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ข้อตกลงในการใช้บริการ 
แกไ้ขปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย : วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
บริษทั ดิสนียอิ์นเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) มีความยนิดีท่ีจะให้บริการเวบ็ไซต ์ซอฟแวร์ แอพพลิเคชัน่ เน้ือหา 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (“บริการของดิสนีย”์) แก่คุณ ซ่ึงบริการดงักล่าวอาจมีตราสินคา้ Disney, ABC, ESPN, Marvel, 
Lucasfilm, Club Penguin, Playdom หรือตราสินคา้อ่ืนท่ีบริษทั เดอะ วอลท ์ดิสนีย ์คอมพะนี (The Walt Disney 
Company) เป็นเจา้ของหรืออนุญาตให้ใชสิ้ทธิ ขอ้ตกลงน้ีจะกาํกบัดูแลการใชบ้ริการของคุณและการท่ีบริษทัฯ 
ให้บริการของดิสนียต์ามขอ้ตกลงดงักล่าว รวมทั้งบริการของดิสนียท่ี์บริษทัฯ 
จดัให้มีในเวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกหากมีการเปิดเผยขอ้ตกลงน้ีให ้คุณทราบเก่ียวกบัการใชบ้ริการของดิสนียข์องคุณ 
ดงันั้นขอให้อ่านขอ้ตกลงน้ีอยา่งถ่ีถว้นก่อนท่ีจะใชบ้ริการของดิสนีย ์

พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวา่งคุณกบับริษทัฯ ให้ระงบัโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการท่ีมีผลผกูพนัแต่ละฝ่าย 
กรุณาอ่านขอ้กาํหนดเร่ืองการดาํเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในขอ้ตกลงน้ี 
เน่ืองจากขอ้กาํหนดดงักล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของคุณตามสญัญาน้ี 

ทั้งน้ีไม่มีขอ้ความใดในขอ้ตกลงน้ีท่ีประสงคจ์ะให้กระทบต่อสิทธิของคุณ ตามกฎหมายในประเทศท่ีคุณพกัอาศยัอยูต่ามปกติ 
หากสิทธิดงักล่าวและขอ้ตกลงน้ีมีขอ้ขดัแยง้กนัให้ถือตามสิทธิของคุณท่ีมีตาม กฎหมายทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. สัญญาระหว่างคุณและบริษทัฯ

สญัญาน้ีเป็นสญัญาระหวา่งคุณและบริษทั ดิสนียอิ์นเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งท่ีมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (บริษทัฯ) มีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 500 เซา้ธ์ บวันา วิสตา้ สตรีท เบอร์แบงค ์แคลิฟอร์เนีย 
91521 สหรัฐอเมริกา หรือเป็นสญัญาระหวา่งคุณและผูใ้ห้บริการรายอ่ืนท่ีระบุเพ่ือให้บริการของ ดิสนียบ์างบริการ 
ขอให้คุณอ่านและตกลงยนิยอมตามขอ้ตกลงน้ีก่อนจะใชบ้ริการของดิสนีย ์หากคุณไม่ตกลงยนิยอมคุณจะไม่สามารถใชบ้ริการของดิสนียไ์ด ้
ขอ้ตกลงน้ีระบุถึงเกณฑอ์ยา่งจาํกดัซ่ึงเป็นเกณฑใ์นการให้บริการของดิสนีย ์และจะนาํมาใชแ้ทนขอ้ตกลงหรือขอ้สญัญาอ่ืนท่ีทาํข้ึนก่อนหนา้น้ี 

ทั้งน้ีขอ้ตกลงและเง่ือนไขเพ่ิมเติมจะนาํมาใชก้บับริการของดิสนีย ์บางบริการ เช่นกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการแข่งขนั บริการ หรือกิจกรรมอ่ืน 
หรือขอ้ตกลงท่ีอาจมากบัเน้ือหาหรือซอฟแวร์ท่ีเขา้ถึงไดโ้ดยผ่านบริการของ ดิสนีย ์
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขเพ่ิมเติมจะเปิดเผยให้ท่านทราบเก่ียวกบัการแข่งขนั บริการหรือกิจกรรมดงักล่าว 
ทั้งน้ีขอ้ตกลงและเง่ือนไขเพ่ิมเติมเป็นขอ้ตกลงท่ีเพ่ิมเติมจากขอ้ตกลงน้ี และในกรณีท่ีขดัแยง้กนักบัขอ้ตกลงน้ีให้ถือตามขอ้ตกลงเพ่ิมเติมดงักล่าว 

บริษทัฯ อาจทาํการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงน้ี ซ่ึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวจะมีผลบงัคบัเม่ือครบสามสิบ (30) วนัหลงัจากท่ีบริษทัฯ 
ไดส่้งคาํบอกกล่าวถึงคุณหรือเม่ือบริษทัฯ ไดแ้จง้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงไวใ้นบริการของดิสนีย ์
หากคุณไม่เห็นชอบกบัการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงน้ีกรุณาหยดุใชบ้ริการของดิสนีย ์ทั้งน้ีตวัแทนบริการลูกคา้ของบริษทัฯ 
ไม่มีอาํนาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ความใด ๆ ในขอ้ตกลงน้ีไม่วา่จะเป็นการแกไ้ขดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร 
บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกสญัญาน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัคุณ (รวมทั้งการเขา้ถึงบริการของดิสนียข์องคุณ) หากคุณไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงน้ีได ้
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2.    บริการของดสินีย์  

บริการของดิสนียเ์ป็นบริการท่ีให้คุณใชเ้ป็นการส่วนตวัไม่ใช่เพ่ือการ พาณิชย ์และเพ่ือประโยชน์ในการใชเ้ป็นขอ้มูลและให้ความบนัเทิงเท่านั้น 
บริการของดิสนียใ์ม่ถือเป็นการให้คาํแนะนาํทางกฎหมาย การเงิน คาํแนะนาํดา้นวิชาชีพ คาํแนะนาํหรือการวินิจฉยัทางการแพทยห์รือดา้นสุขภาพ 
และไม่สามารถนาํไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคด์งักล่าว และเพ่ือใหก้ารให้บริการของดิสนียใ์นพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เป็นไปอยา่งราบร่ืน 
กิจกรรมบางประเภทเช่น Game Play อาจมีการทาํจาํลองเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าชา้ 

บริการของดิสนียเ์ป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ท่ีมีลิขสิทธ์ิคุม้ครอง ของผูอ้นุญาตให้ใชสิ้ทธิ หรือของผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิของบริษทัฯ 
และเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ ช่ือการคา้ รูปลกัษณะ และสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นบริการของดิสนียเ์ป็นของบริษทัฯ 
ผูอ้นุญาตให้ใชสิ้ทธิ หรือผูรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิของบริษทัฯ และเวน้แต่ท่ีบริษทัฯ ไดต้กลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ภาคส่วนต่าง ๆ 
ของบริการของดิสนียจ์ะไม่สามารถใชห้รือใชป้ระโยชน์ในทางใดไดน้อกจากส่วนท่ี เสนอให้บริการแก่คุณ 
คุณอาจเป็นเจา้ของส่ือซ่ึงมีภาคส่วนของบริการของดิสนียท่ี์ส่งมอบให้อยูใ่น ส่ือนั้นแต่ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ยงัคงมีกรรมสิทธ์ิอยา่งสมบูรณ์ในบริการของดิสนีย ์และบริษทัฯ ไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในส่วนใดส่วนหน่ึงของบริการของดิสนียใ์ห้คุณ  

เน้ือหาและการอนุญาตให้ใชซ้อฟตแ์วร์ 

หากมีการกาํหนดค่าของบริการของดิสนียเ์พ่ือทาํให้สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ เน้ือหา สินคา้เสมือนจริง หรือวสัดุอ่ืนท่ีบริษทัฯ 
เป็นเจา้ของหรืออนุญาตให้ใชสิ้ทธิ บริษทัฯ จะอนุญาตให้คุณเขา้ถึงและใชซ้อฟตแ์วร์ เน้ือหา สินคา้เสมือนจริง 
หรือวสัดุดงักล่าวในลกัษณะการใชส่้วนตวัเท่านั้นและห้ามใชเ้พ่ือวตัถุ ประสงคท์างการคา้ ทั้งน้ีการให้อนุญาตดงักล่าวจะเป็นการอนุญาตแบบจาํกดั 
ไม่ผกูขาด ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง และไม่สามารถโอนสิทธิได ้

คุณไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือปิดการใชง้านระบบป้องกนัเน้ือหาหรือเทคโนโลย ีดิจิตอลในการบริหารจดัการสิทธิซ่ึงใชก้บับริการของดิสนีย ์
คุณไม่สามารถทาํวิศวกรรมยอ้นกลบั แกะสูตร ถอดแยกภาษา หรือนาํบริการของดิสนียม์าใชใ้นรูปแบบท่ีคนสามารถอ่านออกได ้
อีกทั้งไม่สามารถนาํประกาศเก่ียวกบัการระบุตวัตน ลิขสิทธ์ิหรือประกาศแสดงความเป็นเจา้ของออกไป 
หรือไม่สามารถเขา้ใชบ้ริการของดิสนียใ์นลกัษณะท่ีผิดกฎหมายหรือไม่ไดรั้บ อนุญาต หรือในลกัษณะท่ีบอกถึงความเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์
บริการหรือตราสินคา้ของบริษทัฯ คุณไม่สามารถเขา้ถึงหรือใชบ้ริการของดิสนียโ์ดยฝ่าฝืนขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ 
ควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและขอ้กาํหนดเก่ียว กบัมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ ในการไดรั้บบริการ เน้ือหา 
หรือซอฟตแ์วร์ผา่นบริการของดิสนีย ์คุณรับรองวา่คุณจะเขา้ถึงและใชบ้ริการ เน้ือหา หรือซอฟตแ์วร์ตามขอ้กาํหนดดงักล่าว 

ขอ้สงวนสิทธ์ิและการจาํกดัความรับผิด 

บริการของดิสนียจ์ะจดัให้ตามสภาพซ่ึงเป็นอยู ่ณ เวลานั้น (“As Is”) และตามท่ีมีอยูใ่นเวลานั้น (“As Available”) บริษทัฯ 
ขอยกเวน้การรับผิดตามเง่ือนไข คาํรับรองและคาํรับประกนัทั้งปวงท่ีไม่ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัแจง้ในขอ้ตกลงน้ี 

บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบชาํระค่าเสียหายโดยออ้ม ค่าเสียหายจากการผิดสญัญา ค่าเสียหายพิเศษ 
หรือค่าเสียหายท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยตรงจากการทาํละเมิดแต่เกิดจากผลท่ีตามมา ของการกระทาํดงักล่าว 
รวมทั้งการสูญเสียกาํไรและความเสียหายต่อทรัพยสิ์นให้คุณ แมว้า่บริษทัฯ จะไดรั้บแจง้เก่ียวกบัความเป็นไปไดท่ี้จะมีค่าเสียหายดงักล่าว 
และบริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดต่อความล่าชา้หรือความไม่สามารถดาํเนินการซ่ึงเป็นผลจากเหตุท่ี อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 
และไม่วา่ในกรณีใดก็ตามความรับผิดรวมของบริษทัฯ ท่ีมีกบัคุณสาํหรับค่าเสียหาย ค่าสูญเสียและคดีความต่างๆ 
จะมีจาํนวนไม่เกินหน่ึงพนัเหรียญสหรัฐ (1,000 เหรียญ) 
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ขอ้สงวนสิทธ์ิน้ีและการจาํกดัความรับผิดจะไม่กระทบต่อสิทธิของคุณในฐานะ 
ผูบ้ริโภคและไม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะจาํกดัความรับผิดซ่ึงไม่สามารถยกเวน้ได ้ตามกฎหมายในประเทศท่ีคุณพาํนกัอาศยั 

การเปล่ียนแปลงบริการของดิสนีย ์

บริการของดิสนียจ์ะมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หากบริษทัฯ ทาํการเปล่ียนแปลงบริการของดิสนียใ์นส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญับริษทัฯ 
จะแจง้ให้คุณทราบในเวลาตามสมควรและคุณมีสิทธิจะเลิกสญัญาน้ี 

ขอ้จาํกดัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชบ้ริการของดิสนีย ์

บริษทัฯ ไม่อนุญาตให้ใชบ้ริการของดิสนียเ์พ่ือการพาณิชยห์รือท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การใชเ้พ่ือโฆษณาหรือเสนอขายผลิตภณัฑห์รือบริการ 
(ไม่ว่าจะเป็นการหากาํไรหรือไม่ก็ตาม) การใชเ้พ่ือชกัชวนบุคคลอ่ืน (รวมทั้งการชกัชวนเพ่ือให้มีให้เงินอุดหนุนหรือบริจาค) 
คุณตกลงจะไม่นาํไวรัสหรือส่วนอ่ืนใดท่ีเป็นอนัตรายมาใชก้บับริการของดิสนีย ์หรือเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งหรือกระทาํการในลกัษณะใดท่ีทาํลาย 
ทาํให้เส่ือมลงหรือเกิดความเสียหายต่อบริการของดิสนียห์รือเครือข่ายดงักล่าว 
หรือรบกวนการใชบ้ริการของดิสนียอ์ยา่งเพลิดเพลินโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่จะโดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่อ 
คุณตกลงวา่จะไม่ใชซ้อฟตแ์วร์หรืออุปกรณ์ใดท่ีทาํให้สามารถเล่น Automated Gameplay หรือ Expedited Gameplay 
หรือการใชง้านอ่ืนๆ เก่ียวกบั Gameplay หรือ Game Client 
และคุณตกลงจะไม่กระทาํการในลกัษณะท่ีเป็นการโกงหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงบริการ ของดิสนีย ์
หรือประสบการณ์ในการเล่นเกมเพ่ือให้ผูใ้ชร้ายหน่ึงไดเ้ปรียบผูใ้ชอี้กราย นอกจากน้ีคุณตกลงจะไม่เขา้ถึง ควบคุมหรือทาํซํ้าภาคส่วนใดๆ 
หรืออนุญาตให้บุคคลหรือองคก์รอ่ืนเขา้ถึง ควบคุมหรือทาํซํ้ าภาคส่วนใดๆ ของบริการของดิสนียโ์ดยการใชหุ่้นยนต ์สไปเดอร์ สแครปเปอร์ 
หรือวิธีการอตัโนมติัหรือวิธีการท่ีตอ้งดาํเนินการดว้ยตวัเองโดยไม่ไดรั้บ อนุญาตอยา่งชดัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริการและเน้ือหาของบุคคลภายนอก 

บริการของดิสนียอ์าจรวมเขา้กบั ถูกรวมเขา้กบั หรือเป็นการให้บริการโดยเก่ียวกบับริการและเน้ือหาของบุคคลภายนอก และขอเรียนวา่บริษทัฯ 
ไม่มีอาํนาจควบคุมบริการและเน้ือหาของบุคคลภายนอก ดงันั้นคุณควรอ่านขอ้ตกลงการใชบ้ริการ 
สญัญาและนโยบายคุม้ครองความเป็นส่วนตวัท่ีใชบ้งัคบักบับริการและเน้ือหาดงั กล่าวดว้ย 

หากคุณเขา้สู่บริการของดิสนียโ์ดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีใชร้ะบบ Apple iOS  ระบบ Android หรือ Microsoft Windows หรือ 
Microsoft Xbox One บริษทั Apple Inc. บริษทั Google Inc. หรือบริษทั Microsoft Corporation 
จะเป็นบุคคลภายนอกผูรั้บผลประโยชน์ของสญัญาน้ี อยา่งไรก็ตามบุคคลภายนอกผูรั้บผลประโยชน์ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นคู่สญัญาของ 
สญัญาน้ีและไม่ตอ้งรับผิดชอบในการจดัหาหรือให้บริการสนบัสนุนบริการของดิสนี ย ์
คุณตกลงวา่การเขา้สู่บริการของดิสนียโ์ดยใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวจะตอ้งอยูใ่ต ้
บงัคบัของขอ้ตกลงการใชง้านท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงเก่ียวกบัการใชบ้ริการของ บุคคลภายนอกผูรั้บผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เครือข่ายมือถือ 

