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        ใบคำขอเลขท่ี  (สำหรับเจ้าหน้าที่) 
 

        .......... ....................................... ................................ 
         วันท่ีขอ 
                ......................................................... 
   

 

 
 
 
 

บริษัท ...........................................................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่............ ..................................................
โดยผู้มีอำนาจลงนาม.................................................................................................  ตำแหน่ง........................................................... 
สำนักงานเลขที่.......................... อาคาร  ................................................ช้ันที่........... ยูนิตที่ ...........ตรอก/ซอย  ......................   
ถนน .......................................... ตำบล/แขวง ...............................................อำเภอ/เขต ........... ..............................................  
จังหวัด ...................................................รหัสไปรษณยี์...................................... โทรศัพท์ ...................................................................     
โทรสาร................................Email………............................แผนกการเงินหมายเลขโทรศัพท์………………………………………………………. 
 
 
    
 

สำนักงานเลขท่ี.................. อาคาร............................................ชั้นที่.......ยูนิตที่................. ตรอก/ซอย...............................................  
ถนน.....................................................ตำบล/แขวง...................................................อำเภอ/เขต..................................................... 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์……......…..................……โทรศัพท์.....................................................................  
โทรสาร.......................................................... Email....................................แผนกการเงินหมายเลขโทรศัพท์……………………………….. 
 
 

 
 

กรุณากรอกรายละเอียดของผู้ขอใช้บริการโดยใช้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อทำการสร้างฐานข้อมูลในการใช้งานระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุส 
 
Agency Name………………………………………………………………………………............................................………………..……......................... 
Address……………………………………………………………………………………………………………........................................................……………
……………………………………………………………………………...........................................................………………………………………………………
……………………………………………………….............................................................................................................................................…… 
Zip Code……..........................................................................................................................................................................................  
Telephone No ……………………………………………………………….....................................….....................................................……..……… 
Fax No………………………………………………………………………….................................................................................................................  
Email Address……………………………………………………………….......................................……………………................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ชื่อและท่ีอยู่ผู้ขอใช้บริการ 

(2)  

คำขอใช้ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส  
 

(3) Agency Profile Information  

  (2) สถานที่ปัจจุบันหรือสถานที่จัดส่งเอกสาร (กรณีใช้ท่ีอยู่เดียวกันกบัข้อ 1 ไม่ต้องระบุ) 
 

: +66 2 207 9090 
: +66 2 207 9089
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ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้ระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุส (Amadeus Selling Platform Connect) ประเภท Basic Pack จำนวน ........... 
User กับบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสเอเชีย จำกัด (ไทย-อะมาดอิุส) โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

(ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวบรรจง) 

ผู้ขอใช้บริการเลือกรับ One Time Password (OTP) ได้ 1 ช่องทาง Email Address Mobile Phone 

No. Name – Last name 
Email Address ใชส้ำหรับ Reset Password และ รับ OTP 
Mobile Phone ใชส้ำหรับรับ OTP 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 
Email: 
Mobile: 

(4) รายละเอียดการใช้บริการ
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ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้ระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุส ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง ดังนี ้
   1. ผู้ขอใช้บริการจะจัดให้มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้ระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุส 
  2. ผู้ขอใช้บริการจะใช้ระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุส เพื่อตรวจสอบข้อมูลตารางการบินและจำนวนที่น่ังที่ว่างที่พร้อมจะ
ให้บริการ (availability) ของบรรดาสายการบินที่เข้าร่วมในระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส ซึ่งรวมถึงข้อมูลของราคาค่าโดยสารและ
ข้อมูลการเดินทางอื่นๆ ดังที่ได้ตกลงกันไว้ตามเง่ือนไขและข้อตกลงนี้เท่านั้น โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้ข้อมูลที่ได้รับการส่งเข้าสู่
ระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุสเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น คือ  
    (1)  ทำการสำรองที่นั่งของสายการบิน โรงแรม บริษัทรถเช่า บริษัทรถไฟ ประกันภัย ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

