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ข้ อตกลงในการใช้ บริการ
แก้ไขปรับปรุ งครั้งสุ ดท้าย : วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
บริ ษทั ดิสนียอ์ ินเตอร์ แอคทีฟ (Disney Interactive) มีความยินดีที่จะให้บริ การเว็บไซต์ ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ เนื้อหา
ผลิตภัณฑ์และบริ การ (“บริ การของดิสนีย”์ ) แก่คุณ ซึ่ งบริ การดังกล่าวอาจมีตราสิ นค้า Disney, ABC, ESPN, Marvel,
Lucasfilm, Club Penguin, Playdom หรื อตราสิ นค้าอื่นที่บริ ษทั เดอะ วอลท์ ดิสนี ย ์ คอมพะนี (The Walt Disney
Company) เป็ นเจ้าของหรื ออนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อตกลงนี้ จะกํากับดูแลการใช้บริ การของคุณและการที่บริ ษทั ฯ
ให้บริ การของดิสนียต์ ามข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งบริ การของดิสนี ยท์ ี่บริ ษทั ฯ
จัดให้มีในเว็บไซต์และแพลตฟอร์ มของบุคคลภายนอกหากมีการเปิ ดเผยข้อตกลงนี้ให้ คุณทราบเกี่ยวกับการใช้บริ การของดิสนี ยข์ องคุณ
ดังนั้นขอให้อ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถว้ นก่อนที่จะใช้บริ การของดิสนี ย ์
พิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับบริ ษทั ฯ ให้ระงับโดยวิธีการอนุ ญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันแต่ละฝ่ าย
กรุ ณาอ่านข้อกําหนดเรื่ องการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในข้อตกลงนี้
เนื่องจากข้อกําหนดดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิ ทธิของคุณตามสัญญานี้
ทั้งนี้ไม่มีขอ้ ความใดในข้อตกลงนี้ที่ประสงค์จะให้กระทบต่อสิ ทธิ ของคุณ ตามกฎหมายในประเทศที่คุณพักอาศัยอยูต่ ามปกติ
หากสิ ทธิดงั กล่าวและข้อตกลงนี้ มีขอ้ ขัดแย้งกันให้ถือตามสิ ทธิ ของคุณที่มีตาม กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
1.

สัญญาระหว่างคุณและบริษทั ฯ

สัญญานี้ เป็ นสัญญาระหว่างคุณและบริ ษทั ดิสนียอ์ ินเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งที่มลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย (บริ ษทั ฯ) มีสาํ นักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 500 เซ้าธ์ บัวนา วิสต้า สตรี ท เบอร์ แบงค์ แคลิฟอร์ เนี ย
91521 สหรัฐอเมริ กา หรื อเป็ นสัญญาระหว่างคุณและผูใ้ ห้บริ การรายอื่นที่ระบุเพื่อให้บริ การของ ดิสนี ยบ์ างบริ การ
ขอให้คุณอ่านและตกลงยินยอมตามข้อตกลงนี้ก่อนจะใช้บริ การของดิสนี ย ์ หากคุณไม่ตกลงยินยอมคุณจะไม่สามารถใช้บริ การของดิสนี ยไ์ ด้
ข้อตกลงนี้ระบุถึงเกณฑ์อย่างจํากัดซึ่ งเป็ นเกณฑ์ในการให้บริ การของดิสนี ย ์ และจะนํามาใช้แทนข้อตกลงหรื อข้อสัญญาอื่นที่ทาํ ขึ้นก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะนํามาใช้กบั บริ การของดิสนี ย ์ บางบริ การ เช่นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแข่งขัน บริ การ หรื อกิจกรรมอื่น
หรื อข้อตกลงที่อาจมากับเนื้อหาหรื อซอฟแวร์ที่เข้าถึงได้โดยผ่านบริ การของ ดิสนี ย ์
ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะเปิ ดเผยให้ท่านทราบเกี่ยวกับการแข่งขัน บริ การหรื อกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็ นข้อตกลงที่เพิ่มเติมจากข้อตกลงนี้ และในกรณี ที่ขดั แย้งกันกับข้อตกลงนี้ ให้ถือตามข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าว
บริ ษทั ฯ อาจทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ซึ่ งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อครบสามสิ บ (30) วันหลังจากที่บริ ษทั ฯ
ได้ส่งคําบอกกล่าวถึงคุณหรื อเมื่อบริ ษทั ฯ ได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ในบริ การของดิสนี ย ์
หากคุณไม่เห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้กรุ ณาหยุดใช้บริ การของดิ สนี ย ์ ทั้งนี้ ตวั แทนบริ การลูกค้าของบริ ษทั ฯ
ไม่มีอาํ นาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในข้อตกลงนี้ไม่วา่ จะเป็ นการแก้ไขด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกสัญญานี้ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณ (รวมทั้งการเข้าถึงบริ การของดิสนี ยข์ องคุณ) หากคุณไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงนี้ได้

2.

บริการของดิสนีย์

บริ การของดิสนี ยเ์ ป็ นบริ การที่ให้คุณใช้เป็ นการส่ วนตัวไม่ใช่เพื่อการ พาณิ ชย์ และเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็ นข้อมูลและให้ความบันเทิงเท่านั้น
บริ การของดิสนี ยใ์ ม่ถือเป็ นการให้คาํ แนะนําทางกฎหมาย การเงิน คําแนะนําด้านวิชาชี พ คําแนะนําหรื อการวินิจฉัยทางการแพทย์หรื อด้านสุ ขภาพ
และไม่สามารถนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว และเพื่อให้การให้บริ การของดิสนี ยใ์ นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ต่างๆ เป็ นไปอย่างราบรื่ น
กิจกรรมบางประเภทเช่น Game Play อาจมีการทําจําลองเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
บริ การของดิสนี ยเ์ ป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ที่มีลิขสิ ทธิ์คุม้ ครอง ของผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ หรื อของผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ของบริ ษทั ฯ
และเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ ชื่อการค้า รู ปลักษณะ และสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่อยูใ่ นบริ การของดิสนี ยเ์ ป็ นของบริ ษทั ฯ
ผูอ้ นุญาตให้ใช้สิทธิ หรื อผูร้ ับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ของบริ ษทั ฯ และเว้นแต่ที่บริ ษทั ฯ ได้ตกลงไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภาคส่ วนต่าง ๆ
ของบริ การของดิสนี ยจ์ ะไม่สามารถใช้หรื อใช้ประโยชน์ในทางใดได้นอกจากส่ วนที่ เสนอให้บริ การแก่คุณ
คุณอาจเป็ นเจ้าของสื่ อซึ่ งมีภาคส่วนของบริ การของดิสนียท์ ี่ส่งมอบให้อยูใ่ น สื่ อนั้นแต่ท้ งั นี้ บริ ษทั ฯ
ยังคงมีกรรมสิ ทธิ์อย่างสมบูรณ์ในบริ การของดิสนี ย ์ และบริ ษทั ฯ ไม่ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ในส่ วนใดส่ วนหนึ่งของบริ การของดิสนี ยใ์ ห้คุณ
เนื้อหาและการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์
หากมีการกําหนดค่าของบริ การของดิสนียเ์ พื่อทําให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ เนื้อหา สิ นค้าเสมือนจริ ง หรื อวัสดุอื่นที่บริ ษทั ฯ
เป็ นเจ้าของหรื ออนุญาตให้ใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ เนื้อหา สิ นค้าเสมือนจริ ง
หรื อวัสดุดงั กล่าวในลักษณะการใช้ส่วนตัวเท่านั้นและห้ามใช้เพื่อวัตถุ ประสงค์ทางการค้า ทั้งนี้การให้อนุญาตดังกล่าวจะเป็ นการอนุญาตแบบจํากัด
ไม่ผกู ขาด ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง และไม่สามารถโอนสิ ทธิ ได้
คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรื อปิ ดการใช้งานระบบป้ องกันเนื้ อหาหรื อเทคโนโลยี ดิจิตอลในการบริ หารจัดการสิ ทธิ ซ่ ึ งใช้กบั บริ การของดิสนี ย ์
คุณไม่สามารถทําวิศวกรรมย้อนกลับ แกะสูตร ถอดแยกภาษา หรื อนําบริ การของดิสนี ยม์ าใช้ในรู ปแบบที่คนสามารถอ่านออกได้
อีกทั้งไม่สามารถนําประกาศเกี่ยวกับการระบุตวั ตน ลิขสิ ทธิ์ หรื อประกาศแสดงความเป็ นเจ้าของออกไป
หรื อไม่สามารถเข้าใช้บริ การของดิสนี ยใ์ นลักษณะที่ผิดกฎหมายหรื อไม่ได้รับ อนุญาต หรื อในลักษณะที่บอกถึงความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
บริ การหรื อตราสิ นค้าของบริ ษทั ฯ คุณไม่สามารถเข้าถึงหรื อใช้บริ การของดิสนียโ์ ดยฝ่ าฝื นข้อกําหนดเกี่ยวกับการ
ควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริ กาและข้อกําหนดเกี่ยว กับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ ในการได้รับบริ การ เนื้อหา
หรื อซอฟต์แวร์ผา่ นบริ การของดิสนี ย ์ คุณรับรองว่าคุณจะเข้าถึงและใช้บริ การ เนื้ อหา หรื อซอฟต์แวร์ ตามข้อกําหนดดังกล่าว
ข้อสงวนสิ ทธิ์และการจํากัดความรับผิด
บริ การของดิสนี ยจ์ ะจัดให้ตามสภาพซึ่ งเป็ นอยู่ ณ เวลานั้น (“As Is”) และตามที่มีอยูใ่ นเวลานั้น (“As Available”) บริ ษทั ฯ
ขอยกเว้นการรับผิดตามเงื่อนไข คํารับรองและคํารับประกันทั้งปวงที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบชําระค่าเสี ยหายโดยอ้อม ค่าเสี ยหายจากการผิดสัญญา ค่าเสี ยหายพิเศษ
หรื อค่าเสี ยหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงจากการทําละเมิดแต่เกิดจากผลที่ตามมา ของการกระทําดังกล่าว
รวมทั้งการสู ญเสี ยกําไรและความเสี ยหายต่อทรัพย์สินให้คุณ แม้วา่ บริ ษทั ฯ จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ที่จะมีค่าเสี ยหายดังกล่าว
และบริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความล่าช้าหรื อความไม่สามารถดําเนิ นการซึ่งเป็ นผลจากเหตุที่ อยูน่ อกเหนื อความควบคุมของบริ ษทั ฯ
และไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตามความรับผิดรวมของบริ ษทั ฯ ที่มีกบั คุณสําหรับค่าเสี ยหาย ค่าสู ญเสี ยและคดีความต่างๆ
จะมีจาํ นวนไม่เกินหนึ่ งพันเหรี ยญสหรัฐ (1,000 เหรี ยญ)