เม่ือคุณเขา้สู่บริการของดิสนียผ์่านเครือข่ายมือถือจะใชอ้ตัราค่า ธรรมเนียมเครือข่าย การส่งขอ้ความของผูใ้หบ้ริการโรมม่ิง 
ขอ้มูลและอตัราค่าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีเครือข่ายของคุณเรียกเก็บ ทั้งน้ีผูใ้ห้บริการเครือข่ายของคุณอาจห้ามหรือจาํกดัการดาวน์โหลด 
ติดตั้งหรือใชบ้ริการของดิสนียบ์างบริการ และบริการของดิสนียบ์างบริการจะไม่สามารถใชก้บัอุปกรณ์หรือผูใ้ห้บริการ เครือของคุณได ้



3.    เนือ้หาและบัญชีของคุณ 
เน้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึน 

บริการของดิสนียอ์าจอนุญาตให้คุณทาํการส่ือสาร ส่ง อปัโหลด หรือจดัให้มีขอ้ความ รูป เสียง ภาพ การเขา้แข่งขนัหรือเน้ือหาประเภทอ่ืน 
(“เน้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึน”) ซ่ึงคนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงหรือเปิดดูได ้ทั้งน้ีการเขา้ถึงคุณสมบติั (Features) 
เหล่าน้ีจะตอ้งอยูใ่ตบ้งัคบัขอ้จาํกดัเร่ืองอาย ุคุณไม่สามารถส่งหรืออปัโหลดเน้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนท่ีเป็นเน้ือหาใน ลกัษณะของการหม่ินประมาท ข่มขู่ 
คุกคาม ดูหม่ิน มีเจตนาร้าย รุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจารหรือไม่เหมาะสมในประการอ่ืน 
หรือเป็นเน้ือหาท่ีมุ่งร้ายหรือสามารถคาดไดว้่าจะมุ่งร้ายต่อบุคคลหรือ บริษทัใดไม่วา่กฎหมายจะคุม้ครองเน้ือหาดงักล่าวหรือไม่ก็ตาม 

บริษทัฯ จะไม่อา้งกรรมสิทธ์ิในเน้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนของคุณ อยา่งไรก็ตามคุณไดใ้ห้สิทธิท่ีไม่อาจเพิกถอนได ้ซ่ึงไม่ใช่สิทธิผกูขาด 
และเป็นสิทธิท่ีสามารถให้อาํนาจช่วงไดโ้ดยไม่เรียกมีค่าสิทธิแก่บริษทัฯ ในลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ความลบัทางการคา้ 
สิทธิส่วนบุคคลและสิทธิสาธารณะและสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนท่ีจะใช ้ทาํซํ้า ส่ง พิมพ ์จดัพิมพ ์นาํออกแสดงต่อสาธารณะ นําออกแสดง 
แจกจ่าย เผยแพร่ เผยแพร่ซํ้า ทําสําเนา ทาํดชันี ให้ความเห็น แกไ้ข เปล่ียนแปลง แปล สร้างงานดดัแปลงจากเน้ือหาดงักล่าว 
และท่ีจะจดัแสดงต่อสาธารณะ จดัให้มี หรือใชป้ระโยชน์โดยประการอ่ืนซ่ึงเน้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนไม่วา่จะบางส่วน 
หรือทั้งหมดในรูปแบบและช่องทางทั้งปวงของส่ือซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในเวลาน้ี หรือมีการคิดคน้ข้ึนใหม่ในภายหลงั 
(รวมทั้งเก่ียวกบับริการของดิสนียแ์ละในเวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น Facebook, YouTube และ Twitter) 
ในจาํนวนก่ีสาํเนาก็ไดแ้ละไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองเวลาท่ีใช ้ลกัษณะการใช ้
หรือความถ่ีในการใชโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให้คุณทราบอีกและไม่วา่จะมีการอา้งถึง เจา้ของหรือไม่อา้งถึงก็ตาม 
อีกทั้งไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคุณ บุคคลหรือบริษทัอ่ืน หรือขอ้กาํหนดในการตอ้งชาํระเงินให้คุณ 
บุคคลหรือนิติบุคคลรายอ่ืน 

คุณรับรองวา่เน้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนของคุณเป็นไปตามขอ้ตกลงน้ีและคุณ 
เป็นเจา้ของหรือมีสิทธิและไดรั้บการอนุญาตท่ีจาํเป็นท่ีจะใชห้รือใชป้ระโยชน์ ไดโ้ดยไม่ตอ้งชาํระเงินให้บุคคลหรือบริษทัอ่ืน 
รวมถึงในการอนุญาตให้บริษทัฯ ใชเ้น้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนของคุณในลกัษณะทั้งปวงท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงน้ี และคุณตกลงจะรับผิดชดใชบ้ริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือของบริษทัฯ ตลอดถึงพนกังาน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัดงักล่าวสาํหรับค่าเสียหาย เงินท่ีเรียกร้องทวงถาม ความรับผิด 
หรือค่าใชจ่้ายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความ) ท่ีบุคคลภายนอกเรียกร้องเอากบับริษทัฯ อนัเกิดจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการท่ีบริษทัฯ 
ใชเ้น้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนของคุณ นอกจากนั้นคุณตกลงจะใม่บงัคบัใชสิ้ทธิท่ีชอบธรรม 
สิทธิเสริมหรือสิทธิในลกัษณะเดียวกนัท่ีมีอยูใ่นเน้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึน เอากบับริษทัฯ ผูรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ ตวัแทนจาํหน่าย ตวัแทน 
ผูแ้ทนของบริษทัฯ และผูใ้ชท่ี้ไดรั้บอนุญาตอ่ืนๆ และคุณตกลงจะจดัให้บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจมีสิทธิดงักล่าวให้ความตกลงเช่นเดียวกนั นั้น 

ทั้งน้ีเท่าท่ีบริษทัฯ อนุญาตให้คุณสร้าง ใส่ อปัโหลด แจกจ่าย จดัแสดงต่อสาธารณะหรือนาํออกแสดงต่อสาธารณะซ่ึงเน้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนท่ี 
จาํเป็นตอ้งใชง้านท่ีมีลิขสิทธ์ิของบริษทัฯ  บริษทัฯ อนุญาตให้คุณใชสิ้ทธิท่ีใม่ใช่สิทธิผกูขาดในการสร้างงานดดัแปลงโดยใชง้านท่ี 
มีลิขสิทธ์ิของเราตามท่ีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ในการสร้างวสัดุต่างๆ แต่ทั้งน้ีการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิดงักล่าวจะมีเง่ือนไขวา่คุณจะตอ้งโอนสิทธิ 
ทั้งปวงในงานท่ีคุณสร้างให้บริษทัฯ ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บการโอนสิทธิดงักล่าวการอนุญาตให้คุณใชสิ้ทธิในการสร้างงานดดัแปลง 
โดยใชง้านท่ีมีลิขสิทธ์ิของบริษทัฯ จะถือเป็นโมฆะ 

บริษทัฯ มีสิทธิแต่ไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีท่ีจะกาํกบัดูแล กลัน่กรอง ใส่เน้ือหา นาํเน้ือหาออกไป แกไ้ขเปล่ียนแปลง 
จดัเก็บและพิจารณาการส่ือสารหรือเน้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนท่ีส่งผ่านบริการ ของดิสนียใ์นเวลาใดๆ และเพ่ือเหตุผลใดก็ตาม 
รวมทั้งดาํเนินการเพ่ือให้เน้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนหรือการส่ือสารดงักล่าว เป็นไปตามขอ้ตกลงน้ีโดยไม่ตอ้งแจง้ให้คุณทราบล่วงหนา้ บริษทัฯ 
จะไม่รับผิดชอบและไม่สนบัสนุนหรือให้การรับรองต่อความเห็น การเขา้ชม คาํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะท่ีผูใ้ชใ้ส่ไวห้รือส่งมา 



