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ข้อตกลงของเรา	

	

สวัสดีและยนิดีตอ้นรับ		เรามีความยนิดีท่ีคุณสละเวลาเพ่ืออา่นขอ้ตกลงการใชบ้ริการฉบับน้ี	(“ข้อตกลง”)	

	

ขอ้ตกลงฉบับน้ี	พร้อมดว้ยอีเมลยืนยันการจองของคุณ	(“การยืนยันการจอง”)	มีความสาํคัญ	เน่ืองจากใชก้าํหนด
เง่ือนไขทางกฎหมายท่ีจัดให้มีบริการดา้นการเดินทางแกคุ่ณผา่นทางบริการของเรา	นอกจากน้ี	ยังครอบคลุม
ปฏิสัมพันธห์รือการสื่อสารใดๆ	ท่ีคุณมีกับเราโดยผา่นบริการของเรา		

	

เม่ือคุณยอมรับขอ้ตกลงฉบับน้ี	คุณจะตอ้งใชบ้ริการของเราตามท่ีกาํหนดเง่ือนไขไว	้	หากตอ้งการจองบริการดา้น
การเดินทาง	คุณตอ้งยอมรับขอ้ตกลงฉบับน้ีดว้ย		หากคุณไมย่อมรับขอ้ตกลงฉบับน้ี	โปรดอยา่ใชบ้ริการของเราหรือ
จองบริการดา้นการเดินทาง	

	

เราอาจเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงฉบับน้ีเม่ือใดกไ็ด	้และเม่ือคุณใชบ้ริการของเราในอนาคตภายหลังการเปล่ียนแปลงขอ้
ตกลงฉบับน้ีจะเป็นไปตามท่ีคุณยอมรับขอ้ตกลงท่ีปรับปรุงใหมดั่งกลา่ว		เราขอแนะนําให้คุณบันทึกหรือพิมพส์าํเนา
ขอ้ตกลงฉบับน้ีเอาไว	้

	

ในขอ้ตกลงฉบับน้ี:	

	

“เรา"	หรือ	“ของเรา”	หมายถึง	BEX	Travel	Asia	Pte.	Ltd.	ซ่ึงเป็นบริษัทจาํกัดเอกชนของสงิคโปร์
(หมายเลขทะเบียนบริษัท:	201113337M)	โดยมีสาํนักงานจดทะเบียนอยูท่ี่	38	Beach	Road,	#09-12
South	Beach	Tower,	Singapore	189787	ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการของเรา	

“Expedia	Travel”	หมายถึง	Travelscape,	LLC	ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ข้ึนและมีถิน่ท่ีอยูส่าํหรับ
วัตถุประสงคทั์ง้หมดในสหรัฐอเมริกา	โดยมีสาํนักงานจดทะเบียนอยูท่ี่	10190	Covington	Cross	Drive,
Suite	300,	Las	Vegas,	NV	89144,	USA	

“กลุ่มบริษัทของเรา”	หมายถึงเรา	และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา		

“พาร์ทเนอร์ของเรา”	หมายถึงเวบ็ไซตใ์ดๆ	ในเครือ	ใชแ้บรนดร่์วมกัน	และ/หรือเช่ือมโยงกัน	ซ่ึงกลุม่บริษัทของ
เราจัดให้มีเน้ือหาหรือบริการผา่นเวบ็ไซตเ์หลา่นัน้	

“บริการของเรา”	หมายถึงการจัดเตรียมเวบ็ไซต	์แอป	และเคร่ืองมือออนไลน์ของเรา		



“บริการด้านการเดินทาง”	หมายถึงบริการดา้นการเดินทางท่ีผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งจัดให้มีข้ึนแก่
คุณผา่นทางบริการของเรา	เชน่	การเขา้พักในท่ีพัก	เท่ียวบนิหรือกิจกรรม	ฯลฯ	

“ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง”	หมายถึงซัพพลายเออร์การเดินทางท่ีจัดให้มีบริการดา้นการเดินทางแกคุ่ณผา่น
ทางบริการของเรา	

“คุณ”	หมายถึงคุณ	ซ่ึงเป็นผูเ้ดินทางท่ีใชบ้ริการของเรา	หรือทาํการจองดว้ยบริการของเรา	

	

โปรดอา่นขอ้ตกลงฉบับน้ีอยา่งละเอียดรอบคอบ		

	

ข้อ	1	กฎและข้อจาํกัด	

	

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ	ท่ีผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางให้มา	(เชน่	เง่ือนไขการขนสง่ของสายการบนิ	หรือขอ้
กาํหนดและเง่ือนไขของท่ีพัก	ฯลฯ)	ตลอดจนขอ้ตกลงฉบับน้ี	ยังใชกั้บการจองของคุณอีกดว้ย	(“กฎและข้อ
จาํกัด”)					

	

ในการจอง	คุณตอ้งยอมรับกฎและขอ้จาํกัดของผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางท่ีคุณเลือก	(เชน่	การชาํระจาํนวนเงินท่ี
พึงชาํระ	ความสามารถในการคืนเงิน	คา่ปรับ	ขอ้จาํกัดสาํหรับห้องวา่ง	และการใชค้า่โดยสารหรือบริการ	ฯลฯ)		กฎ
และขอ้จาํกัดท่ีเก่ียวขอ้งไดจั้ดให้แกคุ่ณ	กอ่นท่ีคุณจะทาํการจอง	และรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงฉบับน้ีดว้ยการอา้งอิง			

	

หากคุณละเมิดกฎและขอ้จาํกัดของผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทาง	การจองของคุณอาจถูกยกเลิก	และคุณอาจถูก
ปฏิเสธการเขา้ถึงบริการดา้นการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้ง		คุณยังอาจสูญเสยีเงินท่ีชาํระสาํหรับการจองดังกลา่วอีกดว้ย
และเราหรือผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางอาจหักบัญชีของคุณสาํหรับคา่ใชจ้า่ยใดๆ	ท่ีเราหรือผูใ้ห้บริการดังกลา่วตอ้ง
จา่ยจากผลของการละเมิดดังกลา่ว	

ในบางประเทศ	เม่ือชาํระเงินพร้อมกับการจอง	Expedia	Travel	อาจเป็นผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางเพ่ือจุด
ประสงคใ์นการจัดให้มีบริการดา้นการเดินทางแกคุ่ณ	ซ่ึงรวมถึงแตไ่มจ่าํกัดแคเ่พียงบริการดา้นการเดินทางท่ีจัดหา
ให้ในสหภาพยุโรปภายใตข้อ้	28	และ	306-310	ของคาํสัง่สหภาพยุโรปวา่ดว้ยภาษีมูลคา่เพิม่หลัก
[2006/112/EC]	และขอ้บัญญัติสว่นทอ้งถิน่ในประเทศใดๆ	ในกรณีดังกลา่ว	กฎและขอ้จาํกัดเป็นขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขท่ีจัดให้โดยซัพพลายเออร์ท่ีสนับสนุน	(เชน่	เง่ือนไขการขนสง่ของสายการบนิ	หรือขอ้กาํหนดและ
เง่ือนไขของท่ีพัก	ฯลฯ)

ข้อ	2	การใช้บริการของเรา	

	

กฎของเรา	

เราให้บริการของเราเพ่ือชว่ยคุณคน้หาขอ้มูลเก่ียวกับบริการดา้นการเดินทาง	และเพ่ือให้ความชว่ยเหลือแกคุ่ณใน
การจองบริการดา้นการเดินทางดังกลา่ว	โดยให้บริการแกคุ่ณโดยไมมี่วัตถุประสงคอ่ื์นใด

คุณตกลงวา่:	



	

คุณจะใชบ้ริการของเราเพ่ือวัตถุประสงคส์ว่นตัวและไมใ่ชเ่ชิงพาณิชยเ์ทา่นัน้		
คุณตอ้งมีอายุอยา่งน้อย	18	ปีบริบูรณ์	และมีอาํนาจตามกฎหมายในการเขา้ทาํสัญญา	
คุณจะใชบ้ริการของเราโดยชอบดว้ยกฎหมายและสอดคลอ้งกับขอ้ตกลงฉบับน้ี		
ขอ้มูลทัง้หมดท่ีคุณแจง้ไวน้ี้เป็นความจริง	ถูกตอ้ง	เป็นขอ้มูลลา่สุด	และครบถว้นสมบูรณ์	
หากคุณมีบัญชีกับเรา	คุณจะ:	
ปกป้องขอ้มูลบัญชีของคุณ	
รับผิดชอบตอ่การใชบั้ญชีของคุณโดยคุณหรือบุคคลอ่ืน	
หากคุณจองในนามของบุคคลอ่ืน:	
คุณจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากบุคคลเหลา่นัน้	กอ่นท่ีจะกระทาํการในนามของบุคคลดังกลา่ว	
คุณจะแจง้ให้บุคคลเหลา่นัน้ทราบถึงขอ้กาํหนดท่ีใชกั้บการจอง	(รวมทัง้กฎและขอ้จาํกัด)	และดูแลให้
ม่ันใจวา่บุคคลเหลา่นัน้ตกลงตามขอ้กาํหนดดังกลา่ว	
คุณเป็นผูรั้บผิดชอบในการชาํระจาํนวนเงินท่ีพึงชาํระใดๆ	สาํหรับการสร้างคาํขอการเปล่ียนแปลง/การยก
เลิกใดๆ	และสาํหรับเร่ืองอ่ืนๆ	ทัง้หมดเก่ียวกับการจอง	

	

คุณตกลงดว้ยวา่จะไม:่		

	

ทาํการจองอันเป็นเทจ็หรือฉ้อฉลใดๆ		
เขา้ถึง	ติดตามสอดสอ่ง	หรือคัดลอกเน้ือหาบนบริการของเรา	โดยใชโ้รบอท	สไปเดอร์	สเครเปอร์	วธีิการท่ี
ทาํงานอัตโนมัติอ่ืนๆ	หรือกระบวนการดว้ยตนเองใดๆ	
ฝ่าฝืนขอ้จาํกัดในสว่นหัวการตัดทิ้งโรบอทบนบริการของเรา	หรือขา้มหรือหลบเล่ียงมาตรการอ่ืนๆ	ท่ีนํามา
ใชเ้พ่ือป้องกันหรือจาํกัดการเขา้ถึงบริการของเรา		
ดาํเนินการใดๆ	ท่ีสร้างหรืออาจสร้างภาระโดยไมมี่เหตุผลหรือเป็นภาระท่ีหนักตอ่โครงสร้างพ้ืนฐานของ
เรา	
เช่ือมโยงโดยตรงไปยังสว่นใดๆ	ของบริการของเรา	
“จัดเฟรม”	“สร้างมิเรอร์”	หรือรวมสว่นใดกต็ามของบริการของเราเขา้ในเวบ็ไซตอ่ื์นใด	

	

การเขา้ถึง	

	

เราอาจปฏิเสธการเขา้ถึงของบุคคลใดกต็ามในบริการของเราเม่ือใดกไ็ดด้ว้ยเหตุผลใดๆ	กต็ามท่ีใชไ้ด	้	นอกจากน้ี
เรายังอาจทาํการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงตอ่บริการของเราเม่ือใดกไ็ด	้

	

วธีิการท่ีเราเรียงลาํดับผลการคน้หาของคุณ	

	

