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บริการให้ความช่วยเหลือสำ�หรับเด็ก

1.

บริการให้คำ�ปรึกษา
ด้านจิตวิทยาสำ�หรับเด็ก

เป็ น บริ ก ารให้ คำ � ปรึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ทางด้ า นจิ ต ใจ โดยผู้
เชี่ ย วชาญทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง จะบริ ก ารให้ คำ � ปรึ ก ษา
ด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นทางโทรศัพท์ เพื่อลดปัญหาที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น ในครอบครั วที่ เ กิ ด จากความวิ ต กกั ง วลของพ่ อ แม่
บริษัทฯ จะรับปรึกษาปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัว
ปัญหาเกีย่ วกับพฤติกรรมของลูก อาทิ ปัญหาการเรียน ปัญหา
การปรับตัวปัญหาการคบเพื่อนต่างเพศ การศึกษาต่อ และ
ปัญหาทางด้านพฤติกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับลูก
ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการที่ให้คำ�ปรึกษา
ไม่สามารถให้คำ�ปรึกษาในเบื้องต้นได้เนื่องจากเป็นกรณีท่ี
ร้ายแรงหรืออาจเป็นอันตรายกับผู้รับการปรึกษา (ลูกค้า)
ในกรณีนผี้ เู้ ชีย่ วชาญทางด้านจิตวิทยาอาจแนะนำ�ให้ลกู ค้าไป
พบจิตแพทย์ต่อไป

2.

บริการช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์

เป็ น บริ ก ารการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการแพทย์ โดยให้ บ ริ ก าร
ดังต่อไปนี้

(2.1) บริการให้การแนะนำ�ด้านการแพทย์ทาง
โทรศัพท์
บริการให้คำ�แนะนำ�ทางการแพทย์ทางโทรศัพท์เบื้องต้นให้
กับลูกค้า

(2.2) บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการ
ทางการแพทย์
บริการช่วยเหลือในการค้นหา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์
บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล คลินิกทั่วไป และคลินิก
ทันตกรรม รวมถึง ชื่อ ข้อมูลสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์
เวลาเปิดทำ�การ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้ข้อมูล
ศูนย์บริการทางการแพทย์ แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อการวินจิ ฉัย
และ/หรือการรักษา และไม่สามารถรับประกันคุณภาพของ
ผู้ให้บริการได้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกสถานบริการ
ทางการแพทย์ด้วยตนเอง

(2.3) บริการจัดเตรียมการเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล
ในกรณีที่ลูกค้ามีความจำ�เป็นต้องเข้ารับการรักษา บริษัทฯ
จะให้ความช่วยเหลือ ในการประสานงานกับโรงพยาบาลเพือ่
เตรียมการให้ลูกค้าเข้ารับการรักษาอย่างราบรื่น

(2.4) บริการประสานงานนัดหมายแพทย์
บริการช่วยเหลือในการนัดแพทย์ (เฉพาะในประเทศไทย)
ให้ กั บ ลู ก ค้ า ที่ ต้ อ งการตรวจรั ก ษาในกรณี ที่ ลู ก ค้ า มี
ความจำ�เป็นต้องพบแพทย์

(2.5) บริการประสานงานเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
บริการช่วยเหลือในการประสานงานกับผู้ให้บริการในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือทางบก
เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมและ
ใกล้ที่สุด ในกรณีที่ลูกค้ามีความจำ�เป็นต้องได้รับการรักษา
ที่เร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิต

(2.6) บริการประสานงานเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
กลับภูมิลำ�เนา
บริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในการประสานงานกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารใน
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำ�เนาหลังจากพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลต่างถิ่น

(2.7) บริการประสานงานเพื่อเคลื่อนย้ายศพ
กลับภูมิลำ�เนา

(3.4) บริการค้นหาแนะนำ� และให้ข้อมูลรถรับ-ส่ง
นักเรียน

บริการช่วยเหลือในการประสานงานกับผู้ให้บริการในการ
เคลื่อนย้ายศพของลูกค้ากลับภูมิลำ�เนา

บริการช่วยเหลือในการค้นหา แนะนำ� และให้ข้อมูล ชื่อ
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือติดต่อประสานงานเบื้องต้น
เกี่ยวกับรถรับ-ส่งนักเรียน

(2.8) บริการประสานงานช่วยเหลือให้ญาติเยี่ยมไข้
บริ ก ารช่ ว ยประสานงานในการจั ด หาตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ให้ กั บ
ญาติพี่น้องหรือเพื่อนของลูกค้าที่ต้องการเยี่ยมไข้ เมื่อลูกค้า
เดินทางออกนอกที่พ�ำ นักและรักษาตัวในสถานพยาบาล

(2.9) บริการประสานงานเพื่อส่งตัวเด็ก (เล็ก)
กลับภูมิลำ�เนา
บริการช่วยเหลือประสานงานจัดเตรียมตั๋วเครื่องบินเพื่อ
ให้เด็ก (เล็ก) กลับภูมิลำ�เนาในกรณีที่ไม่มีผู้ดูแลเนื่องจาก
ลูกค้าป่วยและได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่างถิ่น
และหากลูกค้าต้องการให้มีผู้ดูแลเด็กขณะเดินทาง จะช่วย
ประสานงานกับผู้ให้บริการ ในกรณีที่สภาวการณ์ปัจจุบัน
เอื้ออำ�นวยหรือเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

3.

