ข้อกําหนดและเงื่อนไข
1. กฎระเบียบและข้ อห้ ามเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”)
1.1

บริ ษทั ซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่ จํากัด (“ซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่”) ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทาง/ข้อห้ามต่าง ๆ ของรัฐบาลบนเรื อ
ของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ (“เรื อ”) รวมถึงท่าเรื อและท่าเทียบเรื ออย่างเคร่ งครัด โดยตัวเรื อได้รับการทําความสะอาดและ
ฆ่าเชื้ออย่างสมํ่าเสมอภายใต้แนวทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยบนเรื ออย่างสู งสุ ด

1.2

ผู โ้ ดยสารทุ ก ท่ า นรวมถึ งผู ้ค รอบครองรถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล และ/หรื อ รถยนต์ เ พื่ อ การพาณิ ชย์ (“ผู้ โ ดยสาร”)
จําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่ งครัดและขอความช่วยเหลือจากพนักงาน/ลูกเรื อ (“ลูกเรื อ”) หากมี
ปัญหาหรื อข้อกังวลใด ๆ โดยผูโ้ ดยสารจะต้องไม่เดินทางหากมีอาการของโรคโควิด-19 (คือ การไอ คัดจมูก มีไข้
เจ็บคอ หายใจติดขัด และอาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ) หรื อมีประวัติเคยสัมผัสกับผูป้ ่ วยโรคโควิด19 ภายใน 14 วันก่อนวันเดินทาง

1.3

ผูโ้ ดยสารทุกท่านจะต้องยืนยันเท่าที่ตนจะทราบได้ในขณะที่ทาํ การจองว่า ผูโ้ ดยสารปราศจากโรคโควิด-19 โดย
ขณะที่ผโู ้ ดยสารขึ้น/ลงจากเรื อจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และหากพบว่าผูโ้ ดยสารท่านใดมีอุ ณหภูมิ
ร่ างกายสู งกว่า 37.5 องศาเซลเซี ยส ผูโ้ ดยสารท่านนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อผลประโยชน์/ความ
ปลอดภัยของทุกคนบนเรื อ ในระหว่างการเดินทาง ผูโ้ ดยสารทุกท่านจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยครอบบริ เวณ
ปากและจมูกตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการจับหน้ากากอนามัยขณะสวมใส่ และรักษาระยะห่าง – ระยะห่างที่สมควร 2
เมตรหรื ออย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะมีการให้บริ การผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดมือตามบริ เวณต่าง ๆ ทัว่ ทั้งเรื อ

1.4

หากลูกเรื อผูม้ ีหน้าที่ดาํ เนินการตามมาตรการควบคุมบนเรื อตรวจสอบแล้วพบว่า
(i)

ผูโ้ ดยสารมีอาการที่บ่งชี้ว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 หรื อ

(ii)

ผูโ้ ดยสารแจ้งว่าได้มีการสัมผัสกับผูต้ ิดเชื้อโรคโควิด-19 หรื อ

(iii)

ผูโ้ ดยสารปฏิเสธการสวมใส่หน้ากากอนามัยบนเรื อ

ผู้โดยสารดังกล่ าวจะถูกปฏิเสธการขึน้ เรื อ และข้ อกําหนดเกี่ยวกับการใช้ ตั๋วโดยสารในภายหลัง หรื อการยกเลิก ตั๋ว
โดยสารจะมีผลใช้ บังคับ

2.

การจองและการชําระเงิน:
2.1

ในการทําการจอง ผูโ้ ดยสารตกลงทําสัญญากับซีฮอร์ส เฟอร์รี่ และให้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้บงั คับ โดยซี
ฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลาด้วยการประกาศข้อกําหนด
และเงื่อนไขฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์ “seahorse-ferries.com.” ซึ่ งข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขดังกล่าวจะมี
ผลบังคับใช้ทนั ที และโดยการใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ผูโ้ ดยสารตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับ
แก้ไขนั้น ซีฮอร์ส เฟอร์รี่แนะนําให้ผูโ้ ดยสารเข้าเว็บไซต์เป็ นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขที่อาจมี
การแก้ไขเป็ นครั้งคราว

2.2

การจองสําหรับกรณี ที่มีผโู ้ ดยสารตั้งแต่หก (6) คนขึ้นไป (รวมถึงเด็กทุกวัย) จะต้องทําโดยการจองเป็ นกลุ่ม และจะ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นครั้งคราว กรุ ณาติดต่อแผนกบริ การลูกค้า
(“แผนกบริการลูกค้า”) สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม

2.3

โดยทันทีหลังจากการจอง ผูโ้ ดยสารจะได้รับบันทึกการจอง “ออนไลน์” และอีเมลตอบกลับ รวมถึงข้อความแจ้ง
เตือน โดยให้ผูโ้ ดยสารพิมพ์บันทึกการจอง “ออนไลน์” ดังกล่าวและแสดงต่อพนักงานของ ซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่ ณ
บริ เวณพื้นที่ “เช็คอิน” ก่อนขึ้นเรื อ

2.4

ค่าโดยสารจะต้องชําระเต็มจํานวนเมื่อทําการจอง ในกรณี ที่ไม่ได้ชาํ ระค่าโดยสารเต็มจํานวนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ขอสงวนสิ ทธิที่จะยกเลิกการจองก่อนการเช็คอินและไม่อนุญาตให้ผูโ้ ดยสารขึ้นเรื อ