ข้อสงวนสิ ทธิ์นี้ และการจํากัดความรับผิดจะไม่กระทบต่อสิ ทธิ ของคุณในฐานะ
ผูบ้ ริ โภคและไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะจํากัดความรับผิดซึ่ งไม่สามารถยกเว้นได้ ตามกฎหมายในประเทศที่คุณพํานักอาศัย
การเปลี่ยนแปลงบริ การของดิสนี ย ์
บริ การของดิสนี ยจ์ ะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากบริ ษทั ฯ ทําการเปลี่ยนแปลงบริ การของดิสนี ยใ์ นส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้คุณทราบในเวลาตามสมควรและคุณมีสิทธิ จะเลิกสัญญานี้
ข้อจํากัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริ การของดิสนี ย ์
บริ ษทั ฯ ไม่อนุญาตให้ใช้บริ การของดิสนียเ์ พื่อการพาณิ ชย์หรื อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การใช้เพื่อโฆษณาหรื อเสนอขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(ไม่ว่าจะเป็ นการหากําไรหรื อไม่ก็ตาม) การใช้เพื่อชักชวนบุคคลอื่น (รวมทั้งการชักชวนเพื่อให้มีให้เงินอุดหนุนหรื อบริ จาค)
คุณตกลงจะไม่นาํ ไวรัสหรื อส่ วนอื่นใดที่เป็ นอันตรายมาใช้กบั บริ การของดิสนี ย ์ หรื อเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องหรื อกระทําการในลักษณะใดที่ทาํ ลาย
ทําให้เสื่ อมลงหรื อเกิดความเสี ยหายต่อบริ การของดิสนี ยห์ รื อเครื อข่ายดังกล่าว
หรื อรบกวนการใช้บริ การของดิสนี ยอ์ ย่างเพลิดเพลินโดยบุคคลหรื อนิ ติบุคคลใดๆ ไม่วา่ จะโดยเจตนาหรื อโดยความประมาทเลินเล่อ
คุณตกลงว่าจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใดที่ทาํ ให้สามารถเล่น Automated Gameplay หรื อ Expedited Gameplay
หรื อการใช้งานอื่นๆ เกี่ยวกับ Gameplay หรื อ Game Client
และคุณตกลงจะไม่กระทําการในลักษณะที่เป็ นการโกงหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริ การ ของดิสนี ย ์
หรื อประสบการณ์ในการเล่นเกมเพื่อให้ผใู ้ ช้รายหนึ่ งได้เปรี ยบผูใ้ ช้อีกราย นอกจากนี้ คุณตกลงจะไม่เข้าถึง ควบคุมหรื อทําซํ้าภาคส่ วนใดๆ
หรื ออนุญาตให้บุคคลหรื อองค์กรอื่นเข้าถึง ควบคุมหรื อทําซํ้าภาคส่ วนใดๆ ของบริ การของดิสนี ยโ์ ดยการใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ สแครปเปอร์
หรื อวิธีการอัตโนมัติหรื อวิธีการที่ตอ้ งดําเนินการด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับ อนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ การและเนื้อหาของบุคคลภายนอก
บริ การของดิสนี ยอ์ าจรวมเข้ากับ ถูกรวมเข้ากับ หรื อเป็ นการให้บริ การโดยเกี่ยวกับบริ การและเนื้ อหาของบุคคลภายนอก และขอเรี ยนว่าบริ ษทั ฯ
ไม่มีอาํ นาจควบคุมบริ การและเนื้อหาของบุคคลภายนอก ดังนั้นคุณควรอ่านข้อตกลงการใช้บริ การ
สัญญาและนโยบายคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวที่ใช้บงั คับกับบริ การและเนื้ อหาดัง กล่าวด้วย
หากคุณเข้าสู่บริ การของดิสนี ยโ์ ดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Apple iOS ระบบ Android หรื อ Microsoft Windows หรื อ
Microsoft Xbox One บริ ษทั Apple Inc. บริ ษทั Google Inc. หรื อบริ ษทั Microsoft Corporation
จะเป็ นบุคคลภายนอกผูร้ ับผลประโยชน์ของสัญญานี้ อย่างไรก็ตามบุคคลภายนอกผูร้ ับผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่ได้เป็ นคู่สญ
ั ญาของ
สัญญานี้ และไม่ตอ้ งรับผิดชอบในการจัดหาหรื อให้บริ การสนับสนุนบริ การของดิสนี ย์
คุณตกลงว่าการเข้าสู่บริ การของดิสนี ยโ์ ดยใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวจะต้องอยูใ่ ต้
บังคับของข้อตกลงการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริ การของ บุคคลภายนอกผูร้ ับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
เครื อข่ายมือถือ
เมื่อคุณเข้าสู่บริ การของดิสนียผ์ ่านเครื อข่ายมือถือจะใช้อตั ราค่า ธรรมเนี ยมเครื อข่าย การส่ งข้อความของผูใ้ ห้บริ การโรมมิ่ง
ข้อมูลและอัตราค่าธรรมเนี ยมอื่นตามที่เครื อข่ายของคุณเรี ยกเก็บ ทั้งนี้ ผใู ้ ห้บริ การเครื อข่ายของคุณอาจห้ามหรื อจํากัดการดาวน์โหลด
ติดตั้งหรื อใช้บริ การของดิสนี ยบ์ างบริ การ และบริ การของดิสนี ยบ์ างบริ การจะไม่สามารถใช้กบั อุปกรณ์หรื อผูใ้ ห้บริ การ เครื อของคุณได้

