
 
House Rules / Non-Agency Disclosure and Acknowledgment 
Agreement 

โปรดอ่านอย่างละเอียดและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องก่อนเซ็นชื่อ 
นี่คือข้อตกลงระหว่าง บริษัท ช้างไดร์วิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ 
 
ชื่อ:_________________________


ข้าพเจ้า _____ ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บจก.ช้างไดร์วิ่งฯ และกฎเกณฑ์ของบริษัท เมื่อใช้อุปกรณ์ที่บริษัทเป็นเจ้าของ และ
การให้บริการของ บจก.ช้างไดร์วิ่งฯ โดยรวมถึงอุปกรณ์ดำน้ำ.


ข้าพเจ้า _____ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น


ข้าพเจ้า _____ ตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดำน้ำที่ปลอดภัยและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม. ข้าพเจ้าจะทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดำน้ำของ บจก.ช้างไดร์
วิ่งฯ, รวมถึงคำแนะนำของกัปตันเรือ, เมื่อดำน้ำ (กัปตันเป็นผู้รับผิดชอบต่อเรือและผู้โดยสาร ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจตัดสินใจสุดท้ายบนเรือ ซึ่งรวมถึงการเลือกแหล่งดำน้ำ 
และยกเลิกการเดินทางเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย และสภาพอากาศ)

หากคุณไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามแนวทางการดำน้ำที่ปลอดภัย หรือความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลให้ลูกเรือยกเลิกการดำน้ำของคุณ – ในกรณีนี้ไม่มีการคืนเงิน


ข้าพเจ้า _____ ได้อ่าน/เห็น รายการราคาดำน้ำล่าสุดทั้งหมด สำหรับหลักสูตรดำน้ำ,ฟันไดฟ์,ค่าธรรมเนียมการยกเลิกและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข. 


ข้าพเจ้า _____  ยอมรับว่าหากข้าพเจ้าถูกขัดขวางหรือตัดสินใจยกเลิกหลักสูตรหรือกิจกรรม จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากกิจกรรมของวันถัดไปถูกยกเลิก
หลังเวลา 18:00 น. จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามค่าธรรมเนียมการยกเลิก


ข้าพเจ้า _____ เข้าใจว่าเมื่อข้าพเจ้าจองและดำเนินการเรียนหลักสูตร ข้าพเจ้าจ่ายเงินสำหรับการฝึกหลักสูตร ไม่ใช่เพื่อการได้รับใบรับรอง หากข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติ
ได้ตรงตามข้อกำหนดของการรับใบรับรอง ผู้สอนจะไม่รับรองให้ผ่านหลักสูตร


_____ หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของหน่วยงานฝึกอบรม (PADI, SDI, TDI) ได้, ข้าพเจ้ามีตัวเลือกที่จะดำเนินการ
ฝึกอบรมต่อไปจนกว่าจะตรงตามข้อกำหนดการรับรอง – จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการฝึกอบรมเพิ่มต่อจากที่กำหนด


ข้าพเจ้า _____ ได้อ่านและเข้าใจประเด็นข้างต้นแล้ว ความหมายและวัตถุประสงค์ของกฎมีความสำคัญต่อทั้งความปลอดภัยของข้าพเจ้า และความปลอดภัยของบุคลากร 
บจก.ช้างไดร์วิ่งฯ


ข้าพเจ้า _____ เข้าใจและตกลงว่า สมาชิกของ PADI, SDI และ TDI (“สมาชิก”) ซึ่งรวมถึง บริษัท ช้างไดร์วิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ PADI, SDI และ TDI Instructors 
และ Divemasters แต่ละคน ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ของ PADI, SDI และ TDI และเพื่อดำเนินการอบรมที่
เกี่ยวกับการดำน้ำของ PADI, SDI และ TDI แต่ไม่ใช่ตัวแทน, พนักงาน, หรือแฟรนด์ไซด์ของ PADI Americas Inc., SDI, TDI, ERDI, PFI Americas หรือ บริษัทแม่, 
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัท (“PADI, SDI, TDI”)ดังกล่าว


ข้าพเจ้า ______ยังเข้าใจอีกว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสมาชิกเป็นกิจกรรมอิสระ ซึ่ง PADI, SDI หรือ TDI, ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินงานแต่อย่างใด และเข้าใจว่าใน
ขณะที่ PADI, SDI หรือ TDI กำหนดมาตราฐานสำหรับโปรแกรมการอบรมนักดำน้ำของ PADI, SDI หรือ TDI และ PADI, SDI หรือ TDI จะไม่รับผิดชอบ และไม่มีสิทธิ์ที่จะ
ควบคุมการดำเนินงานของกิจกรรมทางธุรกิจของสมาชิกและการดำเนินโปรแกรมประจำวันของ PADI, SDI หรือ TDI และการดูแลนักดำน้ำโดยสมาชิกหรือพนักงานของ
สมาชิก