2.5

หากผูโ้ ดยสารไม่ได้รับบันทึกการจอง “ออนไลน์” ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากการยืนยันการชําระเงิน กรุ ณาติดต่อ
ซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่เพื่อการออกตั๋วโดยสารใหม่โดยทันที หากซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่ไม่ได้รับการติดต่อจากผูโ้ ดยสารภายใน
24 ชัว่ โมงก่อนเวลาออกเดินทาง ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ได้รับตัว๋ โดยสารใหม่
ภายในกําหนดเวลาเดินทาง

2.6

“รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์” หมายถึง เมื่อมาพร้อมกับคนขับรถ และไม่ว่าจะมีการบรรทุกคน/สิ นค้าหรื อไม่ก็ตาม (ก)
รถบัส รถบรรทุกศพ รถบัสขนาดเล็ก รถบรรทุก รถพ่วง และรถบ้าน รถบรรทุกสิ นค้า รถพ่วงเพื่อการพาณิ ชย์ และ
รถยนต์อื่น ๆ ในลักษณะทํานองเดียวกันที่ใช้สําหรับการขนส่งสิ นค้า หรื อการขนส่งคนโดยสาร (ข) รถยนต์ที่มีการ
ดัดแปลงสําหรับการขนส่งสิ นค้าพาณิ ชย์ที่มีความสู งเกิน 6 เมตร และ/หรื อ 1.8 เมตร (รวมถึง โครงเหล็กบนหลังคา
รถ จักรยานที่ยึดติดกับตัวรถ เป็ นต้น) และ (ค) รถยนต์อื่นใดที่นาํ ขึ้นเรื อเพื่อหรื อที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้า หรื อ
ธุรกิจ

2.7

“รถยนต์ส่วนบุคคล” หมายถึง รถอื่น ๆ ทั้งหมดนอกเหนือจากรถยนต์ทางพาณิ ชย์ดงั ที่ระบุในข้อ 2.6

2.8

รถยนต์ดงั ต่อไปนี้จะต้องแจ้งรายละเอียดในขณะที่ทาํ การจอง
(a)

รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ภายใต้ขอ้ 2.6

(b)

รถยนต์ส่วนบุคคลที่บรรทุกสิ นค้าอันตราย และ

(c) รถยนต์ใด ๆ ที่บรรทุกนํ้าหนักเกิน 9,500 กิโลกรัม

2.9

กรณี ที่มีการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง ผูโ้ ดยสารต้ องแจ้งในขณะที่ทาํ การจองและแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง โดย
สัตว์เลี้ยงทั้งหลายจะต้องมีสายจูง หรื ออยู่ในกรง/ตะกร้าที่เหมาะสม สัตว์เลี้ยงที่ไม่อยู่ในการควบคุมจะไม่ได้รับ
อนุ ญาตให้ข้ ึนเรื อ ซึ่ งสัตว์เลี้ยงทั้งหลายจะต้องไม่ว่ิงบนเรื อโดยอิสระ/ปราศจากการบังคับไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตาม
และจะต้องไม่เข้ามาในพื้นที่/ห้องสาธารณะ เป็ นต้น

2.10 การให้บริ การดูแลสัตว์เลี้ยงบนเรื อจะอยู่ที่ “ศูนย์สัตว์เลี้ยง” ซึ่งเป็ นที่ที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแลและเลี้ยงดู ตลอด
ระยะเวลาการเดินทาง ซึ่งสัตว์เลี้ยงจะต้องไม่อยู่ในบริ เวณพื้นที่ผูโ้ ดยสารของเรื อไม่ว่าในกรณี ใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่
กรณี สุนัขนําทางของผูพ้ ิการทางสายตา โดยความเสี่ ยงในการขนส่ งสัตว์เลี้ยงให้ตกแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงดังกล่าว
เท่านั้น และสัตว์เลี้ยงที่จะเดินทางบนเรื อต้องแข็งแรงและมีสุขภาพดีก่อนขึ้นเรื อ โดยสัตว์เลี้ยงที่ได้รับบาดเจ็บหรื อ
ป่ วยจะไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญาตให้ ข้ ึ น เรื อ ซึ่ งกัป ตัน เรื อ คื อ ผู ้มีอ ํา นาจสู งสุ ด ในการตัด สิ น ว่ า สั ต ว์เ ลี้ ย งอยู่ ใ นสภาพที่
เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับการเดินทางบนเรื อหรื อไม่ ซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่ไม่อนุญาตให้นาํ สัตว์เลี้ยงไว้ในรถยนต์
ส่ วนบุคคล และ/หรื อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ระหว่างการเดินทาง และขอเตือนผูโ้ ดยสารทุกท่านว่า จะไม่ได้รับ
อนุ ญาตให้ เ ข้า ไปในบริ เ วณที่ จ อดรถบนเรื อ ตลอดระยะเวลาการเดิ น ทาง ผู ้โ ดยสารที่ ไ ม่ ป ฏิ บัติ ตามจะต้ อ ง
รับผิดชอบต่อความเสี่ ยงหรื อผลที่เกิดขึ้นแต่เพียงผูเ้ ดียว
3.

4.