3. เนือ้ หาและบัญชีของคุณ
เนื้อหาที่ผใู้ ช้สร้างขึ้น
บริ การของดิสนี ยอ์ าจอนุญาตให้คุณทําการสื่ อสาร ส่ง อัปโหลด หรื อจัดให้มีขอ้ ความ รู ป เสี ยง ภาพ การเข้าแข่งขันหรื อเนื้อหาประเภทอื่น
(“เนื้อหาที่ผใู้ ช้สร้างขึ้น”) ซึ่ งคนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงหรื อเปิ ดดูได้ ทั้งนี้ การเข้าถึงคุณสมบัติ (Features)
เหล่านี้จะต้องอยูใ่ ต้บงั คับข้อจํากัดเรื่ องอายุ คุณไม่สามารถส่ งหรื ออัปโหลดเนื้ อหาที่ผใู ้ ช้สร้างขึ้นที่เป็ นเนื้ อหาใน ลักษณะของการหมิ่นประมาท ข่มขู่
คุกคาม ดูหมิ่น มีเจตนาร้าย รุ นแรง หยาบคาย ลามกอนาจารหรื อไม่เหมาะสมในประการอื่น
หรื อเป็ นเนื้อหาที่มุ่งร้ายหรื อสามารถคาดได้ว่าจะมุ่งร้ายต่อบุคคลหรื อ บริ ษทั ใดไม่วา่ กฎหมายจะคุม้ ครองเนื้อหาดังกล่าวหรื อไม่ก็ตาม
บริ ษทั ฯ จะไม่อา้ งกรรมสิ ทธิ์ในเนื้อหาที่ผใู้ ช้สร้างขึ้นของคุณ อย่างไรก็ตามคุณได้ให้สิทธิ ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ซึ่งไม่ใช่สิทธิผกู ขาด
และเป็ นสิ ทธิที่สามารถให้อาํ นาจช่วงได้โดยไม่เรี ยกมีค่าสิ ทธิ แก่บริ ษทั ฯ ในลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า สิ ทธิบตั ร ความลับทางการค้า
สิ ทธิส่วนบุคคลและสิ ทธิ สาธารณะและสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นที่จะใช้ ทําซํ้า ส่ ง พิมพ์ จัดพิมพ์ นําออกแสดงต่อสาธารณะ นําออกแสดง
แจกจ่าย เผยแพร่ เผยแพร่ ซ้ าํ ทําสําเนา ทําดัชนี ให้ความเห็น แก้ไข เปลี่ยนแปลง แปล สร้างงานดัดแปลงจากเนื้อหาดังกล่าว
และที่จะจัดแสดงต่อสาธารณะ จัดให้มี หรื อใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งเนื้ อหาที่ผใู ้ ช้สร้างขึ้นไม่วา่ จะบางส่ วน
หรื อทั้งหมดในรู ปแบบและช่องทางทั้งปวงของสื่ อซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในเวลานี้ หรื อมีการคิดค้นขึ้นใหม่ในภายหลัง
(รวมทั้งเกี่ยวกับบริ การของดิสนี ยแ์ ละในเว็บไซต์และแพลตฟอร์ มของบุคคลภายนอก เช่น Facebook, YouTube และ Twitter)
ในจํานวนกี่สาํ เนาก็ได้และไม่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องเวลาที่ใช้ ลักษณะการใช้
หรื อความถี่ในการใช้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้คุณทราบอีกและไม่วา่ จะมีการอ้างถึง เจ้าของหรื อไม่อา้ งถึงก็ตาม
อีกทั้งไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับการต้องได้รับอนุญาตจากคุณ บุคคลหรื อบริ ษทั อื่น หรื อข้อกําหนดในการต้องชําระเงินให้คุณ
บุคคลหรื อนิติบุคคลรายอื่น
คุณรับรองว่าเนื้ อหาที่ผใู้ ช้สร้างขึ้นของคุณเป็ นไปตามข้อตกลงนี้ และคุณ
เป็ นเจ้าของหรื อมีสิทธิ และได้รับการอนุญาตที่จาํ เป็ นที่จะใช้หรื อใช้ประโยชน์ ได้โดยไม่ตอ้ งชําระเงินให้บุคคลหรื อบริ ษทั อื่น
รวมถึงในการอนุญาตให้บริ ษทั ฯ ใช้เนื้อหาที่ผใู้ ช้สร้างขึ้นของคุณในลักษณะทั้งปวงที่กาํ หนดไว้ในข้อตกลงนี้ และคุณตกลงจะรับผิดชดใช้บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ฯ ตลอดถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ดังกล่าวสําหรับค่าเสี ยหาย เงินที่เรี ยกร้องทวงถาม ความรับผิด
หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความ) ที่บุคคลภายนอกเรี ยกร้องเอากับบริ ษทั ฯ อันเกิดจากหรื อเกี่ยวข้องกับการที่บริ ษทั ฯ
ใช้เนื้ อหาที่ผใู้ ช้สร้างขึ้นของคุณ นอกจากนั้นคุณตกลงจะใม่บงั คับใช้สิทธิ ที่ชอบธรรม
สิ ทธิเสริ มหรื อสิ ทธิ ในลักษณะเดียวกันที่มีอยูใ่ นเนื้อหาที่ผใู ้ ช้สร้างขึ้น เอากับบริ ษทั ฯ ผูร้ ับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตัวแทนจําหน่าย ตัวแทน
ผูแ้ ทนของบริ ษทั ฯ และผูใ้ ช้ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ และคุณตกลงจะจัดให้บุคคลอื่นซึ่งอาจมีสิทธิ ดงั กล่าวให้ความตกลงเช่นเดียวกัน นั้น
ทั้งนี้เท่าที่บริ ษทั ฯ อนุญาตให้คุณสร้าง ใส่ อัปโหลด แจกจ่าย จัดแสดงต่อสาธารณะหรื อนําออกแสดงต่อสาธารณะซึ่งเนื้ อหาที่ผใู ้ ช้สร้างขึ้นที่
จําเป็ นต้องใช้งานที่มีลิขสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ อนุญาตให้คุณใช้สิทธิ ที่ใม่ใช่สิทธิ ผกู ขาดในการสร้างงานดัดแปลงโดยใช้งานที่
มีลิขสิ ทธิ์ของเราตามที่จาํ เป็ นเพื่อประโยชน์ในการสร้างวัสดุต่างๆ แต่ท้ งั นี้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ดงั กล่าวจะมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องโอนสิ ทธิ
ทั้งปวงในงานที่คุณสร้ างให้บริ ษทั ฯ ซึ่ งหากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับการโอนสิ ทธิ ดงั กล่าวการอนุญาตให้คุณใช้สิทธิ ในการสร้างงานดัดแปลง
โดยใช้งานที่มีลิขสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ จะถือเป็ นโมฆะ
บริ ษทั ฯ มีสิทธิแต่ไม่ใช่เป็ นหน้าที่ที่จะกํากับดูแล กลัน่ กรอง ใส่ เนื้อหา นําเนื้ อหาออกไป แก้ไขเปลี่ยนแปลง
จัดเก็บและพิจารณาการสื่ อสารหรื อเนื้ อหาที่ผใู้ ช้สร้างขึ้นที่ส่งผ่านบริ การ ของดิสนี ยใ์ นเวลาใดๆ และเพื่อเหตุผลใดก็ตาม
รวมทั้งดําเนินการเพื่อให้เนื้อหาที่ผใู้ ช้สร้างขึ้นหรื อการสื่ อสารดังกล่าว เป็ นไปตามข้อตกลงนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า บริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบและไม่สนับสนุนหรื อให้การรับรองต่อความเห็น การเข้าชม คําแนะนําหรื อข้อเสนอแนะที่ผใู ้ ช้ใส่ ไว้หรื อส่ งมา