หรือ*ผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไทย-อะมาดิอุส ได้สัญญาว่าจะจัดหาบริการกระจาย
ข้อมูลผ่านระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุส อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหรือข้อบังคับต่างๆ ของ
สายการบิน  

      (2)   กระจายตารางการเดินทาง และข้อมูลการเดินทาง   
     (3) ออกใบเสนอราคาค่าโดยสารตามความเหมาะสม   
     (4) เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของทางบัญชีของผู้ขอใช้บริการ และ 
   (5) เพื่อบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 

* ผู้ให้บริการ หมายถึง สายการบิน โรงแรม บริษัทรถเช่า บริษัทรถไฟ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือผู้ให้บริการสินค้าหรือ
บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไทย-อะมาดิอุส ได้สัญญาว่าจะจัดหาบริการกระจายข้อมูลผ่านระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุส 
  3.  ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่ใช้ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุสในทางที่ผิดกฎหมาย หรือใช้ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส เพื่อ
การ ดังน้ี  
     (1) ทำการสำรองที่น่ังเพื่อค้ากำไรเกินควร   
     (2) สำรองที่น่ังโดยการคาดเดาความต้องการล่วงหน้า   
     (3)   สร้าง หรือแก้ไขบันทึกอย่างไม่เหมาะสม   
     (4)   ส่งข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีสง่ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail System)  
     (5) เปิดเผยระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุสให้บุคคลภายนอก นอกเหนือไปจากพนักงานและที่ปรึกษาของผู้ขอใช้

บริการผู้ซึ่งได้ทำสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลุมระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุส หรือ   
     (6)   ให้บริการ หรือฝึกอบรมบุคคลภายนอกในการใช้ระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุส   
    (7)   พัฒนา หรือเผยแพร่คำแนะนำสำหรับการสำรองที่น่ัง การออกบัตรโดยสารการขายสินค้าหรือภาษีศุลกากร   
    (8)  ใช้ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุสเพื่อการใดๆ ที่ถูกห้ามตามระเบียบนี้หรือไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

ของผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุสในการเช่ือมต่อไปในทางที่
ผิดกฎหมายและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

   ทั้งนี้ กรณีเกิดความเสียหายอย่างใดๆ ต่อไทย-อะมาดิอุส หรือบุคคลภายนอก ผู้ขอใช้บริการจะรับผิดชอบในความ
เสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นท้ังหมดแต่เพียงผู้เดียว 
  4. ผู้ขอใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ ต่อซอฟต์แวร์ที่ปฏิบัติการในระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส และซอฟต์แวร์ที่
อนุญาตใหผู้้ขอใช้บริการสามารถใช้โดยผ่านการใช้งานระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุส (อะมาดิอุสซอฟต์แวร์) ดังนี ้  
    (1) ไม่แปล แยก ย้าย แปลความหมาย ถอดแยก หรือ แปลในทิศทางตรงกันข้าม (Reverse compile) สว่นหน่ึง

ส่วนใดของอะมาดิอุส ซอฟต์แวร์ หรือพยายามกระทำการดังกล่าว 
    (2) ไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ดดัแปลง หรือเพิ่มสมรรถภาพ (enhance) ส่วนหน่ึงส่วนใดของอะมา-ดิอุส

ซอฟต์แวร์ หรือ อะมาดิอุสซอฟตแ์วร์ เข้ากับโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ซอฟต์แวร์หรือข้อมลูอื่นหรือ ก่อให้เกิด
งานอ่ืนๆ โดยอาศัยอะมาดิอสุ ซอฟต์แวร ์

 
 
 
 
 

