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EasyCompare ร่่วมกัับ Inter Partner Assistance (IPA) ซึ่่�งเป็็นบร่ิษััทผู้้�ให้�บร่ิกัาร่ความช่่วยเห้ลืือช่ั�นนำาร่ะดับโลืกั โดยให้�บร่ิกัาร่ช่่วยเห้ลืือฉุกุัเฉุิน
บนท�องถนน ตลือด 24 ช่ั�วโมงกัับลืก้ัค�าของ EasyCompare ท่�เลืือกัร่ับสิทธิิป็ร่ะโยช่น์น่�

เร่าพร่�อมให้�ความช่่วยเห้ลืือกัร่ณี่ร่ถของคณุีไม่สามาร่ถขับเคลืื�อนต่อไป็ได� เช่่น ร่ถเส่ยฉุกุัเฉุิน ร่ถนำ�ามันห้มดฉุกุัเฉุิน ยางร่ถแบน ห้ร่ือแม�กัร่ะทั�งคณุีทำา
กัญุแจร่ถห้าย คณุีสามาร่ถเร่ียกัใช่�บร่ิกัาร่จากัเร่าได�ตลือดเวลืา ไม่เพ่ยงน่� คณุียังได�ร่ับสิทธิิป็ร่ะโยช่น์อ่กัมากัมายจากับร่ิกัาร่ผู้้�ช่่วยส่วนตัวอ่กัด�วย

สิิทธิิประโยชน์บริการช่วยเหลือฉกุเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ช่�วโมง

คณุีสามาร่ถใช่�บร่ิกัาร่ได�ในกัร่ณี่ร่ถของคณุีไม่สามาร่ถขับเคลืื�อนต่อไป็ได� โดยความคุ�มคร่องคร่อบคลืมุพื�นท่�ทั�วทกุัจังห้วัดในป็ร่ะเทศไทย ร่วมเกัาะภูเ้กั็ต
แลืะสมยุ ยกัเว�นพื�นท่�ตามเกัาะเลื็กั ๆ อื�น ๆ

คณุีสามาร่ถเร่ียกัให้�บร่ิกัาร่ตามสิทธิิป็ร่ะโยช่น์ด�านลื่างน่� แบบไม่จำากััดจำานวนคร่ั�ง โดยอายรุ่ถยนต์ต�องไม่เกัิน 12 ป็ี

บริิการิที่่�คุ้้�มคุ้ริอง (ไม่จำำากัดจำำานวนคุ้ริั�งต่่อปีี) ข้�อยกเว�น

บริิการิช่่างซ่่อมริถฉุก้เฉุิน

ให้�บร่ิกัาร่กัร่ณี่ร่ถยนต์เส่ยแลืะไม่สามาร่ถขับเคลืื�อนได�ในขณีะท่�อย้่
บนท�องถนนห้ร่ือภูายในท่�พักัอาศัย สำาห้ร่ับร่ถยนต์ไฟฟ้า จะไม่ม่
บร่ิกัาร่ช่าร่์จไฟฟ้าเคลืื�อนท่� ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่จะทำากัาร่ยกัร่ถของลืก้ัค�าไป็
ท่�ศน้ย์บร่ิกัาร่ห้ร่ือศน้ย์ช่าร่์จท่�ใกัลื�เค่ยงท่�สุด

ไม่ร่วมค่าใช่�จ่ายท่�เกัิดจากัค่าอุป็กัร่ณี์แลืะอะไห้ลื่ทกุัป็ร่ะเภูท

ห้มายเห้ต:ุ คุ�มคร่องร่วมค่าแร่งช่่าง

บริิการิเปีลี่่�ยนยางอะไหลี่่

ให้�บร่ิกัาร่กัร่ณี่ยางร่ถยนต์ได�ร่ับความเส่ยห้ายจากัอุบัติเห้ต ุโดย
ลืก้ัค�าม่ยางอะไห้ลื่พร่�อมใช่�งานติดอย้่ในร่ถ แลืะกัาร่ร่ั�วห้ร่ือความ
เส่ยห้ายนั�นเกัิดข่�นกัับยางร่ถยนต์เท่านั�น

