ไปดูไมได เคลมงาย จายเต็ม

เงื่อนไขบริการ TICKET PROTECT
ในกรณีทผ
ี่ ถ
ู อื ตัว๋ ชมการแสดงไมสามารถเขารวมชมการแสดงหรือการแสดงดนตรี อันเนือ่ งมาจากเหตุการณใดเหตุการณหนึง่ ซึง่ เกิดขึน
้ ภายหลังจากทีผ
่ ถ
ู อื ตัว๋ การแสดง ไดซอื้ ตัว๋ การแสดงแลว
และอยูภายในระยะเวลา 30 วัน กอนวันเริ่มการแสดงหรือ การแสดงดนตรี ดังตอไปนี้:

ก.
ข.
ค.

การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บปวยอยางรุนแรง หรือการถูกกักกันไวอยางเขมงวดเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคของผูถือตั๋วการแสดง
การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส การเจ็บปวยอยางรุนแรง หรือการถูกกักกันไวอยางเขมงวด เพื่อปองกันการแพรของเชื้อโรคของสมาชิกในครอบครัว* และผูถือตั๋วการแสดงมีความ
จําเปนตองอยูกับสมาชิกในครอบครัวนั้น
ความเสียหายตอที่อยูอาศัยหลักของผูถือตั๋วการแสดงอันเนื่องมาจากไฟไหม การโจรกรรม นํ้าทวม ลมพายุ ไตฝุน และแผนดินไหว ซึ่งมีผลทําใหผูถือตั๋วไมสามารถเดินทางไปรวมชม
การแสดง หรือการแสดงดนตรีได

ง. ผูถือตั๋วการแสดงไดรับหมายเรียกเพื่อไปเปนพยานในชั้นศาล
จ. ผูถือตั๋วชมการแสดงไดรับอุบัติเหตุรถยนตบนถนนในขณะเดินทางเพื่อไปชมการแสดงหรือการแสดงดนตรี
ฉ. กรณีรถยนตของผูถือตั๋วการแสดงเกิดเหตุสุดวิสัยจนเปนเหตุใหไมสามารถใชงานได และตองเรียกใชบริการชวยเหลือฉุกเฉิน ในขณะขับขีเ่ ดินทางเพือ่ ไปชมการแสดงหรือ การแสดงดนตรี
ช. ผูถือตั๋วการแสดงมีความจําเปนตองเดินทาง หรือยายสถานที่ทํางานไปตางจังหวัด หรือตางประเทศตามคําสั่งของนายจาง
ซ. กรณีนํ้าทวม ลมพายุ ไตฝุน และแผนดินไหว อยางรุนแรงจนเปนเหตุใหผูถือตั๋วการแสดงไมสามารถเดินทางไปยังสถานที่การแสดงได
ฌ. ผูถือตั๋วการแสดงมีสอบวัดผลของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในวันที่มีการแสดง
*สมาชิกในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา บุตรธิดา และ/หรือคูสมรส (ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฏหมาย) ของผูถือ ตั๋วการแสดง

บริษัทจะชดใชคาใชจายดังตอไปนี้ ใหแกผูถือตั๋วการแสดง
การชําระคาตั๋วการแสดง การแสดงดนตรีตามมูลคาที่ปรากฎบนหนาตั๋วสําหรับชมการแสดง หรือการแสดงดนตรีที่ผูถือตั๋วการแสดงชําระลวงหนาใหกับผูจัดการแสดง

การเรียกรองขอเงินคาตั๋วคืน
ผูถ
 อื ตัว๋ การแสดงมีหนาทีแ่ จงรายงานใหบริษท
ั ทราบโดยทันทีหรือภายใน 30 วัน นับจากวันทีม
่ ก
ี ารแสดง หรือการแสดงดนตรี พรอมจัดเตรียมเอกสารประการพิจารณาดังตอไปนี้

1.
2.

ตั๋วการแสดงหรือการแสดงดนตรีที่ยังไมไดใชในการเขาชมการแสดง

3.
4.