บัญชี
บริ การของดิสนี ยบ์ างอย่างจะอนุญาตหรื อกําหนดให้คุณสร้างบัญชี ในการเข้า ร่ วมหรื อรับผลประโยชน์เพิ่มเติม
คุณตกลงจะให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั ซึ่ งรวมถึงข้อมูลในการ ติดต่อกับคุณเพื่อให้บริ ษทั ฯ
ส่งคําบอกกล่าวหรื อการติดต่อสื่ อสารอื่นไปให้และข้อมูลในการชําระเงินของคุณ คุณตกลงที่จะไม่ปลอมเป็ นคนอื่น
และจะไม่ใช้ชื่อผูใ้ ช้ของบุคคลอื่น รหัสผ่านหรื อข้อมูลบัญชี ของบุคคลอื่น ชื่อหรื อภาพเหมือนของบุคคลอื่น
หรื อจะไม่ให้รายละเอียดที่เป็ นเท็จเกี่ยวกับพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง คุณตกลงว่าบริ ษทั ฯ
สามารถดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้รวมทั้งข้อมูลในการ ติดต่อของพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง
บริ ษทั ฯ ได้มีการนํานโยบายที่กาํ หนดให้ทาํ การยกเลิกบัญชีของผูใ้ ช้ซ่ ึงได้ละเมิด ลิขสิ ทธิ์ ซํ้าๆ มาใช้ในกรณี ที่เหมาะสม นอกจากนี้บริ ษทั ฯ
มีสิทธิระงับหรื อยกเลิกบัญชี ของคุณ และทําให้คุณไม่สามารถใช้บริ การของดิ สนี ยห์ ากคุณได้กระทําการ
สนับสนุนหรื อส่งเสริ มการกระทําผิดกฎหมาย หรื อหากคุณไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงนี้หรื อข้อตกลงเพิ่มเติมข้อใด
รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย
คุณจะรับผิดชอบในการดําเนิ นการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับเกี่ยวกับชื่ อ ผูใ้ ช้และรหัสผ่านของคุณ
และคุณจะรับผิดชอบต่อการดําเนินการทั้งปวงภายใต้บญั ชีของคุณซึ่ งคุณสามารถควบ คุมได้ คุณตกลงจะแจ้งให้บริ ษทั ฯ
ทราบเกี่ยวกับการใช้ชื่อผูใ้ ช้ของคุณ รหัสหรื อข้อมูลบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรื อการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรื อบริ การของดิสนี ย ์ ที่คุณได้ทราบมาโดยทันที
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อความปลอดภัย ความสมบูรณ์และความลับเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเป็ นอย่างยิ่ง โดยบริ ษทั ฯ ได้มีมาตรการทางเทคนิ ค
การบริ หารจัดการ และการรักษาความปลอดภัยซึ่ งทําขึ้นเพื่อปกป้ องข้อมูลของคุณไม่ให้มีการเข้า ถึง เปิ ดเผย
ใช้หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. รายการที่มีการชําระเงิน
การระบุตวั ผูข้ าย
การซื้อขายจะดําเนินการโดย Disney Interactive หรื อผูข้ ายที่ได้ระบุชื่อไว้ในเวลาที่ทาํ การซื้ อขายหากเป็ นกรณี ที่ผขู ้ ายไม่ ใช่ Disney
Interactive หากคุณมีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับการสัง่ ซื้อของคุณกรุ ณาติดต่อผูข้ ายตาม ที่อยูท่ ี่ให้ไว้และผูข้ ายจะให้ความช่วยเหลือแก่คุณ
ทั้งนี้ Storefronts บางแห่งของบริ การของดิสนี ยจ์ ะมีบุคคลภายนอกเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
และในกรณี ดงั กล่าวอาจมีการใช้ขอ้ ตกลงในการซื้อขายเพิ่มเติมหรื อแตกต่างไป ซึ่งคุณควรจะต้องอ่านเมื่อส่ งให้
เนื้อหาในรู ปดิจิตอลและสิ นค้าเสมือนจริ ง
บริ ษทั ฯ อาจจัดให้มีแอพพลิเคชัน่ เกมส์ ซอฟต์แวร์หรื อเนื้ อหาในรู ปดิจิตอลในบริ การของดิสนี ยเ์ พื่อให้คุณใช้สิทธิโดย
มีค่าธรรมเนียมแบบชําระครั้งเดียว เมื่อซื้ อการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในการเข้าถึงวัตถุดงั กล่าวจากบริ การของ ดิสนี ยบ์ ริ ษทั ฯ
จะแจ้งค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้คุณทราบในบริ การของดิสนี ยก์ ่อนที่คุณจะทําการ ซื้ อเสร็ จสมบูรณ์
การที่คุณซื้อสิ นค้าเสมือนจริ ง (Virtual Item) หรื อเงินที่ใช้ในเกม (In-game Currency)
จะเป็ นจ่ายเงินเพื่อการอนุญาตให้ใช้สิทธิ อย่างจํากัดและโอนสิ ทธิ ไม่ได้เพื่อ จะเข้าถึงและใช้เนื้อหาหรื อประโยชน์ใช้สอยในบริ การของดิสนี ย ์
สิ นค้าเสมือนจริ ง (รวมทั้งตัวละครและชื่ อตัวละคร) หรื อเงินที่ใช้ในเกมที่ซ้ือหรื อจัดให้กบั คุณในบริ การของดิสนี ยน์ ้ นั จะสามารถ
ใช้ได้เฉพาะกับบริ การของดิสนี ยใ์ นสถานที่ที่คุณได้รับสิ นค้าหรื อเงินดัง กล่าว หรื อในสถานที่ที่คุณได้เงินดังกล่าวมาเนื่ องจากการเล่นเกม