ไม่ร่วม อุป็กัร่ณี์อะไห้ลื่ต่าง ๆ เช่่น ยางร่ถยนต์

ห้มายเห้ต:ุ ต�องไม่ม่ความเส่ยห้ายกัับวงลื�อห้ร่ือตัวร่ถยนต์

บริิการิริถยกฉุก้เฉุิน

ให้�บร่ิกัาร่กัร่ณี่ร่ถเส่ยฉุกุัเฉุิน ห้ร่ือกัร่ณี่เติมนำ�ามันผู้ิดป็ร่ะเภูท ผู้้�ให้�
บร่ิกัาร่จะทำากัาร่ยกัร่ถจากัจุดเกัิดเห้ตไุป็ยังศน้ย์บร่ิกัาร่ห้ร่ืออ้่ซึ่่อม
ร่ถยนต์ ฟร่ีค่าบร่ิกัาร่ในร่ะยะทาง 35 กัิโลืเมตร่ ไม่ร่วมค่าดด้นำ�ามัน
ออกัจากัถัง ห้ร่ือค่าซึ่่อมเคร่ื�องยนต์

ไม่ร่วมค่าดด้นำ�ามันออกัจากัถัง ห้ร่ือค่าซึ่่อมเคร่ื�องยนต์

ห้มายเห้ต:ุ ร่ะยะทางส่วนเกัินจากั 35 กัิโลืเมตร่ ข่�นไป็ จะคิดค่า
บร่ิกัาร่ท่� 30 บาทต่อกัิโลืเมตร่

บริิการิเต่ิมนำ�ามันฉุก้เฉุิน

ให้�บร่ิกัาร่กัร่ณี่นำ�ามันห้มดฉุกุัเฉุินขณีะขับขี�บนท�องถนน ไม่เกัิน 10 
ลืิตร่ต่อคร่ั�ง

ห้มายเห้ต:ุ ให้�บร่ิกัาร่เฉุพาะกัร่ณี่ร่ถยนต์ไม่สามาร่ถขับเคลืื�อนได�อัน
เป็็นผู้ลืเนื�องมาจากันำ�ามันห้มดฉุกุัเฉุินขณีะขับขี�บนท�องถนน
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บริิการิที่่�คุ้้�มคุ้ริอง (ไม่จำำากัดจำำานวนคุ้ริั�งต่่อปีี) ข้�อยกเว�น

บริิการิช่่างกญ้แจำฉุก้เฉุิน

ให้�บร่ิกัาร่กัร่ณี่ทำากัญุแจส้ญห้าย โดยลืก้ัค�าสามาร่ถเลืือกับร่ิกัาร่
อย่างใดอย่างห้น่�งตามด�านลื่างน่�
1. บร่ิกัาร่ร่ับส่งกัญุแจสำาร่อง ฟร่ีค่าบร่ิกัาร่ร่ะยะทาง 20 

กัิโลืเมตร่ จากัสถานท่�เกัิดเห้ต ุห้ร่ือ
2. ช่่างกัญุแจเป็ิดร่ถ ฟร่ีค่าใช่�จ่ายในวงเงินไม่เกัิน 1,500 บาทต่อ

คร่ั�ง

ห้มายเห้ต:ุ 
สำำาหริับที่างเลี่ือก 1
คร่อบคลืมุร่ะยะทาง 20 กัิโลืเมตร่จากัสถานท่�เกัิดเห้ต ุร่ะยะทางท่�
เกัินจะคิดค่าบร่ิกัาร่ กัม.ลืะ 25 บาท โดยลืก้ัค�าเป็็นผู้้�ร่ับผู้ิดช่อบค่า
ใช่�จ่าย

สำำาหริับที่างเลี่ือก 2
ค่าใช่�จ่ายท่�เกัินจากั 1,500 บาท ลืก้ัค�าเป็็นผู้้�ร่ับผู้ิดช่อบ