มีตัวเลือกการเดินทางจาํนวนมากท่ีใชไ้ดโ้ดยผา่นทางบริการของเรา	และเราตอ้งการทาํให้ผลการคน้หาของคุณมี
ความเก่ียวขอ้งเทา่ท่ีเป็นไปได	้ในหน้าผลการคน้หา	คุณสามารถเลือกวธีิเรียงลาํดับผลลัพธข์องคุณ	และใชตั้วเลือก
การกรองเพ่ือจัดลาํดับความสาํคัญของผลลัพธต์ามการกาํหนดท่ีคุณเลือก	เชน่	ราคา	คะแนนจากผูเ้ขา้พัก	หรือหลัก
เกณฑอ่ื์นๆ	หากคุณตัดสนิใจไมใ่ชคุ้ณสมบัติเหลา่น้ี	คุณจะเหน็ลาํดับการแสดงตามคา่เร่ิมตน้ของเรา	ซ่ึงเรียงลาํดับ
ผลลัพธต์ามท่ีกาํหนดไว้ท่ีน่ี	

https://www.expedia.co.th/service/?langid=1054#/article/24954


	

บางครัง้	เรายังแสดงตัวเลือกการเดินทางท่ีเป็นรายช่ือเชิงพาณิชยท่ี์ชาํระเงินจากผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางของเรา
ภายในผลการคน้หาของคุณอีกดว้ย	โดยมีเคร่ืองหมายกาํกับตัวเลือกการเดินทางดังกลา่วอยา่งชัดเจนเพ่ือเป็นขอ้มูล
ของคุณวา่	“Ad”	หรือใชเ้คร่ืองหมายเทียบเทา่ท่ีคลา้ยคลึงกัน	เพ่ือแยกแยะตัวเลือกดังกลา่วจากตัวเลือกการเดินทา
งอ่ืนๆ	

	

การเปล่ียนเสน้ทางและบริการจองของบุคคลท่ีสาม

หากระบบนําคุณออกจากบริการของเราไปยังบริการจองของบุคคลท่ีสาม	เพ่ือทาํการจองการเดินทาง	โปรดระลึก
วา่การจองใดๆ	ท่ีทาํข้ึนผา่นบริการจองดังกลา่ว	จะเป็นการจองกับบุคคลท่ีสาม	ไมไ่ดเ้ป็นการจองกับเรา	เราไมรั่บผิด
ชอบสาํหรับการจองท่ีทาํข้ึนผา่นทางบริการจองของบุคคลท่ีสาม	และเราไมรั่บผิดตอ่คุณในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
จองดังกลา่ว	ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของผูใ้ห้บริการท่ีเป็นบุคคลท่ีสามจะกาํหนดสทิธิ์ท่ีคุณมีตอ่ผูใ้ห้บริการดังกลา่ว
และจะอธิบายความรับผิดของผูใ้ห้บริการดังกลา่วตอ่คุณ

ข้อ	3	การยืนยันการจอง	

	

อีเมลยืนยันการจองของคุณประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีจาํเป็นสาํหรับการจองของคุณ	เชน่	คาํอธิบายบริการดา้นการ
เดินทางท่ีจอง	และราคา			

	

เราจะสง่อีเมลยืนยันการจองของคุณและเอกสารการเดินทางใดๆ	ไปยังท่ีอยูอี่เมลท่ีคุณแจง้ไวเ้ม่ือทาํการจอง		หาก
คุณไมไ่ดรั้บอีเมลยืนยันการจองภายใน	24	ช่ัวโมงหลังจากท่ีทาํการจอง	โปรดติดตอ่เรา	

ข้อ	4	การชําระเงิน	

	

ราคา	

	

ราคาของบริการดา้นการเดินทางจะเป็นไปตามท่ีแสดงบนบริการของเรา	ยกเวน้ในกรณีของขอ้ผิดพลาดท่ีเหน็ไดชั้ด

ราคาสาํหรับบริการดา้นการเดินทางเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา	และสามารถเปล่ียนแปลงเม่ือใดกไ็ด	้การ
เปล่ียนแปลงราคาจะไมก่ระทบการจองท่ียอมรับแลว้	ยกเวน้ในกรณีของขอ้ผิดพลาดท่ีเหน็ไดชั้ด	เราแสดงบริการ
ดา้นการเดินทางจาํนวนมาก	และเราพยายามอยา่งหนักเพ่ือให้แน่ใจวา่ราคาท่ีแสดงมีความถูกตอ้ง	เราสงวนสทิธิ์ใน
การแก้ไขขอ้ผิดพลาดใดๆ	เก่ียวกับราคาบนบริการของเรา

หากมีขอ้ผิดพลาดท่ีเหน็ไดชั้ดและคุณไดท้าํการจองแลว้	เราจะเสนอโอกาสให้แกคุ่ณในการรักษาการจองนัน้ไวโ้ดย
จา่ยในราคาท่ีถูกตอ้ง	มิฉะนัน้	เราจะยกเลิกการจองของคุณโดยไมมี่คา่ปรับ	เราไมมี่ภาระผูกพันในการจัดให้มี
บริการดา้นการเดินทางแกคุ่ณในราคาท่ีไมถู่กตอ้ง	(ตํา่กวา่)	แมห้ลังจากท่ีคุณไดส้ง่อีเมลยืนยันการจองแลว้กต็าม
หากคุณควรจะมองเหน็ขอ้ผิดพลาดนัน้ไดอ้ยา่งชัดเจนตามสมควรแกเ่หตุผล

ภาษี	

	

https://www.expedia.co.th/service/?langid=1054


ราคาท่ีแสดงผา่นบริการของเราอาจรวมถึงภาษีหรือคา่ใชจ้า่ยในการจา่ยคืนภาษี	ภาษีหรือคา่ใชจ้า่ยในการจา่ยคืน
ภาษีดังกลา่วอาจรวมถึงจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับภาษีมูลคา่เพิม่	ภาษีสนิคา้และบริการ	ภาษีการเขา้พัก	และภาษีอ่ืนๆ
ท่ีมีลักษณะคลา้ยคลึงกัน

ในบางเขตอาํนาจศาล	คุณอาจตอ้งรับผิดชอบในการชาํระภาษีทอ้งถิน่ท่ีเรียกเกบ็โดยหน่วยงานภาษีในทอ้งถิน่	(เชน่
ภาษีเมืองหรือภาษีนักทอ่งเท่ียว	ฯลฯ)	กลุม่บริษัทของเราหรือผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางอาจเรียกเกบ็ภาษีทอ้งถิน่
ดังกลา่วจากคุณ	กลุม่บริษัทของเราจะแจง้ให้คุณทราบถึงภาษีทอ้งถิน่ใดๆ	ท่ีคุณพึงชาํระ	กอ่นท่ีคุณจะดาํเนินการ
จอง	ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางแจง้ให้กลุม่บริษัทของเราทราบถึงภาษีดังกลา่ว

	

จาํนวนเงินของภาษีทอ้งถิน่อาจเปล่ียนแปลงไดร้ะหวา่งวันท่ีจองกับวันท่ีเขา้พัก	หากภาษีเปล่ียนแปลงภายในวันท่ี
เขา้พักของคุณ	คุณอาจตอ้งรับผิดในการชาํระภาษีในอัตราท่ีสูงข้ึน	

	

การดาํเนินการชาํระเงิน	

	

สาํหรับบริการดา้นการเดินทางบางอยา่ง	เชน่	แพก็เกจ	(ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้	6	(แพก็เกจ)	การชาํระเงินอาจถูก
เรียกเกบ็โดยคูสั่ญญามากกวา่หน่ึงฝ่าย	(ตามท่ีแสดงในใบแจง้ยอดสาํหรับวธีิการชาํระเงินของคุณ)	อยา่งไรกต็าม
จาํนวนเงินทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จะไมเ่กินราคารวมของบริการดา้นการเดินทางทัง้หมด

เม่ือการชาํระเงินเกิดข้ึนในเวลาเดียวกับการจองของคุณ	และชาํระในสกุลเงินทอ้งถิน่ของบริการของเรา	(ตามท่ี
เก่ียวขอ้ง)	บริษัทท่ีรับการชาํระเงินนัน้	(ผา่นผูด้าํเนินการชาํระเงินท่ีเป็นบุคคลท่ีสาม)	และเรียกเกบ็วธีิการชาํระเงิน
ของคุณ	จะเป็นบริษัทท่ีระบุไวถั้ดจากสถานท่ีของบริการของเราในตารางดา้นลา่งน้ี

สถานท่ี บริษัทของเราท่ี
รับการชําระเงิน

ออสเตรีย	บาหเ์รน	เบลเยียม	บัลแกเรีย	จีน	เดนมาร์ก	อียปิต	์ฟินแลนด	์ฝร่ังเศส	เยอรมนี	กรีซ
ฮังการี	ไอซแ์ลนด	์อินโดนีเซีย	ไอร์แลนด	์อิตาลี	จอร์แดน	คูเวต	เลบานอน	มาเลเซีย	โมร็อกโก
เนเธอร์แลนด	์นอร์เวย	์โอมาน	กาตาร์	ฟิลิปปินส	์โปรตุเกส	โรมาเนีย	ซาอุดิอาระเบีย	แอฟริกาใต้
สเปน	สวีเดน	ไตห้วัน	ไทย	ตุรเคีย	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	์เวียดนาม

Travel
Partner
Exchange
S.L.

		

ออสเตรเลีย

Travelscape,
LLC.	บริษัทท่ีจด
ทะเบียนใน
ออสเตรเลีย

บราซิล

Expedia	do
Brasil
Agência	de
Viagens	e
Turismo	Ltda.



อาร์เจนตินา	ชิลี	โคลอมเบีย	คอสตาริกา	เอกวาดอร์	เอลซัลวาดอร์	ปานามา	เปรู	เวเนซูเอลา Travelscape,
LLC.

แคนาดา TPX	Travel
Canada	ULC

ฮอ่งกง

Travel
Partner
Exchange
Hong	Kong
Limited

อินเดีย
Hotels.com
India	Private
Limited

ญ่ีปุ่น

Travel
Partner
Exchange
Japan	KK

เกาหลี

Travel
Partner
Exchange
Korea	Co.,
Ltd.

เมก็ซิโก
Expedia
Mexico,	S	de
R.	L.	de	C.V.

นิวซีแลนด์

Travel
Partner
Exchange
New	Zealand
Ltd.

สงิคโปร์

Travel
Partner
Exchange
Singapore
Pte.	Ltd.

สวติเซอร์แลนด์

Travel
Partner
Exchange
Switzerland



Limited

สหราชอาณาจักร

Travel
Partner
Exchange	UK
Limited

สหรัฐอเมริกา Travelscape,
LLC.