เงื่อนไขของตั๋วโดยสาร:
3.1

ตั๋วโดยสารซึ่ งออกโดยวิธีอิเล็กทรอนิ กส์และระบุชื่อผูโ้ ดยสาร เป็ นทรัพย์สินส่ วนบุคคลและไม่สามารถโอนได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นกรณี พิเศษ

3.2

ตัว๋ โดยสารจะสามารถใช้ได้เฉพาะวัน และเวลาที่ระบุบนตัว๋ การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสามารถทําได้ภายใน 36
ชัว่ โมงหรื อมากกว่า ก่อนกําหนดการออกเดินทาง โดยการติดต่อกับแผนกบริ การลูกค้า

3.3

ผูโ้ ดยสารสามารถรับตัว๋ โดยสารได้ทางอีเมล โทรศัพท์มือถือ หรื อแท็บเล็ต หรื อรับด้วยตนเองจากซีฮอร์ส เฟอร์รี่

3.4

กรณี ต๋วั โดยสารสู ญหายจะต้องทําการซื้ อตั๋วโดยสารใหม่ โดยผูโ้ ดยสารต้องแจ้งการสู ญหายของตั๋วโดยสารเป็ น
หนังสื อระบุวนั ออกเดินทาง เส้นทาง และจํานวนตั๋วโดยสารที่สูญหาย ตลอดจนจํานวนตั๋วโดยสารที่ซ้ือใหม่ ซึ่ ง
หนังสื อแจ้งการสู ญหายดังกล่าวและสําเนาของตั๋วโดยสารที่ซ้ื อใหม่จะต้องส่ งไปยังแผนกบริ การลูกค้าหรื อ ส่ ง
อีเมลไปที่ “seahorse-ferries.com”

ค่าโดยสารและภาษี:
4.1

ค่าโดยสารขึ้นอยู่กบั ช่วงเวลาที่ทาํ การจองตัว๋ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนได้รับการยืนยันการจอง

5.

6.

4.2

ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องจ่ายเป็ นสกุลเงินตามที่กาํ หนดและในจํานวนตามประกาศราคาค่าโดยสาร
เว้นแต่ซีฮอร์ส เฟอร์รี่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

4.3

อัตราค่าโดยสาร ราคา ตารางการเดินทาง ประกาศเส้นทาง และบริ การทั้งหมดถูกต้อง ณ เวลาที่ประกาศและอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและเป็ นครั้งคราวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค่าโดยสารอาจไม่รวมถึงค่า
ดําเนินการ ค่าบริ การ หรื อค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ เว้นแต่ซีฮอร์ส เฟอร์รี่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

4.4

ผูโ้ ดยสารอาจต้องจ่ายภาษีที่มีผลบังคับ และค่าบริ การของตัวแทนสําหรับการใช้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวก
ของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ – และอาจมีความแตกต่างกันได้โดยจะขึ้นอยู่กับเส้นทาง เรื อ วันที่และเวลาของการเดินทาง –
ซึ่ งจะอยู่ นอกเหนื อ จากราคาตั๋วโดยสารที่ ระบุ ไว้ เว้น แต่ ซีฮ อร์ ส เฟอร์ รี่ จะระบุ ไ ว้เป็ นอย่า งอื่น โดยภาษีและ
ค่าบริ การต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็ นครั้งคราว

4.5

การใช้ตั๋วโดยสาร หรื อโปรโมชั่นผิดประเภท ส่ วนต่างระหว่างราคาของตั๋วโดยสารหรื อโปรโมชั่นเดิม และราคา
ของตัว๋ โดยสารหรื อโปรโมชัน่ ปัจจุบนั จะถูกเรี ยกเก็บ

การยกเลิกและความล่ าช้ า:
5.1

ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงการให้บริ การโดยปราศจากความรับผิดใด ๆ ต่อผูโ้ ดยสาร และยัง
ขอสงวนสิ ทธิทจี่ ะทําการยกเลิกการจองหรื อเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุ
สุ ดวิสัย เหตุผลด้านความปลอดภัยใด ๆ หรื อการชํารุ ดเสี ยหายของเรื อ

5.2

ซี ฮ อร์ ส เฟอร์ รี่ และ/หรื อ กรรมการ ลู ก จ้า ง ลู ก เรื อ ผู ้แ ทน ตัว แทน และผู ้รั บ จ้า ง (รวมกัน เรี ย กว่ า “บุ คคลที่
เกี่ยวข้ อง”) จะไม่ตอ้ งรับผิดในการสู ญหาย ความเสี ยหาย หรื อการบาดเจ็บใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณี ที่มีการยกเลิก
หรื อความล่าช้าของการให้บริ การของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ โดยซีฮอร์ส เฟอร์รี่จะต้องไม่รับผิดใด ๆ ในค่าใช้จ่ายสําหรับ
ที่พกั หรื อค่าเดินทางด้วยวิธีอื่นไม่ว่าในกรณี ใด ๆ ซึ่ งอาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกหรื อความล่าช้าของการให้บริ การ
ดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ตกเป็ นความรับผิดและอยู่ในความรับผิดชอบของผูโ้ ดยสารแต่
เพียงผูเ้ ดียว

การคืนเงินและการปรับเปลี่ยนเวลา:
6.1

การคืนเงินจะดําเนินการภายใน 72 ชัว่ โมงหลังจากมีหนังสื อแจ้งยกเลิกการเดินทางในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตัว๋
หรื อเป็ นเงินจํานวน 500 บาทเท่านั้น โดยให้ถือตามจํานวนที่มากกว่า โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองจะมีค่า
ดําเนินการเป็ นจํานวนเงิน 200 บาท รวมกับส่วนต่างของราคาตัว๋ ซึ่งการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางจะขึ้นอยู่พ้นื ที่ว่าง
และจะต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงภายใน 48 ชั่วโมงหรื อมากกว่าก่อนเวลาเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็ น
ฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย ว ทั้งนี้ การจองที่ ก ระทํา ในช่ ว งเวลาที่ น้ อ ยกว่ า 48 ชั่ว โมงก่ อ นการเดิ น ทางจะไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกได้

7.

8.

9.