(5)  ระเบียบการใช้บริการระบบสำรองท่ีนั่งอะมาดิอุส   
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 5. ผู้ขอใช้บริการจะไม่เพิ่ม ตัดทอน หรือทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส รวมถึงส่วน
แสดงผลและส่วนฐานข้อมูล หรือดัดแปลงการเสนอข้อมูลและอะมาดิอุสซอฟต์แวร์ของระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากไทย-อะมาดิอุส เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน  
  6.   ผู้ขอใช้บริการสัญญาว่า จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ระบบอะมาดิอุส ที่
ไทย-อะมาดิอุส กำหนดขึ้นและที่จะกำหนดขึ้นต่อไปในอนาคต หากผู้ขอใช้บริการกระทำการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญา
ข้อหนึ่งข้อใด ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ไทย-อะมาดิอุส มีสิทธิระงับการเข้าสู่ระบบของผู้ขอใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้า  
   7.    ผู้ขอใช้บริการต้องไม่ทำสำเนา หรือพิมพ์หรือเปิดเผย หรือมอบการบริการต่างๆ ของไทย-อะมาดิอุส หรือให้ข้อมูล
อื่นใดที่ได้จากระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุสแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธีอื่นใดๆ ก็ตาม เว้นแต่  การให้ข้อมูลนั้นเป็นการกระทำเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ขอใช้บริการที่เกี่ยวกับการสำรองที่นั่งบนเครื่องบิน การแจ้งราคาตามตารางบิน หรือการจัดทำเอกสารกำหนดการ
เดินทาง การแจ้งหนี้ การจัดทำรายการ หรือบัตรโดยสารสำหรับผู้ขอใช้บริการต่างๆ ซึ่งผ่านระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุสโดยตรงเท่านั้น 

  8.   ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน บรรดาลิขสิทธิ์ต่างๆ ในระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส 
รวมทั้งเอกสารอื่นใดของไทย-อะมาดิอุส หรือกระทำการใดอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุสทั้งสิ้น และจะต้อง
ไม่ลบ ทำลาย และ/หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของ 
ไทย-อะมาดิอุสและ/หรืออะมาดิอุส และ/หรือ อะมาดิอุส กรุ๊ป ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

 9.   ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่นำข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส ไปพัฒนาหรือจัดพิมพ์เอกสารแนะ
แนวทาง หรือไม่ว่าด้วยวิธีอื่นใดก็ตามในการสำรองที่นั่งบนเครื่องบิน การออกบัตรโดยสาร การขาย การขนส่งสินค้า หรือพิกัดอัตรา
ค่าโดยสารหรือค่าขนส่ง โดยผู้ขอใช้บริการจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะการสำรองที่นั่งบนเครื่องบิน การออกตารางบิน หรือการเสนอ
ราคาค่าโดยสารเพื่อประโยชน์ของผู้ขอใช้บริการเท่านั้น  
  10.  ในกรณีที่ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้ขอใช้บริการที่สามารถเข้าสู่ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง 
หรือสิ้นสุดสภาพการจ้างไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้ไทย-อะมาดิอุส รับทราบเพื่อทำการยกเลิก User name โดยทันที 
หากผู้ขอใช้บริการเพิกเฉย ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวท้ังสิ้น 

 11.  ห้ามผู้ขอใช้บริการ ขาย โอน ให้เช่า ให้ยืม หรือใช้เป็นหลักประกันหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนซึ่งระบบสำรอง
ที่น่ังอะมาดิอุส เอกสาร หมายเลขประจำตัวผู้ขอใช้บริการพร้อมรหัสผ่าน (User name) หรือสิทธิการเข้าสู่ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิ
อุส หรือสิ่งอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุสแก่บุคคลใดทั้งสิ้น 

 12. ผู้ขอใช้บริการอนุญาตให้ไทย-อะมาดิอุส มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงใช้ระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุสได้ 
โดยไทย-อะมาดิอุส จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  30 วัน โดยเมื่อได้รับหนังสือแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทันที 
  13.  กรณีผู้ขอใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งบอกกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษรมายังไทย-อะมาดิอุส ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
1. เพื่อเป็นการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส ไทย-อะมาดิอุส ยินดี งดเว้นการ