ห้มายเห้ต:ุ บร่ิกัาร่น่�สำาห้ร่ับร่ถยนต์ท่�ม่อายไุม่เกัิน 12 ป็ีเท่านั�น

บริการเพื่ื�อการเดินทางท่�ต่อเนื�อง

ห้ากัร่ถยนต์ของคณุีไม่สามาร่ถขับเคลืื�อนต่อไป็ได�เนื�องจากัร่ถเส่ยฉุกุัเฉุิน ซึ่่�งม่ร่ะยะทางห้่างจากับ�านของคณุีมากักัว่า 100 กัิโลืเมตร่ข่�นไป็ เร่าพร่�อม
ให้�บร่ิกัาร่ยกัร่ถของคณุีเข�าศน้ย์บร่ิกัาร่อย่างเป็็นทางกัาร่ของร่ถย่�ห้�อนั�น ๆ แลืะห้ากัร่ถยนต์ไม่สามาร่ถซึ่่อมให้�แลื�วเสร่็จภูายในวันเด่ยวกััน ทำาให้�คณุีไม่
สามาร่ถใช่�ร่ถต่อได� คณุีสามาร่ถเร่ียกัใช่�บร่ิกัาร่เพื�อกัาร่เดินทางท่�ต่อเนื�องได� โดยบร่ิกัาร่น่�อายรุ่ถยนต์ต�องไม่เกัิน 10 ป็ี

คณุีสามาร่ถเลืือกัใช่�บร่ิกัาร่ใดบร่ิกัาร่ห้น่�งต่อไป็น่�ได� 1 คร่ั�งต่อป็ี

ผลี่ปีริะโยช่น์บริิการิเพื่ื�อการิเดินที่างที่่�ต่่อเนื�อง
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คุ้วามคุ้้�มคุ้ริองเพื่ิ�มเต่ิม (จำำากัด 1 คุ้ริั�งต่่อปีี) ข้�อยกเว�น

คุ้่าเดินที่าง / ริถยนต่์ที่ดแที่น / ริถเช่่า

คุ�มคร่องค่าใช่�จ่ายในกัาร่เดินทางร่ะห้ว่างร่ถซึ่่อม ห้ร่ือ เช่่าร่ถยนต์
ทดแทนท่�ม่สภูาพแลืะคณุีสมบัติใกัลื�เค่ยงกัับร่ถยนต์ท่�ได�ร่ับความ
คุ�มคร่องเพื�อใช่�เดินทางไป็ยังจุดห้มายป็ลืายทางต่อไป็ ในวงเงิน
ตามจร่ิง ส้งสุดไม่เกัิน 1,500 บาทต่อวัน แลืะไม่เกัิน 2 วันต่อเนื�อง
กััน

1. ต�องม่เอกัสาร่กัาร่เข�าร่ับบร่ิกัาร่เป็็นลืายลืักัษัณี์อักัษัร่จากัทาง
ศน้ย์บร่ิกัาร่ เพื�อขออนมุัติ

2. บร่ิกัาร่น่� ไม่ร่วมค่าใช่�จ่ายอื�น ๆ เช่่น ค่าอาห้าร่ ค่าเคร่ื�องดื�ม 
ค่าโทร่ศัพท์ เป็็นต�น

บริิการิโริงแริมที่่�พื่ัก

คุ�มคร่องร่ะห้ว่างร่อร่ถซึ่่อมเฉุพาะค่าโร่งแร่มห้ร่ือท่�พักัสำาห้ร่ับผู้้�
ขับขี�แลืะผู้้�โดยสาร่ร่วมทั�งห้มด 4 คน ในวงเงินตามจร่ิง จำากััดส้งสุด
ไม่เกัิน 1,500 บาทต่อวัน แลืะไม่เกัิน 2 คืนต่อคร่ั�ง

บริิการิจำัดหาต่ั�วยานพื่าหนะข้นสำ่งสำาธาริณะ 

ให้�บร่ิกัาร่ตั�วโดยสาร่เท่�ยวเด่ยวช่ั�นป็ร่ะห้ยัด สำาห้ร่ับคนขับแลืะผู้้�
โดยสาร่ร่วมทั�งห้มดส้งสุด 4 คน เพื�อเดินทางไป็ยังจุดห้มายป็ลืาย
ทางต่อไป็

ห้มายเห้ต:ุ บร่ิกัาร่น่�สำาห้ร่ับร่ถยนต์ท่�ม่อายไุม่เกัิน 10 ป็ีเท่านั�น

ร่ถยนต์ท่�ได�ร่ับความคุ�มคร่อง

• จำากััดความถ่ง ยานพาห้นะ 4 ลื�อท่�จดทะเบ่ยนในนามบคุคลืห้ร่ือนิติบคุคลื สำาห้ร่ับใช่�เป็็นยานพาห้นะส่วนบคุคลืเท่านั�น มิใช่่เพื�อเป็็นร่ถบร่ิกัาร่
สาธิาร่ณีะ ห้ร่ือใช่�ในเช่ิงพาณีิช่ย์ ห้ร่ือป็ลื่อยเช่่า ห้ร่ือให้�เช่่า