6.2

กรณี ที่การเดินทางถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และผูโ้ ดยสารต้องการยกเลิกโดยไม่ปรับเปลี่ยนเวลาเดินทาง ค่าตัว๋
โดยสารจะถูกคืน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าดําเนินการและ/หรื อค่าบริ การต่าง ๆ

6.3

ถ้าตัว๋ ถูกปฏิเสธโดยลูกเรื อซึ่ งไม่ใช่ความผิดของผูโ้ ดยสารและทําให้ผโู ้ ดยสารต้องซื้อตัว๋ โดยสารใหม่ ผูโ้ ดยสารมี
สิ ทธิ ขอรับเงินคืนได้โดยการส่ งรู ปภาพตัว๋ โดยสารที่ถูกปฏิเสธ และรู ปภาพตัว๋ โดยสารใหม่ไปยังแผนกบริ ก าร
ลูกค้าเพื่อเป็ นหลักฐานการซื้อตัว๋ โดยสารใหม่ของผูโ้ ดยสาร

การปฏิเสธการชําระเงิน/ กรณีพิพาท:
7.1

ในการใช้เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์ “seahorse-ferries.com" และบริ การของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ผู้โดยสารตกลงที่จะติดต่ อ
แผนกบริการลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ทีอ่ าจมีขนึ้ ก่อนการดําเนินการทางกฎหมายใด ๆ กับธนาคาร หากผูโ้ ดยสาร
ไม่ปฏิบตั ิตาม ผูโ้ ดยสารตกลงที่จะเสี ยค่าปรับจํานวน 500 บาทสําหรับค่าดําเนินการของการปฏิเสธการชําระเงิน

7.2

บนเว็บไซต์ “seahorse-ferries.com” แผนกบริ การลูกค้าจะกระทําทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ของผูโ้ ดยสารที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการจอง หรื อจนกว่าผูโ้ ดยสารจะออกเดินทางโดยสวัสดิภาพ

ผู้พิการและผู้ที่ต้องได้ รับการช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ:
8.1

ผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูพ้ ิการ มีความบกพร่ องทางร่ างกายใด ๆ สตรี มีครรภ์ หรื อมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ แผ่นหลัง มีปัญหา
สุ ขภาพ เจ็บป่ วย รวมถึงบุคคลที่ต้องใช้ พกพา หรื อฉีดยาบนเรื อ หรื อเดินทางร่ วมกับเด็กทารก (อายุน้อยกว่า 3 ปี )
จะต้องแจ้งให้ ซี ฮอร์ ส เฟอร์ ร่ี ทราบเมื่อทําการจองหรื อแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางหาก
ต้องการความช่วยเหลือ หรื อต้องการบริ การใดเป็ นพิเศษเกี่ยวกับตําแหน่ งที่นั่ง หรื อที่พกั หรื อความต้องการนํา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ข้ ึนเรื อ หากผูโ้ ดยสารไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่อาจไม่สามารถให้บริ การ
ดังกล่าวได้ ณ ท่าเรื อ และผูโ้ ดยสารอาจถูกปฏิเสธที่จะให้เดินทาง

8.2

เด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 12 ปี จะไม่ ได้รับอนุญาตให้ข้ นึ เรื อโดยลําพัง เว้นแต่เดินทางร่ วมกับบุคคลที่อายุมากกว่า 18 ปี

8.3

ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ไม่สามารถให้บริ การขนส่งแก่สตรี ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์หรื อมากกว่า หรื อผูโ้ ดยสารที่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

การขึน้ เรื อ:
9.1

ผูโ้ ดยสารต้องถึงท่าเรื อล่วงหน้าอย่างน้อย 45 นาทีก่อนเวลาเวลาเดินทาง มิฉะนั้นอาจส่งผลให้ผูโ้ ดยสารอาจถูกริ บ
ค่าตัว๋ โดยสาร

9.2

เรื อจะปิ ดรับผูโ้ ดยสารขึ้นเรื อ 20 นาทีก่อนเวลาออกเดิน ทาง และจะไม่มีการคืน เงิ นหรื อ การปรับ เปลี่ย นเวลา
เดินทางหากผูโ้ ดยสารมาไม่ทนั กําหนดเวลาเดินทาง โดยลูกเรื ออาจอนุญาตให้ผูโ้ ดยสารขึ้นเรื อลําถัดไปได้ (หากมี)
ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของลูกเรื อเท่านั้น

9.3

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ผูโ้ ดยสารเดินในบริ เวณท่าเรื อ และ/หรื อบริ เวณที่ปล่อยเรื อ/ท่าเที ยบ
เรื อ และผูโ้ ดยสารทุกคนต้องขึ้นและลงจากเรื อด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรื อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ – ซีฮอร์ส
เฟอร์รี่จะจัดให้มีบริ การรถรับส่งไปยัง/ออกจากเรื อสําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้เดินทางด้วยรถยนต์