ข้าพเจ้า _____ ยังเข้าใจและตกลงอีกว่าในนามของข้าพเจ้า ทายาทของข้าพเจ้า และตัวแทนทางกฎหมายของข้าพเจ้า ในกรณีที่ข้าพเจ้าเกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในระหว่าง
ที่ทำกิจกรรมนี้ ข้าพเจ้าและตัวแทนทางกฎหมายของข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้ PADI, SDI หรือ TDI รับผิดชอบสำหรับการกระทำการนิ่งเฉยหรือการละเลยของ บริษัท ช้าง
ไดร์วิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือ instructors หรือ divemasters ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว


ข้าพเจ้า _____และทายาทของข้าพเจ้าได้เข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเกี่ยวกับเนื้อหาของ NON-AGENCY DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGMENT AGREEMENT นี้
โดยได้อ่านรายละเอียดก่อนที่ข้าพเจ้าจะเซ็นต์ชื่อในนามของข้าพเจ้าและทายาทของข้าพเจ้า


ห้ามทำการเปลี่ยนแปลง,เพิ่มเติม,การละเว้นหรือการแก้ไขใด ๆ


______________________________

ลายเซ็นของผู้เข้าร่วม วันที่ (วัน/เดือน/ปี)


______________________________

ลายเซ็นของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล (ที่ต้องมี) วันที่ (วัน/เดือน/ปี)




General Liability Release and Express Assumption of Risk Snorkelling 

โปรดอ่านอย่างละเอียด,เติมช่องว่างทั้งหมด,และลงชื่อย่อแต่ละย่อหน้าก่อนลงชื่อที่ด้านล่าง 
ข้าพเจ้า, ______________________________,ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้รับการแนะนำและแจ้งอย่างละเอียดถึงอันตรายจากการดำน้ำตื้น 
และการมีส่วนร่วมในทัวร์นำเที่ยวโดยมีไกค์/ไม่มีไกค์ในฐานะนักดำน้ำตื้น 
________ นอกจากนี้, ข้าพเจ้า เข้าใจว่าการดำน้ำตื้น อาจเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงบางชนิด เช่น การบาดเจ็บจากสัตว์ทะเล, การจมน้ำ, ลื่นไถลและล้มลงบนทั้งเรือหรือจุด
เข้าชายหาด, อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเรือหรืออื่น ๆ ในพื้นที่ หรือการบาดเจ็บจากแรงดันที่มากขึ้น ( Barotrauma)  อื่น ๆ เช่นหูหรือหน้ากากบีบเป็นต้น การบาดเจ็บดัง
กล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล ข้าพเจ้า เข้าใจเพิ่มเติมว่ากิจกรรมดำน้ำสามารถอยู่ในสถานที่ห่างไกล ทั้งเวลาและระยะทางจากสถาน
พยาบาลดังกล่าว ข้าพเจ้า ยังคงเลือกที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรมดำน้ำตื้นดูปะการัง ทั้งๆที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดดำน้ำตื้นดู
ปะการัง 
________ ข้าพเจ้า เข้าใจและยอมรับว่า ผู้สอน / มัคคุเทศก์ของ บริษัท ช้างไดร์ วิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทนหรือมอบหมายของ บริษัท ช้างไดร์ วิ่ง 
เซ็นเตอร์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ปลอดความรับผิด”) ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในทางใด ๆ สำหรับการบาดเจ็บตายหรือความเสียหายอื่น ๆ 
ให้ข้าพเจ้าหรือครอบครัวทายาท หรือผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของข้าพเจ้าในกิจกรรมดำน้ำนี้ หรือเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของฝ่าย 
ใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงกลุ่มที่ผู้ปลอดความรับผิด ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

________ ในการพิจารณาว่าได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางดังกล่าวเป็นการส่วนตัว เพื่อ
ความ เสียหายใด ๆ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในขณะที่ ข้าพเจ้าเข้าร่วมการดำน้ำตื้น รวมถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งความเสี่ยงที่คาดเดาได้และ
ที่คาดเดา ไม่ได้ 