ของดังกล่าวจะไม่สามารถนําไปขอคืน หรื อต้องมีการคืนเงินและไม่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนเป็ นเงินหรื อของมีค่าอื่น ได้ บริ ษทั ฯ
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อระงับสิ นค้าเสมือนจริ งหรื อเงินที่ใช้ในเกมเมื่อ ใดก็ได้
การบอกรับเป็ นสมาชิ ก
บริ การของดิสนี ยบ์ างบริ การจะกําหนดให้ตอ้ งสมัครเป็ นสมาชิ กโดยมีการชําระ เงินค่าสมาชิ กเพื่อเข้าถึงบริ การดังกล่าว
ในการลงนามเพื่อบอกรับเป็ นสมาชิ กคุณตกลงว่าการเป็ นสมาชิ กของคุณจะมีการต่อ อายุโดยอัตโนมัติ คุณอนุญาตให้บริ ษทั ฯ
เรี ยกเก็บเงินจากคุณผ่านวิธีการชําระเงินของคุณสําหรับระยะเวลาที่ต่ออายุออก ไป
เว้นแต่คุณจะยกเลิกการเป็ นสมาชิกของคุณ ระยะเวลาที่ทาํ การต่ออายุสมาชิ กโดยอัตโนมัติจะเป็ นระยะเวลาเดียวกับระยะเวลา
การเป็ นสมาชิกคราวแรกของคุณเว้นแต่จะแจ้งให้คุณทราบเป็ นอย่างอื่นในเวลาที่ ทําการซื้ อขาย
อัตราค่าต่ออายุสมาชิ กจะไม่เกินกว่าอัตราที่ใช้กบั ระยะเวลาของการเป็ นสมาชิ ก
ครั้งก่อนยกเว้นส่วนที่เป็ นราคาส่ งเสริ มการขายและราคาลดเว้นแต่บริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้คุณทราบเรื่ องการเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนถึงเวลาการ ต่ออายุสมาชิ กโดยอัตโนมัติของคุณ บริ ษทั ฯ
อาจเสนอให้คุณบอกรับเป็ นสมาชิ กเพื่อทดลองใช้บริ การของดิสนี ยโ์ ดยไม่คิดเงิน เป็ นครั้งคราว
หากคุณลงทะเบียนสมัครสมาชิ กเพื่อทดลองใช้บริ การโดยไม่คิดค่าธรรมเนี ยม บริ ษทั ฯ
จะเริ่ มเรี ยกเก็บเงินจากบัญชี ของคุณเมื่อการทดลองใช้บริ การโดยไม่คิดค่า
ธรรมเนียมสิ้นสุดลงเว้นแต่คุณจะยกเลิกการเป็ นสมาชิ กของคุณก่อนเวลาดังกล่าว
ขั้นตอนในการสัง่ ของ
คุณจะสามารถตรวจสอบและยืนยันการสัง่ ซื้ อของคุณ รวมทั้งตรวจสอบที่อยูใ่ นการส่ งของ (หากมี) วิธีการชําระเงิน และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับคําสัง่ ซื้ อจากคุณ และการที่บริ ษทั ฯ
ยอมรับการซื้ อจากคุณจะถือว่าการสัง่ ซื้ อดังกล่าวเป็ นการดําเนิ นการที่สมบูรณ์ และและบริ ษทั ฯ
ได้ทาํ การติดต่อกับคุณโดยชอบแล้วในเวลาที่เราส่ งคําแจ้งดังกล่าวถึงคุณ ในเวลาดังกล่าวจะมีการทําสัญญาซื้อขายซึ่ งจะมีผลผูกพันคุณและบริ ษทั ฯ
ความเสี่ ยงจากสูญหายของสิ นค้าที่คุณซื้อและความรับผิดชอบในการประกันความ เสี่ ยงดังกล่าวจะตกเป็ นของคุณเมื่อได้มีการส่ งมอบสิ นค้าดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปฏิเสธหรื อยกเลิกการสัง่ ของก่อนทําการส่ งมอบ
กรณี ที่อาจทําให้การสัง่ ซื้ อของคุณถูกยกเลิกนั้นรวมถึงความผิดพลาดของระบบ หรื อความผิดพลาดจากการพิมพ์ขอ้ ความ
ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลของสิ นค้าหรื อราคา การมีสินค้าให้จาํ หน่าย ความเป็ นธรรมระหว่างผูบ้ ริ โภคในกรณี ที่สินค้ามีปริ มาณจํากัด
หรื อแผนกเครดิตหรื อแผนกตรวจสอบการฉ้อโกงของบริ ษทั ฯ ชี้ วา่ มีปัญหา บริ ษทั ฯ จะติดต่อคุณในกรณี ที่บางส่ วนของการสัง่ ซื้ อของคุณถูกยกเลิก
หรื อในกรณี ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับการสัง่ ซื้ อของคุณ หากการสัง่ ซื้อของคุณถูกยกเลิกหลังจากที่บริ ษทั ฯ
ได้ดาํ เนินการกับการชําระเงินของคุณแล้วแต่ยงั ไม่ได้ส่งของไปให้บริ ษทั ฯ จะคืนเงินให้คุณ
การชําระเงินและการเรี ยกเก็บเงิน
เมื่อคุณให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการชําระเงิน คุณรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
และคุณมีสิทธิใช้วิธีการชําระเงินที่ระบุไว้ รวมทั้งรับรองว่าคุณจะแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชําระเงินดังกล่าว บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะใช้บริ การปรับปรุ งข้อมูลบัตรเครดิตของบุคคลภายนอกเพื่อขอ
ข้อมูลวันหมดอายุของบัตรเครดิต สิ ทธิ ในการยกเลิกการสัง่ ของและสิ ทธิ ในการคืนสิ นค้า

เมื่อคุณบอกรับเป็ นสมาชิ กบริ การของดิสนี ย ์ คุณมีสิทธิ ยกเลิกสัญญาของคุณภายในสิ บสี่ (14) วันหลังจากวันที่คุณได้รับและยอมรับข้อตกลงนี้
และคุณจะได้รับค่าสมาชิ กที่ชาํ ระไปคืนเต็มจํานวน สําหรับการบอกรับเป็ นสมาชิ กแบบครึ่ งปี และรายปี
หากได้รับคําบอกกล่าวแจ้งการยกเลิกภายในสามสิ บ (30) วันหลังการเรี ยกเก็บเงินวันแรก คุณจะได้รับค่าสมาชิ กคืน
แม้วา่ เราได้ทาํ การคืนเงินค่าสมาชิกของคุณแล้ว
แต่คุณยังจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมอื่นที่เกิดขึ้น หากคุณซื้ อใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาในรู ปแบบดิจิตอลหรื อ สิ นค้าเสมือนจริ ง
คุณจะได้รับโอกาสในการให้ความยินยอมต่อการส่ งมอบ ณ เวลาที่ทาํ การซื้ อ ในการให้ความยินยอมต่อการส่ งมอบนี้
คุณทราบดีว่าคุณได้เสี ยสิ ทธิ ในการยกเลิกการซื้ อและจะไม่สามารถขอคืนค่า ธรรมเนี ยมใบอนุญาตการซื้อได้
คุณมีสิทธิยกเลิกสัญญาที่คุณทํากับบริ ษทั ฯ และคืนสิ นค้าได้ภายในสามสิ บ (30)
วันนับจากวันที่คุณได้รับสิ นค้าจริ ง สิ ทธิ น้ ี จะไม่ใช้บงั คับกับสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ แจ้งไว้ในบริ การของดิสนี ยว์ า่ ไม่สามารถคืนได้
ทั้งนี้รวมถึงสิ่ งบันทึกเสี ยงหรื อภาพ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซี ดี ดีวีดีหรื อสื่ ออื่นที่มีการแกะผนึ กออกแล้ว หากคุณคืนสิ นค้าที่ไม่มีตาํ หนิ ใดๆ
คุณอาจจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการคืนสิ นค้าให้แก่เรา และเราอาจหักเงินบางส่ วนตามความเหมาะสมหากได้มีการใช้งานสิ นค้าไปแล้ว
หากคุณต้องการจะยกเลิก คุณต้องดําเนิ นการตามขั้นตอนการยกเลิกสําหรับบริ การดิสนี ยท์ ี่ระบุ โปรดดูตวั อย่างแบบฟอร์ มการยกเลิกได้ที่นี่
สิ นค้าส่วนบุคคล
ขอแจ้งว่าสิ ทธิยกเลิกและสิ ทธิคืนสิ นค้าจะไม่ใช้บงั คับกับสิ นค้าส่ วนบุคคล
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงสิ นค้าส่วนบุคคลจะไม่สามารถทําได้เมื่อคุณได้ส่ง คําสัง่ ซื้อของคุณเรี ยบร้ อยแล้ว
และไม่สามารถส่งคืนสิ นค้าส่ วนบุคคลได้เว้นแต่มีความผิดพลาดในการผลิตหรื อ สิ นค้ามีขอ้ ชํารุ ดบกพร่ อง บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีดุลยพินิจปฏิเสธการสัง่ ซื้ อสิ นค้าส่ วนบุคคล คําสัง่ ซื้อของคุณจะถูกยกเลิกหากมีการใช้บริ การส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ
อย่างไม่เหมาะสมและบริ ษทั ฯ จะคืนเงินให้คุณ
การกําหนดราคา และภาษี
บริ ษทั ฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การที่บริ ษทั ฯ เสนอขาย หากคุณชําระค่าสมาชิ กตามระยะเวลาเพื่อรับบริ การของดิสนี ย ์
บริ ษทั ฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรื อวิธีการเก็บเงินให้คุณทราบล่วงหน้าถึง วันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ
ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการเป็ นสมาชิกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อคุณสัง่ ของบริ ษทั ฯ
จะคํานวณภาษีโดยประมาณและรวมภาษีโดยประมาณดังกล่าวในยอดเงินทั้งหมดเพื่อความ สะดวกของคุณ
ภาษีจริ งซึ่ งจะนํามาคิดกับการสัง่ ซื้ อของคุณและเรี ยกเก็บจากคุณจะมาจากการ คํานวณในวันส่ งของโดยไม่คาํ นึ งว่ามีการทําคําสั่งซื้อเมื่อใด
การส่งของระหว่างประเทศ และศุลกากร
เมื่อทําการสัง่ สิ นค้าเพื่อให้ส่งไปยังประเทศใด ๆ นอกเหนื อจากประเทศที่ผขู ้ ายตั้งอยู่ คุณอาจต้องชําระอากรนําเข้าและภาษีต่างๆ ที่เรี ยกเก็บ
และคุณจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบชําระภาษีดงั กล่าวตลอดจนค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติม ในการผ่านพิธีการศุลกากร
สําหรับสิ นค้าที่ส่งระหว่างประเทศนั้นขอเรี ยนว่าคํารับประกันของผูผ้ ลิตสิ นค้า อาจเป็ นโมฆะ
และคุณอาจไม่ได้รับสิ ทธิ บริ การที่ผผู ้ ลิ ตเสนอให้ อีกทั้งคู่มือ วิธีใช้
และคําเตือนเรื่ องความปลอดภัยอาจไม่มีภาษาของประเทศปลายทางในการส่ งสิ นค้า กํากับไว้
สิ นค้าและวัสดุที่ส่งมาพร้ อมกับสิ นค้าอาจไม่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ข้อกําหนดเฉพาะ
และข้อกําหนดเกี่ยวกับฉลากสิ นค้าของประเทศที่เป็ นปลายทางในการส่ งสิ นค้า และสิ นค้าอาจใช้แรงดันไฟฟ้ าต่างจากของประเทศที่เป็ นปลายทาง
(ทําให้ตอ้ งใช้หวั ปรับหรื อเครื่ องเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ า) คุณจะต้องรับผิดชอบในการดําเนิ นการให้สินค้าดังกล่าวสามารถนําเข้าประเทศปลาย