10. ข้ อปฏิบัติทั่วไป:
10.1 ณ บริ เวณที่ปล่อยเรื อ/ท่าเทียบเรื อ ผูโ้ ดยสารต้องพกพาเอกสารประกอบการเดินทางไว้ตลอดการเดินทาง เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง หรื อเอกสารระบุตวั ตนที่รัฐบาลออกให้ และปฏิบตั ิตามคําแนะนําต่าง ๆ ของ
ลูกเรื อที่เกี่ยวกับการบริ การ และจะต้องปฏิบตั ิตามประกาศต่าง ๆ ที่ปิดประกาศไว้บนเรื อ
10.2 หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื อมีอาการมึนเมา หรื อการกระทําใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่น รถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรื อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ ลูกเรื อ หรื อตัวเรื อ และอาจส่งผลต่อความปลอดภัย
ของส่วนรวม ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ขอสงวนสิ ทธิในการแจ้งตํารวจหรื อหน่วยงานอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งผูโ้ ดยสารท่าน
ใดที่กระทําละเมิดหรื อก่อความเสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่ผูโ้ ดยสารท่านอื่น รถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรื อรถยนต์เพื่อ
การพาณิ ชย์ ลูกเรื อ หรื อตัวเรื อ อาจถูกควบคุมตัวไว้เพื่อรอส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ เป็ นไป
ตามดุลยพินิจของกัปตันเรื อ
10.3 ผูโ้ ดยสารต้องปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของลูกเรื อเกี่ยวกับความเรี ยบร้อยและความปลอดภัยของเรื อ ซึ่งข้อร้องเรี ยนระหว่าง
การเดินทางสามารถแจ้งแก่ลูกเรื อ และในกรณี ที่ถึงจุดหมายแล้วให้แจ้งแก่แผนกบริ การลูกค้า
10.4 สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในความดูแลของผูโ้ ดยสารและอยู่ในสายจูงตลอดเวลา โดยสัตว์เลี้ยงจะต้องฝากไว้กับ “ศูนย์สัตว์
เลี้ยง” ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ซึ่ งเปิ ดให้บริ การแก่ผูโ้ ดยสารทุกคนโดยจะมีค่าบริ การเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย
และผูโ้ ดยสารต้องนําอาหารสัตว์เลี้ยงพิเศษมาด้วยตัวเอง หากผูโ้ ดยสารฝ่ าฝื นไม่แจ้งแก่ลูกเรื อให้ทราบถึงความ
ต้องการเป็ นพิเศษสําหรับสัตว์เลี้ยงของตน ผูโ้ ดยสาร/เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องรับความเสี่ ยงและผลที่ตามมาด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ ผูโ้ ดยสารมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสัตว์
10.5 ห้ามสู บบุหรี่ ไม่ว่า ณ บริ เวณใด ๆ ของเรื อ ซึ่ งรวมถึงภายในห้องหรื อพื้นที่อาํ นวยความสะดวกสาธารณะ (*อนึ่ง
การสู บบุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย และในกรณี ที่พบว่ามีผโู ้ ดยสารท่านใดกระทําการ
ดังกล่าว ผูโ้ ดยสารท่านนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ ยงหรื อผลที่ตามมาด้วยตัวเอง) นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้นาํ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอร์ ข้ ึนบนเรื อเพื่ อการบริ โภค โดยซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่ ขอสงวนสิ ทธิ ตามที่เห็นสมควรในการยึ ด
เครื่ องดื่มแอลกอฮอร์ที่พบว่านําขึ้นเรื อเพื่อบริ โภคหรื อกําลังบริ โภคโดยไม่จาํ ต้องชดใช้ค่าเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้น
11. ประกันภัย:

11.1 ซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่จะจัดให้มีประกันภัยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง 1 เพื่อคุ้มครองกรณี ผูโ้ ดยสารเสี ยชี วิตหรื อ
ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสี ยหายใด ๆ ที่เกินกว่าที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
0

12. สัมภาระ:
12.1 ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ สงวนสิ ทธิในการตรวจสอบสัมภาระ สิ นค้า รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ และพัสดุใด
ๆ ที่ถือขึ้นเรื อ และปฏิเสธตามที่เห็นสมควรซึ่งสัมภาระ สิ นค้า รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ และพัสดุ
ใด ๆ ที่ถือขึ้นเรื ออันมีลกั ษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผูโ้ ดยสารท่านอื่น พาหนะ ลูกเรื อ หรื อตัวเรื อ และส่งผล
ต่อความปลอดภัยของส่วนรวม
12.2 ผู โ้ ดยสารมี สิท ธิ นําสั มภาระขึ้ นเรื อ ได้ตามที่ เ หมาะสมโดยไม่ มีค่ าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มแต่ ต้อ งมี น้ ํา หนัก ไม่ เ กิ น 100
กิโลกรัม โดยผูโ้ ดยสารที่ไม่สามารถนําสัมภาระใส่ไว้ในรถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรื อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ข อง
ตนอาจฝากสัมภาระไว้เป็ นการชั่วคราวได้ที่ “ห้องเก็บสัมภาระ” โดยลูกเรื อจะใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่สุดใน
การดูแลรักษาความปลอดภัยของสัมภาระ อย่างไรก็ดี ผูโ้ ดยสารจะต้องเป็ นผูร้ ับภาระความเสี่ ยงในสัมภาระด้วย
ตนเอง
12.3 ผูโ้ ดยสารทีพ่ กพาสัมภาระที่มีมูลค่าสู งหรื อแตกหักง่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงเงินสด เครื่ องประดับ โลหะมีค่า
เครื่ องเงิน เครื่ องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรู ป เครื่ องถ่ายวิดีโอ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หลักทรัพย์ หนังสื อ
เดิ น ทาง หรื อ เอกสารยื น ยันตัว ตนอื่ น ๆ โฉนดที่ ดิ น วัตถุ ล้ ํา ค่ า เอกสารต้น ฉบับ หรื อ ทรั พ ย์สิ น มี ค่ า อื่ น ๆ ให้
ผูโ้ ดยสารดังกล่าวรับภาระความเสี่ ยงด้วยตนเอง
12.4 ในกรณี ที่สิ่งของ/สัมภาระสู ญหายบนเรื อ ผูโ้ ดยสารต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกเรื อ และ/หรื อแผนกบริ การ
ลูกค้าทราบ เช่น ชื่ อผูโ้ ดยสาร วันที่และเวลาเดินทาง เลขที่นั่ง/เลขห้อ ง รู ปภาพตั๋วโดยสาร รายละเอียดอื่น ๆ
เกี่ยวกับสิ่ งของ/สัมภาระที่สูญหาย เพื่อให้สามารถดําเนิ นการส่งคืนซึ่ งสิ่ งของ/สัมภาระสู ญหายดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้อง หากพบสิ่ งของ/สัมภาระดังกล่าว ทั้งนี้ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิ ทธิในการคิดค่าดําเนินการจากผูโ้ ดยสาร
ตามความเหมาะสมสําหรับกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา/ส่งคืนสิ่ งของ/สัมภาระดังกล่าวแก่ผูโ้ ดยสาร
12.5 ในกรณี ที่ไม่มีการติดต่อเกี่ยวกับสิ่ งของ/สัมภาระที่สูญหาย หรื อผูโ้ ดยสารไม่มารับสิ่ งของ/สัมภาระดังกล่าวคืนจาก
แผนกบริ ก ารลู ก ค้า ภายใน 1 เดื อ นหลังจากวันเดิน ทาง ซี ฮ อร์ ส เฟอร์ รี่ ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการจําหน่ ายสิ่ งของ/
สัมภาระที่สูญหายดังกล่าวโดยปราศจากความรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้น
12.6 ผูโ้ ดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้พกอาวุธและปื น รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ปื นลม ปื นเล็กยาว ดาบ มีด มีดพับที่มีความ
ยาวใบมีดกว่า 3 นิ้ว หน้าไม้ ธนู ปลอกกระสุ นปื น วัตถุไวไฟ ระเบิด ดินระเบิด ระเบิดเพลิง วัตถุอนั ตราย สารเสพ
ติด สิ่ งจําลองใด ๆ ของสิ่ งของที่กล่าวมาข้างต้น สิ่ งของผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของ/สารอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
1

