
ข้อก ำหนดและเงือ่นไขกำรจองออนไลนแ์ละกำรช ำระเงนิออนไลน ์

 ตามที่ บริษัท พีบีอาร ์49 จ ากัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โครงการ คลาวด ์ทองหล่อ-เพชรบรุี 
(“โครงการ”) ไดจ้ัดท าเว็บไซต์ ช่ือ online.risland.co.th (“เว็บไซต์”) เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ที่มีความ
ประสงคจ์ะท าการจองซือ้หอ้งชดุ/ท่ีดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง ในโครงการ คลาวด ์ทองหลอ่-เพชรบรุ ีผา่นช่องทางออนไลน ์(“ผู้
จอง”) สามารถด าเนินการลงทะเบียนจองผ่านทางเว็บไซตด์งักลา่ว (“การจองออนไลน”์ หรือ “Booking Online”) รวมถึง
รบับรกิารอื่นใดที่ปรากฎบนเว็บไซตภ์ายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดนี ้ 
 ผูจ้องรบัทราบและตกลงว่าในการท าธุรกรรม และ/หรือใช้บริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท ผูจ้องตกลง
ยอมรบัและจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิารทกุประการ 

1. ผูจ้องไดศ้ึกษา เขา้ใจและตรวจสอบขอ้มูล หอ้งชุด/ที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง (แลว้แต่กรณี) ราคาซือ้ขาย 
โปรโมชั่น รายละเอียด ขอ้ก าหนด เง่ือนไขต่างๆ เก่ียวกับการซือ้หอ้งชุด/ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง (แลว้แต่
กรณี) รวมถึงขอ้มูลโครงการทัง้หมดที่ปรากฎบนเว็บไซตข์องบริษัทโดยละเอียดแลว้ ก่อนท าการจองซือ้
ออนไลน ์และผูจ้องตกลงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการจองซือ้หอ้งชุด/ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 
(แลว้แตก่รณี) ผา่นระบบการจองออนไลน ์(Booking Online) บนเว็บไซตข์องบรษัิททกุประการ 

2. ผูจ้องรบัรองว่า ก่อนท าการจองออนไลน์ ผูจ้องไดด้  าเนินการลงทะเบียน โดยใช้ขอ้มูลส่วนตัวที่ถูกต้อง 
ครบถว้น ตรงตอ่ความเป็นจรงิ และเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ ทกุประการ ทัง้นี ้หากปรากฏวา่ผูจ้อง มีการเปลีย่นแปลง
ใดๆ เก่ียวกบัขอ้มลูรายละเอียดที่ผูจ้องไดใ้หไ้วแ้ก่บริษัทภายหลงัการจองออนไลน ์ผูจ้องตกลงที่จะปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้มลูดงักลา่ว ผ่านระบบการจองออนไลนท์นัที หรือติดต่อบริษัทเพื่อแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูโดยทนัทีทาง
โทรศพัทห์มายเลข 02-026-6888 

ทั้งนี ้บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของผู้จองไว้เป็นความลับ และสงวนสิทธิที่จะรอ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อ
ตรวจสอบยืนยนัความถกูตอ้งแทจ้ริงของขอ้มลูที่ผูจ้องไดใ้หไ้ว ้หากผูจ้องเลือกที่จะไม่สง่ขอ้มลูเพิ่มเติมใหแ้ก่
บริษัทตามที่บริษัทรอ้งขอ อาจท าให้การจองออนไลน์ของผู้จองไม่สมบูรณ์และ/หรือไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมายกบับรษัิทได ้

3. ผูจ้องรบัรองวา่ ผูจ้องมีอายไุมต่  ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัท าการจองออนไลน ์

4. ผูจ้องจะถกูก าหนดใหส้รา้งช่ือผูใ้ช้ (Username) / รหสัสว่นตวั (Password) โดยผูจ้องจะตอ้งเก็บรกัษาช่ือ
ผูใ้ช ้(Username) และรหสัสว่นตวั (Password) ไวเ้ป็นความลบั ในกรณีที่ผูจ้องมอบขอ้มลูหรืออนญุาตให้
บคุคลอื่นใดน าขอ้มลูสว่นตวัและ/หรือ ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ/หรือรหสัสว่นตวั (Password) ของผูจ้อง
ไปใชใ้หถื้อว่าการกระท าใดๆบนเว็บไซตโ์ดยบคุคลอื่นนัน้ เป็นการกระท าของผูจ้องเองและมีผลผูกพนัทาง
กฎหมายกบัผูจ้องทกุประการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผูจ้องสงสยัว่ามีการลงช่ือเขา้ใชง้านเว็บไซตโ์ดยไมไ่ด้
รบัอนญุาต ผูจ้องจะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยทนัที 