ทางได้โดยชอบกฎหมาย และเมื่อคุณสัง่ ของจากบริ ษทั ฯ ผูร้ ับจะเป็ นผูน้ าํ เข้า (Importer of Record)
และจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งปวงของประเทศปลายทาง
5.

การแข่ งขัน

การแข่งขันที่คุณเข้าร่ วมในบริ การของดิสนี ยอ์ าจมีกฎระเบียบและเงื่อนไข เพิ่มเติม
แต่ขอ้ บังคับทัว่ ไปต่อไปนี้จะนํามาใช้ในกรณี ที่ไม่มีขอ้ กําหนดที่เป็ นอย่าง อื่นในกฎหรื อเงื่อนไขเพิ่มเติมในการแข่งขันดังกล่าว
การเข้าร่ วมการแข่งขัน
การเข้าร่ วมการแข่งขันของคุณจะถือเป็ นเนื้อหาที่ผใู้ ช้สร้างขึ้นและอยู่ ใต้บงั คับข้อกําหนดทั้งปวงในข้อตกลงนี้ซ่ ึงใช้บงั คับกับการยืน่ ขอเข้าร่ วม
แข่งขันของคุณและการที่บริ ษทั ฯ ใช้เนื้อหาที่ผใู้ ช้สร้างขึ้นของคุณ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ อาจตัดสิ ทธิ การยืน่ ขอเข้าร่ วมการแข่งขันที่ส่งมาช้า ส่ งผิด
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง สูญหาย อ่านไม่ออก หรื อไม่สมบูรณ์
หรื อหากไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครอง ทั้งนี้การเข้าแข่งขันจะจํากัดเพียงหนึ่ งครั้งต่อหนึ่งคนและห้ามเข้าร่ วมการ
แข่งขันผ่านตัวแทนหรื อบุคคลภายนอก หรื อใช้ชื่อหลายๆ ชื่ อในการเข้าแข่งขัน ห้ามทําการเข้าแข่งขันหรื อให้คะแนนที่เป็ นอัตโนมัติ
หรื อใช้โปรแกรมอื่น และการเข้าแข่งขันในลักษณะดังกล่าว (หรื อการให้คะแนนดังกล่าว) จะถูกตัดสิ ทธิ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ ยกเลิกหรื อบอกเลิกการแข่งขัน หรื อขยายหรื อเริ่ มระยะเวลาในการเข้าแข่งขันใหม่
และตัดสิ ทธิผเู้ ข้าร่ วมแข่งขันหรื อการเข้าแข่งขันเมื่อใดก็ได้โดยไม่ตอ้ ง แจ้งล่วงหน้า บริ ษทั ฯ
จะดําเนินการดังกล่าวหากไม่ได้รับการรับรองว่าการแข่งขันดังกล่าวจะเป็ นไป อย่างยุติธรรมหรื อถูกต้องด้วยเหตุผลทางเทคนิ ค
กฎหมายหรื อเหตุผลอื่นๆ หรื อหากบริ ษทั ฯ สงสัยว่าบุคคลใดโกงการแข่งขันหรื อโกงผลการแข่งขัน ให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ
หรื อกระทําการอย่างผิดจรรยาบรรณ หากบริ ษทั ฯ บอกเลิกหรื อยกเลิกการแข่งขัน อาจมีการมอบรางวัลในลักษณะที่บริ ษทั เห็นว่ายุติธรรม
เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายของท้องถิ่นซึ่ งใช้บงั คับกับการแข่งขันดังกล่าว
สิ ทธิในการเข้าแข่งขัน
ในการเข้าร่ วมการแข่งขัน คุณจะต้องเป็ นผูใ้ ช้ลงทะเบียนของบริ การของดิสนี ย ์
และมีบญั ชีที่ยงั ใช้งานได้อยูพ่ ร้อมข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อที่เป็ นปั จจุบนั ทั้งนี้ ไม่จาํ เป็ นต้องทําการซื้อสิ นค้าเพื่อเข้าร่ วมในการแข่งขันและการที่คุณ
ซื้อสิ นค้าไม่ได้ทาํ ให้คุณมีโอกาสในการชนะมากขึ้นแต่อย่างใด บริ ษทั ฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานของบริ ษทั ฯ (หรื อบุคคลในครอบครัวใกล้ชิด
(Immediate Families) ของพนักงาน) หรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในทางอาชี พกับการแข่งขันเข้าร่ วมในการแข่งขัน และ
หากคุณมีอายุต่าํ กว่า 18 ปี (หรื อยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) และมีการแข่งขันขึ้นบริ ษทั ฯ
อาจต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรื อผูป้ กครองของคุณก่อนที่บริ ษทั ฯ จะสามารถตอบรับการขอเข้าแข่งขันของคุณได้บริ ษทั ฯ
มีสิทธิขอหลักฐานแสดงตัวของคุณหรื อตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิ ในการเข้า ร่ วมแข่งขัน
และตรวจสอบรายการที่เข้าแข่งขันซึ่ งอาจชนะการแข่งขัน และมอบรางวัลให้ผชู ้ นะด้วยตัวเอง
การแข่งขันจะถือเป็ นโมฆะหากกฎหมายห้ามหรื อจํากัดไว้ ผูท้ ี่อาจชนะการแข่งขันซึ่งเป็ นผูพ้ าํ นักอาศัยในประเทศใด ๆ
ซึ่งการแข่งขันกําหนดให้ตอ้ งมีความเชี่ ยวชาญบางอย่างอาจจําเป็ นต้องทําบททดสอบ ด้านคณิ ตศาสตร์ เพื่อจะได้มีสิทธิ ชนะรางวัล
รางวัล
รางวัลที่ให้จะไม่อยูใ่ นรู ปของเงินสดหรื อรางวัลทดแทน เว้นแต่บริ ษทั ฯ (หรื อผูท้ ี่ให้รางวัล)
ได้สงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนเป็ นรางวัลในลักษณะเดียวกันซึ่ งมีมูลค่าเท่ากัน หรื อมากกว่า ผูช้ นะจะไม่สามารถโอนรางวัล