เรียกเก็บค่าบริการการใช้ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุสตามคำขอนี้ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต ไทย-อะมาดิอุสประสงค์จะทำการ
เรียกเก็บค่าบริการการใช้งานระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุส ไทย-อะมาดิอุส จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าต่อไป 

2. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์ใช้บริการผลิตภัณฑ์ Package 2 (Agility Pack) หรือ Package 3 (Performance 
Pack) หรือบริการเสริมอื่นของไทย-อะมาดิอุส เพิ่มเติม ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งและส่งแบบคำขอใช้บริการเสริมให้ไทย-อะมาดิอุส 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และทั้งสองฝ่ายจะทำความตกลงข้อตกลงเพิ่มเติมเป็นหนังสือระหว่างกันต่อไป 

3. ในระหว่างการใช้บริการ หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะขอ User name เพิ่มเติม ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งและส่งแบบ
คำขอใช้บริการเพิ่มให้ไทย-อะมาดิอุส ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเมื่อไทย-อะมาดิอุส ได้รับคำขอใช้บริการเพิ่มและได้รับชำระ 
 

 
 
 
 

(6)  ค่าบริการและการชำระ 
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ค่าบริการ (ถ้ามี) แล้ว ไทย-อะมาดิอุส จะส่ง User name ให้ผู้ขอใช้บริการเพื่อเข้าใช้งานระบบสำรองที่น่ังภายใน 14 วัน นับแต่วันที่
ได้รับคำขอใช้บริการเพิ่มและได้รับชำระค่าบริการ (ถ้ามี) ดังกล่าว   

 

 
 

 

ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมให้ ไทย-อะมาดิอุส มีสิทธิดำเนินการ ดังนี้  
  1. ทำการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุสหรือการบรกิาร หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกัน โดย
ถือตามดุลยพินิจของไทย-อะมาดิอุส ซึ่งจะกระทำเมื่อใดก็ได้ในระหว่างอายุของสัญญานี้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่
ส่งผลให้เกิดการลดการใหบ้ริการระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุสที่เป็นสาระสำคัญ 
 2.  ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการฝ่าฝืนระเบียบการใช้บริการระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส  หรือปรากฏว่า ผู้ขอใช้บริการเป็น
บุคคลล้มละลาย พิทักษ์ทรัพย์ ฟื้นฟูกิจการ เลิกกิจการ หรือชำระบัญชี หรือระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุสไม่มีการใช้งานแต่อย่างใด 
หรือมีเหตุอื่นใดท่ีไทย-อะมาดิอุส เห็นสมควร ซึ่งถือเป็นข้อสาระสำคัญ ไทย-อะมาดิอุสมีสิทธิทำการระงับการให้บริการระบบสำรองที่
นั่งอะมาดิอุสโดยทันท ีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและโดยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการจาก
การระงับการเข้าใช้ระบบอะมาดิอุสทั้งสิ้น  
 3.  ไทย-อะมาดิอุส ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าต่างๆ ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย การ
นัดหยุดงาน การขัดแย้งกันเรื่องแรงงานต่าง ๆ การเกิดเหตุอัคคีภัย หรือความล่าช้าอื่นใดที่เป็นผลมาจากสาเหตุที่เกินความควบคุม
ของตน เช่น ความบกพร่องที่เกิดจากการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า หรือการขัดข้องของระบบโทรศัพท์ซึ่งเกิดจากองค์การโทรศัพท์ 
 4.  ผู้ขอใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ไทย-อะมาดิอุส ไม่จำต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการสำหรับความสูญเสียหรือ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเกิดจากอาชญากรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ 
 5. การผ่อนผัน ผ่อนเวลา หรือการละเว้นการใช้สิทธิใดๆ ของไทย-อะมาดิอุส อันพึงมีต่อผู้ขอใช้บริการตามสัญญานี้ไม่
ถือว่าไทย-อะมาดิอุส ได้สละสิทธิประโยชน์นั้นต่อผู้ขอใช้บริการทั้งสิ้น 
 6. การบอกกล่าวทวงถามหรือส่งเอกสารใดๆ อันพึงมีแก่ผู้ขอใช้บริการตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้ให้ถือว่า
ส่งโดยชอบ และผู้ขอใช้บริการได้ทราบแล้วนับแต่วันท่ีคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นพึงไปถึงตามปกติ   
 