บญัชี 

บริการของดิสนียบ์างอยา่งจะอนุญาตหรือกาํหนดให้คุณสร้างบญัชีในการเขา้ ร่วมหรือรับผลประโยชน์เพ่ิมเติม 
คุณตกลงจะให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัซ่ึงรวมถึงขอ้มูลในการ ติดต่อกบัคุณเพ่ือให้บริษทัฯ 
ส่งคาํบอกกล่าวหรือการติดต่อส่ือสารอ่ืนไปให้และขอ้มูลในการชาํระเงินของคุณ คุณตกลงท่ีจะไม่ปลอมเป็นคนอ่ืน 
และจะไม่ใชช่ื้อผูใ้ชข้องบุคคลอ่ืน รหสัผา่นหรือขอ้มูลบญัชีของบุคคลอ่ืน ช่ือหรือภาพเหมือนของบุคคลอ่ืน 
หรือจะไม่ให้รายละเอียดท่ีเป็นเทจ็เก่ียวกบัพอ่แม่หรือผูป้กครอง คุณตกลงวา่บริษทัฯ 
สามารถดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีคุณให้รวมทั้งขอ้มูลในการ ติดต่อของพอ่แม่หรือผูป้กครอง 

บริษทัฯ ไดมี้การนาํนโยบายท่ีกาํหนดให้ทาํการยกเลิกบญัชีของผูใ้ชซ่ึ้งไดล้ะเมิด ลิขสิทธ์ิซํ้าๆ มาใชใ้นกรณีท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีบริษทัฯ 
มีสิทธิระงบัหรือยกเลิกบญัชีของคุณ และทาํให้คุณไม่สามารถใชบ้ริการของดิสนียห์ากคุณไดก้ระทาํการ 
สนบัสนุนหรือส่งเสริมการกระทาํผิดกฎหมาย หรือหากคุณไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงน้ีหรือขอ้ตกลงเพ่ิมเติมขอ้ใด 
รหสัผา่นและการรักษาความปลอดภยั 

คุณจะรับผิดชอบในการดาํเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาความลบัเก่ียวกบัช่ือ ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคุณ 
และคุณจะรับผิดชอบต่อการดาํเนินการทั้งปวงภายใตบ้ญัชีของคุณซ่ึงคุณสามารถควบ คุมได ้คุณตกลงจะแจง้ให้บริษทัฯ 
ทราบเก่ียวกบัการใชช่ื้อผูใ้ชข้องคุณ รหสัหรือขอ้มูลบญัชีของคุณโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบับญัชีของคุณหรือบริการของดิสนีย ์ท่ีคุณไดท้ราบมาโดยทนัที 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อความปลอดภยั ความสมบูรณ์และความลบัเก่ียวกบัขอ้มูลของคุณเป็นอยา่งยิ่ง โดยบริษทัฯ ไดมี้มาตรการทางเทคนิค 
การบริหารจดัการ และการรักษาความปลอดภยัซ่ึงทาํข้ึนเพ่ือปกป้องขอ้มูลของคุณไม่ให้มีการเขา้ ถึง เปิดเผย 
ใชห้รือแกไ้ขเปล่ียนแปลงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

4.    รายการที่มีการชําระเงนิ 
การระบตุวัผูข้าย 

การซ้ือขายจะดาํเนินการโดย Disney Interactive หรือผูข้ายท่ีไดร้ะบุช่ือไวใ้นเวลาท่ีทาํการซ้ือขายหากเป็นกรณีท่ีผูข้ายไม่ ใช่ Disney 
Interactive  หากคุณมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือของคุณกรุณาติดต่อผูข้ายตาม ท่ีอยูท่ี่ให้ไวแ้ละผูข้ายจะให้ความช่วยเหลือแก่คุณ 
ทั้งน้ี Storefronts บางแห่งของบริการของดิสนียจ์ะมีบุคคลภายนอกเป็นผูด้าํเนินการ 
และในกรณีดงักล่าวอาจมีการใชข้อ้ตกลงในการซ้ือขายเพ่ิมเติมหรือแตกต่างไป ซ่ึงคุณควรจะตอ้งอ่านเม่ือส่งให ้

เน้ือหาในรูปดิจิตอลและสินคา้เสมือนจริง 

บริษทัฯ อาจจดัให้มีแอพพลิเคชัน่ เกมส์ ซอฟตแ์วร์หรือเน้ือหาในรูปดิจิตอลในบริการของดิสนียเ์พ่ือให้คุณใชสิ้ทธิโดย 
มีค่าธรรมเนียมแบบชาํระคร้ังเดียว เม่ือซ้ือการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในการเขา้ถึงวตัถุดงักล่าวจากบริการของ ดิสนียบ์ริษทัฯ 
จะแจง้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้คุณทราบในบริการของดิสนียก่์อนท่ีคุณจะทําการ ซ้ือเสร็จสมบูรณ์ 

การท่ีคุณซ้ือสินคา้เสมือนจริง (Virtual Item) หรือเงินท่ีใชใ้นเกม (In-game Currency) 
จะเป็นจ่ายเงินเพ่ือการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิอยา่งจาํกดัและโอนสิทธิไม่ไดเ้พ่ือ จะเขา้ถึงและใชเ้น้ือหาหรือประโยชน์ใชส้อยในบริการของดิสนีย ์
สินคา้เสมือนจริง (รวมทั้งตวัละครและช่ือตวัละคร) หรือเงินท่ีใชใ้นเกมท่ีซ้ือหรือจดัให้กบัคุณในบริการของดิสนียน์ั้นจะสามารถ 
ใชไ้ดเ้ฉพาะกบับริการของดิสนียใ์นสถานท่ีท่ีคุณไดรั้บสินคา้หรือเงินดงั กล่าว หรือในสถานท่ีท่ีคุณไดเ้งินดงักล่าวมาเน่ืองจากการเล่นเกม 



ของดงักล่าวจะไม่สามารถนาํไปขอคืน หรือตอ้งมีการคืนเงินและไม่สามารถนาํมาแลกเปล่ียนเป็นเงินหรือของมีค่าอ่ืน ได ้บริษทัฯ 
สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือระงบัสินคา้เสมือนจริงหรือเงินท่ีใชใ้นเกมเม่ือ ใดก็ได ้

การบอกรับเป็นสมาชิก 

บริการของดิสนียบ์างบริการจะกาํหนดให้ตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกโดยมีการชาํระ เงินค่าสมาชิกเพ่ือเขา้ถึงบริการดงักล่าว 
ในการลงนามเพ่ือบอกรับเป็นสมาชิกคุณตกลงวา่การเป็นสมาชิกของคุณจะมีการต่อ อายโุดยอตัโนมติั คุณอนุญาตให้บริษทัฯ 
เรียกเก็บเงินจากคุณผา่นวิธีการชาํระเงินของคุณสาํหรับระยะเวลาท่ีต่ออายอุอก ไป 
เวน้แต่คุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ  ระยะเวลาท่ีทาํการต่ออายสุมาชิกโดยอตัโนมติัจะเป็นระยะเวลาเดียวกบัระยะเวลา 
การเป็นสมาชิกคราวแรกของคุณเวน้แต่จะแจง้ให้คุณทราบเป็นอยา่งอ่ืนในเวลาท่ี ทาํการซ้ือขาย 
อตัราค่าต่ออายสุมาชิกจะไม่เกินกวา่อตัราท่ีใชก้บัระยะเวลาของการเป็นสมาชิก 
คร้ังก่อนยกเวน้ส่วนท่ีเป็นราคาส่งเสริมการขายและราคาลดเวน้แต่บริษทัฯ 
จะแจง้ให้คุณทราบเร่ืองการเปล่ียนอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนถึงเวลาการ ต่ออายสุมาชิกโดยอตัโนมติัของคุณ  บริษทัฯ 
อาจเสนอให้คุณบอกรับเป็นสมาชิกเพ่ือทดลองใชบ้ริการของดิสนียโ์ดยไม่คิดเงิน เป็นคร้ังคราว 
หากคุณลงทะเบียนสมคัรสมาชิกเพ่ือทดลองใชบ้ริการโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม บริษทัฯ 
จะเร่ิมเรียกเก็บเงินจากบญัชีของคุณเม่ือการทดลองใชบ้ริการโดยไม่คิดค่า 
ธรรมเนียมส้ินสุดลงเวน้แต่คุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณก่อนเวลาดงักล่าว 