(เว้นแต่เป็ นการโอนให้บุตรหรือสมาชิ กรายอื่นในครอบครัว)
หรือขายรางวัลได้ รางวัลที่ให้จะมีจาํ นวนตามที่ระบุไว้ในการแข่งขันเท่าน้นั และจะมอบรางวัลท้งั
หมดหากมีผเู้ ข้าร่ วมแข่งขันที่มีสิทธิ ในจํานวนที่เพียงพอกับของรางวัล และมีการขอรับรางวัลโดยชอบภายในวันที่ที่กาํ หนดไว้
หลังจากน้นั จะไม่มีการเลือกผูช้ นะรายอ่ืนอีกและจะไม่มอบรางวัลที่ไม่มีผมู้ า
ขอรับ เว้นแต่จะมีการเปิ ดเผยไว้เป็ นอย่างอ่ืนในรายละเอียดการเข้าแข่งขันผูช้ นะการ
แข่งขันจะรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายท้งั ปวงที่เกี่ยวข้องกับ การขอรับรางวัล
ผูช้ นะทุกรายจะต้องรับผิดชอบชําระภาษีอากรท้งั ปวงแม้ว่าบริษทั จะได้สงวน สิ ท ธ์ิ ที่จะหักภาษีที่เกี่ยวข้องไว้
และผูช้ นะตกลงจะทําการกรอกแบบภาษีทีก่ ฎหมายกําหนด
การที่คุณรับรางวัลถือเป็ นข้อตกลงที่จะเข้าร่ วมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและได้ให้สิทธิ บริษทั ฯ
อย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะใช้ช่ือของคุณ เมือง รัฐ จังหวัด หรือประเทศ ภาพเหมือน ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล
และคําพูดของคุณเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ ง เสริมการขาย
และในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่ตอ้ งได้รับ การอนุญาตเพิ่มเติมหรือต้องให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก
และการรับรางวัลจะมีเง่ือนไขว่าผูช้ นะ (หรือพ่อแม่ผปู้ กครองของผูช้ นะ) อาจต้องลงชื่อในหนังสื อรับรองความมีสิทธิ หนังสื อปลดความรับผิด
และคําแถลงโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ งเอกสารดังกล่าวคืนให้บริษทั ฯ
6. ข้ อกําหนดเพิม่ เติม
สิ่ งที่คุณส่งมาและนโยบายเกี่ยวกับความคิดที่บริษทั ฯ ไม่ได้ขอ
นโยบายบริษทั ที่มีมาเป็ นเวลานานของบริษทั ฯ ทําให้บริษทั ฯ ไม่สามารถรับหรือพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ หรือวัสดุที่บริษทั ฯ
ไม่ได้ขอให้ดาํ เนินการ สําหรับสิ่ งใดที่คุณส่ งมาให้บริษทั ฯ – ไม่วา่ บริษทั ฯ จะขอให้ดาํ เนินการหรือไม่กต็ าม – คุณตกลงว่าความคิดสร้างสรรค์
ข้อเสนอแนะหรือวัสดุอื่นที่คุณส่ งมาน้นั ไม่ได้ทาํ ข้ ึนโดยเป็ นความลับหรือเป็ น หน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ
และไม่มีความประสงค์ให้เป็ นหรือก่อความสัมพันธ์ในลักษณะการรักษาความลับหรือ
ความสัมพันธ์ในลักษณะผูด้ ูแลผลประโยชน์ระหว่างคุณกับบริษทั ฯ ในทางใด และคุณจะไม่ได้มีความคาดหวังว่าบริษทั ฯ จะพิจารณา
ให้ค่าตอบแทนหรือทําการตอบแทนในลักษณะใด
การกล่าวอ้างเก่ียวกับการละเมิดลิขสิ ทธ์ิ
การแจ้ งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธ์ทีิ ่ฟ้ องร้ อง
และคําบอกกล่ าวแย้ งจะต้ องส่ งให้ เจ้ าหน้ าท่ท่ี บริี ษทั แต่ งต้ังตามรายละเอียดต่ อไปน้:ี
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เราจะดําเนิ นการอย่างรวดเร็ วกับคํากล่าวอ้างเรื่ องการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ผ่าน การใช้บริ การของดิสนี ยซ์ ่ ึ งได้มีการรายงานไปยังตัวแทนบริ ษทั ที่ได้รับมอบ
หมายเรื่ องลิขสิ ทธิ์ของเรา ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ขา้ งต้น โดยจะเป็ นไปตามกฎหมายรัฐบัญญัติลิขสิ ทธิ์ แห่ งสหัสวรรษดิจิตอลปี ค.ศ. 1998
(U.S. Digital Millennium Copyright Act of 1998 หรื อ DMCA) หรื อ กฎหมายใดๆ ที่มีบญั ญัติไว้
เนื่องด้วยประเด็นเกี่ยวข้องกับบริ การของดิสนี ยท์ ี่มอบให้ในประเทศสหรัฐ อเมริ กา การแจ้งเรื่ องละเมิดเหล่านี้ จะต้องระบุขอ้ มูลที่กาํ หนดไว้ใน
DMCA ตามคําอธิบายเพิม่ เติมที่นี่
การดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการและการสละสิ ทธิในการดําเนิ นคดีแบบกลุ่ม
คุณและดิสนียอ์ ินเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) ตกลงจะตัดสิ นชี้ ขาดข้อพิพาททั้งปวงระหว่างคุณและบริ ษทั วอลท์ดิสนี ย ์ (The
Walt Disney Company) หรื อบริ ษทั ในเครื อของวอลท์ดิสนี ย ์ ยกเว้นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของ
บริ ษทั วอลท์ดิสนีย ์ (The Walt Disney Company) หรื อบริ ษทั ในเครื อ ทั้งนี้ คาํ ว่า “ข้อพิพาท” จะรวมถึงข้อพิพาท
การฟ้ องร้องหรื อข้อโต้แย้งอื่นระหว่างคุณและบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับบริ การของดิ สนี ยห์ รื อข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องในทางสัญญา ทางละเมิด
การรับประกัน ข้อพิพาทในเรื่ องทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรื อหลักทางกฎหมายหรื อหลักความเป็ นธรรมอื่น คุณและบริ ษทั
ดิสนียอ์ ินเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) ให้อาํ นาจสิ ทธิ์ ขาดแก่อนุญาโตตุลาการในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการตี ความ
การนําไปใช้ หรื อการบังคับใช้ขอ้ กําหนดเหล่านี้หรื อการก่อให้เกิดสัญญานี้ รวมถึงอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทหรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ
ให้ส่วนใดส่วนหนึ่ งหรื อทั้งหมดของเงื่อนไขในสัญญานี้เป็ นโมฆะหรื อไม่มีผลทาง กฎหมาย
ในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทขึ้น คุณหรื อดิสนียอ์ ินเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive)
จะต้องส่ งคําบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาทให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบซึ่งคําบอกกล่าว นั้นจะเป็ นหนังสื อที่ระบุชื่อ
ที่อยูแ่ ละข้อมูลสําหรับติดต่อของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ส่งคําบอกกล่าว ข้อเท็จจริ งที่ทาํ ให้เกิดการพิพาท และคําบังคับที่ขอ
คุณจะต้องส่ งคําบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาทให้ดิสนียอ์ ินเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) ที่ เลขที่ 500 เซ้าธ์ บัวนา วิสต้า สตรี ท
เบอร์แบงค์ แคลิฟอร์เนีย 91521 สหรัฐอเมริ กา (500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521,
USA) โดยจ่าหน้า: คําบอกกล่าวทางกฎหมาย/การดําเนิ นกระบวนการตุลาการ (Legal/Arbitration Notice) และบริ ษทั ฯ
จะส่งคําบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาทถึงคุณตามข้อมูลสําหรับติดต่อที่บริ ษทั ฯ มีอยู่ ทั้งนี้ คุณและดิสนี ยอ์ ินเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive)
จะพยายามระงับข้อผิดพลาดด้วยการเจรจาอย่างไม่เป็ นทางการภายในหกสิ บ (60) วันนับแต่วนั ที่ส่งคําบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาท
หลังจากครบกําหนดหกสิ บ (60) วัน คุณหรื อบริ ษทั ฯ มีสิทธิ เริ่ มกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้
นอกจากนี้คุณสามารถยืน่ ฟ้ องร้ องคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทต่อศาลที่พิจารณาคดีที่ มีการฟ้ องร้องเพื่อเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวนไม่สูงมาก (Small
Claims Court) หากข้อพิพาทนั้นเป็ นไปตามข้อกําหนดของศาลดังกล่าว ไม่ว่าคุณจะได้ทาํ การเจรจาอย่างไม่เป็ นทางการก่อนแล้วหรื อไม่ก็ตาม
หากคุณและ
ดิสนียอ์ ินเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) ไม่สามารถระงับข้อพิพาทผ่านการเจรจาอย่างไม่เป็ นทางการหรื อไม่สามารถตกลงกัน
ในศาลที่พิจารณาคดีที่พิจารณาคดีที่มีการฟ้ องร้องเพื่อเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน ไม่สูงมากได้
ให้ระงับข้อพิพาทดังกล่าวด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันต่อหน้า
อนุญาโตตุลาการที่เป็ นกลางซึ่ งคําตัดสิ นชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะ
ถือเป็ นที่สุดยกเว้นสําหรับสิ ทธิ จาํ กัดในการอุทธรณ์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ อนุญาโตตุลาการกลางของสหรัฐอเมริ กา
และคุณได้สละสิ ทธิที่จะดําเนินการฟ้ องร้องข้อพิพาทในศาลต่อหน้าผูพ้ ิพากษา หรื อคณะลูกขุน
ทั้งนี้กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดําเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่ งสหรัฐ อเมริ กา (“สมาคมฯ”)
โดยเป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทางการค้า และวิธีพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภคของ สมาคมฯ
(Commercial Arbitration Rules and its Supplementary Procedures for Consumer Related
Disputes) หากคุณต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถดูได้จากเว็บไซต์ www.adr.org