สําเนาบันทึกประจําวันของเจาหนาที่ตํารวจ ในกรณีเกิดการโจรกรรมและอุบัติเหตุ ทางรถยนต

กรณีเกิดเหตุการณตามเงื่อนไขความคุมครองใหจัดเตรียมเอกสารดังตารางตอไปนี้
เหตุการณ ก. ใบรับรองแพทย
เหตุการณ ข. ใบรับรองแพทยและหลักฐานแสดงความสัมพันธ ไดแก ทะเบียนสมรส สําหรับคูสมรส หรือสําเนาทะเบียนบาน สําหรับพอ แม และบุตร
เหตุการณ ค. รูปถายที่อยูอาศัยของผูถือตั๋วการแสดง และเอกสารยืนยันความ เสียหายอยางรุนแรงของที่อยูอาศัยของผูถือตั๋วการแสดง
เหตุการณ ง. หมายเรียกจากศาล
เหตุการณ จ. รายงานการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัย รถยนต
เหตุการณ ฉ. ใบเสร็จรับเงินสําหรับคาซอมแซมรถยนตและเอกสารหลักฐาน การซอมหรือบริการจากผูใหบริการชวยเหลือฉุกเฉิน
เหตุการณ ช. จดหมายยืนยันจากนายจางของผูถือตั๋วการแสดง
เหตุการณ ซ. รูปถายความเสียหายของเหตุการณที่เกิด
เหตุการณ ฌ. ตารางสอบของสถาบันการศึกษาหรือเอกสารรับรองจาก อาจารยและประทับตราโรงเรียน
แบบเรียกรองขอคืนคาตั๋วการแสดง

ขอยกเวน
บริษัทจะไมชดเชยการสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยออมจากการยกเลิก การแสดงหรือการแสดงดนตรีโดยคณะผูจัดการแสดง
หมายเหต: สิทธิ์การเรียกรอง 1 ทาน ตอบัตรชมการแสดง 1 ใบ

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเขาใจในเงื่อนไขการบริการกอนการตัดสินใจเลือกซื้อทุกครั้ง
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สอบถามเพิม
่ เติมหรือติดตอศูนยบริการลูกคา Ticket Protect
โทร 06-1407-3456 (จันทร - ศุกร 8.30 - 17.00 น.)
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TICKET PROTECT
The company shall pay to the customer for any loss after the purchase of the show or concert ticket. The loss must incur within 30 days before the show
or concert date.

1. The customer’s serious injury or sickness or compulsory quarantine
2. The customer’s immediate family member* death, serious injury or sickness or compulsory quarantine which will require the customer presence at
the day of the show or concert.

3. Serious damage to the customer principal residence from ﬁre, burglary, ﬂood, windstorm, typhoon and earthquake that require the customer to be
presented on the day of the show and concert.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

The customer has to be witness summon.
The customer gets a car accident whilst travelling to attend the show or concert.
Mechanical breakdown of automobile whilst travelling to attend the show or concert.
Sudden or unforeseen business trip or job relocation to another province or another country due to business needs
The customer is prevented from attending the show or concert due to ﬂood, windstorm, typhoon and earthquake.
The customer is unable to attend the event due to unforeseen school or college examinations

* “Family Member” means father, mother, legitimate child and/or spouse of the customer.

The company will refund the customer for the following expenses when the customer
cannot attend the show or concert:
The faced Value of the show or concert ticket paid to the ticket organizer in advance by the customer.

How to get refund
The customer/ immediate family member must report and notify the company within 30 days after the date of loss and prepare the following document:

1. Original un-used ticket of that show or concert
2. Submit the following document based on the above events:
• Event 1
• Event 2

• Event 3
• Event 4
• Event 5
• Event 6
• Event 7
• Event 8
• Event 9

: the doctor or hospital report
: the doctor or hospital report and evidence of relationship i.e. marriage certiﬁcate for spouse and house registration form for parents
and/or children of the customer
: picture of customer’s home and conﬁrmation of the disaster
: court notice
: automobile claim report
: vehicle repairing bill
: company conﬁrmation letter with company logo stamp
: picture of damaged event and conﬁrmation of the disaster
: examination schedule; subject code and the letter from teacher with college stamp

3. Police report in case of burglary and car accident.
4. Company Refund Form

Exclusions
The company will not cover any loss or damage caused by the cancellation of the show or concert by the organizer.
Note: For those living in aboard, all fees including but not limiting to local and oversea charge will be borne by the customer.
Reimbursement: 1 customer/ 1 event ticket

For more information, please contact Ticket Protect call center :
06-1407-3456 (Monday - Friday, 8.30 a.m. - 5.00 p.m.)