ขั้นตอนในการสัง่ของ 

คุณจะสามารถตรวจสอบและยนืยนัการสัง่ซ้ือของคุณ รวมทั้งตรวจสอบท่ีอยูใ่นการส่งของ (หากมี) วิธีการชาํระเงิน และรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้คุณทราบเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บคาํสัง่ซ้ือจากคุณ และการท่ีบริษทัฯ 
ยอมรับการซ้ือจากคุณจะถือว่าการสัง่ซ้ือดงักล่าวเป็นการดาํเนินการท่ีสมบูรณ์ และและบริษทัฯ 
ไดท้าํการติดต่อกบัคุณโดยชอบแลว้ในเวลาท่ีเราส่งคาํแจง้ดงักล่าวถึงคุณ ในเวลาดงักล่าวจะมีการทาํสญัญาซ้ือขายซ่ึงจะมีผลผกูพนัคุณและบริษทัฯ 
ความเส่ียงจากสูญหายของสินคา้ท่ีคุณซ้ือและความรับผิดชอบในการประกนัความ เส่ียงดงักล่าวจะตกเป็นของคุณเม่ือไดมี้การส่งมอบสินคา้ดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธหรือยกเลิกการสัง่ของก่อนทาํการส่งมอบ 
กรณีท่ีอาจทาํให้การสัง่ซ้ือของคุณถูกยกเลิกนั้นรวมถึงความผิดพลาดของระบบ หรือความผิดพลาดจากการพิมพข์อ้ความ 
ความไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัขอ้มูลของสินคา้หรือราคา การมีสินคา้ให้จาํหน่าย ความเป็นธรรมระหว่างผูบ้ริโภคในกรณีท่ีสินคา้มีปริมาณจาํกดั 
หรือแผนกเครดิตหรือแผนกตรวจสอบการฉ้อโกงของบริษทัฯ ช้ีวา่มีปัญหา บริษทัฯ จะติดต่อคุณในกรณีท่ีบางส่วนของการสัง่ซ้ือของคุณถูกยกเลิก 
หรือในกรณีตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือรับการสัง่ซ้ือของคุณ หากการสัง่ซ้ือของคุณถูกยกเลิกหลงัจากท่ีบริษทัฯ 
ไดด้าํเนินการกบัการชาํระเงินของคุณแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งของไปให้บริษทัฯ จะคืนเงินให้คุณ 

การชาํระเงินและการเรียกเก็บเงิน 

เม่ือคุณให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการชาํระเงิน คุณรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
และคุณมีสิทธิใชวิ้ธีการชาํระเงินท่ีระบุไว ้ รวมทั้งรับรองวา่คุณจะแจง้ให้บริษทัฯ ทราบการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการชาํระเงินดงักล่าว บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะใชบ้ริการปรับปรุงขอ้มูลบตัรเครดิตของบุคคลภายนอกเพ่ือขอ 
ขอ้มูลวนัหมดอายขุองบตัรเครดิต    สิทธิในการยกเลิกการสัง่ของและสิทธิในการคืนสินคา้ 



เม่ือคุณบอกรับเป็นสมาชิกบริการของดิสนีย ์คุณมีสิทธิยกเลิกสญัญาของคุณภายในสิบส่ี (14) วนัหลงัจากวนัท่ีคุณไดรั้บและยอมรับขอ้ตกลงน้ี 
และคุณจะไดรั้บค่าสมาชิกท่ีชาํระไปคืนเตม็จาํนวน สาํหรับการบอกรับเป็นสมาชิกแบบคร่ึงปีและรายปี 
หากไดรั้บคาํบอกกล่าวแจง้การยกเลิกภายในสามสิบ (30) วนัหลงัการเรียกเก็บเงินวนัแรก คุณจะไดรั้บค่าสมาชิกคืน 
แมว้า่เราไดท้าํการคืนเงินค่าสมาชิกของคุณแลว้ 
แต่คุณยงัจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเกิดข้ึน    หากคุณซ้ือใบอนุญาตให้ใชสิ้ทธิเพ่ือเขา้ถึงเน้ือหาในรูปแบบดิจิตอลหรือ สินคา้เสมือนจริง 
คุณจะไดรั้บโอกาสในการให้ความยนิยอมต่อการส่งมอบ ณ เวลาท่ีทาํการซ้ือ ในการให้ความยนิยอมต่อการส่งมอบน้ี 
คุณทราบดีว่าคุณไดเ้สียสิทธิในการยกเลิกการซ้ือและจะไม่สามารถขอคืนค่า ธรรมเนียมใบอนุญาตการซ้ือได ้

คุณมีสิทธิยกเลิกสญัญาท่ีคุณทาํกบับริษทัฯ และคืนสินคา้ไดภ้ายในสามสิบ (30) 
วนันบัจากวนัท่ีคุณไดรั้บสินคา้จริง  สิทธิน้ีจะไม่ใชบ้งัคบักบัสินคา้ท่ีบริษทัฯ แจง้ไวใ้นบริการของดิสนียว์า่ไม่สามารถคืนได ้
ทั้งน้ีรวมถึงส่ิงบนัทึกเสียงหรือภาพ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวีดีหรือส่ืออ่ืนท่ีมีการแกะผนึกออกแลว้ หากคุณคืนสินคา้ท่ีไม่มีตาํหนิใดๆ 
คุณอาจจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในการคืนสินคา้ให้แก่เรา และเราอาจหกัเงินบางส่วนตามความเหมาะสมหากไดมี้การใชง้านสินคา้ไปแลว้ 

หากคุณตอ้งการจะยกเลิก คุณตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกสาํหรับบริการดิสนียท่ี์ระบุ โปรดดูตวัอยา่งแบบฟอร์มการยกเลิกไดท่ี้น่ี 
    สินคา้ส่วนบุคคล  

ขอแจง้ว่าสิทธิยกเลิกและสิทธิคืนสินคา้จะไม่ใชบ้งัคบักบัสินคา้ส่วนบุคคล 
การยกเลิกและการเปล่ียนแปลงสินคา้ส่วนบุคคลจะไม่สามารถทาํไดเ้ม่ือคุณไดส่้ง คาํสัง่ซ้ือของคุณเรียบร้อยแลว้ 
และไม่สามารถส่งคืนสินคา้ส่วนบุคคลไดเ้วน้แต่มีความผิดพลาดในการผลิตหรือ สินคา้มีขอ้ชาํรุดบกพร่อง บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีดุลยพินิจปฏิเสธการสัง่ซ้ือสินคา้ส่วนบุคคล คาํสัง่ซ้ือของคุณจะถูกยกเลิกหากมีการใชบ้ริการส่วนบุคคลของบริษทัฯ 
อยา่งไม่เหมาะสมและบริษทัฯ จะคืนเงินให้คุณ 

การกําหนดราคา และภาษี 

บริษทัฯ อาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีบริษทัฯ เสนอขาย หากคุณชาํระค่าสมาชิกตามระยะเวลาเพ่ือรับบริการของดิสนีย ์
บริษทัฯ จะแจง้การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือวิธีการเก็บเงินให้คุณทราบล่วงหนา้ถึง วนัท่ีการเปล่ียนแปลงมีผลบงัคบั 
ซ่ึงคุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เม่ือคุณสัง่ของบริษทัฯ 
จะคาํนวณภาษีโดยประมาณและรวมภาษีโดยประมาณดงักล่าวในยอดเงินทั้งหมดเพ่ือความ สะดวกของคุณ 
ภาษีจริงซ่ึงจะนาํมาคิดกบัการสัง่ซ้ือของคุณและเรียกเก็บจากคุณจะมาจากการ คาํนวณในวนัส่งของโดยไม่คาํนึงว่ามีการทาํคาํสั่งซ้ือเม่ือใด 
การส่งของระหวา่งประเทศ และศุลกากร 

