสยีหายใดๆ 

ทีอ่าจเกดิขึน้ในทางใดทางหน่ึง อนัเกีย่วอ้งกบัการขนส่ง หากขอ้สญัญาไม่เป็นธรรม (the Unfair 

Contracts Terms Act (Cap 396)) หรอืมกีฎหมายอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั แสดงในเงือ่นไข 

หรอืการรบัประกนัน้ัน บ่งบอกว่า ไม่สามารถยกเวน้ความรบัผดิชอบของสกูต๊ได ้ในกรณีน้ัน 

ความรบัผดิชอบของสกูต๊ส าหรบัการผดิเงือ่นไขหรอืการรบัประกนัน้ันๆจะถูกจ ากดั 

เพยีงการจดัหาบรกิารใหอ้กีคร ัง้ หรอืการจา่ยช าระค่าใชจ้า่ยในการจดัหาบรกิารอกีคร ัง้ ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของสายการบนิสกูต๊ แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

14  การเคลม / เสยีงตอบรบั / ขอ้สงสยั 

 

14.1 การเคลม / เสยีงตอบรบั / ขอ้สงสยั 

ยกเวน้ระบุเป็นอืน่ สกูต๊ตอ้งการใหม้กีารเคลมภายใน 2 ปี หลงัจากวนัเดนิทางทีร่ะบุไวใ้นการจอง 

โดยผ่านชอ่งทางเหล่านี:้ 

 

• คอลเซน็เตอรส์กูต๊ 

• เว็บฟอรม์ของสกูต๊ 

• M/S Scoot Pte Ltd 

Changi Airport Post Office PO Box 1091 

Singapore 918158 

คุณยงัสามารถส่งเสยีงตอบรบั หรอืขอ้สงสยัเพิม่เตมิ เขา้มาไดท้ีช่อ่งทางทีร่ะบุไวด้า้นบน 

https://www.flyscoot.com/th/help/contact-us
https://help.flyscoot.com/s/email-us
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14.2 การรบัสมัภาระ 

การรบัสมัภาระโดยผูถ้อืป้ายสมัภาระโดยไม่มกีารรอ้งเรยีน ณ เวลา ทีก่ารส่งมอบสมัภาระ 

ถอืเป็นพยานหลกัฐานขัน้ตน้ว่าสมัภาระดงักล่าวไดถู้กส่งมอบในสภาพดแีละเป็นไปตามสญัญาการขนส่งระห

ว่างเราและท่านแลว้ 

 

เราจะไม่รบัผดิชอบต่อการเคลมสมัภาระ นอกเสยีจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัสมัภาระทีโ่หลดขึน้เคร ือ่ง 

คุณแจง้เร ือ่งความเสยีหายไดท้นัทกีบัพนักงานของสกูต๊ หรอืเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต 

กอ่นออกจากจดุเคลมสมัภาระ ส่งเคลมภายใน 7 วนัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัใบเสรจ็ และหากมกีารล่าชา้ 

หากค ารอ้งถูกรายงานภายใน 21 วนันับจากวนัทีคุ่ณไดร้บัสมัภาระ 

ค ารอ้งทุกค ารอ้งตอ้งท าดว้ยการเขยีนเป็นลายลกัษณอ์กัษร และระบุชว่งเวลาตามทีไ่ดก้ล่าวไว ้

 

การยืน่ค ารอ้ง กรณีสมัภาระเสยีหายหรอืล่าชา้ สามารถส่งเร ือ่งมายงัทีอ่ยู่ ดงัต่อไปนี:้ 

 
Scoot Baggage Claims  
Charles Taylor Aviation  
Fax: +65 6423 0150  
https://scootbaggage.myclaimshub.co.uk/ 
 

14.3 เครือ่งแต่งกาย 

ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัความความเสยีหายต่อเสือ้ผา้ทีท่่านสวมใส่ หรอืน าเขา้มาในหอ้งโดย 

สาร ของเคร ือ่งบนิจะตอ้งรายงานต่อลูกเรอืของเราทนัท ี

 

14.4 ขอ้จ ากดัในการรอ้งเรยีน 

เวน้แต่สทิธขิองท่านในการรอ้งเรยีนความเสยีหายหมดอายุไปกอ่นตามทีร่ะบุไวใ้นเงือ่นไขเหล่านี ้

ท่านจะไม่มสีทิธใินการเรยีกรอ้งความเสยีหาย หากไม่มกีารพจิารณาคดใีนศาล 

ภายในระยะเวลาสองปีนับจาก: 

● วนัทีท่่านเดนิทางมาถงึจดุหมายปลายทางของท่าน 

● วนัทีอ่ากาศยานควรเดนิทางมาถงึ หรอื 

● วนัทีก่ารขนส่งของท่านสิน้สุดลง 

วธิกีารค านวณระยะเวลาของขอ้จ ากดัจะถูกก าหนดโดยกฎหมายทางศาลทีจ่ะพจิารณาคด ีแต่เป็นไป 

ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=31323334-501d2dca-3134381d-454455534531-8dd9068c37f60d29&q=1&e=7a5955f8-0ef0-4e82-8251-0e929f7bf675&u=https%3A%2F%2Fscootbaggage.myclaimshub.co.uk%2F