บริการแนะนำ�ข้อมูล
ด้านการศึกษา

(3.1) บริการค้นหาแนะนำ�และให้ข้อมูลสถานศึกษา
บริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในการค้ น หา แนะนำ � และให้ ข้ อ มู ล
สถานศึกษาต่าง ๆ

(3.2) บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูสอนพิเศษ
บริการให้ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของครูสอน
พิเศษในสาขาวิชาต่างๆ และติดต่อประสานงานเบื้องต้น
ทางโทรศัพท์

(3.3) บริการค้นหาแนะนำ� และให้ข้อมูลร้านจำ�หน่าย
ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
บริการช่วยเหลือในการค้นหา แนะนำ� และให้ข้อมูลร้าน
จำ�หน่ายชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

4.

บริการแนะนำ�
กิจกรรมสำ�หรับเด็ก

(4.1) บริการค้นหาแนะนำ� และให้ข้อมูลกิจกรรม
การประกวด หรือการแข่งขันต่าง ๆ
บริ ก ารให้ ข้ อ มู ล กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมประเภทเยาวชน เช่ น
การประกวดร้องเพลง, การประกวดเต้นรำ� และการประกวด
แข่งขันแสดงความสามารถพิเศษอื่น ๆ เป็นต้น

(4.2) บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
งานวันเด็ก
บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ และสถานที่จัดกิจกรรมงานวันเด็ก

(4.3) บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
บริการช่วยเหลือในการค้นหาให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

5.

บริการแนะนำ�
แหล่งสินค้าสำ�หรับเด็ก

การค้นหา แนะนำ� และให้ข้อมูลการซื้อสินค้า
บริการช่วยเหลือในการค้นหา แนะนำ� และให้ข้อมูลสถานที่
ต่างๆ ในการซื้อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์สำ�หรับเด็ก

6.

บริการแนะนำ�
ด้านโภชนาการ

(6.1) บริการค้นหา แนะนำ� และให้ข้อมูลสูตรวิธีการ
ทำ�อาหารสำ�หรับเด็กแต่ละวัย
บริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในการค้ น หา แนะนำ � และให้ ข้ อ มู ล
ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสูตร หรือวิธีการทำ�อาหารสำ�หรับเด็ก
แต่ละวัย

(6.2) บริการให้ข้อมูลและสำ�รองที่นั่งในภัตตาคาร
บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ
สำ�รองที่นั่งในภัตตาคารในนามลูกค้า

(6.3) บริการให้ข้อมูลและจองสถานที่จัดงานเลี้ยง
เช่น งานวันเกิด เป็นต้น
บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ
จองสถานที่จัดงานเลี้ยงในนามลูกค้า

การให้บริการในข้อ (1) - (6) เป็นการให้บริการติดต่อประสานงาน และให้ข้อมูลเท่านั้น ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการให้
บริการดังกล่าว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง

ข้อยกเว้น

เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อนี้ ถือเป็ น ข้ อ ยกเว้ น และไม่ ร วมอยู่ ใ น
ขอบเขตของการให้บริการให้ความช่วยเหลือ
1. บริษทั ฯ จะไม่เป็นธุระในการจัดบริการ หรือค้นหาข้อมูลใด ๆ สำ�หรับ
สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการเพื่อการพาณิชย์ หรือหากสินค้าหรือ
บริการนั้น ๆ เป็นของอนุรักษ์ ผิดกฎหมาย ต้องห้าม ตามมาตราที่ระบุ
ในกฎหมายไทย การฉ้อโกง การปลอมแปลง หรือการปกปิดข้อเท็จจริง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกค้าจะถือเป็นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบ
ทั้งหมดในการให้ความช่วยเหลือของบริษัทฯ โดยอัตโนมัติ
2. การฉ้อโกง การปลอมแปลง หรือการปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของลูกค้า จะถือเป็นการปลดเปลือ้ งความรับผิดชอบทัง้ หมดใน
การให้ความช่วยเหลือของ บริษัทฯ โดยอัตโนมัติ
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3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อ บางส่ ว น) จากการให้ บ ริ ก ารไม่ สำ � เร็ จ หรื อ ให้ บ ริ ก ารล่ า ช้ า
ที่มีสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนืออำ�นาจการควบคุมและป้องกันของ บริษัทฯ เช่น เหตุจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สภาวะอากาศที่ผิดปกติ, ภาวะขาดแคลน
เครือ่ งมือ, อุปกรณ์, แรงงาน, พลังงาน, หรือ ในกรณีประสบปัญหาด้าน
การสือ่ สารในบางพืน้ ทีท่ เี่ ข้าให้บริการ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะใช้ความพยายาม
อย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว ทันท่วงที ในกรณีที่
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
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