เม่ือทาํการสัง่สินคา้เพ่ือให้ส่งไปยงัประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศท่ีผูข้ายตั้งอยู ่คุณอาจตอ้งชาํระอากรนาํเขา้และภาษีต่างๆ ท่ีเรียกเก็บ 
และคุณจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบชาํระภาษีดงักล่าวตลอดจนค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม ในการผา่นพิธีการศุลกากร 
สาํหรับสินคา้ท่ีส่งระหว่างประเทศนั้นขอเรียนวา่คาํรับประกนัของผูผ้ลิตสินคา้ อาจเป็นโมฆะ 
และคุณอาจไม่ไดรั้บสิทธิบริการท่ีผูผ้ลิตเสนอให้  อีกทั้งคู่มือ วิธีใช ้
และคาํเตือนเร่ืองความปลอดภยัอาจไม่มีภาษาของประเทศปลายทางในการส่งสินคา้ กาํกบัไว ้
สินคา้และวสัดุท่ีส่งมาพร้อมกบัสินคา้อาจไม่ไดรั้บการออกแบบตามมาตรฐาน ขอ้กาํหนดเฉพาะ 
และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัฉลากสินคา้ของประเทศท่ีเป็นปลายทางในการส่งสินคา้ และสินคา้อาจใชแ้รงดนัไฟฟ้าต่างจากของประเทศท่ีเป็นปลายทาง 
(ทาํให้ตอ้งใชห้วัปรับหรือเคร่ืองเปล่ียนแรงดนัไฟฟ้า) คุณจะตอ้งรับผิดชอบในการดาํเนินการให้สินคา้ดงักล่าวสามารถนาํเขา้ประเทศปลาย 

https://disneytermsofuse.com/thai/sample-cancellation-form/
https://disneytermsofuse.com/thai/sample-cancellation-form/


ทางไดโ้ดยชอบกฎหมาย และเม่ือคุณสัง่ของจากบริษทัฯ ผูรั้บจะเป็นผูน้าํเขา้ (Importer of Record) 
และจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งปวงของประเทศปลายทาง 

5.    การแข่งขัน 

การแข่งขนัท่ีคุณเขา้ร่วมในบริการของดิสนียอ์าจมีกฎระเบียบและเง่ือนไข เพ่ิมเติม 
แต่ขอ้บงัคบัทัว่ไปต่อไปน้ีจะนาํมาใชใ้นกรณีท่ีไม่มีขอ้กาํหนดท่ีเป็นอยา่ง อ่ืนในกฎหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการแข่งขนัดงักล่าว 

การเขา้ร่วมการแข่งขนั 

การเขา้ร่วมการแข่งขนัของคุณจะถือเป็นเน้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนและอยู ่ใตบ้งัคบัขอ้กาํหนดทั้งปวงในขอ้ตกลงน้ีซ่ึงใชบ้งัคบักบัการยืน่ขอเขา้ร่วม 
แข่งขนัของคุณและการท่ีบริษทัฯ ใชเ้น้ือหาท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนของคุณ ทั้งน้ีบริษทัฯ อาจตดัสิทธิการยืน่ขอเขา้ร่วมการแข่งขนัท่ีส่งมาชา้ ส่งผิด 
ไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง สูญหาย อ่านไม่ออก หรือไม่สมบูรณ์ 
หรือหากไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง  ทั้งน้ีการเขา้แข่งขนัจะจาํกดัเพียงหน่ึงคร้ังต่อหน่ึงคนและห้ามเขา้ร่วมการ 
แข่งขนัผา่นตวัแทนหรือบุคคลภายนอก หรือใชช่ื้อหลายๆ ช่ือในการเขา้แข่งขนั ห้ามทาํการเขา้แข่งขนัหรือให้คะแนนท่ีเป็นอตัโนมติั 
หรือใชโ้ปรแกรมอ่ืน และการเขา้แข่งขนัในลกัษณะดงักล่าว (หรือการให้คะแนนดงักล่าว) จะถูกตดัสิทธิ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง ระงบั ยกเลิกหรือบอกเลิกการแข่งขนั หรือขยายหรือเร่ิมระยะเวลาในการเขา้แข่งขนัใหม ่
และตดัสิทธิผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัหรือการเขา้แข่งขนัเม่ือใดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้ง แจง้ล่วงหนา้ บริษทัฯ 
จะดาํเนินการดงักล่าวหากไม่ไดรั้บการรับรองวา่การแข่งขนัดงักล่าวจะเป็นไป อยา่งยติุธรรมหรือถูกตอ้งดว้ยเหตุผลทางเทคนิค 
กฎหมายหรือเหตุผลอ่ืนๆ หรือหากบริษทัฯ สงสยัว่าบุคคลใดโกงการแข่งขนัหรือโกงผลการแข่งขนั ให้ขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็ 
หรือกระทาํการอยา่งผิดจรรยาบรรณ หากบริษทัฯ บอกเลิกหรือยกเลิกการแข่งขนั อาจมีการมอบรางวลัในลกัษณะท่ีบริษทัเห็นวา่ยติุธรรม 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมายของทอ้งถ่ินซ่ึงใชบ้งัคบักบัการแข่งขนัดงักล่าว 

สิทธิในการเขา้แข่งขนั 

ในการเขา้ร่วมการแข่งขนั คุณจะตอ้งเป็นผูใ้ชล้งทะเบียนของบริการของดิสนีย ์
และมีบญัชีท่ียงัใชง้านไดอ้ยูพ่ร้อมขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดต่อท่ีเป็นปัจจุบนั ทั้งน้ีไม่จาํเป็นตอ้งทาํการซ้ือสินคา้เพ่ือเขา้ร่วมในการแข่งขนัและการท่ีคุณ 
ซ้ือสินคา้ไม่ไดท้าํให้คุณมีโอกาสในการชนะมากข้ึนแต่อยา่งใด บริษทัฯ ไม่อนุญาตให้พนกังานของบริษทัฯ (หรือบุคคลในครอบครัวใกลชิ้ด 
(Immediate Families) ของพนกังาน) หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในทางอาชีพกบัการแข่งขนัเขา้ร่วมในการแข่งขนั และ 
หากคุณมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี (หรือยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) และมีการแข่งขนัข้ึนบริษทัฯ 
อาจตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากพอ่แม่หรือผูป้กครองของคุณก่อนท่ีบริษทัฯ จะสามารถตอบรับการขอเขา้แข่งขนัของคุณไดบ้ริษทัฯ 
มีสิทธิขอหลกัฐานแสดงตวัของคุณหรือตรวจสอบเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ ร่วมแข่งขนั 
และตรวจสอบรายการท่ีเขา้แข่งขนัซ่ึงอาจชนะการแข่งขนั และมอบรางวลัให้ผูช้นะดว้ยตวัเอง 
การแข่งขนัจะถือเป็นโมฆะหากกฎหมายห้ามหรือจาํกดัไว ้ ผูท่ี้อาจชนะการแข่งขนัซ่ึงเป็นผูพ้าํนกัอาศยัในประเทศใด ๆ 
ซ่ึงการแข่งขนักาํหนดให้ตอ้งมีความเช่ียวชาญบางอยา่งอาจจาํเป็นตอ้งทาํบททดสอบ ดา้นคณิตศาสตร์เพ่ือจะไดมี้สิทธิชนะรางวลั 

รางวลั 

รางวลัท่ีให้จะไม่อยูใ่นรูปของเงินสดหรือรางวลัทดแทน เวน้แต่บริษทัฯ (หรือผูท่ี้ให้รางวลั) 
ไดส้งวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนเป็นรางวลัในลกัษณะเดียวกนัซ่ึงมีมูลค่าเท่ากนั หรือมากกวา่ ผูช้นะจะไม่สามารถโอนรางวลั 



(เวน้แต่เป็ นการโอนให้บุตรหรือสมาชิกรายอ่ืนในครอบครัว) 
หรือขายรางวลัได ้ รางวลัท่ีให้จะมีจาํนวนตามท่ีระบุไวใ้นการแข่งขนัเท่านั้นและจะมอบรางวลัทั้ง 
หมดหากมีผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัท่ีมีสิทธิในจาํนวนท่ีเพียงพอกบัของรางวลั และมีการขอรับรางวลัโดยชอบภายในวนัท่ีท่ีกาํหนดไว้ 
หลงัจากนั้นจะไม่มีการเลือกผูช้นะรายอื่นอีกและจะไม่มอบรางวลัท่ีไม่มีผูม้า 
ขอรับ   เวน้แต่จะมีการเปิ ดเผยไวเ้ป็ นอยา่งอื่นในรายละเอียดการเขา้แข่งขนัผูช้นะการ 
แข่งขนัจะรับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบั การขอรับรางวลั 
ผูช้นะทุกรายจะตอ้งรับผิดชอบชาํระภาษีอากรทั้งปวงแมว้่าบริษทัจะไดส้งวน สิทธิ์ท่ีจะหกัภาษีท่ีเก่ียวขอ้งไว ้
และผูช้นะตกลงจะทาํการกรอกแบบภาษีที่กฎหมายกาํหนด 