โดยไมค่าํนึงถึงยอ่หน้ากฎหมายท่ีใชบั้งคับและเขตอาํนาจศาลในขอ้	15	(ท่ัวไป)	ของขอ้ตกลงฉบับน้ี	ซ่ึงบริษัทใด
บริษัทหน่ึงของเรา	(ตามท่ีกาํหนดไวใ้นตารางขา้งตน้)	รับการชาํระเงินของคุณ	(ผา่นผูด้าํเนินการชาํระเงินท่ีเป็น
บุคคลท่ีสาม)	และเรียกเกบ็เงินจากวธีิการชาํระเงินของคุณ	กฎหมายท่ีใชบั้งคับกับธุรกรรมการชาํระเงินดังกลา่วจะ
เป็นกฎหมายของสถานท่ีของบริษัทดังกลา่ว

ขอ้มููลการชาํระเงินท่ีจัดเกบ็ไว้

นโยบายความเป็นสว่นตัวของเราแสดงขอ้มูลเก่ียวกับวธีิการใชข้อ้มูลการชาํระเงินและขอ้มูลบัญชีของคุณ	เม่ือคุณ
เลือกให้เราจัดเกบ็บัตรเครดิตหรือบัตรเดบติหรือวธีิการชาํระเงินวธีิอ่ืนๆ	เพ่ือการใชง้านในอนาคต

การตรวจยืนยันการชาํระเงิน

คุณอนุญาตให้บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง	(ตามท่ีกาํหนดไวใ้นตารางขา้งบนน้ี)	หรือผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทาง:

1.	 ตรวจยืนยันวธีิการชาํระเงินของคุณโดยการขอรับการกันวงเงิน	เรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมจาํนวนเลก็น้อย
หรือผา่นวธีิการตรวจยืนยันอ่ืนๆ	และ

2.	 เรียกเกบ็เงินตามวธีิการชาํระเงินของคุณ	เม่ือทาํการตรวจยืนยัน

คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็โดยธนาคาร

ธนาคารและผูอ้อกบัตรบางแหง่เรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมสาํหรับธุรกรรมระหวา่งประเทศหรือขา้มพรมแดน	ตัวอยา่ง
เชน่	หากคุณทาํการจองโดยใชบั้ตรท่ีออกจากประเทศท่ีแตกตา่งจากสถานท่ีของผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทาง	หรือ
คุณเลือกท่ีจะทาํธุรกรรมในสกุลเงินท่ีแตกตา่งจากสกุลเงินทอ้งถิน่ของบริการของเรา	ผูอ้อกบัตรของคุณอาจเรียก
เกบ็คา่ธรรมเนียมระหวา่งประเทศหรือขา้มพรมแดนจากคุณ

นอกจากน้ี	ธนาคารและผูอ้อกบัตรบางแหง่ยังเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมสาํหรับการแลกเปล่ียนสกุลเงินอีกดว้ย	ตัวอยา่ง
เชน่	หากคุณทาํการจองในสกุลเงินท่ีแตกตา่งจากสกุลเงินของบัตรเครดิตของคุณ	ผูอ้อกบัตรของคุณอาจแปลง
จาํนวนเงินการจองเป็นสกุลเงินของบัตรเครดิตของคุณ	และเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมการแลกเปล่ียนสกุลเงินจากคุณ

หากคุณมีคาํถามใดๆ	เก่ียวกับคา่ธรรมเนียมเหลา่น้ีหรืออัตราแลกเปล่ียนท่ีใชกั้บการจองของคุณ	โปรดติดตอ่
ธนาคารหรือผูอ้อกบัตรของคุณ	กลุม่บริษัทของเราไมเ่ก่ียวขอ้งหรือรับผิดชอบสาํหรับคา่ธรรมเนียมใดๆ	ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับอัตราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไปและคา่ธรรมเนียมจากผูอ้อกบัตร

วธีิการชาํระเงินแบบอ่ืน

เราอาจร่วมมือกับผูใ้ห้บริการวธีิการชาํระเงินแบบอ่ืน	(เชน่	บริษัทการเงินสาํหรับผูบ้ริโภค)	เพ่ือจัดให้มีวธีิการชาํระ
เงินแบบอ่ืนสาํหรับผูเ้ดินทางของเรา	กลุม่บริษัทของเราไมรั่บรองหรือแนะนําผูใ้ห้บริการชาํระเงินแบบอ่ืน	หรือ
ผลิตภัณฑห์รือบริการของผูใ้ห้บริการดังกลา่ว	กลุม่บริษัทของเราไมรั่บผิดชอบตอ่เน้ือหาหรือการกระทาํหรือการ
ละเวน้การกระทาํของผูใ้ห้บริการชาํระเงินแบบอ่ืนใดๆ	คุณตอ้งยอมรับความเสี่ยงจากการใชว้ธีิการชาํระเงินของผูใ้ห้

https://www.expedia.co.th/lp/lg-privacypolicy?langid=1054


บริการดังกลา่วดว้ยตัวเอง	ซ่ึงจะอยูภ่ายใตก้ารกาํกับควบคุมของขอ้กาํหนดและนโยบายของผูใ้ห้บริการดังกลา่ว

การแปลงสกุลเงิน

อัตราการแปลงสกุลเงินใดๆ	ท่ีแสดงบนบริการของเราอิงตามแหลง่ขอ้มูลสาธารณะและอัตราแลกเปล่ียนปัจจุบัน	ซ่ึง
อาจเปล่ียนไป	ณ	เวลาท่ีเดินทาง	อัตราดังกลา่วจัดให้มีข้ึนดว้ยวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ขอ้มูลเทา่นัน้	และกลุม่บริษัทของ
เราไมรั่บประกันความถูกตอ้งของอัตราการแปลงดังกลา่ว

การฉ้อโกง

หากการจองหรือบัญชีของคุณแสดงให้เหน็ร่องรอยของการฉ้อโกง	การใชง้านในทางมิชอบ	การมีสว่นเก่ียวขอ้งกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีถูกภาครัฐลงโทษ	หรือกิจกรรมท่ีน่าสงสัยอ่ืนๆ	เราอาจขอขอ้มูลเพิม่เติมจากคุณ

หากเราสรุปไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การจองหรือบัญชีมีความเช่ือมโยงกับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมท่ีน่าสงสัย	เราอาจ:

ยกเลิกการจองใดๆ	ท่ีเช่ือมโยงกับช่ือ	ท่ีอยูอี่เมลหรือบัญชีของคุณ
ปิดบัญชีท่ีเช่ือมโยงใดๆ	และ
ดาํเนินการทางกฎหมาย	รวมทัง้การดาํเนินการให้คุณตอ้งรับผิดสาํหรับการสูญเสยีใดๆ

โปรดติดตอ่เราเก่ียวกับการยกเลิกการจองหรือการปิดบัญชี

ข้อ	5	การยกเลิกหรือการเปล่ียนแปลงการจอง	

	

การยกเลิกหรือการเปล่ียนแปลงโดยคุณ	

การยกเลิกหรือการเปล่ียนแปลงการจอง	(ในสว่นของวันท่ีเดินทาง	จุดหมายปลายทาง	สถานท่ีเร่ิมตน้การเดินทาง
ท่ีพัก	หรือวธีิการเดินทาง)	สามารถทาํไดโ้ดยการติดตอ่เรา

คุณไมมี่สทิธิ์โดยอัตโนมัติในการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการจอง	เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตโดยผูใ้ห้บริการดา้นการ
เดินทางท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ฎและขอ้จาํกัดของผูใ้ห้บริการดังกลา่ว	(ซ่ึงจะแจง้ให้คุณทราบกอ่นท่ีคุณจะทาํการจอง)

ผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางอาจเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมจากคุณสาํหรับการยกเลิกหรือการเปล่ียนแปลงการจอง
(ทัง้หมดหรือบางสว่น)	คา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะถูกกาํหนดไวใ้นกฎและขอ้จาํกัด	คุณตกลงท่ีจะชาํระคา่ใชจ้า่ยใดๆ	ท่ี
เกิดข้ึนตอ่คุณ	โปรดทราบวา่สาํหรับการเปล่ียนแปลง	ราคาสาํหรับการจัดเตรียมใหมข่องคุณจะเป็นไปตามราคาท่ีใช้
บังคับ	ณ	เวลาท่ีคุณขอให้เราทาํการเปล่ียนแปลง	ราคาน้ีอาจไมเ่หมือนกับราคาเม่ือคุณจองบริการดา้นการเดินทาง
เดิม	ราคามีแนวโน้มวา่จะสูงข้ึน	เม่ือใกลถึ้งวันท่ีออกเดินทางท่ีทาํการเปล่ียนแปลงนัน้

โปรดอา่นกฎและขอ้จาํกัดท่ีเก่ียวขอ้ง	คุณจะไดท้ราบวา่ขอ้ตกลงใดใชกั้บการจองของคุณ	ตัวอยา่งเชน่:

หากคุณจองการเขา้พักในท่ีพัก	และคุณไมไ่ดย้กเลิกหรือเปล่ียนแปลงการจองกอ่นระยะเวลาของนโยบาย
การยกเลิก	คุณอาจตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการยกเลิกหรือการเปล่ียนแปลงตามท่ีแสดงในกฎและขอ้จาํกัดท่ี
เก่ียวขอ้ง
ท่ีพักบางแหง่ไมอ่นุญาตให้ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการจอง	หลังจากท่ีทาํข้ึนแลว้
หากคุณทาํการจองแบบจา่ยทีหลัง	และไมไ่ดป้รากฏตัวหรือยกเลิกการจอง	ท่ีพักอาจเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ย
สาํหรับการไมป่รากฏตัวหรือการยกเลิกตามท่ีแสดงในกฎและขอ้จาํกัดท่ีเก่ียวขอ้ง	และคุณจะถูกเรียกเกบ็
คา่ใชจ้า่ยสาํหรับการไมป่รากฏตัวหรือการยกเลิกของท่ีพักในสกุลเงินทอ้งถิน่ของท่ีพัก
หากคุณไมป่รากฏตัวหรือไมไ่ดใ้ชบ้ริการดา้นการเดินทางท่ีจองบางสว่นหรือทัง้หมด	คุณอาจไดรั้บการคืน
เงินโดยสอดคลอ้งกับกฎและขอ้จาํกัดท่ีเก่ียวขอ้งเทา่นัน้	และ
ในกรณีท่ีการยกเลิกสง่ผลตอ่มากกวา่หน่ึงคนในการจอง	(เชน่	ต๋ัวเคร่ืองบนิสองใบท่ีจองในแผนการเดิน
ทางเดียว	ฯลฯ)	จะคิดคา่ธรรมเนียมการยกเลิกท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับแตล่ะคนในการจองท่ียกเลิก
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หากคุณตอ้งการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงสว่นใดกต็ามของการจอง	และผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้ง
อนุญาตการยกเลิกหรือการเปล่ียนแปลงดังกลา่วได	้นอกเหนือจากคา่ใชจ้า่ยใดๆ	ท่ีเรียกเกบ็โดยผูใ้ห้บริการดา้นการ
เดินทางแลว้	เรายังอาจเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจัดการจากคุณอีกดว้ย	หากใชค้า่ธรรมเนียมการจัดการดังกลา่ว	ก็
จะแจง้ให้คุณทราบกอ่นท่ีคุณจะตกลงดาํเนินการตอ่ไปกับการเปล่ียนแปลง/การยกเลิก

การยกเลิกหรือการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ

เรา	(และผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้ง)	อาจยกเลิกการจองของคุณได	้หากไมไ่ดรั้บการชาํระเงินเตม็
จาํนวนสาํหรับการจอง	คา่ใชจ้า่ยในการยกเลิก/การเปล่ียนแปลงท่ีใชบั้งคับใดๆ	หรือคา่ธรรมเนียมเก่ียวกับการจอง
เม่ือครบกาํหนดชาํระ

ดว้ยเหตุผลนานาประการ	(เชน่	ท่ีพักมีการจองเกินเน่ืองจากปัญหาการเช่ือมตอ่	หรือท่ีพักปิดเน่ืองจากพายุเฮอริเคน
ฯลฯ)	จึงเป็นไปไดท่ี้ผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางหรือเราอาจยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการจองได	้หากกรณีดังกลา่ว
เกิดข้ึน	เราจะดาํเนินการตามสมควรแกเ่หตุผลเพ่ือแจง้ให้คุณทราบโดยเร็วท่ีสุดเทา่ท่ีเป็นไปได	้และเสนอตัวเลือก
อ่ืน/ความชว่ยเหลือหรือการคืนเงิน	เม่ือเป็นไปได้

การคืนเงิน

การคืนเงินใดๆ	จะถูกโอนกลับให้คุณไปยังวธีิการชาํระเงินท่ีคุณใชใ้นการทาํการจองเดิม	การคืนเงินดังกลา่วจะทาํ
ข้ึนโดยฝ่ายท่ีรับการชาํระเงินเดิมของคุณ	คา่ธรรมเนียมของเรานัน้คืนเงินไมไ่ด	้เวน้แตจ่ะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน
ระหวา่งกระบวนการจอง

ข้อ	6	ข้อตกลงเฉพาะบริการด้านการเดินทาง	

	