________ ข้าพเจ้า ยังตกลงที่จะช่วยเหลือ, ปกป้อง, ชดใช้ค่าเสียหายและไม่ทำอันตรายใด ๆ กับฝ่ายปลอดความรับผิดจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องจากข้าพเจ้า, ใคร 
ก็ตามที่ตั้งใจจะทำหน้าที่ในนามของข้าพเจ้า, ครอบครัว, ผู้รับมรดก, ทายาท หรือผู้รับมอบหมายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการ
ดำน้ำตื้น ของ ข้าพเจ้า รวมถึงการเรียกร้องที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมนี้แม้ว่าการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวอาจไม่มีเหตุผลเท็จหรือหลอกลวง. 
________ ข้าพเจ้า ยังเข้าใจว่ากิจกรรมการดำน้ำตื้นนั้น ใช้ความแข็งแกร่งทางร่างกาย และข้าพเจ้าต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในระหว่างการดำน้ำตื้นนี้ และหาก
ข้าพเจ้าได้ รับบาดเจ็บจากอาการโรคหัวใจเฉียบพลัน, ตื่นตระหนก, ภาวะระบายลมหายใจเกิน (Hyperventilation), จมน้ำ ฯลฯ ถือว่าความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บดังกล่าว
นั้นชัดแจ้ง และข้าพเจ้าจะไม่เรียกความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือ บริษัท ที่อยู่ในรายการข้างต้น และข้าพเจ้า ตกลงที่จะป้องกัน, ชดใช้ค่าเสียหายและไม่ทำอันตราย
ใด ๆ เกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากข้าพเจ้า 

________ ข้าพเจ้า เข้าใจว่า ข้าพเจ้าอาจต้องจัดหาอุปกรณ์ของตัวเอง และข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อสภาพการทำงานและการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ 

________ ข้าพเจ้า เข้าใจว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น บางรายการ และข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานและสภาพการทำงานที่เหมาะสม
ก่อนใช้ งาน 

________ ข้าพเจ้า ยังระบุด้วยว่าข้าพเจ้ามีอายุบรรลุนิติภาวะและมีความสามารถตามกฎหมายในการลงนามในหนังสือปลดปล่อยผู้ปลอดความรับผิดนี้ หรือข้าพเจ้าได้รับ 

ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของข้าพเจ้า 
________ ข้าพเจ้า เข้าใจว่าข้อกำหนดในที่นี้เป็นสัญญา และไม่ใช่เพียงการบรรยายอย่างเดียว และข้าพเจ้าได้ลงนามในเอกสารนี้ด้วยการกระทำของข้าพเจ้าเอง นอกจาก
นี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าในกรณีที่บทบัญญัติของข้อตกลงนี้หนึ่งประการหรือมากกว่า, ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม, ถูกจัดขึ้นโดยศาลของศาลที่มีอำนาจว่าไม่ถูกต้อง
หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทุกด้าน, การไม่ถูกต้องเช่น ผิดกฎหมายหรือไม่มีผลบังคับใช้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติอื่นใดในที่นี้ และข้อตกลงนี้จะถูกตีความ
ราวกับไม่ ถูกต้อง,ผิดกฎหมาย หรือบทบัญญัติที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือบทบัญญัติที่ไม่เคยมีอยู่ในที่นี้ 

ด้วยเจตนารมณ์ของ  ____________________________________ โดยตราสารนี้เพื่อละเว้นและปลดปล่อยความรับผิดชอบกับ ผู้
สอน / มัคคุเทศก์ของ บริษัท ช้างไดร์ วิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทนหรือมอบหมายของ บริษัท ช้างไดร์ วิ่ง เซ็นเตอร์ 
จำกัด , บริษัท ช้างไดร์วิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และฝ่ายที่ได้ รับการปล่อยความรับผิดชอบตามที่กำหนดข้าง
ต้น, จากความรับผิดหรือความรับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะได้รับความเสียหายส่วนบุคคล, ความเสียหาย ต่อทรัพย์สินหรือการเสียชีวิตที่ไม่
ถูกต้อง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือเกิดขึ้นจาก, โดยตรงหรือโดยอ้อม, รวมถึง,แต่ไม่จำกัดเพียง, ความประมาท ของฝ่ายที่ได้รับ
การปล่อยความรับผิด ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงเนื้อหาทั้งหมดของการปลดปล่อยความรับผิดนี้และ ข้อ
สันนิษฐานของความเสี่ยงโดยการอ่านมัน ก่อนที่จะลงนามในนามของตัวเองและทายาทของข้าพเจ้า 
ห้ามทำการเปลี่ยนแปลง,เพิ่มเติม,การละเว้นหรือการแก้ไขใด ๆ 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
ลายเซ็นของผู้เข้าร่วม / วันที่ (วัน.เดือน.ปี) 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
ลายเซ็นของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล (ที่ใช้บังคับ) / วันที่ (วัน.เดือน.ปี) 
  
--------------------------------------------------------------------------------- 
พยาน / วันที่ (วัน.เดือน.ปี) 