 
 

 
กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นชาวต่างชาติ หรือนิติบุคคลต่างด้าว ผู้ขอใช้บริการตกลง ดังนี้  

1. หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นตามข้อตกลงในคำขอนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้กฎหมายของประเทศไทยบังคับ  
2. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ อันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ ผู้ขอใช้บริการตก 

ลงมอบข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องให้อนุญาโตตุลาการจำนวน 1 คน วินิจฉัยชี้ขาดตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม โดยใหใ้ช้ภาษาไทยในการอนุญาโตตุลาการ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการอนุญาโตตุลาการผู้ขอใช้บริการตกลง ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ในกรณีที ่ท ั ้งสองฝ ่ายสามารถประนีประนอมยอมความก ันได ้ไม ่ว ่าในระหว ่างการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการหรือก่อนที่คดีจะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทั้งสองฝ่ายตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาประนีประนอมยอมความฝ่ายละครึ่งหนึ่ง 

 (2)  ในกรณีที่มีการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตลุาการ และคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดแล้วฝ่ายที่แพ้คดี
จะเป็นผูร้ับภาระคา่ใช้จ่ายทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 

(7)  สิทธิของ ไทย-อะมาดิอุส   
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3. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการระบบอะมาดิอสุ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ไทย-อะมาดิอุสทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันท่ีจะให้มีผลเป็นการยกเลิกการใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องไมม่ีภาระ
ผูกพันใดกับไทย-อะมาดิอุสแล้ว 

ลงช่ือ ...................................................... ผู้ขอใช้บริการ  ลงช่ือ ..................................................... ผู้ขอใช้บริการ        
  (   )    (  ) 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทขอ
มอบอำนาจให้กับ ................................................................................................ มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในการลงนามใน
สัญญา หรือเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขอใช้ระบบสำรองที่น่ังอะมาดิอุส 

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่งได้กระทำด้วย
ตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้  ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจจึงลงลายมือช่ือและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานทั้งสอง   

ลงช่ือ.........................................................ผู้มอบอำนาจ  ลงช่ือ......................................................ผูร้ับมอบอำนาจ 
  (   )    (  ) 

ลงช่ือ........................................................พยาน  ลงช่ือ......................................................พยาน 
 (  )    (  ) 

เอกสารประกอบการสมัคร / การมอบอำนาจ (ถ้าม)ี 
 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมรับรองสำเนา)
 แผนผังแสดงที่ตั้งของบริษัทโดยสังเขป
 รูปถ่ายแผ่นป้ายช่ือบริษัทและลักษณะภายใน ภายนอกของบริษัทตัวแทนจำหน่าย อย่างน้อย 3 รูป
 สำเนาหนังสือการเป็นสมาชิกของสมาคมต่าง ๆ (ถ้ามี) เช่น TTAA , IATA หรือ ATTA หรือ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการของตัวแทน (ถ้ามี) เช่น ใบผ่านการอบรมของพนักงาน เป็นต้น
 สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)

ลงช่ือ ....................................... เจา้หน้าท่ีผู้ตรวจสอบ 
 (  ) 

อนุมัติให้ใช้ระบบ 

(10) สำหรับเจ้าหน้าที่ไทย-อะมาดิอุส

(9) การมอบอำนาจ
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ลงช่ือ.....................................................กรรมการผู้จดัการ 
  (นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย) 
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