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรื อ และการประกันภัยเรื อสําหรับโดยสาร

12.7 หากในกรณี ใด ๆ ที่ผโู ้ ดยสาร สัมภาระ รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ไม่สามารถหรื อถูกห้ามไม่ให้ ลง
จากเรื อเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จะส่งผูโ้ ดยสาร สัมภาระ รถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรื อรถยนต์เพื่อ
การพาณิ ชย์ที่ท่าเรื อต้นทาง หรื อท่าเรื อถัดไปที่เป็ นจุดหมายของเรื อ และจะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายจากผูโ้ ดยสารตาม
ความเหมาะสม
13. เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรถยนต์ :
13.1 ผูโ้ ดยสารทุกท่านจะต้องปฏิ บัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท้ ังหมดที่เกี่ยวข้อ งกับนํ้าหนักยานพาหนะ นํ้าหนัก
บรรทุกและนํ้าหนักลงเพลาของรถยนต์ โดยซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิ ทธิตามที่เห็นสมควรในการปฏิเสธรถยนต์ที่
ละเมิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ดงั กล่าวโดยไม่มีการคืนเงินค่าโดยสาร
13.2 ผูโ้ ดยสารมีหน้าที่ในการนํารถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรื อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ข้ นึ และลงจากเรื อด้วยตนเอง ทั้งนี้
รถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรื อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์จะต้องมาถึงบริ เวณขึ้นหรื อลงจากเรื ออย่างน้อย 2 ชัว่ โมงก่อน
เวลาเดินทาง
13.3 ผูโ้ ดยสารควรพกสิ่ งของที่จาํ เป็ นระหว่างเดินทางไว้กับตัวตลอดระยะเวลาเดินทาง ซึ่งเมื่อเรื อออกเดินทางแล้ว จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริ เวณที่จอดรถบนเรื อ
14. ข้ อจํากัดความรับผิดและเหตุสุดวิสัย:
14.1 ความรับผิดทั้งหมดของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ที่เกี่ยวข้องกับการสู ญหาย ความเสี ยหาย ความล่าช้า หรื อความขัดข้องใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสัมภาระ รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ และพัสดุของผูโ้ ดยสาร ไม่ว่าในระหว่างเดินทาง
ไปยังและออกจากท่าเรื อซึ่ งเกิดขึ้นจากข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ จากความประมาทหรื อจงใจ
กระทําผิดจะถูกจํากัดความรับผิดไว้เพียงไม่เกินจํานวนที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยในข้อ 11
14.2 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่สามารถคาดหมายได้หรื อไม่สามารถคาดหมายได้ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
และไม่ใช่ความผิดของซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ข้อจํากัด การควบคุม นโยบาย หรื อสถานการณ์ฉุกเฉิ นของรัฐบาล การปฏิวตั ิ สงคราม อัคคีภยั อุทกภัย
คลื่นความร้อน คลื่นแสง คลื่นยักษ์ การจลาจล การติดต่อสื่ อสารล้มเหลว ปฏิบตั กิ ารทางทหาร การก่อการร้าย พายุ
ระบบไปรษณี ยห์ รื อธนาคารล้มเหลว ข้อพิพาทแรงงาน ความวุ่นวายหรื อความไม่สงบทางการเมือง อุบตั ิเหตุ หรื อ
การชํารุ ดเสี ยหายของเรื อ เครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ ข้อจํากัดเกี่ยวกับการกักกัน การหยุดงาน การปิ ดกิจการ การ
ประท้วง การลุกลามของโรคระบาด หรื อเหตุที่มีความเสี่ ยงต่อสุ ขอนามัยของมนุ ษย์ เช่น การแพร่ ระบาดของโรค
ระบาดที่มีความรุ นแรง ณ จุดหมายปลายทาง หรื อการปฏิเสธการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การซึ่ งเป็ นบุคคลที่สามอื่น
ใด