• ยานพาห้นะน่�ไม่ร่วมร่ถบร่ร่ทกุัขนาดให้ญ่ ร่ถแท็กัซึ่ี� ร่ถขนส่งสินค�า ร่ถสาธิาร่ณีะ
• ยานพาห้นะต�องได�ร่ับกัาร่บำาร่งุร่ักัษัาอย่างสมำ�าเสมอแลืะอย้่ในสภูาพท่�เห้มาะสมตลือดร่ะยะเวลืา
• สำาห้ร่ับอายรุ่ถไม่เกัิน 12 ป็ี ยกัเว�นบร่ิกัาร่เพื�อกัาร่เดินทางท่�ต่อเนื�อง สงวนสิทธิิ�ให้�บร่ิกัาร่อายรุ่ถไม่เกัิน 10 ป็ีเท่านั�น

เงื�อนไขกัาร่ให้�บร่ิกัาร่ช่่วยเห้ลืือฉุกุัเฉุินบนท�องถนน

1. ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่ของ EasyCompare จะต�องเป็็นผู้้�ดำาเนินกัาร่จัดส่งช่่างห้ร่ือร่ถยกั/ลืากัจ้ง ให้�แกั่ลืก้ัค�าเอง ห้ากัม่ความจำาเป็็นอื�นใดท่�ต�องใช่�ผู้้�ให้�
บร่ิกัาร่ความช่่วยเห้ลืือร่ายอื�นท่�ไม่ใช่่ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่ความช่่วยเห้ลืือของ EasyCompare ลืก้ัค�าจะต�องได�ร่ับความยินยอมจากัผู้้�ให้�บร่ิกัาร่ของ 
EasyCompare กั่อนกัาร่ดำาเนินกัาร่ใด ๆ มิเช่่นนั�น  EasyCompare ม่สิทธิิ�ท่�จะไม่ร่ับผู้ิดช่อบค่าใช่�จ่ายตลือดจนความเส่ยห้ายใด ๆ ท่�อาจเกัิดข่�น
กัับร่ถยนต์ท่�ได�ร่ับความคุ�มคร่องในร่ะห้ว่างทำากัาร่ซึ่่อมห้ร่ือกัาร่ยกั/ลืากัจ้งนั�น ๆ

2. ลืก้ัค�าห้ร่ือตัวแทนของลืก้ัค�า จะต�องอย้่กัับร่ถยนต์ท่�เกัิดเห้ตใุนเวลืาท่�ช่่างเทคนิค ห้ร่ือผู้้�ให้�บร่ิกัาร่ร่ถยกั/ลืากัจ้ง ออกัให้�บร่ิกัาร่ ห้ากัไม่ม่ลืก้ัค�าห้ร่ือ
ตัวแทนของลืก้ัค�าอย้่กัับร่ถยนต์ท่�เกัิดเห้ต ุผู้้�ให้�บร่ิกัาร่จะไม่ให้�ความช่่วยเห้ลืือในกัาร่ส่งช่่างเทคนิคห้ร่ือร่ถยกั/ลืากัจ้ง แต่อย่างใด

3. ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่จะไม่ร่ับผู้ิดช่อบค่าอะไห้ลื่แลืะค่าอุป็กัร่ณี์ต่าง ๆ กัาร่เติมนำ�ากัลืั�นแบตเตอร่ี� กัาร่สลืับลื�อยาง เป็็นต�น ร่วมถ่งค่าผู้่านทาง แลืะค่า
ธิร่ร่มเน่ยมทกุัร่ป้็แบบ

4. ห้ลืังจากัท่�ม่กัาร่ยกั/ลืากัจ้ง ร่ถท่�ได�ร่ับความคุ�มคร่องไป็ยังศน้ย์บร่ิกัาร่ห้ร่ืออ้่ซึ่่อมร่ถยนต์ท่�ลืก้ัค�ายินยอม ห้ร่ือเป็็นผู้้�ร่ะบแุลื�ว ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่จะไม่ร่ับ
ผู้ิดช่อบกัับป็ัญห้าใด ๆ ท่�เกัิดข่�นจากักัาร่ซึ่่อมร่ถ ตลือดจนค่าซึ่่อมร่ถท่�เกัิดข่�นห้ลืังจากัยกัร่ถไป็ถ่งท่�ศน้ย์บร่ิกัาร่ ห้ร่ืออ้่ซึ่่อมร่ถยนต์ดังกัลื่าวแลื�ว

5. ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่จะไม่ร่ับผู้ิดช่อบค่าใช่�จ่ายท่�เกัิดข่�นเนื�องมาจากัความเส่ยห้ายของสิ�งของ ห้ร่ือสินค�าเพื�อกัาร่พาณีิช่ย์ใด ๆ ท่�บร่ร่ทกุัอย้่บนร่ถยนต์ของ
ลืก้ัค�าท่�ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่เข�าให้�บร่ิกัาร่ช่่วยเห้ลืือ ลืก้ัค�าจะต�องทำากัาร่ขนย�ายสิ�งของ ห้ร่ือสินค�าออกัจากัร่ถยนต์กั่อนร่ับบร่ิกัาร่
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ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่จะไม่ร่ับผู้ิดกัร่ณี่ดังต่อไป็น่�

1. ให้�บร่ิกัาร่จะไม่ร่ับผู้ิดช่อบค่าใช่�จ่ายต่าง ๆ ห้ากัเกัิดข่�นจากัร่ถเส่ย ห้ร่ืออุบัติเห้ตทุ่�ม่กัาร่บร่ร่ทกุัเกัินนำ�าห้นักั ห้ร่ือม่ผู้้�โดยสาร่ท่�เกัินกัำาห้นด ห้ร่ือสืบ
เนื�องมาจากักัาร่แข่งขัน ห้ร่ือทดสอบความเร่็วต่าง ๆ

2. ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่จะไม่ร่ับผู้ิดช่อบค่าใช่�จ่ายท่�เกัิดข่�นจากัร่ถแข่ง ร่ถท่�ม่กัาร่แกั�ไขดัดแป็ลืงร่ถ ร่ถท่�อย้่ในสนามแข่ง ร่ถท่�อย้่ในอ้่ซึ่่อมร่ถ ห้ร่ือ ศน้ย์บร่ิกัาร่ 
กัาร่ช่่วยกั้�ร่ถท่�ถก้ัลืักัห้ร่ือขโมย กัาร่ทำาลืายซึ่ากัร่ถท่�ไม่ได�ใช่�งานแลื�ว ห้ร่ือโยกัย�ายร่ถไป็ยังสถานท่�เพื�อกัาร่ซึ่ื�อขาย

3. ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่จะไม่ร่ับผู้ิดช่อบต่อความเส่ยห้ายใด ๆ จากัอุบัติเห้ตหุ้ร่ือร่ถเส่ยท่�เกัิดจากักัาร่จ�าง ห้ร่ือเช่่าร่ถยนต์ร่วมถ่งร่ถทดแทน
4. ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่จะไม่ร่ับผู้ิดช่อบค่าใช่�จ่ายใด ๆ ในความเส่ยห้ายอันเนื�องจากั ห้ร่ือเกั่�ยวเนื�องกัับกัาร่เร่ียกัคืนยานพาห้นะของโร่งงานผู้้�ผู้ลืิต
5. บร่ิกัาร่ความช่่วยเห้ลืือร่ถเส่ยฉุกุัเฉุินน่� ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่ขอสงวนสิทธิิ�ไม่คุ�มคร่องกัร่ณี่อุบัติเห้ต ุภูัยธิร่ร่มช่าติ แลืะ/ห้ร่ือ เห้ตอุื�น ๆ ใดท่�มิได�ร่ะบไุว�ใน

เงื�อนไขกัาร่ให้�บร่ิกัาร่
6. กัาร่ทจุร่ิตห้ร่ือกัาร่ป็ลือมแป็ลืงใด ๆ ท่�เกัิดข่�นกัับเอกัสาร่ ห้ร่ือป็กัป็ิดข�อเท็จจร่ิงส่วนห้น่�งส่วนใดห้ร่ือทั�งห้มด จะถือว่าสิ�นสุดความร่ับผู้ิดช่อบกัาร่ให้�

บร่ิกัาร่ความช่่วยเห้ลืือ แลืะค่าใช่�จ่ายต่าง ๆ

สิิทธิิประโยชน์บริการผูู้้ช่วยสิ่วนต่วด้านไลฟ์์สิไตล์

นอกัเห้นือจากับร่ิกัาร่ช่่วยเห้ลืือฉุกุัเฉุินบนท�องถนน ตลือด 24 ช่ั�วโมง แลืะบร่ิกัาร่เพื�อกัาร่เดินทางต่อเนื�อง คณุียังสามาร่ถใช่�บร่ิกัาร่ผู้้�ช่่วยส่วนตัวเพื�อ
อำานวยความสะดวกัด�านไลืฟ์สไตลื์ต่าง ๆ ได�ด�วย

สิทธิิป็ร่ะโยช่น์เห้ลื่าน่�สามาร่ถใช่�ได�ทกุัจังห้วัดในป็ร่ะเทศไทย ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่ของเร่าจะให้�บร่ิกัาร่จัดห้าข�อมล้ืต่าง ๆ ตามร่ายลืะเอ่ยดบร่ิกัาร่ด�านลื่างน่� โดยคณุี
เป็็นผู้้�ร่ับผู้ิดช่อบค่าใช่�จ่ายท่�เกัิดข่�นเองทั�งห้มดตามจร่ิง

• บร่ิกัาร่พนักังานขับร่ถส่วนตัว (กัร่ณี่ดื�มแอลืกัอฮอลื์แลื�วไม่สามาร่ถขับร่ถกัลืับบ�านได� โดยต�องแจ�งลื่วงห้น�าอย่างน�อย 4 ช่ั�วโมง)
• บร่ิกัาร่ร่ับส่งยานพาห้นะ กั่อนแลืะห้ลืังกัาร่ซึ่่อม (เนื�องจากัร่ถเส่ยห้ร่ือเกัิดอุบัติเห้ต)ุ
• บร่ิกัาร่สำาร่องร่อบสนามกัอลื์ฟ
• บร่ิกัาร่ให้�ข�อมล้ืแลืะสำาร่องโร่งแร่มท่�พักัห้ร่ือร่�านอาห้าร่
• บร่ิกัาร่สำาร่องตั�วเพื�อความบันเทิงต่าง ๆ
• บร่ิกัาร่จัดห้าดอกัไม�แลืะของขวัญ
• บร่ิกัาร่สำาร่องร่ถเช่่าแลืะลื่มซ้ึ่ีน
• บร่ิกัาร่สำาร่องตั�วเคร่ื�องบิน ห้ร่ือตั�วบร่ิกัาร่ขนส่งสาธิาร่ณีะ

เงื�อนไขกัาร่ให้�บร่ิกัาร่ผู้้�ช่่วยส่วนตัว

• ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่จะร่ับผู้ิดช่อบเฉุพาะค่าใช่�จ่ายในกัาร่ค�นห้า แลืะ/ห้ร่ือ ค่าป็ร่ะสานงาน ร่วมถ่งค่าใช่�จ่ายทางโทร่ศัพท์ท่�เกั่�ยวข�องเพื�อตอบสนองกัาร่
ร่�องขอแลืะกัาร่ให้�ข�อมล้ืแกั่ลืก้ัค�า โดยค่าใช่�จ่ายดังต่อไป็น่�จะเป็็นความร่ับผู้ิดช่อบของลืก้ัค�า ซึ่่�งร่วมถ่งแต่ไม่จำากััดเฉุพาะ:

• ค่าใช่�จ่ายของสินค�าห้ร่ือบร่ิกัาร่ท่�ซึ่ื�อ
• ค่ามัดจำาต่าง ๆ
• ค่าใช่�จ่ายในกัาร่ยกัเลืิกับร่ิกัาร่
• ค่าใช่�จ่ายทั�งห้มดท่�เกัิดข่�นสำาห้ร่ับกัาร่นำาส่งห้ร่ือขนส่งสินค�าร่วมถ่งค่าป็ร่ะกัันภูัย
• ค่าใช่�จ่ายใด ๆ ท่�เกัิดข่�นจากักัาร่โอนห้ร่ือค่าธิร่ร่มเน่ยมกัาร่โอนสำาห้ร่ับสินค�าห้ร่ือบร่ิกัาร่

• ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่จะไม่ดำาเนินกัาร่จัดห้าสินค�าเพื�อกัาร่พาณีิช่ย์ให้�กัับลืก้ัค�า
• ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่จะไม่ดำาเนินกัาร่ค�นห้าร่ายกัาร่ท่�ม่ลืักัษัณีะต�องห้�ามตามกัฎห้มายแห้่งช่าติ ห้ร่ือขัดกัับศ่ลืธิร่ร่มห้ร่ือจร่ิยธิร่ร่มสากัลื
• บร่ิกัาร่เสร่ิมจะไม่ให้�บร่ิกัาร่สำาห้ร่ับกัาร่ขอร่ับบร่ิกัาร่จัดห้าท่�เกั่�ยวข�องกัับกัาร่ใช่�บร่ิกัาร่ช่่องทางใด ๆ โดยผู้ิดต่อกัฎห้มาย ห้ร่ือโดยม่กัาร่ร่�องขอท่�ผู้ิด

ศ่ลืธิร่ร่มห้ร่ือผู้ิดจร่ร่ยาบร่ร่ณี (เช่่นบกุัร่กุัความเป็็นส่วนตัว) ห้ร่ือกัาร่ร่�องขอซึ่่�งขัดต่อกัฎห้มายแห้่งช่าติ
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ข้้อตกลงและเงื�อนไข้การใช้บริการ

กัาร่ให้�บร่ิกัาร่เป็็นไป็ตามข�อกัำาห้นดแลืะเงื�อนไขของผู้้�ให้�บร่ิกัาร่

1. สงวนสิทธิิสำาห้ร่ับลืก้ัค�าท่�ซึ่ื�อป็ร่ะกัันร่ถกัับ EasyCompare เท่านั�น (เบ่�ยป็ร่ะกัันตั�งแต่ 4,000 บาทข่�นไป็ โดยไม่ร่วม พ.ร่.บ.)
2. สำาห้ร่ับอายรุ่ถไม่เกัิน 12 ป็ี ยกัเว�นบร่ิกัาร่เพื�อกัาร่เดินทางท่�ต่อเนื�อง สงวนสิทธิิ�ให้�บร่ิกัาร่อายรุ่ถไม่เกัิน 10 ป็ีเท่านั�น
3. กัาร่ให้�บร่ิกัาร่ช่่วยเห้ลืือฉุกุัเฉุินบนท�องถนน แลืะบร่ิกัาร่เสร่ิมอื�น ๆ คร่อบคลืมุพื�นท่�ทั�วทกุัจังห้วัดในป็ร่ะเทศไทย ยกัเว�นตามเกัาะต่าง ๆ แต่ร่วมเกัาะ

ภูเ้กั็ตแลืะสมยุ
4. บร่ิกัาร่น่�ไม่สามาร่ถแลืกัเป็ลื่�ยนเป็็นเงินสด ห้ร่ือสิทธิิพิเศษัอื�น ๆ ห้ร่ือโอนให้�แกั่บคุคลือื�นได�
5. Easyร่ีวอร่์ดสามาร่ถใช่�ร่่วมกัับโป็ร่โมช่ันเพื�อนช่วนเพื�อนได� แต่ไม่สามาร่ถใช่�ร่่วมกัับโป็ร่โมช่ันส่งเสร่ิมกัาร่ขาย บัตร่กัำานัลื ห้ร่ือสิทธิิพิเศษัอื�น ๆ ได�
6. พนักังานของบร่ิษััทฯ อ่ซึ่ี� คอมแพร่์ ไม่ได�ร่ับสิทธิิในโป็ร่โมช่ันน่�
7. บร่ิษััทขอสงวนสิทธิิ�ในกัาร่เป็ลื่�ยนแป็ลืงแลืะแกั�ไขเงื�อนไขแลืะข�อกัำาห้นดโดยไม่ต�องแจ�งให้�ทร่าบลื่วงห้น�า
8. EasyCompare จะร่ับผู้ิดช่อบในกัาร่ดำาเนินกัาร่ให้�ลืก้ัค�าได�ร่ับบร่ิกัาร่ความช่่วยเห้ลืือฉุกุัเฉุินเท่านั�น โดยลืก้ัค�าผู้้�ได�ร่ับบร่ิกัาร่เป็็นผู้้�ร่ับผู้ิดช่อบค่าใช่�

จ่ายทั�งห้มดท่�เกัิดข่�นแกั่ผู้้�ให้�บร่ิกัาร่
9. โป็ร่โมช่ันเร่ิ�มตั�งแต่ 1 กัร่กัฎาคม 2565 - 30 มิถนุายน 2566