5. ในกรณีที่บรษัิทมีเหตอุนัควรเช่ือไดว้า่อาจจะมีการใชเ้ว็บไซตไ์ปในทางมิชอบ บรษัิทขอสงวนสทิธิในการระงบั
หรอืยกเลกิการใชบ้ญัชีของผูจ้อง หรอืรอ้งขอใหผู้จ้องเปลีย่นรหสัผา่นก็ได ้

6. ผูจ้องยินยอมและตกลงใหบ้รษัิทใชข้อ้มลูสว่นตวัของผูจ้องที่ไดร้บัมาเพื่อจดัการบญัชีการใชง้านของผูจ้องทีม่ี
กบับริษัท รวมถึงตรวจสอบและจดัการธุรกรรมการเงินอนัเก่ียวกบัการช าระเงินค่าซือ้หอ้งชุด/ที่ดินพรอ้มสิ่ง
ปลกูสรา้ง (แลว้แต่กรณี) ส  าหรบัการจองออนไลน ์และ/หรือส่งขอ้มูลข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชนั
ตา่งๆ เก่ียวกบัโครงการหรอืบรกิารอื่นใดของบรษัิทได ้ 



ทัง้นี ้หากผูจ้อง มีความประสงคจ์ะยกเลิกความยินยอมในการใหบ้ริษัทใชข้อ้มลูสว่นตวัของผูจ้องตามความ
ในวรรคก่อน ผูจ้องตกลงวา่จะแจง้ยกเลิกความยินยอมตามวิธีการท่ีบรษัิทก าหนดไวใ้นเว็บไซต ์หรือแจง้ทาง
โทรศพัทห์มายเลข 02-026-6888 

7. บริษัทจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัใดๆ ของผูจ้องใหบุ้คคลภายนอกทราบ ยกเวน้กรณีที่บริษัทอาจถกูขอให้
เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของผูจ้องโดยการรอ้งขอจากหน่วยงานราชการ หรือ เพื่อเป็นไปตามบทบญัญัติของ
กฎหมาย 

8. ผูจ้องยอมรบัและตกลงว่าเครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบริการ ขอ้ความ ตลอดจนรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฎ
บนเว็บไซตเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท หา้มผูใ้ดท าการลอกเลียนแบบ ท าซ า้ หรือดดัแปลงไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน นอกจากนี ้ผูจ้องตกลงว่าจะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาไม่ว่าโดย
วิธีการใดๆ ก็ตาม ทัง้นี ้หากพบว่ามีการกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ บริษัทมีสิทธิระงบั ยกเลิกการ
เขา้ใชเ้ว็บไซตต์ามที่เห็นสมควร และ/หรอืด าเนินการทางกฎหมายกบัผูฝ่้าฝืนดงักลา่วไดท้นัที 

9. ผู้จองตกลงและรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้จองระบุไว้ในระบบการจองออนไลน์ หรือ 
Booking Online นั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมีผลใช้บังคับเพื่อการช าระเงินออนไลน์ ( Payment 

gateway) ทัง้นี ้ขอ้มลูหรือการกระท าใดๆที่เป็นเท็จ หรือการจงใจปกปิดขอ้มลูที่ส  าคัญใดๆ อาจมีผลใหก้าร
จองถูกปฏิเสธหรือมีผลเป็นการยกเลิกการจองซือ้โดยบริษัทไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องทราบและบริษัทไม่
จ าตอ้งคืนเงินใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องทัง้สิน้ 

10. ผูจ้องสามารถช าระเงินจองซือ้หอ้งชดุ/ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง (แลว้แตก่รณี) ผ่านระบบการจองออนไลนบ์น
เว็บไซตข์องบริษัทดว้ยบตัรเครดิต/บตัรเดบิตซึ่งมีเครื่องหมาย VISA หรือ Master Card และและตอ้งผ่าน
การตรวจสอบโดยใชร้หสั Verified by Visa (VBV) หรอื Master Card Secure Code เพื่อความปลอดภยั
ในการช าระเงินออนไลนแ์ละเพื่อยืนยนัเพิ่มเติมถึงความเป็นเจา้ของบตัรของผูจ้อง  