14.3 ซี ฮอร์ ส เฟอร์ ร่ี และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับยกเว้นจากความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสู ญหาย ความ
เสี ยหาย ความล่าช้า ความขัดข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสัมภาระ รถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ และพัสดุ
ของผู ้โ ดยสาร ไม่ ว่ า ในระหว่ า งเดิ น ทางไปยังและเดิ น ทางออกจากท่ า เรื อ ภายใต้เ หตุ สุ ด วิ สั ย และ/หรื อ กรณี
เหตุการณ์อื่นใด
14.4 ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ เป็ นผูใ้ ห้บริ การจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ง หากผูโ้ ดยสารจองเที่ยวการเดินทางในวันเดียวกัน กับ
เที่ยวบินขาเข้าหรื อขาออก ซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้า หรื อเที่ยวบิน/การเดินทางในอนาคตที่
ต่อเนื่องกัน โดยผูโ้ ดยสารจะต้องเป็ นผูร้ ับภาระความเสี่ ยงแต่เพียงผูเ้ ดียว
14.5 ผูโ้ ดยสารรับทราบและตกลงว่าการให้บริ การเป็ นการให้บริ การ “ตามสภาพ” โดย “ปราศจากการรับรองใด ๆ” และ
ปราศจากความรับผิดใด ๆ” และตกลงว่าการจํากัดความรับผิดดังกล่าวนั้นเหมาะสม
14.6 ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ไม่รับประกันคุณภาพ ความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์ หรื อความตรงต่อเวลาของการให้บริ การที่อาจมี
ความคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งรวมถึงความผิดพลาดในราคา หรื อคําอธิบายเกี่ยวกับการเดินทาง โดยซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอ
สงวนสิ ทธิในการแก้ไขราคาให้ถูกต้องในระหว่างการจอง โดยไม่คาํ นึงว่าการจองดังกล่าวจะได้รับการยืนยัน หรื อ
มีการชําระเงินแล้วหรื อไม่ก็ตาม
14.7 ผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลที่สามเป็ นผูร้ ับจ้างอิสระ และไม่ใช่ตวั แทนหรื อลูกจ้างของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ นอกจากนี้ ซี
ฮอร์ส เฟอร์รี่ จะไม่รับผิดสําหรับการกระทํา ความผิดพลาด การละเว้น การรับรอง การประกัน การผิดสัญญา หรื อ
การกระทําโดยประมาทใด ๆ ของผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่ งเป็ นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ
เสี ยชีวิต ทรัพย์สินเสี ยหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการกระทําดังกล่าว
14.8 ผูโ้ ดยสารตกลงชดใช้ค่าเสี ย หายเต็มจํานวนแก่ ซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่ และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องสํา หรั บความรั บ ผิ ด
ค่าเสี ยหาย การใช้สิทธิ เรี ยกร้อง การสู ญหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผูโ้ ดยสารก่อขึ้นกับบุคคลภายนอก อัน
เนื่องมาจากการกระทําของผูโ้ ดยสารทีฝ่ ่ าฝื นข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ การกระทําโดยประมาท การจงใจกระทําผิด
การใช้บริ การโดยมิชอบ หรื อการละเมิดกฎหมายต่าง ๆ หรื อสิ ทธิของบุคคลที่สาม
15. ข้ อมูลส่ วนบุคคล:
15.1 ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ มุ่งหมายที่จะปกป้องความเป็ นส่วนตัวของผูโ้ ดยสารผ่านแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ใช้บงั คับ
อยู่
15.2 “ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ทาํ ให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม
15.3 ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูโ้ ดยสารเพื่อ
(ก) ทําการจองและยืนยันการจอง

(ข) ยืนยันตัวตนของผูโ้ ดยสาร
(ค) จัดการบัญชีของผูโ้ ดยสาร หรื อการจองใด ๆ หรื อธุรกรรมใด ๆ ที่ตอ้ งดําเนินการกับผูโ้ ดยสาร
(ง) ประมวลผลการชําระเงินกับผูใ้ ห้บริ การการชําระเงินใด ๆ
(จ) อํานวยความสะดวกในการเดินทางของผูโ้ ดยสาร
(ฉ) สร้างประวัติการทําธุรกรรม หรื อประวัติการเดินทางของผูโ้ ดยสาร และ
(ช) การติดต่อและประสานงานกับผูโ้ ดยสาร รวมถึงการส่งการแจ้งเตือนและข้อมูลใด ๆ ที่ผูโ้ ดยสารร้องขอ การ
รับข้อมูลหรื อคําติชมจากผูโ้ ดยสาร หรื อการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับการค้าหรื อการบริ หารจัดการ นอกจากนี้
เฉพาะกรณี ที่ผโู ้ ดยสารเลือกที่จะรับการติดต่อสื่ อสารดังกล่าว บรรดาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริ มการขาย และ
การแจ้งเตื อ นอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกับ การให้ บ ริ ก ารและข้อ เสนอต่ า ง ๆ ที่ บ่ งชี้ ไ ด้ว่ า อาจอยู่ ใ นความสนใจของ
ผูโ้ ดยสารโดยพิจารณาจากประวัติการเดินทางและความชอบจะถูกส่งให้กบั ผูโ้ ดยสาร
15.4 ข้อมูลส่ วนบุคคลอาจเปิ ดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ในเครื อของซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่ รวมถึงผูป้ ระมวลผลข้อมูล
และ/หรื อผูใ้ ห้บริ การใด ๆ ที่อาจต้องใช้ขอ้ มูลในการปฏิบัติหน้าที่ และบุคคลอื่นใดในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
เช่น
(ก) ผูป้ ระมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการชําระเงิน
(ข) เมื่อข้อมูลต้องส่งให้แก่บุคคลที่สามอันเนื่ องมาจากสิ นค้าและบริ การของซีฮอร์ส เฟอร์รี่ เช่น ผูใ้ ห้บริ การซึ่ ง
เป็ นบุ ค คลที่ ส าม หรื อ ตัว แทนของสิ น ค้า และบริ การที่ ผูโ้ ดยสารได้ท ําการซื้ อ (เช่ น ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารด้านการ
ท่องเที่ยวหรื อที่พกั )
(ค) ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
(ง) รายชื่อติดต่อกรณี ฉุกเฉิน
(จ) การดําเนินคดีทางแพ่ง และ
(ฉ) ผูต้ รวจสอบบัญชี หรื อผูร้ ับประกันภัย
15.5 เมื่อได้รับความยินยอมจากผูโ้ ดยสาร ข้อมูลส่ วนบุคคลจะถูกเก็บ ใช้ และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ข้างต้น