การท่ีคุณรับรางวลัถือเป็ นขอ้ตกลงท่ีจะเขา้ร่วมในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัและไดใ้ห้สิทธิบริษทัฯ 
อยา่งไม่มีเง่ือนไขท่ีจะใชช่ื้อของคุณ เมือง รัฐ จังหวดั หรือประเทศ ภาพเหมือน ขอ้มูลเก่ียวกบัรางวลั 
และคาํพดูของคุณเก่ียวกบัการแข่งขนัเพ่ือใชใ้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่ง เสริมการขาย 
และในการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่ตอ้งไดรั้บ การอนุญาตเพ่ิมเติมหรือตอ้งให้ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 
และการรับรางวลัจะมีเงื่อนไขวา่ผูช้นะ (หรือพอ่แม่ผูป้กครองของผูช้นะ) อาจตอ้งลงช่ือในหนงัสือรับรองความมีสิทธิ หนงัสือปลดความรับผิด 
และคาํแถลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่งเอกสารดงักล่าวคืนให้บริษทัฯ 

6. ข้อกาํหนดเพิม่เติม

ส่ิงท่ีคุณส่งมาและนโยบายเก่ียวกบัความคิดท่ีบริษทัฯ ไม่ไดข้อ

นโยบายบริษทัท่ีมีมาเป็ นเวลานานของบริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯ ไม่สามารถรับหรือพิจารณาความคิดสร้างสรรค ์ขอ้เสนอแนะ หรือวสัดุท่ีบริษทัฯ 
ไม่ไดข้อให้ดาํเนินการ สาํหรับส่ิงใดท่ีคุณส่งมาให้บริษทัฯ – ไม่วา่บริษทัฯ จะขอให้ดาํเนินการหรือไม่ก็ตาม – คุณตกลงวา่ความคิดสร้างสรรค ์
ขอ้เสนอแนะหรือวสัดุอ่ืนท่ีคุณส่งมานั้นไม่ไดท้าํขึ้นโดยเป็ นความลบัหรือเป็ น หนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ 
และไม่มีความประสงคใ์ห้เป็ นหรือก่อความสมัพนัธ์ในลกัษณะการรักษาความลบัหรือ 
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะผูดู้แลผลประโยชน์ระหวา่งคุณกบับริษทัฯ ในทางใด และคุณจะไม่ไดมี้ความคาดหวงัวา่บริษทัฯ จะพิจารณา 
ให้ค่าตอบแทนหรือทาํการตอบแทนในลกัษณะใด 

การกล่าวอา้งเกี่ยวกบัการละเมิดลิขสิทธิ์ 

การแจ้ งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธ์ทิี่ฟ ้องร้ อง 
และคําบอกกล่ าวแย้ งจะต้ องส่ งให้ เจ้ าหน้ าท่ท่ีบีริษัทแต่ งตั้งตามรายละเอียดต่ อไปน้:ี 

TWDC Designated Agent 
The Walt Disney Company 
500 South Buena Vista Street 
Burbank, California 91521, USA 
โทรศัพท์: +1 818-560-1000 
โทรสาร: +1 818-560-4299 
อีเมล์: designated.agent@dig.twdc.com 

บรษิัทฯ จะสามารถรับเฉพาะคําบอกกล่ าวท่ทํีาข้นึในภาษาท่บีริษัทฯ ใช้ ในการจัดทําข้ อตกลงน้ ีเท่ านั้น 



เราจะดาํเนินการอยา่งรวดเร็วกบัคาํกล่าวอา้งเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิผา่น การใชบ้ริการของดิสนียซ่ึ์งไดมี้การรายงานไปยงัตวัแทนบริษทัท่ีไดรั้บมอบ 
หมายเร่ืองลิขสิทธ์ิของเรา ตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายรัฐบญัญติัลิขสิทธ์ิแห่งสหสัวรรษดิจิตอลปี ค.ศ. 1998 
(U.S. Digital Millennium Copyright Act of 1998  หรือ DMCA) หรือ กฎหมายใดๆ ท่ีมีบญัญติัไว ้
เน่ืองดว้ยประเด็นเก่ียวขอ้งกบับริการของดิสนียท่ี์มอบให้ในประเทศสหรัฐ อเมริกา การแจง้เร่ืองละเมิดเหล่าน้ีจะตอ้งระบุขอ้มูลท่ีกาํหนดไวใ้น 
DMCA ตามคาํอธิบายเพ่ิมเติมท่ีน่ี 

การดาํเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิในการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม 

คุณและดิสนียอิ์นเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) ตกลงจะตดัสินช้ีขาดขอ้พิพาททั้งปวงระหวา่งคุณและบริษทั วอลทดิ์สนีย ์(The 
Walt Disney Company) หรือบริษทัในเครือของวอลทดิ์สนีย ์ยกเวน้ขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ 
บริษทัวอลทดิ์สนีย ์(The Walt Disney Company) หรือบริษทัในเครือ ทั้งน้ีคาํว่า “ขอ้พิพาท” จะรวมถึงขอ้พิพาท 
การฟ้องร้องหรือขอ้โตแ้ยง้อ่ืนระหวา่งคุณและบริษทัฯ เก่ียวกบับริการของดิสนียห์รือขอ้ตกลงน้ีไม่ว่าจะเป็นเร่ืองในทางสญัญา ทางละเมิด 
การรับประกนั ขอ้พิพาทในเร่ืองทางกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั หรือหลกัทางกฎหมายหรือหลกัความเป็นธรรมอ่ืน คุณและบริษทั 
ดิสนียอิ์นเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) ให้อาํนาจสิทธ์ิขาดแก่อนุญาโตตุลาการในการแกไ้ขขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัการตี ความ 
การนาํไปใช ้หรือการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดเหล่าน้ีหรือการก่อให้เกิดสญัญาน้ี รวมถึงอนุญาโตตุลาการของขอ้พิพาทหรือขอ้เรียกร้องใดๆ 
ให้ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของเง่ือนไขในสญัญาน้ีเป็นโมฆะหรือไม่มีผลทาง กฎหมาย 

ในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทข้ึน คุณหรือดิสนียอิ์นเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) 
จะตอ้งส่งคาํบอกกล่าวแจง้ขอ้พิพาทให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบซ่ึงคาํบอกกล่าว นั้นจะเป็นหนงัสือท่ีระบุช่ือ 
ท่ีอยูแ่ละขอ้มูลสาํหรับติดต่อของคู่สญัญาฝ่ายท่ีส่งคาํบอกกล่าว ขอ้เทจ็จริงท่ีทาํให้เกิดการพิพาท และคาํบงัคบัท่ีขอ 
คุณจะตอ้งส่งคาํบอกกล่าวแจง้ขอ้พิพาทให้ดิสนียอิ์นเตอร์แอคทีฟ  (Disney Interactive) ท่ี เลขท่ี 500 เซา้ธ์ บวันา วิสตา้ สตรีท 
เบอร์แบงค ์แคลิฟอร์เนีย 91521 สหรัฐอเมริกา (500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, 
USA) โดยจ่าหนา้: คาํบอกกล่าวทางกฎหมาย/การดาํเนินกระบวนการตุลาการ (Legal/Arbitration Notice) และบริษทัฯ 
จะส่งคาํบอกกล่าวแจง้ขอ้พิพาทถึงคุณตามขอ้มูลสาํหรับติดต่อท่ีบริษทัฯ มีอยู ่ ทั้งน้ีคุณและดิสนียอิ์นเตอร์แอคทีฟ  (Disney Interactive) 
จะพยายามระงบัขอ้ผิดพลาดดว้ยการเจรจาอยา่งไม่เป็นทางการภายในหกสิบ (60) วนันบัแต่วนัท่ีส่งคาํบอกกล่าวแจง้ขอ้พิพาท 
หลงัจากครบกาํหนดหกสิบ (60) วนั คุณหรือบริษทัฯ มีสิทธิเร่ิมกระบวนการอนุญาโตตุลาการได ้
นอกจากน้ีคุณสามารถยืน่ฟ้องร้องคดีเก่ียวกบัขอ้พิพาทต่อศาลท่ีพิจารณาคดีท่ี มีการฟ้องร้องเพ่ือเรียกค่าเสียหายจาํนวนไม่สูงมาก (Small 
Claims Court) หากขอ้พิพาทนั้นเป็นไปตามขอ้กาํหนดของศาลดงักล่าว ไม่ว่าคุณจะไดท้าํการเจรจาอยา่งไม่เป็นทางการก่อนแลว้หรือไม่ก็ตาม 
หากคุณและ 