11. ในกรณีที่การช าระเงินโดยบตัรเครดิต/บตัรเดบิตตามความในวรรคก่อน โดนปฏิเสธ ใหก้ารจองซือ้หอ้งชดุซึง่
ไดท้  าผา่นช่องทางออนไลนด์งักลา่วตกเป็นโมฆะทัง้สิน้  

12. ผูจ้องรบัรองวา่ผูจ้องไดศ้กึษา เขา้ใจ และยินยอมตกลงตาม รายละเอียดหอ้งชดุ/ที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งที่ซือ้
ขาย (แลว้แต่กรณี) ราคาซือ้ขาย สว่นลด โปรโมชั่น รายละเอียดขอ้ก าหนด เง่ือนไขต่างๆ และ/หรือรายการ
ส่งเสริมการขายรวมถึงเง่ือนไขการขายต่างๆ ที่ระบุบนเว็บไซต ์ณ วนัที่ผูจ้องท ารายการจองออนไลนแ์ละ
ปรากฏในใบยืนยนัการจองออนไลน ์(Booking Confirmation) ทุกประการ และผูจ้องตกลงยอมรับราคา
ตามที่ระบุในใบยืนยนัเป็นราคาที่แน่นอนและเป็นที่สุด ดงันัน้ ผูจ้องไม่อาจรอ้งขอเพื่อเปลี่ยนแปลงราคา 
เง่ือนไขการขายหรอืยกเลกิการจองออนไลนด์งักลา่วตอ่บรษัิทในภายหลงั 

13. ภาพถ่าย รูปภาพจ าลอง ขอ้ความจากโฆษณาประชาสมัพนัธบ์นเว็บไซตอ์าจคลาดเคลื่อนจากการก่อสรา้ง
จรงิ เช่น สอีาคาร การตกแตง่ เป็นตน้ บรษัิทขอสงวนสทิธิในการปรบัเปลีย่นรายละเอียดตามความเหมาะสม
โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้จ้องทราบลว่งหนา้ 

14. ผูจ้องตกลงยินยอมใหธ้นาคารผูอ้อกบตัรเครดิตของผูจ้องท าการเรียกเก็บเงินจากบตัรเครดิตเพื่อช าระหนีค้า่
จองซือ้หอ้งชุด/ที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง(แลว้แต่กรณี) ที่เกิดขึน้จากการใชบ้ริการบนเว็บไซตน์ีต้ามจ านวนที่
ปรากฎในใบสรุปการจองออนไลน ์และ/หรอืใบยืนยนัการจองออนไลน ์(Booking Confirmation) 



15. การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตผ่านระบบการจองออนไลน ์จะถือว่าสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทไดร้บัเงินจองตาม
ยอดเงินจองจากธนาคารเจา้ของบตัรของผูจ้องครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้และใหถื้อวา่การช าระเงินดงักลา่วเป็น
การช าระเงินมดัจ าเพื่อการจองซือ้หอ้งชดุ/ที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง (แลว้แตก่รณี) ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธิไม่
คืนเงินจองดงักลา่วในทกุกรณี  

16. ภายหลงัจากที่ผูจ้องช าระเงินผ่านระบบการจองออนไลนเ์รียบรอ้ยแลว้ บริษัทจะจดัสง่ขอ้ความหรือเอกสาร
ยืนยนัการจองออนไลนใ์หแ้ก่ผูจ้องทาง SMS และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ภายใน 24 ชั่วโมง กรณี
ที่ผูจ้องไมไ่ดร้บัการยืนยนัดงักลา่วผูจ้องสามารถติดตอ่บริษัทไดท้างโทรศพัทห์มายเลข 02-026-6888 