15.6 ผูโ้ ดยสารตกลงและอนุญาตให้ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ เก็บ ใช้และประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขา้ งต้น
15.7 ผูโ้ ดยสารอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริ การ ข้อเสนอที่ได้ปรับแต่งให้เข้ากับความชอบส่วนบุคคลของผูโ้ ดยสารจาก
ซีฮอร์ส เฟอร์รี่
15.8 ผูโ้ ดยสารมีสิทธิเข้าถึง แก้ไข ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน และเพิกถอนความยินยอมโดยการส่ งอีเมลไปยังแผนก
บริ การลูกค้าที่ “seahorse-ferries.com” หรื อส่ งจดหมายไปยังที่อยู่ของซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่ โดยในกรณี ท่ีผูโ้ ดยสารใช้
สิ ทธิลบข้อมูลส่วนบุคคล หรื อเพิกถอนความยินยอม ผูโ้ ดยสารอาจไม่สามารถใช้บริ การใด ๆ ของซีฮอร์ส เฟอร์ รี่
ได้
15.9 ผูโ้ ดยสารมีสิทธิปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ร้องขอ แต่ผโู ้ ดยสารอาจไม่สามารถใช้บริ การใด
ๆ ของ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ได้
16. ภาษา:
16.1 ข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ ถูกทําขึ้นเป็ นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแม้ว่าจะมีการแปลข้อกําหนดและ
เงื่อนไขนี้เป็ นภาษาอื่น ให้ใช้ฉบับภาษาไทยเพียงฉบับเดียวในการตีความข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้
17. ข้ อยกเว้น:
17.1 ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ขอสงวนสิ ทธิในการปฏิเสธและการจ่ายเงินคืนต่อการซื้อใด ๆ ที่ถูกห้ามด้วยข้อจํากัดของรัฐบาลไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
17.2 ซี ฮอร์ ส เฟอร์ รี่ ขอสงวนสิ ทธิ ในการใช้สิทธิ เรี ยกร้องจากผูโ้ ดยสาร ไม่ว่าโดยการออกใบแจ้งหนี้ หรื อโดยการตัด
ชําระจากบัตรเดบิตหรื อบัตรเครดิ ตของผูโ้ ดยสารสําหรั บความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกเรื อหรื อตัวเรื อ อัน
เนื่ องมาจากการจงใจกระทําความผิด การจงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการก่อความเสี ยหายของผูโ้ ดยสาร หรื อ
บุคคลอื่นใดที่เดินทางโดยเป็ นส่วนหนึ่งของการจองของผูโ้ ดยสาร
18. กฎหมายที่ใช้ บังคับ:
18.1 ข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายของประเทศไทย
18.2 ข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติตาม การผิดสัญญา การสิ้ นสุ ด หรื อความไม่สมบูรณ์ของหรื อที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้ระงับข้อพิพาทด้วยการเจรจากันระหว่างคู่กรณี ในกรณี ที่ไม่อาจระงับข้อพิ พาท
กัน ได้ภ ายในเก้าสิ บ (90) วัน จากวัน ที่ ได้รับ การแจ้งเหตุ พิ พาทดังกล่ าวจากคู่ ก รณี ฝ่ายหนึ่ ง ให้ เ สนอข้อพิพาท
ดังกล่าวต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) โดยคณะอนุญาโตตุลาการสาม (3) คน ณ กรุ งเทพมหานคร ประเทศ
ไทย หรื อสถานที่อื่นใดตามที่คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายตกลงกัน คู่กรณี แต่ละฝ่ ายสามารถแต่งตั้งอนุ ญาโตตุลาการได้ฝ่าย
ละหนึ่ ง (1) คน และอนุ ญาโตตุ ล าการเหล่ า นั้น จะแต่ ง ตั้งอนุ ญาโตตุ ล าการคนที่ ส ามเพื่ อ เป็ นประธานคณะ

อนุญาโตตุลาการ ในกรณี ที่ไม่สามารถแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการได้ภายในสามสิ บ (30) วันนับแต่วนั ที่
ตนได้รับการแต่งตั้ง ให้ผูอ้ าํ นวยการของสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ (THAC) เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตั้งประธานคณะ
อนุ ญาโตตุ ล าการ และคํา ชี้ ข าดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการให้ ถื อเป็ นที่ สุด และผู กพันคู่ ก รณี ท้ ังสองฝ่ าย ซึ่ งใน
ระหว่างการระงับข้อพิพาทด้วยสถาบันอนุญาโตตุลาการ คู่กรณี ยงั คงผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

***********************