ขอ้น้ีแสดงรายละเอียดของขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับบริการดา้นการเดินทางเฉพาะท่ีจัดให้โดยผูใ้ห้บริการดา้นการ
เดินทาง	รายละเอียดไมไ่ดมี้เพียงเทา่น้ี	และไมไ่ดใ้ชแ้ทนท่ีกฎและขอ้จาํกัดท่ีเก่ียวขอ้ง	ซ่ึงจะแจง้ให้คุณทราบกอ่นท่ี
คุณจะทาํการจอง

ทัง้น้ี	อาจเสนอแตล่ะบริการดา้นการเดินทางโดยแยกตา่งหาก	หรือเป็นสว่นหน่ึงของแพก็เกจ	(ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
ขอ้	6	(แพก็เกจ)	และอยูภ่ายใตก้ฎและขอ้จาํกัดท่ีเก่ียวขอ้งของผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทาง	โปรดอา่นขอ้น้ีดว้ย	ซ่ึง
จะใชกั้บการจองของคุณดว้ยตามท่ีเก่ียวขอ้ง	หากมีความไมส่อดคลอ้งกันใดๆ	ระหวา่งขอ้น้ีกับกฎและขอ้จาํกัดท่ี
เก่ียวขอ้ง	ให้ใชบั้งคับตามกฎและขอ้จาํกัดท่ีเก่ียวขอ้ง

	

การเข้าพัก	

	

บริการของเราอาจให้ตัวเลือกแกคุ่ณในการจา่ยตอนน้ีหรือจา่ยทีหลัง		โดยแสดงราคาห้องพัก	(รวมทัง้ภาษีและคา่
ธรรมเนียมท่ีใชบั้งคับใดๆ)	ตอ่คุณผา่นบริการของเรา	ภายใตตั้วเลือกการชาํระเงินแบบจา่ยตอนน้ีและจา่ยทีหลัง	
โปรดทราบวา่ภาษีและคา่ธรรมเนียมอาจเปล่ียนแปลงได	้ข้ึนอยูกั่บวา่คุณเลือกตัวเลือกการชาํระเงินใด	อัตราภาษี
และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศอาจเปล่ียนแปลงไดร้ะหวา่งเวลาท่ีจองกับเวลาท่ีเขา้พัก

จา่ยตอนน้ี	

		

หากคุณเลือกตัวเลือกการชาํระเงินแบบจา่ยตอนน้ี	โดยท่ัวไปแลว้	บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง	(ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้	4	(การ
ชาํระเงิน))	จะเรียกเกบ็จาํนวนเงินการจองจากวธีิการชาํระเงินของคุณกับการจอง



	

จา่ยทีหลัง	

	

หากคุณเลือกตัวเลือกการชาํระเงินแบบจา่ยทีหลัง	ผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางจะเรียกเกบ็จากวธีิการชาํระเงินใน
สกุลเงินทอ้งถิน่ในเวลาท่ีคุณเขา้พัก

	

เงินมัดจาํ	

	

ผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางบางรายกาํหนดให้ตอ้งใชบั้ตรชาํระเงินหรือเงินสดมัดจาํเม่ือทาํการเชก็อิน	เพ่ือครอบคลุม
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เติมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเขา้พักของคุณ	เงินมัดจาํดังกลา่วไมเ่ก่ียวขอ้งกับการชาํระเงินใดๆ	ท่ีไดรั้บโดย
บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง	(ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้	4	(การชาํระเงิน))	สาํหรับการจองของคุณ

	

การไมป่รากฏตัวในคืนแรก	

	

หากคุณไมป่รากฏตัวในคืนแรกของการจองการเขา้พัก	แตว่างแผนท่ีจะเชก็อินสาํหรับคืนตอ่มา	โปรดยืนยันกับเรา
กอ่นถึงวันท่ีเชก็อินเดิม	หากคุณไมยื่นยัน	การจองทัง้หมดของคุณกอ็าจถูกยกเลิกได	้การคืนเงินสาํหรับการไม่
ปรากฏตัวจะถูกชาํระให้แกคุ่ณโดยสอดคลอ้งกับกฎและขอ้จาํกัดท่ีเก่ียวขอ้งของท่ีพักเทา่นัน้

การจองเป็นหมูค่ณะ	

	

คุณสามารถจองห้องพักไดไ้มเ่กิน	8	ห้องผา่นทางบริการของเรา	สาํหรับท่ีพักเดียวกัน	สาํหรับวันท่ีเขา้พักเดียวกัน
หากคุณจองห้องพักมากกวา่	8	ห้องในการจองตา่งหาก	เราอาจยกเลิกการจองของคุณได	้เรายังอาจเรียกเกบ็คา่
ธรรมเนียมการยกเลิกจากคุณได	้และถา้คุณจา่ยเงินมัดจาํท่ีคืนเงินไมไ่ด	้เงินมัดจาํดังกลา่วกอ็าจถูกริบ	หากคุณ
ตอ้งการจองห้องพักมากกวา่	8	ห้อง	โปรดจองผา่นหัวขอ้	“หมูค่ณะและการประชุม”	ผา่นทางบริการของเรา	คุณ
อาจถูกขอให้ลงนามในสัญญาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจา่ยเงินมัดจาํท่ีคืนเงินไมไ่ด้

	

การจัดอันดับ

การจัดอันดับท่ีแสดงผา่นบริการของเรา	บง่ช้ีถึงสิง่ท่ีคุณอาจคาดหวังไดจ้ากท่ีพักท่ีแสดงระดับการจัดอันดับดังกลา่ว
ซ่ึงรวมถึงผา่นทางองคก์รการจัดอันดับดาวระดับทอ้งถิน่และระดับประเทศ	(ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง)	ซ่ึงอาจแตกตา่ง
จากมาตรฐานในประเทศของคุณ	การจัดอันดับท่ีเวบ็ไซตแ์สดงไมไ่ดรั้บรองหรือสัญญาวา่จะมีคุณสมบัติหรือสิง่
อาํนวยความสะดวกอยา่งหน่ึงอยา่งใด	ขอ้มูลเพิม่เติมมีอยูใ่นหัวขอ้	“ภาพรวม”	หรือ	“สิง่อาํนวยความสะดวก”	ของ
หน้ารายละเอียดท่ีพัก	แนวทางเหลา่น้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได	้และกลุม่บริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราไม่
สามารถรับประกันความถูกตอ้งของการจัดอันดับเฉพาะใดๆ	ท่ีแสดงเป็นระยะๆ	ผา่นทางบริการของเรา

	

ม้ืออาหาร



หากม้ืออาหารเป็นสว่นหน่ึงของการจองการเขา้พัก	จาํนวนม้ืออาหารท่ีรวมอยูข้ึ่นอยูกั่บจาํนวนคืนท่ีคุณเขา้พัก
อาหารครบทุกม้ือ	ปกติรวมม้ือเชา้	ม้ือกลางวัน	และม้ือเยน็	อาหารสองม้ือ	ปกติรวมม้ือเชา้	และม้ือกลางวันหรือม้ือ
เยน็อยา่งใดอยา่งหน่ึง	ไมมี่การคืนเงิน	หากไมไ่ดบ้ริโภคม้ือใดม้ือหน่ึง

เท่ียวบิน	

	

หากคุณชาํระเงินให้แกก่ลุม่บริษัทของเรา	(ในนามของผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทาง)	สาํหรับการจองเท่ียวบนิอยา่ง
เดียว	เราจะทาํหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางดังกลา่ว	สัญญาของคุณสาํหรับเท่ียวบนิเป็นสัญญา
ระหวา่งคุณกับผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้ง

รับประกันราคาและความวา่งของเท่ียวบนิกต็อ่เม่ือการซ้ือบริการดา้นการเดินทางของคุณเสร็จสิน้และออกต๋ัวแลว้

เท่ียวบนิราคาประหยัด

สาํหรับบางเท่ียวบนิ	ราคาท่ีแสดงอาจถูกแปลงจากสกุลเงินอ่ืน	ทัง้น้ี	เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการแสดงราคาโดย
ประมาณในสกุลเงินทอ้งถิน่ของคุณ	จาํนวนเงินจริงท่ีสายการบนิเรียกเกบ็อาจแตกตา่งกันไป	เน่ืองจากอัตราแลก
เปล่ียนท่ีแตกตา่งกันท่ีใชโ้ดยธนาคารและบริษัทท่ีออกบัตร	โปรดดูขอ้มูลเก่ียวกับคา่ธรรมเนียมท่ีธนาคารและผูอ้อก
บัตรอาจเรียกเกบ็ในขอ้	4	(การชาํระเงิน)

การเปล่ียนเสน้ทางเวบ็ไซต์

บางครัง้	ระบบอาจพาคุณออกจากเวบ็ไซตข์องเราไปยังเวบ็ไซตข์องสายการบนิ	เพ่ือดาํเนินการจองและชาํระเงิน
สัญญาของคุณสาํหรับการจองดังกลา่วเป็นสัญญากับผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางของสายการบนิท่ีเก่ียวขอ้ง	กลุม่
บริษัทของเราไมเ่ก่ียวขอ้งหรือรับผิดในสว่นท่ีเก่ียวกับการจองดังกลา่ว

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของเท่ียวบนิ

คุณเขา้ใจและตกลงวา่:

สายการบนิเป็นผูค้วบคุมตารางเวลาในขัน้สุดทา้ย	และอาจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเท่ียวบนิของคุณไดด้ว้ย
เหตุผลตา่งๆ	นานา	(เชน่	ปัญหาทางกลหรือสภาพอากาศเลวร้าย	ฯลฯ)	เม่ือใดกต็ามท่ีสายการบนิให้ขอ้มูล
แกเ่ราเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงหรือการยกเลิกแผนการเดินทางของคุณ	เราจะสง่ตอ่ให้แกคุ่ณและชว่ยคุณ
ประเมินทางเลือก	คุณควรตรวจสอบเวลาออกเดินทางตามกาํหนดของเท่ียวบนิของคุณกอ่นการเดินทาง
เสมอ
สายการบนิเป็นผูค้วบคุมท่ีน่ัง	และเราไมรั่บประกันความวา่งของท่ีน่ังเฉพาะ	แมว้า่จะจองลว่งหน้ากต็าม
หากคุณจองเท่ียวบนิขากลับและไมไ่ดใ้ชเ้ท่ียวบนิขาออก	สายการบนิอาจยกเลิกเท่ียวบนิขากลับโดยไมคื่น
เงิน
สาํหรับเท่ียวบนิพิเศษหรือเท่ียวบนิเชา่เหมาลาํ	จะระบุสายการบนิ	ตารางการบนิ	ประเภทเคร่ืองบนิ
แผนการเดินทาง	และจุดแวะพักท่ีเป็นไปได	้เพ่ือเป็นขอ้บง่ช้ีเทา่นัน้	ขอ้มูลเฉพาะเหลา่น้ีอาจเปล่ียนแปลง
ได	้แมห้ลังจากท่ียืนยันแลว้กต็าม
บางสายการบนิเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่เติมสาํหรับม้ืออาหาร	สัมภาระ	และการเลือกท่ีน่ังท่ีตอ้งการ	ฯลฯ
เวน้แตว่า่เราให้บริการเสริมดังกลา่วสาํหรับการจองผา่นบริการของเรา	การอา้งอิงใดๆ	เก่ียวกับบริการ
เสริมเพิม่เติมเหลา่น้ีและคา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแสดงผา่นบริการของเรา	ใชเ้พ่ือเป็นขอ้มูลเทา่นัน้	และอาจ
ไดรั้บการปรับปรุงโดยสายการบนิเม่ือใดกไ็ด	้ในกรณีท่ีเราให้ตัวเลือกแกคุ่ณในการจองบริการเพิม่เติมดัง
กลา่วผา่นบริการของเรา	จะแสดงราคาของบริการเสริมเพิม่เติมดังกลา่ว	และหลังจากท่ีคุณเลือกแลว้	จะ
เพิม่เขา้ไปในราคาของคุณ
คุณตอ้งปฏิบัติตามกฎและขอ้จาํกัดท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับการขนสง่สาํหรับเดก็	เดก็ท่ีมีอายุมากกวา่	2	ขวบใน
วันท่ีเดินทางกลับตอ้งมีต๋ัวไปกลับในราคาเดก็สาํหรับเท่ียวบนิทัง้ขาออกและขาเขา้	คุณจะไมมี่สทิธิ์ไดรั้บ
เงินคืนสาํหรับคา่ท่ีน่ังใดๆ	ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง	หากคุณไมป่ฏิบัติตามน้ี	เดก็อายุตํา่กวา่	2	ปีจะไม่