17. ผูจ้องจะตอ้งเขา้ท าสญัญาจะซือ้จะขายหอ้งชุด/สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง (แลว้แต่กรณี) 
ในฐานะผูจ้ะซือ้กบับรษัิท ดว้ยตนเอง ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีผูจ้องไดร้บัการยืนยนัการจองออนไลน ์ทัง้นี ้ผู้
จองรบัทราบและตกลงว่าการโอนสิทธิหรือหนา้ที่ใด ๆ จากการจองออนไลนใ์หแ้ก่บคุคลที่สามจะตอ้งไดร้บั
ความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบริษัทก่อนจึงจะสามารถท าได้และตอ้งท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรตาม
ขัน้ตอนและวิธีการท่ีบรษัิทก าหนดโดยเครง่ครดั โดยผูจ้องตอ้งช าระคา่ด าเนินการเอกสารในการโอนสทิธิหรือ
หนา้ที่ดงักลา่ว ครัง้ละ 1,999 บาท (หนึง่พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิเกา้บาทถว้น) ใหแ้ก่บรษัิท  

18. กรณีที่ผูจ้องไมเ่ขา้ท าสญัญาจะซือ้จะขายหอ้งชดุ/สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง (แลว้แตก่รณี) 
กบับริษัทภายในระยะเวลาที่ก าหนดขา้งตน้ ผูจ้องตกลงใหก้ารจองออนไลนน์ีส้ิน้สดุลงและถือว่าผูจ้องสละ
สทิธิเก่ียวกบัการจองออนไลนท์ัง้หมดและยินยอมใหบ้รษัิท (ก) รบิเงินท่ีผูจ้องไดช้ าระมาแลว้ทัง้หมด และ (ข) 
มีสิทธิในการจ าหน่าย ขาย และ/หรือโอนหอ้งชุดใหแ้ก่บุคคลอื่น ทัง้นี ้ผูจ้องไม่มีสิทธิโตแ้ยง้หรือเรียกรอ้ง
คา่เสยีหายใด ๆ จากผูข้ายทัง้สิน้ 

19. ผูจ้องรบัทราบและตกลงวา่บรษัิทอาจมีการเปลีย่นแปลง การดดัแปลง และการแกไ้ขแบบแปลนและลกัษณะ
ของหอ้งชุดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎและระเบียบที่ก าหนดโดยองคก์รของรฐัที่เก่ียวขอ้ง โดยที่ผูจ้องไม่มีสิทธิ
ยกเลิกสญัญาฯ หรือเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทไม่ไดร้บัความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืบรษัิทไมไ่ดร้บัอนญุาตใหก้่อสรา้งอาคาร บรษัิทจะสง่หนงัสอื
แจง้ไปยงัผูจ้องและคืนเงินมดัจ าเต็มจ านวนโดยไม่มีดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องภายใน 30 (สามสิบ) วนัท าการนบั
แต่วนัที่ของหนงัสือแจง้ดงักล่าว โดยผูจ้องจะสละสิทธิเรียกรอ้งทัง้หมด รวมถึงสิทธิในการฟ้องรอ้งคดีกับ
บรษัิทเนื่องจากเหตดุงักลา่วทัง้สิน้ 

20. ผูจ้องตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงแกไ้ข ประเภท แบบ ขนาด ชัน้ของหอ้งชุด/ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง (แลว้แต่
กรณี) รวมถึงยา้ย หรือยกเลิกโครงการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากบรษัิท ทัง้นี ้วิธีการและคา่ธรรมเนียมในการเปลีย่นแปลงดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามที่บรษัิทก าหนด 

21. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอ้ก าหนดและเง่ือนไขนีไ้ม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น
ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้จ้องทราบลว่งหนา้ 

22. ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการจองออนไลนฉ์บบันี ้รวมถึงใบยืนยนัการจองออนไลน ์(Booking Confirmation) 

ทางเว็บไซตน์ี ้มีผลบงัคบัสมบรูณเ์ป็นสญัญาจองระหวา่งผูจ้องและบรษัิทและใหถื้อเป็นสว่นหนึง่ของสญัญา
จะซือ้จะขายหอ้งชุด/ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง (แลว้แต่กรณี) และทัง้สองฝ่ายตกลงใหอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของ
กฎหมายแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยใหศ้าลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจเฉพาะในการระงบัขอ้พิพาทหรือขอ้
เรยีกรอ้งใด ๆ ที่เกิดขึน้จากหรอืที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาจองฉบบันี ้



23. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินท่ีมาจากการจองผา่นระบบออนไลนท์กุกรณี 

 