หรื อหากคุณอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กากรุ ณาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 800-778-7879
ทั้งนี้การดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการอาจกระทําโดยบุคคล หรื อผ่านการยืน่ เอกสาร ทางโทรศัพท์ หรื อทางคอมพิวเตอร์
อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสิ นให้คุณได้รับค่าเสี ยหายเหมือนที่ศาลสามารถทําได้ รวมทั้งสามารถให้คาํ ตัดสิ นแสดงสิ ทธิ
หรื อคําสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวได้ แต่ท้งั นี้ จะเฉพาะในส่วนที่จาํ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามการเรี ยกร้องของตัวคุณ เท่านั้น
ดิสนียอ์ ินเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) จะชําระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมในการยืน่ เรื่ องให้พิจารณา ค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ
และค่าป่ วยการอนุญาโตตุลาการเว้นแต่อนุญาโตตุลาการจะพิจารณาว่าการดําเนิ น
กระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้นเกี่ยวกับเรื่ องที่ไม่เป็ นสาระสําคัญหรื อมีการ ยืน่ ขอให้ดาํ เนิ นการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม
หากอนุญาโตตุลาการตัดสิ นชี้ขาดให้คุณได้รับเงินในจํานวนที่เกินกว่าจํานวนเงิน ที่บริ ษทั ฯ
ได้ยนื่ ข้อเสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อตกลงความก่อนที่มีการแต่งตั้งอนุ ญาโต ตุลาการ (หรื อหากบริ ษทั ฯ
ไม่ได้ยนื่ ข้อเสนอเพื่อตกลงความก่อนมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ) บริ ษทั ฯ
จะจ่ายเงินให้คุณตามจํานวนที่อนุญาโตตุลาการตัดสิ นชี้ขาดหรื อจํานวน 1,000 เหรี ยญสหรัฐแล้วแต่วา่ จํานวนใดจะสู งกว่า
และจะชําระเงินค่าทนายความให้ทนายความของคุณ (หากมี) ตลอดจนชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมทั้งค่าป่ วยการพยานผูเ้ ชี่ ยวชาญ)
ที่คุณและทนายความของคุณได้ก่อขึ้นในการตรวจสอบ จัดเตรี ยมและดําเนิ นการตามข้อเรี ยกร้ องของคุณในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ บริ ษทั ฯ
จะสละสิ ทธิ ที่จะเรี ยกร้องค่าทนายความและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่สาํ คัญระหว่างคุณและบริ ษทั ฯ
หากคุณเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยในสหรัฐอเมริ กาให้ดาํ เนิ นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ณ สถานที่ที่คุณสะดวก
สําหรับผูท้ ี่ไม่ได้อยูอ่ าศัยในสหรัฐอเมริ กาให้ดาํ เนิ นกระบวนการอนุญาโต ตุลาการที่แมนฮัตตัน นิ วยอร์ ค มลรัฐนิ วยอร์ ค สหรัฐอเมริ กา
ทั้งนี้คุณและดิสนียอ์ ินเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) ยินยอมอยูภ่ ายใต้เขตอํานาจของศาลรัฐบาลกลางหรื อศาลมลรัฐที่ต้ งั อยู่ ณ
ที่น้ นั เพื่อบังคับตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทุเลาคดีในระหว่างรอการพิจารณาของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรื อเพื่อยืนยัน
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรื อลงสารบบคําพิพากษาเกี่ยวกับคําตัดสิ นชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
กระบวนพิจารณาเพื่อระงับหรื อดําเนิ นการเกี่ยวกับข้อพิพาทในองค์กรใดให้ ดําเนิ นการตามเกณฑ์เฉพาะตัวบุคคล คุณและดิสนี ยอ์ ินเตอร์ แอคทีฟ
(Disney Interactive) จะไม่ดาํ เนินการเพื่อให้มีการพิจารณาข้อพิพาทในลักษณะการดําเนิ นคดีแบบกลุ่ม (Class Action)
การฟ้ องร้องโดยให้เอกชนเป็ นผูด้ าํ เนิ นคดีแทน (Private Attorney General Action)
หรื อกระบวนพิจารณาอื่นซึ่ งบุคคลใดบุคคลหนึ่ งกระทําการหรื อเสนอจะกระทําในฐานะ ตัวแทน
หากการสละสิ ทธิในการดําเนิ นคดีแบบกลุ่มไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่สามารถบังคับ
ใช้ได้ในข้อพิพาทส่วนใดหรื อทั้งหมดให้ตดั ส่วนนั้นออกและนําไปดําเนิ นคดีในศาล แทน
และข้อพิพาทส่วนที่เหลือให้ดาํ เนิ นการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป
องค์กรที่ใช้ในการตัดสิ นความ
คุณตกลงว่าคดีความตามกฎหมายหรื อตามหลักแห่งความเป็ นธรรมที่เกิดจากหรื อ
เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดเหล่านี้หรื อบริ การของดิสนี ยแ์ ละที่ไม่ตอ้ งพึ่ง อนุญาโตตุลาการ
จะต้องยืน่ ต่อศาลของมลรัฐหรื อศาลของรัฐบาลกลางที่ต้งั อยูใ่ นเขตแมนฮัตตัน เมืองนิ วยอร์ ก มลรัฐนิ วยอร์ ก สหรัฐอเมริ กา
และยอมรับว่าสถานที่ต้ งั นั้นตั้งอยูอ่ ย่างเหมาะสม คุณยังยินยอมและยอมรับการอยูใ่ ต้อาํ นาจของศาลดังกล่าวเพื่อประโยชน์แห่ งการ
ฟ้ องร้องดําเนินคดีดงั กล่าว
กฎเกณฑ์ที่ให้ศาลเลือกใช้กฎหมายมาปรับกับคดี

ให้ขอ้ ตกลงนี้ อยูใ่ ต้บงั คับและตีความตามกฎหมายของมลรัฐนิ วยอร์ กและกฎหมาย ของสหรัฐอเมริ กา
โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อหลักกฎหมายขัดกันแต่อย่างใด
ส่วนที่ไม่เป็ นโมฆะนั้นแยกออกจากส่ วนที่โมฆะได้
หากข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ่ งของข้อตกลงนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็ นโมฆะ หรื อใช้บงั คับไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด
ให้ถือว่าได้ตดั ข้อกําหนดดังกล่าวออกจากข้อตกลงนี้แล้ว ส่วนข้อกําหนดอื่นๆ ที่เหลือจะยังมีผลใช้บงั คับอยูต่ ามกฎหมาย
ข้อกําหนดที่ไม่ได้ระงับไป
ข้อกําหนดในข้อตกลงนี้ซ่ ึ งโดยลักษณะแล้วควรจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจาก
ข้อตกลงนี้ สิ้นสุดลงจะมีผลบังคับใช้ตอ่ ไปหลังจากข้อตกลงนี้ สิ้นสุ ดลง
การสละสิ ทธิ
การที่บริ ษทั ฯ ละเว้นในการใช้สิทธิ ตามข้อกําหนดใดในข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็ นการสละสิ ทธิ ในการ
ดําเนินการตามข้อกําหนดนั้นต่อไปหรื อในครั้งอื่นๆ หรื อตามข้อกําหนดอื่น และการที่บริ ษทั ฯ
ไม่ได้ใช้สิทธิใดหรื อไม่ได้บงั คับตามข้อกําหนดใดในข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็ นการ สละสิ ทธิ ดงั กล่าว