ไดรั้บการจัดสรรท่ีน่ังของตัวเอง	เวน้แตจ่ะจองต๋ัวเดก็ไวใ้ห้	อนุญาตให้เดก็อายุตํา่กวา่	14	ปีท่ีเดินทางโดย
ลาํพังเดินทางไดโ้ดยสอดคลอ้งกับกฎและขอ้จาํกัดท่ีเก่ียวขอ้งเทา่นัน้
โดยท่ัวไปแลว้	ห้ามขนวัตถุอันตรายบนเคร่ืองบนิในกระเป๋าสัมภาระหรือติดตัวคุณ

ต๋ัวเท่ียวเดียวรวมกัน

เราอาจเสนอโอกาสให้คุณจองต๋ัวเท่ียวเดียวสองใบแทนต๋ัวไปกลับใบเดียว	ต๋ัวเท่ียวเดียวรวมกันอาจให้ทางเลือกใน
การบนิมากกวา่	โดยมักจะมีราคาถูกกวา่และสามารถรวมกันไดใ้นสายการบนิเดียวกันหรือสายการบนิอ่ืน

ต๋ัวเท่ียวเดียวแตล่ะใบใชก้ฏและขอ้จาํกัดเฉพาะตัว	ไมเ่หมือนกับต๋ัวไปกลับ	หากเท่ียวบนิใดเท่ียวบนิหน่ึงเหลา่น้ีได้
รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสายการบนิ	(เชน่	การยกเลิกหรือการเปล่ียนตารางเวลา)	คุณอาจตอ้ง
เปล่ียนแปลงอีกเท่ียวบนิหน่ึง	ในกรณีดังกลา่ว	คุณจะเป็นผูรั้บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยหรือคา่ธรรมเนียมใดๆ	ท่ีเกิดข้ึน
สาํหรับการเปล่ียนแปลงตอ่เท่ียวบนิท่ีไมไ่ดรั้บผลกระทบ

ไมลเ์ดินทางและบัตรกาํนัล

ไมส่ามารถใชไ้มลเ์ดินทางและบัตรกาํนัลจากโปรแกรมสมาชิกได	้เม่ือจองเท่ียวบนิผา่นบริการของเรา

ความรับผิดของสายการบนิ

ตามปกติ	กฎหมาย	สนธิสัญญา	และกฎและขอ้จาํกัดของสายการบนิจาํกัดความรับผิดของสายการบนิสาํหรับการเสยี
ชีวติ	การบาดเจบ็สว่นบุคคล	และความเสยีหายอ่ืนๆ

สายการบนิท่ีให้บริการ

บางครัง้	เท่ียวบนิท่ีจองกับสายการบนิหน่ึงอาจให้บริการโดยสายการบนิอ่ืน	ถา้แตกตา่งกัน	จะแสดงรายละเอียดของ
สายการบนิท่ีให้บริการผา่นบริการของเรา	สายการบนิท่ีออกต๋ัวจะเรียกเกบ็เงินจากคุณสาํหรับเท่ียวบนิของคุณ	และ
จะปรากฏบนใบแจง้ยอดสาํหรับวธีิการชาํระเงินของคุณ

การไมป่รากฏตัวหรือการยกเลิก

ในกรณีของการไมป่รากฏตัวหรือการยกเลิก	คุณอาจมีสทิธิ์ไดรั้บการคืนเงินสาํหรับภาษีสนามบนิและคา่ธรรมเนียม
ท่ีรวมอยูใ่นราคาของเท่ียวบนิท่ีซ้ือ	ในกรณีน้ี	คุณสามารถร้องขอการคืนเงินไดจ้ากเรา	และเราจะสง่คาํขอของคุณไป
ยังสายการบนิในนามของคุณ

กิจกรรม

	

ผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางบางรายท่ีเสนอกิจกรรมอาจกาํหนดให้คุณตอ้งลงนามในการสละสทิธิ์ความรับผิดของตน
กอ่นท่ีจะเขา้ร่วมในบริการดา้นการเดินทางท่ีตนเสนอ

	

ตามปกติ	บริการดา้นการเดินทางท่ีเป็นกิจกรรมนัน้ไมส่ามารถโอนไดห้รือไมมี่สทิธิ์สาํหรับการคืนเงินหรือการ
เปล่ียนแปลง	เวน้แตผู่ใ้ห้บริการดา้นการเดินทางจะยกเลิกบริการดา้นการเดินทางดังกลา่ว

	

แพ็กเกจ	

	

https://www.expedia.co.th/service/?langid=1054


เราให้โอกาสแกคุ่ณในการจองบริการดา้นการเดินทางตา่งหากร่วมกันผา่นทางบริการของเรา	(เชน่	การจองการเขา้
พักและการจองเท่ียวบนิ)	โดยแตล่ะบริการดา้นการเดินทางอยูภ่ายใตก้ฎและขอ้จาํกัดของตนเองและขอ้ตกลงฉบับน้ี
(การจองรวมกันเชน่น้ีเรียกวา่	“แพ็กเกจ”)	

	

บริการเช่าท่ีพักวันหยุด	Vrbo	

	

เม่ือคุณจองท่ีพักของบริการเชา่ท่ีพักวันหยุดท่ีเผยแพร่ผา่นบริการของเราจาก	Vrbo	หรือแบรนดห์น่ึงแบรนดใ์ด
ของ	Vrbo	(Stayz,	Bookabach,	FeWo	Direkt	และ	Abritel)	ซ่ึงจะเรียกวา่	“บริการเช่าท่ีพักวัน
หยุด	Vrbo”	ขอ้ตกลงฉบับน้ีจะใชกั้บการใชบ้ริการของเราโดยคุณ	แตข่อ้กาํหนดและเง่ือนไขของ	Vrbo	ท่ีเรา
เสนอตอ่คุณระหวา่งกระบวนการจองจะใชกั้บการชาํระเงินของคุณและการจองของบริการเชา่ท่ีพักวันหยุด	Vrbo

	

ข้อ	7	การเดินทางระหวา่งประเทศ	

	

การเดินทางระหวา่งประเทศ	

	

ถึงแมว้า่การเดินทางสว่นใหญจ่ะเกิดข้ึนโดยไมมี่อุบัติการณ์ใดๆ	แตก่ารเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแหง่ก็
อาจมีความเสี่ยงมากกวา่แหง่อ่ืนๆ	คุณตอ้งทบทวนคาํเตือน/คาํแนะนําในการเดินทางใดๆ	ฯลฯ	ท่ีออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง	กอ่นท่ีคุณจะจองการเดินทางระหวา่งประเทศ	นอกจากน้ี	คุณยังควรเฝ้าติดตามคาํเตือน/คาํ
แนะนําในการเดินทางดังกลา่วระหวา่งการเดินทางและกอ่นการเดินทางกลับของคุณ	เพ่ือชว่ยหลีกเล่ียงและลดการ
หยุดชะงักท่ีอาจเกิดข้ึนใดๆ

สุขภาพ

การปลูกเช้ือ/การฉีดวัคซีนท่ีแนะนําอาจเปล่ียนแปลงเม่ือใดกไ็ด	้คุณควรปรึกษาแพทยข์องคุณเก่ียวกับขอ้เสนอแนะ
ลา่สุดกอ่นท่ีคุณจะออกเดินทาง	คุณเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลให้ม่ันใจวา่คุณ:

ผา่นขอ้กาํหนดดา้นสุขภาพในการเขา้ประเทศทัง้หมด
ไดรั้บการปลูกเช้ือ/ฉีดวัคซีนท่ีแนะนํา
ใชย้าท่ีแนะนําทัง้หมด	และ
ปฏิบัติตามคาํแนะนําจากแพทยทั์ง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกับการเดินทางของคุณ

หนังสอืเดินทางและวีซา่

คุณตอ้งปรึกษาสถานทูตหรือสถานกงสุลท่ีเก่ียวขอ้ง	เพ่ือสอบถามขอ้มูลหนังสอืเดินทางและวีซา่	ขอ้กาํหนดอาจ
เปล่ียนแปลงได	้เพราะฉะนัน้	ตรวจสอบขอ้มูลลา่สุดกอ่นการจองและการออกเดินทาง	และเผ่ือเวลาให้เพียงพอ
สาํหรับการใชบั้งคับท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด

กลุม่บริษัทของเราไมรั่บผิดใดๆ	หากคุณถูกปฏิเสธการข้ึนเท่ียวบนิหรือการเขา้ประเทศใดๆ	อันเน่ืองจากความ
ประพฤติของคุณ	ซ่ึงรวมถึงการไมพ่กเอกสารการเดินทางท่ีถูกตอ้งและเพียงพอท่ีกาํหนดโดยผูใ้ห้บริการดา้นการ
เดินทาง	หน่วยงานผูมี้อาํนาจ	หรือประเทศใดๆ	(รวมทัง้ประเทศท่ีคุณกาํลังเปล่ียนเคร่ือง)	ซ่ึงรวมถึงจุดแวะพัก
ทัง้หมดท่ีเคร่ืองบนิจอดเคร่ือง	แมว้า่คุณจะไมไ่ดอ้อกจากเคร่ืองบนิหรือสนามบนิกต็าม



ภาครัฐหลายแหง่กาํลังแนะนําขอ้กาํหนดใหม่ๆ 	สาํหรับสายการบนิในการแจง้ขอ้มูลสว่นบุคคลเก่ียวกับผูเ้ดินทาง
ทัง้หมดบนเคร่ืองบนิของตน	ขอ้มูลน้ีจะถูกรวบรวมท่ีสนามบนิเม่ือคุณเชก็อิน	หรือเม่ือคุณทาํการจองในบาง
สถานการณ์	โปรดติดตอ่สายการบนิท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคุณเดินทางดว้ย	หากคุณมีคาํถามใดๆ	เก่ียวกับเร่ืองน้ี

กลุม่บริษัทของเราไมไ่ดรั้บรองหรือรับประกันวา่การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางระหวา่งประเทศนัน้	แนะนําให้
ทาํไดห้รือไมมี่ความเสี่ยง	และไมรั่บผิดสาํหรับความเสยีหายหรือการสูญเสยีท่ีอาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุด
หมายปลายทางดังกลา่ว

ข้อ	8	ความรับผิด	

ความรับผิดของเรา

เราเป็นเจา้ของและดาํเนินการบริการของเรา	และผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางเป็นผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางแกคุ่ณ

ภายในขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาต	กลุม่บริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราจะไมรั่บผิดสาํหรับ:

บริการดา้นการเดินทางใดๆ	ดังกลา่วท่ีผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางจัดให้แกคุ่ณ
การกระทาํ	ขอ้ผิดพลาด	การละเวน้การดาํเนินการ	การรับรอง	การรับประกัน	หรือความประมาทเลินเลอ่
ของผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางใดๆ	ดังกลา่ว	หรือ
การบาดเจบ็สว่นบุคคล	การเสยีชีวติ	ความเสยีหายตอ่ท่ีพักใดๆ	หรือคา่เสยีหายหรือคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ	ท่ีเป็น
ผลจากขอ้ความขา้งตน้

ผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางแจง้ให้เราทราบถึงขอ้มูลท่ีอธิบายบริการดา้นการเดินทาง	ขอ้มูลดังกลา่วรวมถึงราย
ละเอียดบริการดา้นการเดินทาง	รูปถา่ย	ราคา	และกฎและขอ้จาํกัดท่ีเก่ียวขอ้ง	ฯลฯ	เราแสดงขอ้มูลน้ีผา่นทางบริการ
ของเรา	ผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางรับผิดชอบในการดูแลให้ม่ันใจวา่ขอ้มูลดังกลา่วมีความถูกตอ้ง	สมบูรณ์	และ
เป็นปัจจุบัน	กลุม่บริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราจะไมรั่บผิดสาํหรับความไมถู่กตอ้งใดๆ	ในขอ้มูลดังกลา่ว	เวน้
แตแ่ละกต็อ่เม่ือเราเป็นตน้เหตุของความไมถู่กตอ้งดังกลา่วโดยตรง	(และยังรวมถึงการจัดอันดับท่ีพักอีกดว้ย	ซ่ึงมี
จุดมุง่หมายเพ่ือเป็นแนวทางเทา่นัน้	และอาจไมใ่ชก่ารจัดอันดับอยา่งเป็นทางการ)	กลุม่บริษัทของเราและพาร์ทเนอ
ร์ของเราไมรั่บประกันเก่ียวกับความวา่งของบริการดา้นการเดินทางเฉพาะ

รูปถา่ยและภาพประกอบเก่ียวกับบริการของเราจัดให้มีข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการแสดงระดับและประเภทของท่ีพัก
เทา่นัน้

ภายในขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาต	ยกเวน้ตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชัดแจง้ในขอ้ตกลงฉบับน้ี:

ขอ้มูล	ซอฟตแ์วร์	หรือบริการดา้นการเดินทางทัง้หมดท่ีแสดงผา่นทางบริการของเรา	จัดให้มีข้ึนโดยไมมี่
การรับประกันหรือเง่ือนไขประเภทใดๆ	ทัง้สิน้	ซ่ึงรวมถึงแตไ่มจ่าํกัดแคเ่พียงการรับประกันโดยนัยใดๆ
และเง่ือนไขสาํหรับคุณภาพท่ีน่าพึงพอใจ	ความเหมาะสมในการนํามาขาย	ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
อยา่งใดอยา่งหน่ึง	กรรมสทิธิ์หรือการไมล่ะเมิดสทิธิ์	และ
กลุม่บริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราปฏิเสธการรับประกันและเง่ือนไขดังกลา่วทัง้หมด

การแสดงบริการดา้นการเดินทางผา่นบริการของเราไมไ่ดเ้ป็นการรับรองหรือการแนะนําบริการดา้นการเดินทางดัง
กลา่วโดยกลุม่บริษัทของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเรา	กลุม่บริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราปฏิเสธการรับประกัน
ทัง้หมดและเง่ือนไขท่ีบริการของเรา	เซิร์ฟเวอร์ของบริการ	หรืออีเมลใดๆ	ท่ีสง่จากเราหรือพาร์ทเนอร์ของเรานัน้
ปราศจากไวรัสหรือสว่นประกอบท่ีเป็นอันตรายอ่ืนๆ	ภายในขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาต

กลุม่บริษัทของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเราจะไมรั่บผิดตอ่การสูญเสยีหรือความเสยีหายใดๆ	โดยตรง	โดยออ้ม
เป็นการลงโทษ	จาํเพาะ	อันเน่ืองมาจากการผิดสัญญา	หรือเป็นผลสบืเน่ืองท่ีเกิดข้ึนจากสิง่ตอ่ไปน้ี	โดยอยูภ่ายใน
ขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตและข้ึนอยูกั่บขอ้จาํกัดในขอ้ตกลงฉบับน้ี:

บริการดา้นการเดินทาง
การใชบ้ริการของเรา



ความลา่ชา้ใดๆ	หรือความไมส่ามารถในการใชบ้ริการของเรา	หรือ
การใชลิ้งกจ์ากบริการของเราโดยคุณ

อยูบ่นพ้ืนฐานในความประมาทเลินเลอ่	สัญญา	การละเมิด	ความรับผิดโดยสิน้เชิง	บทกฎหมายในการคุม้ครองผู้
บริโภค	หรืออ่ืนๆ	และแมว้า่กลุม่บริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราไดรั้บแจง้ให้ทราบถึงความเป็นไปไดข้องความ
เสยีหายดังกลา่วกต็าม

หากพบวา่กลุม่บริษัทของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเรารับผิดสาํหรับความสูญเสยีและความเสยีหายใดๆ	ภายใตข้อ้ตกลง
ฉบับน้ี	เรากจ็ะรับผิดตอ่คุณสาํหรับความเสยีหายโดยตรงดังตอ่ไปน้ีเทา่นัน้	ภายในขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมาย
อนุญาต:

ทัง้คุณและเรา	(หรือพาร์ทเนอร์ของเราตามท่ีเก่ียวขอ้ง)	มองเหน็ลว่งหน้าไดอ้ยา่งมีเหตุผล
เสยีหายหรือเกิดข้ึนจริงโดยคุณ	และ
สบืเน่ืองมาจากการกระทาํของเราโดยตรง	(หรือการกระทาํของพาร์ทเนอร์ของเราตามท่ีเก่ียวขอ้ง)

และในกรณีของความรับผิดใดๆ	ของกลุม่บริษัทของเราและ/หรือพาร์ทเนอร์ของเรา	ไมว่า่ในกรณีใดๆ	ความรับผิด
ดังกลา่วรวมกันแลว้จะไมเ่กิน	(ก)	ตน้ทุนท่ีคุณจา่ยสาํหรับบริการดา้นการเดินทางท่ีมีปัญหา	หรือ	(ข)	หน่ึงร้อย
ดอลลาร์ถว้น	(100.00	ดอลลาร์สหรัฐ)	หรือเทียบเทา่ในสกุลเงินทอ้งถิน่

ขอ้จาํกัดความรับผิดน้ีแสดงถึงการแบง่ความเสี่ยงระหวา่งคุณกับเรา	ขอ้จาํกัดท่ีระบุไวใ้นขอ้น้ีจะคงอยูต่อ่ไปและมีผล
ใชบั้งคับ	แมว้า่จะพบวา่การแก้ไขเยียวยาท่ีจาํกัดใดๆ	ท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงเหลา่น้ีไมเ่พียงพอตามวัตถุประสงคท่ี์เป็น
สาระสาํคัญกต็าม	ขอ้จาํกัดความรับผิดท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบับน้ีจะมีผลใชเ้พ่ือประโยชน์ของกลุม่บริษัทของเราและ
พาร์ทเนอร์ของเรา

ทุกๆ	กรณีของเหตุสุดวสัิย	รวมทัง้การสื่อสารขัดขอ้ง	หรือการหยุดงานประทว้งโดยสายการบนิ	ท่ีพัก	หรือเจา้หน้าท่ี
ควบคุมการจราจรทางอากาศ	จะสง่ผลให้ระงับใชภ้าระผูกพันในขอ้ตกลงฉบับน้ี	ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวสัิย
ในกรณีดังกลา่ว	คูสั่ญญาท่ีไดรั้บผลกระทบโดยเหตุสุดวสัิยจะไมรั่บผิดโดยเป็นผลของความไมส่ามารถในการตอบ
สนองภาระผูกพันดังกลา่ว

การชดใชค้า่เสยีหาย

คุณตกลงท่ีจะปกป้องและชดใชค้า่เสยีหายให้กับกลุม่บริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเรา	และเจา้หน้าท่ี	กรรมการ
พนักงาน	และตัวแทนของบริษัทดังกลา่ว	จากการอา้งสทิธิ์	มูลฟ้อง	การเรียกร้อง	การฟ้ืนสภาพ	ความสูญเสยี	ความ
เสยีหาย	คา่ปรับ	บทลงโทษ	หรือตน้ทุนหรือคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ	ในลักษณะใดกต็าม	(“ความสูญเสีย”)	โดยรวมถึงแต่
ไมจ่าํกัดแคเ่พียงคา่ธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชีตามสมควรแกเ่หตุผล	ซ่ึงเกิดข้ึนโดยบุคคลท่ีสามอันเป็นผลมา
จาก:

การท่ีคุณละเมิดขอ้ตกลงฉบับน้ีหรือเอกสารท่ีอา้งถึงในขอ้ตกลง
การท่ีคุณละเมิดกฎหมายใดๆ	หรือสทิธิ์ของบุคคลท่ีสาม	หรือ
การท่ีคุณใชบ้ริการของเรา

ภายในขอบเขตท่ีความสูญเสยีดังกลา่วไมไ่ดมี้สาเหตุโดยตรงจากการกระทาํของกลุม่บริษัทของเราหรือพาร์ทเนอร์
ของเรา	(ตามท่ีเก่ียวขอ้ง)

ข้อ	9	รีวิว	ความคิดเห็น	และรูปถ่าย	

การสง่เน้ือหาให้แกบ่ริการของเราทางอีเมล	การโพสต	์หรือวธีิอ่ืน	รวมทัง้รีววิท่ีพักใดๆ	รูปถา่ย	วดีิโอ	คาํถาม	ความ
คิดเหน็	ขอ้เสนอแนะ	แนวคิด	หรือสิง่อ่ืนๆ	ท่ีคลา้ยกันท่ีมีอยูใ่นเน้ือหาท่ีสง่	(รวมเรียกวา่	"เน้ือหาท่ีสง่")	แสดงวา่
คุณ:	

	



ยืนยันวา่เน้ือหาท่ีสง่ทัง้หมดท่ีคุณทาํข้ึนเป็นงานสร้างสรรคต์น้ฉบับของคุณ	และคุณไดรั้กษาและจะรักษา
สทิธิ์ทัง้หมดท่ีจาํเป็น	เพ่ือให้เราสามารถใชเ้น้ือหาท่ีสง่ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบับน้ี	และ		

	

มอบสทิธิ์ท่ีไมใ่ชส่ทิธิ์แตเ่พียงผูเ้ดียว	ปลอดคา่สทิธิ์	ตลอดไป	โอนสทิธิ์ได	้เพิกถอนไมไ่ด	้และให้สทิธิ์
อนุญาตตอ่ไดผ้า่นทางสทิธิ์หลายระดับให้แกก่ลุม่บริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราตามท่ีกฎหมาย
อนุญาต	ในการใช	้ผลิตซํา้	ปรับเปล่ียน	ดัดแปลง	แปล	แจกจา่ย	เผยแพร่	สร้างงานสบืเน่ืองจากเน้ือหาท่ี
สง่	ตลอดจนแสดงและดาํเนินการเน้ือหาดังกลา่วในท่ัวโลก	ในสื่อใดๆ	กต็ามทัง้ท่ีทราบในปัจจุบันหรือ
ประดิษฐ์ข้ึนในภายหลัง	

	

คุณยังรับทราบและตกลงดว้ยวา่กลุม่บริษัทของเราและพาร์ทเนอร์ของเราอาจเลือกท่ีจะใชช่ื้อท่ีคุณสง่มาพร้อมกับ
เน้ือหาท่ีสง่ดังกลา่ว	เพ่ือให้ทราบวา่เป็นของเน้ือหาท่ีคุณสง่	(ตัวอยา่งเชน่	การแสดงช่ือตัวและบา้นเกิดของคุณบน
รีววิท่ีคุณสง่)	ในรูปแบบท่ีระบุตัวบุคคลไมไ่ด	้ภายใตดุ้ลยพินิจของเรา		นอกจากน้ี	ยังอาจแบง่ปันเน้ือหาท่ีสง่ดัง
กลา่วกับผูใ้ห้บริการดา้นการเดินทางอีกดว้ย			

	

นอกจากน้ี	คุณยังมอบสทิธิ์ให้แกก่ลุม่บริษัทของเราท่ีจะดาํเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดกต็ามท่ี
ละเมิดสทิธิ์ของคุณหรือกลุม่บริษัทของเราในเน้ือหาท่ีสง่	

	

เน้ือหาท่ีสง่ไมเ่ป็นความลับและไมเ่ป็นกรรมสทิธิ์

	

ถา้เป็นไปได	้คุณสละ	‘ธรรมสทิธิ์’	ใดๆ	และทัง้หมดโดยชัดแจง้	(รวมทัง้สทิธิ์ในการบง่ช้ีวา่เป็นเจา้ของหรือ
บูรณภาพ)	ท่ีอาจมีอยูใ่นเน้ือหาท่ีคุณสง่	คุณตกลงวา่คุณไมมี่ขอ้คัดคา้นตอ่การเผยแพร่	การใชง้าน	การปรับเปล่ียน
การลบ	หรือการแสวงประโยชน์จากเน้ือหาท่ีคุณสง่โดยกลุม่บริษัทของเรา	พาร์ทเนอร์ของเรา	หรือผูไ้ดรั้บอนุญาต
อ่ืนๆ	ของเรา	

	

คุณมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ตอ่เน้ือหาท่ีคุณสง่	คุณตอ้งไมโ่พสตห์รือสง่เน้ือหาไปยังหรือจากบริการของเรา
และตกลงวา่เน้ือหาท่ีสง่ใดๆ	ท่ีคุณทาํข้ึนนัน้ไมมี่เน้ือหาใดๆ	ท่ี:		

	

มิชอบดว้ยกฎหมาย	คุกคาม	ใสร้่าย	หมิน่ประมาท	ลามกอนาจาร	มีภาพโป๊เปลือย	หรือจะละเมิดสทิธิ์ใน
การเผยแพร่หรือความเป็นสว่นตัว	หรือกฎหมายใดๆ		
เป็นเน้ือหาเชิงพาณิชย	์(เชน่	การร้องขอเงินทุน	การโฆษณา	หรือการตลาดของสนิคา้หรือบริการใดๆ
ฯลฯ)		
ละเมิดสทิธิ์	ยักยอก	หรือละเมิดลิขสทิธิ์	เคร่ืองหมายการคา้	สทิธิบัตรใดๆ	หรือสทิธิ์อันเป็นกรรมสทิธิ์อ่ืนๆ
ของบุคคลท่ีสามใดๆ	หรือ	
คัดคา้นไดบ้นมูลฐานของสาธารณประโยชน์	ศีลธรรมของสังคม	ความเป็นระเบียบของสังคม	ความม่ันคง
ของสังคม	หรือความสมานฉันทข์องชาติ		

	



คุณจะรับผิดแตเ่พียงผูเ้ดียวสาํหรับความเสยีหายใดๆ	อันเป็นผลมาจากการไมป่ฏิบัติตามกฎขา้งตน้	หรืออันตรายอ่ืน
ใดอันเป็นผลจากการโพสตเ์น้ือหาท่ีสง่ของคุณบนบริการของเรา		

	

เราอาจใชส้ทิธิ์ของเรา	(ตัวอยา่งเชน่	เพ่ือใช	้เผยแพร่	แสดง	ลบ	ฯลฯ)	กับเน้ือหาท่ีสง่ใดๆ	โดยไมต่อ้งแจง้ให้คุณ
ทราบ		

	

หากคุณสง่รีววิมากกวา่หน่ึงครัง้สาํหรับท่ีพักเดียวกัน	เน้ือหาท่ีสง่ลา่สุดของคุณเทา่นัน้ท่ีจะมีสทิธิ์นําไปใชไ้ด	้

รีววิ	รูปถา่ย	และเน้ือหาอ่ืนๆ	ทัง้หมดท่ีคุณสง่อยูภ่ายใต้แนวทางการสง่เน้ือหาและรูปถา่ยของเรา

เราไมอ่า้งความเป็นเจา้ของหรือการรับรอง	หรือความเก่ียวเน่ืองกับเน้ือหาท่ีสง่ใดๆ	ท่ีคุณทาํข้ึน

ข้อ	10	นโยบายและประกาศทรัพยสิ์นทางปัญหา		

	

ประกาศลิขสทิธิ์และเคร่ืองหมายการคา้	

	

เน้ือหาทัง้หมดของบริการของเราเป็นลิขสทิธิ์ของ	©2022	Expedia,	Inc.	สงวนลิขสทิธิ์	Expedia,
Expedia.com,	โลโก้	Expedia,	Expedia	Rewards	และโลโก้สายการบนิ	นอกเหนือจากอ่ืนๆ	เป็น
เคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ	Expedia,	Inc	โลโก้อ่ืนๆ	ตลอดจนช่ือผลิตภัณฑแ์ละ
ช่ือบริษัทท่ีระบุไวใ้นท่ีน้ี	อาจเป็นเคร่ืองหมายการคา้ของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้ง	เราไมรั่บผิดชอบตอ่เน้ือหาบนเวบ็ไซตท่ี์
ดาํเนินการโดยบุคคลอ่ืน	นอกเหนือจากเรา

เคร่ืองมือ	Google®	Translate	ใชง้านไดโ้ดยผา่นบริการของเรา	เพ่ือชว่ยให้คุณแปลเน้ือหาได	้เชน่	รีววิท่ีผู้
ใชส้ร้างข้ึน	เคร่ืองมือ	Google®	Translate	ใชก้ระบวนการท่ีทาํงานอัตโนมัติเพ่ือแปลขอ้ความ	ซ่ึงอาจสง่ผล
ให้เกิดความคลาดเคล่ือน	คุณตอ้งยอมรับความเสี่ยงจากการใชเ้คร่ืองมือ	Google®	Translate	ดว้ยตัวเอง
โดยสิน้เชิง	เราไมสั่ญญา	รับรอง	หรือรับประกันความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของคาํแปลท่ี	Google®
Translate	จัดทาํให้

บริการของเราอาจมีลิงกไ์ปยังเวบ็ไซตท่ี์ดาํเนินการโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากเรา	ลิงกดั์งกลา่วจัดให้มีไวเ้พ่ือการ
อา้งอิงของคุณเทา่นัน้	เราไมไ่ดค้วบคุมเวบ็ไซตดั์งกลา่ว	และไมรั่บผิดชอบสาํหรับเน้ือหาของเวบ็ไซตเ์หลา่นัน้หรือ
การใชเ้น้ือหาดังกลา่วของคุณ	การท่ีเรารวมลิงกดั์งกลา่วไมไ่ดมี้นัยใดๆ	ถึงการรับรองเน้ือหาบนเวบ็ไซตดั์งกลา่ว
หรือความเก่ียวขอ้งใดๆ	กับผูด้าํเนินการเวบ็ไซตดั์งกลา่ว

หากคุณทราบถึงการละเมิดสทิธิ์ในแบรนดข์องเรา	โปรดแจง้ให้เราทราบโดยสง่อีเมลมาหาเราท่ี
TrademarkComplaints@expediagroup.com	เราจะจัดการกับขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกับการละเมิด
แบรนดต์ามท่ีอยูอี่เมลน้ีเทา่นัน้

นโยบายและขอ้ร้องเรียนเร่ืองการละเมิดทรัพยส์นิทางปัญญา

เราเคารพสทิธิ์ในทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ่ื้น	และคาดหวังให้ซัพพลายเออร์	พันธมิตร	และผูใ้ชข้องเรา	(รวมเรียก
วา่	“ผู้ใช้”)	ปฏิบัติเชน่เดียวกัน	เรามีนโยบายห้ามมิให้ผูใ้ชโ้พสตเ์น้ือหาท่ีละเมิดลิขสทิธิ์	สทิธิ์ในเคร่ืองหมายการคา้
หรือสทิธิ์ในทรัพยส์นิทางปัญญาอ่ืนๆ	ของผูอ่ื้น	และภายใตส้ถานการณ์ท่ีเหมาะสม	เราจะบอกเลิกบัญชีของผูใ้ชท่ี้
ละเมิดสทิธิ์ซ ํา้ๆ	กัน	ขอ้กาํหนดและคาํแนะนําในการย่ืนขอ้ร้องเรียนลิขสทิธิ์และเคร่ืองหมายการคา้	อยูใ่น	“ขอ้ร้อง
เรียนและแบบฟอร์มการละเมิดทรัพยส์นิทางปัญญา”	ซ่ึงอยูท่ี่น่ี

https://www.expedia.co.th/p/info-other/community-guidelines.htm?langid=1054
mailto:TrademarkComplaints@expediagroup.com
https://www.expedia.co.th/lp/b/IPcomplaints?langid=1054&


ประกาศสทิธิบัตร

สทิธิบัตรตัง้แตห่น่ึงฉบับข้ึนไปท่ีเราหรือกลุม่บริษัทของเราเป็นเจา้ของ	อาจใชกั้บบริการของเรา	และคุณสมบัติและ
บริการตา่งๆ	ท่ีเขา้ถึงไดผ้า่นทางบริการของเรา	สว่นตา่งๆ	ของบริการของเราดาํเนินการภายใตส้ทิธิ์การใชง้านของ
สทิธิบัตรตัง้แตห่น่ึงฉบับข้ึนไป	สทิธิบัตรอ่ืนๆ	อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ

ข้อ	11	ซอฟตแ์วร์ท่ีมีอยู่ในบริการของเรา	

	

ซอฟตแ์วร์	

ซอฟตแ์วร์ใดๆ	ท่ีจัดให้มีข้ึนเพ่ือดาวน์โหลดจากบริการของเราหรือแอปสโตร์บนมือถือ	("ซอฟตแ์วร์")	เป็นงานท่ี
จดลิขสทิธิ์ของกลุม่บริษัทของเราหรือซัพพลายเออร์ท่ีเก่ียวขอ้งของเรา	การใชซ้อฟตแ์วร์ของคุณอยูภ่ายใตก้ารกาํกับ
ควบคุมของขอ้กาํหนดของขอ้ตกลงสทิธิ์การใชง้านของผูใ้ชป้ลายทาง	(ถา้มี)	ซ่ึงใชป้ระกอบกับซอฟตแ์วร์	("ข้อ
ตกลงสิทธิก์ารใช้งาน")	กอ่นอ่ืน	คุณตอ้งตกลงตามขอ้ตกลงสทิธิ์การใชง้าน	เพ่ือท่ีจะติดตัง้	ดาวน์โหลด	หรือใช้
ซอฟตแ์วร์ใดๆ

สาํหรับซอฟตแ์วร์ใดๆ	ท่ีไมมี่ขอ้ตกลงสทิธิ์การใชง้านประกอบ	เรามอบสทิธิ์การใชง้านจาํกัด	สว่นตัว	ไมไ่มใ่ชส่ทิธิ์
ขาดแตเ่พียงผูเ้ดียว	โอนสทิธิ์ไมไ่ด	้และให้สทิธิ์ตอ่ไมไ่ดใ้ห้แกคุ่ณ	ในการดาวน์โหลด	ติดตัง้	และใชซ้อฟตแ์วร์
สาํหรับการใชบ้ริการของเราโดยสอดคลอ้งกับขอ้ตกลงฉบับน้ี	ไมใ่ชเ่พ่ือวัตถุประสงคอ่ื์นใด	ซอฟตแ์วร์น้ีจัดเตรียมให้
คุณโดยไมมี่คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ย

ซอฟตแ์วร์ทัง้หมด	(เชน่	โคด้	HTML	และตัวควบคุม	Active	X	ทัง้หมด	ฯลฯ)	ท่ีมีอยูใ่นบริการของเรา	เป็น
เจา้ของโดยกลุม่บริษัทของเรา	พาร์ทเนอร์ของเรา	หรือซัพพลายเออร์ท่ีเก่ียวขอ้งของเรา	ซอฟตแ์วร์ทัง้หมดไดรั้บการ
คุม้ครองภายใตก้ฎหมายลิขสทิธิ์และบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหวา่งประเทศ	การผลิตซํา้หรือการแจกจา่ย
ซอฟตแ์วร์ตอ่เป็นการกระทาํท่ีตอ้งห้ามตามกฎหมาย	และอาจสง่ผลให้ไดรั้บโทษท่ีรุนแรงทางแพง่และอาญา	บุคคล
ใดกต็ามท่ีละเมิดจะถูกดาํเนินคดี

การคัดลอกหรือการผลิตซํา้ซอฟตแ์วร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือสถานท่ีอ่ืนใดเพ่ือการผลิตซํา้หรือการแจกจา่ยตอ่เป็นการ
กระทาํท่ีตอ้งห้ามโดยชัดแจง้	โดยไมจ่าํกัดขอ้ความท่ีไดก้ลา่วมาขา้งตน้	ซอฟตแ์วร์ไดรั้บการรับประกัน	ถา้มี	โดยเป็น
ไปตามขอ้กาํหนดของขอ้ตกลงสทิธิ์การใชง้านเทา่นัน้

ขอ้ตกลงการใชแ้ผนท่ี

การใชแ้ผนท่ีท่ีมีอยูบ่นบริการของเราอยูภ่ายใตก้ารกาํกับควบคุมของขอ้ตกลงการใชง้านของ	Google	และขอ้
ตกลงการใชง้านของ	Microsoft	และภายใตน้โยบายความเป็นสว่นตัวของ	Google	และนโยบายความเป็นสว่น
ตัวของ	Microsoft	Google	และ	Microsoft	สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงการใชง้านและนโยบาย
ความเป็นสว่นตัวของตนเม่ือใดกไ็ด	้ภายใตดุ้ลยพินิจของตนแตเ่พียงผูเ้ดียว	โปรดคลิกดา้นลา่งน้ีเพ่ือดูขอ้มูลเพิม่
เติม:	

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement		

http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx		

http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html		

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html		

https://maps.google.com/help/legalnotices_maps/		

http://maps.google.com/help/terms_maps.html		

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
https://maps.google.com/help/legalnotices_maps/
http://maps.google.com/help/terms_maps.html


ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์	OpenStreetMap	ท่ีใชใ้นการจัดทาํแผนท่ีไดรั้บการสงวนลิขสทิธิ์โดย	©	ผูส้นับสนุนของ
OpenStreetMap	และใชง้านไดภ้ายใตส้ทิธิ์การใชง้านฐานขอ้มูลเปิด	(ODbL)

ข้อ	12	ความเป็นสว่นตัวและข้อมูลสว่นบุคคลของคุณ	

เรามีขอ้ตกลงร่วมกันในการรักษาความเป็นสว่นตัว	การรักษาความลับ	และการรักษาความปลอดภัยขอ้มูลสว่น
บุคคลท่ีมอบให้เราดว้ยความไวว้างใจ

โปรดทบทวนนโยบายความเป็นสว่นตัวฉบับลา่สุดของเรา	ซ่ึงใชก้าํกับควบคุมการใชบ้ริการของเราโดยคุณ	และรวม
เขา้ไวใ้นขอ้ตกลงฉบับน้ีดว้ยการอา้งอิง	เพ่ือทาํความเขา้ใจวธีิปฏิบัติของเรา

ข้อ	13	โปรแกรมสมาชิก	

	

เรามีโปรแกรมสมาชิกท่ีใชไ้ดส้าํหรับผูเ้ดินทางของเรา	โปรดดูขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับโปรแกรมของเราและสทิธิ
ประโยชน์ไดใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบับลา่สุดของเรา	ซ่ึงรวมเขา้ไวใ้นขอ้ตกลงฉบับน้ีดว้ยการอา้งอิง

คุณจะเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ	เม่ือ:

คุณสร้างบัญชี	หรือ
เม่ือคุณลงช่ือเขา้ใชบั้ญชีของคุณ	หรือใชบ้ริการของเรา	หากคุณมีบัญชีอยูแ่ลว้และยังไมไ่ดเ้ป็นสมาชิก

	

ข้อ	14	การติดต่อเราและข้อร้องเรียน	

	

การสนับสนุนผูเ้ดินทาง	และการจัดการขอ้ร้องเรียน	

	

ไปท่ีเพจการสนับสนุนของเราท่ีนี่	เพ่ือดูคาํตอบสาํหรับคาํถามของคุณ	หรือวธีิในการติดตอ่เรา

ข้อ	15	ท่ัวไป	

กฎหมายท่ีใชบั้งคับและเขตอาํนาจศาล

ขอ้ตกลงฉบับน้ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกับควบคุมของกฎหมายประเทศสงิคโปร์	คุณยนิยอมตามอาํนาจตัดสนิคดีเดด็ขาด
แตเ่พียงผูเ้ดียวและสถานท่ีพิจารณาคดีของศาลในประเทศสงิคโปร์	ในขอ้พิพาททัง้หมดท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวขอ้ง
กับการใชบ้ริการของเราหรือขอ้ตกลงฉบับน้ี	ไมอ่นุญาตให้ใชบ้ริการของเราในเขตอาํนาจศาลใดๆ	ท่ีไมบั่งคับใชข้อ้
กาํหนดทัง้หมดของขอ้ตกลงฉบับน้ี	ซ่ึงรวมถึงโดยไมจ่าํกัดแคเ่พียงยอ่หน้าน้ี

ประกันภัย

ราคาท่ีแสดงไมไ่ดร้วมถึงประกันภัยการเดินทาง	เวน้แตท่ี่ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน	ขอแนะนําให้คุณซ้ือประกันภัยท่ี
คุม้ครองผลท่ีตามมาของการยกเลิกในบางกรณีและความเสี่ยงบางประการ	(เชน่	คา่ใชจ้า่ยในการถูกสง่กลับประเทศ
ในกรณีของอุบัติเหตุหรือความเจบ็ป่วย)	คุณเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลให้ม่ันใจวา่กรมธรรมป์ระกันภัยใดๆ	ท่ีซ้ือ
มานัน้คุม้ครองขอ้กาํหนดของคุณอยา่งเพียงพอ	เราอาจแสดงผลิตภัณฑป์ระกันภัยการเดินทางบางรายการให้แกคุ่ณ
ในกรณีดังกลา่ว	รายละเอียดของบริษัทประกันภัย	ขอ้มูลสาํคัญท่ีเก่ียวขอ้ง	และขอ้กาํหนดและเง่ือนไขจะแสดงบน
บริการของเรา

https://opendatacommons.org/licenses/odbl/
https://www.expedia.co.th/lp/lg-privacypolicy?langid=1054
https://www.expedia.co.th/lp/b/exp-rewards-terms?langid=1054&
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ความไมส่ามารถในการบังคับใช้

ความไมส่ามารถหรือความลา่ชา้ของเราในการบังคับใชข้อ้กาํหนดใดๆ	ของขอ้ตกลงฉบับน้ี	ไมไ่ดท้าํให้เราสละสทิธิ์
ในการบังคับใชข้อ้กาํหนดเดียวกันหรือขอ้กาํหนดอ่ืนใดของขอ้ตกลงฉบับน้ีในอนาคต

ขอ้กาํหนดท่ีบังคับใชไ้มไ่ด้

หากศาลหรือผูมี้อาํนาจตัดสนิคดีอ่ืนๆ	พบวา่ขอ้กาํหนดใดกต็าม	(หรือขอ้กาํหนดบางสว่น)	ของขอ้ตกลงฉบับน้ีไมมี่
ผลใช	้ผิดกฎหมาย	หรือบังคับใชไ้มไ่ด	้จะไมถื่อวา่ขอ้กาํหนดนัน้	(หรือขอ้กาํหนดบางสว่น)	ถา้จาํเป็น	ประกอบเป็น
สว่นของขอ้ตกลงฉบับน้ีกับคุณ	ในกรณีดังกลา่ว	ความสมบูรณ์และความสามารถในการบังคับใชข้องขอ้กาํหนดอ่ืนๆ
จะไมไ่ดรั้บผลกระทบ

ขอ้ตกลงทัง้ฉบับ

ขอ้ตกลงฉบับน้ีประกอบเป็นขอ้ตกลงทัง้ฉบับระหวา่งคุณกับเรา	ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับบริการของเรา	โดยใชแ้ทน
การสื่อสารกอ่นหน้าและท่ีเกิดข้ึนพร้อมกันทัง้หมด	(ไมว่า่ทางอิเลก็ทรอนิกส	์วาจา	หรือลายลักษณ์อักษร)	ระหวา่ง
คุณกับเราเก่ียวกับบริการของเรา

การโอนสทิธิ์

เราอาจและคุณไมอ่าจโอนสทิธิ์	ให้สทิธิ์ตอ่	หรือมอบหมายสทิธิ์	หน้าท่ี	หรือภาระผูกพันภายใตข้อ้ตกลงฉบับน้ี

สทิธิ์ของบุคคลท่ีสาม

ยกเวน้ตามท่ีระบุไวอ้ยา่งชัดแจง้ในขอ้ตกลงฉบับน้ี	เราไมไ่ดมี้เจตนาเพ่ือให้สว่นใดๆ	ของขอ้ตกลงฉบับน้ีบังคับใชไ้ด้
โดยบุคคลใดกต็ามท่ีไมไ่ดเ้ป็นคูสั่ญญาของขอ้ตกลงฉบับน้ี	การสละสทิธิ์	การเปล่ียนแปลง	หรือการบอกเลิกสว่นใด
กต็ามของขอ้ตกลงฉบับน้ี	ไมจ่าํเป็นตอ้งมีคาํยนิยอมจากบุคคลท่ีสาม	ขอ้ตกลงฉบับน้ีไมไ่ดก้อ่ให้เกิดสทิธิ์ใดๆ	ภาย
ใตก้ฎหมายหรือระเบียบบังคับท่ีใชบั้งคับใดๆ	ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับสทิธิ์ของบุคคลท่ีสามในการบังคับใชส้ว่นใดๆ
ของขอ้ตกลงฉบับน้ี

การมีผลใชต้อ่ไปของภาระผูกพัน

ขอ้กาํหนดใดๆ	ของขอ้ตกลงฉบับน้ีท่ีกาํหนดภาระผูกพันโดยชัดแจง้หรือมีลักษณะท่ีกาํหนดภาระผูกพันไวเ้กินวันท่ี
หมดอายุหรือสิน้สุดขอ้ตกลงฉบับน้ี	จะมีผลใชต้อ่ไปแมพ้น้จากวันท่ีหมดอายุหรือสิน้สุดไปแลว้

ข้อ	16	การจดทะเบียน	

	

การจดทะเบียนภาษีของรัฐนิวยอร์ก	

คุณตอ้งชาํระภาษีการขายของนิวยอร์กและภาษีการเขา้พักของนิวยอร์กซิต้ี	(ถา้มี)	เม่ือเขา้พักในท่ีพัก	สาํหรับการ
จองการเขา้พักแบบจา่ยตอนน้ี	หมายเลขทะเบียนผูข้ายภาษีขายในนิวยอร์กของ	Travelscape,	LLC	คือ
880392667	และหมายเลขทะเบียนภาษีการเขา้พักโรงแรมในนิวยอร์กซิต้ีคือ	033960

โปรดคลิกดา้นลา่งน้ีเพ่ือดูขอ้มูลเพิม่เติม:	

หนังสอืรับรองของรัฐนิวยอร์ก

หนังสอืรับรองของนิวยอร์กซิต้ี	

https://forever.travel-assets.com/flex/flexmanager/images/2022/02/07/NY_State_Certificate_2021.pdf
https://images.trvl-media.com/media/content/expus/graphics/other/travelscape_nyc_certificate_of_authority.pdf