ดิสนียอิ์นเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) ไม่สามารถระงบัขอ้พิพาทผ่านการเจรจาอยา่งไม่เป็นทางการหรือไม่สามารถตกลงกนั 
ในศาลท่ีพิจารณาคดีท่ีพิจารณาคดีท่ีมีการฟ้องร้องเพ่ือเรียกค่าเสียหายจาํนวน ไม่สูงมากได ้
ให้ระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวดว้ยกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีมีผลผกูพนัต่อหนา้ 
อนุญาโตตุลาการท่ีเป็นกลางซ่ึงคาํตดัสินช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการดงักล่าวจะ 
ถือเป็นท่ีสุดยกเวน้สาํหรับสิทธิจาํกดัในการอุทธรณ์ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการ อนุญาโตตุลาการกลางของสหรัฐอเมริกา 
และคุณไดส้ละสิทธิท่ีจะดาํเนินการฟ้องร้องขอ้พิพาทในศาลต่อหนา้ผูพิ้พากษา หรือคณะลูกขนุ 
ทั้งน้ีกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดาํเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐ อเมริกา (“สมาคมฯ”) 
โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการอนุญาโตตุลาการทางการคา้ และวิธีพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคของ สมาคมฯ 
(Commercial Arbitration Rules and its Supplementary Procedures for Consumer Related 
Disputes) หากคุณตอ้งการอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมคุณสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.adr.org 

https://disneytermsofuse.com/thai/dmca-notices/
http://www.adr.org/


หรือหากคุณอยูใ่นสหรัฐอเมริกากรุณาโทรสอบถามไดท่ี้หมายเลข 800-778-7879 
ทั้งน้ีการดาํเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการอาจกระทาํโดยบุคคล หรือผา่นการยืน่เอกสาร ทางโทรศพัท ์หรือทางคอมพิวเตอร์ 
อนุญาโตตุลาการสามารถตดัสินให้คุณไดรั้บค่าเสียหายเหมือนท่ีศาลสามารถทาํได ้รวมทั้งสามารถให้คาํตดัสินแสดงสิทธิ 
หรือคาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวได ้แต่ทั้งน้ีจะเฉพาะในส่วนท่ีจาํเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามการเรียกร้องของตวัคุณ เท่านั้น 

ดิสนียอิ์นเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) จะชาํระค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมในการยืน่เร่ืองให้พิจารณา ค่าใชจ่้ายของสมาคมฯ 
และค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการเวน้แต่อนุญาโตตุลาการจะพิจารณาว่าการดาํเนิน 
กระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไม่เป็นสาระสาํคญัหรือมีการ ยืน่ขอให้ดาํเนินการเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ไม่เหมาะสม 
หากอนุญาโตตุลาการตดัสินช้ีขาดให้คุณไดรั้บเงินในจาํนวนท่ีเกินกวา่จาํนวนเงิน ท่ีบริษทัฯ 
ไดย้ืน่ขอ้เสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือตกลงความก่อนท่ีมีการแต่งตั้งอนุญาโต ตุลาการ (หรือหากบริษทัฯ 
ไม่ไดย้ืน่ขอ้เสนอเพ่ือตกลงความก่อนมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ) บริษทัฯ 
จะจ่ายเงินให้คุณตามจาํนวนท่ีอนุญาโตตุลาการตดัสินช้ีขาดหรือจาํนวน 1,000 เหรียญสหรัฐแลว้แต่วา่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 
และจะชาํระเงินค่าทนายความให้ทนายความของคุณ (หากมี) ตลอดจนชาํระค่าใชจ่้ายต่างๆ (รวมทั้งค่าป่วยการพยานผูเ้ช่ียวชาญ) 
ท่ีคุณและทนายความของคุณไดก่้อข้ึนในการตรวจสอบ จดัเตรียมและดาํเนินการตามขอ้เรียกร้องของคุณในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ บริษทัฯ 
จะสละสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าทนายความและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบักระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีสาํคญัระหว่างคุณและบริษทัฯ 

หากคุณเป็นผูอ้ยูอ่าศยัในสหรัฐอเมริกาให้ดาํเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ณ สถานท่ีท่ีคุณสะดวก 
สาํหรับผูท่ี้ไม่ไดอ้ยูอ่าศยัในสหรัฐอเมริกาให้ดาํเนินกระบวนการอนุญาโต ตุลาการท่ีแมนฮตัตนั นิวยอร์ค มลรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 
ทั้งน้ีคุณและดิสนียอิ์นเตอร์แอคทีฟ (Disney Interactive) ยนิยอมอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลรัฐบาลกลางหรือศาลมลรัฐท่ีตั้งอยู ่ณ 
ท่ีนั้นเพ่ือบงัคบัตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทุเลาคดีในระหวา่งรอการพิจารณาของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือเพ่ือยนืยนั 
แกไ้ขเปล่ียนแปลง ยกเลิกหรือลงสารบบคาํพิพากษาเก่ียวกบัคาํตดัสินช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

กระบวนพิจารณาเพ่ือระงบัหรือดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้พิพาทในองคก์รใดให้ ดาํเนินการตามเกณฑเ์ฉพาะตวับุคคล คุณและดิสนียอิ์นเตอร์แอคทีฟ 
(Disney Interactive) จะไม่ดาํเนินการเพ่ือให้มีการพิจารณาขอ้พิพาทในลกัษณะการดาํเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) 
การฟ้องร้องโดยให้เอกชนเป็นผูด้าํเนินคดีแทน (Private Attorney General Action) 
หรือกระบวนพิจารณาอ่ืนซ่ึงบุคคลใดบคุคลหน่ึงกระทาํการหรือเสนอจะกระทาํในฐานะ ตวัแทน 
หากการสละสิทธิในการดาํเนินคดีแบบกลุ่มไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่สามารถบงัคบั 
ใชไ้ดใ้นขอ้พิพาทส่วนใดหรือทั้งหมดให้ตดัส่วนนั้นออกและนาํไปดาํเนินคดีในศาล แทน 
และขอ้พิพาทส่วนท่ีเหลือให้ดาํเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป 

องคก์รท่ีใชใ้นการตดัสินความ 

คุณตกลงวา่คดีความตามกฎหมายหรือตามหลกัแห่งความเป็นธรรมท่ีเกิดจากหรือ 
เก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดเหล่าน้ีหรือบริการของดิสนียแ์ละท่ีไม่ตอ้งพ่ึง อนุญาโตตุลาการ 
จะตอ้งยืน่ต่อศาลของมลรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางท่ีตั้งอยูใ่นเขตแมนฮตัตนั เมืองนิวยอร์ก มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
และยอมรับวา่สถานท่ีตั้งนั้นตั้งอยูอ่ยา่งเหมาะสม คุณยงัยนิยอมและยอมรับการอยูใ่ตอ้าํนาจของศาลดงักล่าวเพ่ือประโยชน์แห่งการ 
ฟ้องร้องดาํเนินคดีดงักล่าว 
กฎเกณฑท่ี์ให้ศาลเลือกใชก้ฎหมายมาปรับกบัคดี 



ให้ขอ้ตกลงน้ีอยูใ่ตบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายของมลรัฐนิวยอร์กและกฎหมาย ของสหรัฐอเมริกา 
โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อหลกักฎหมายขดักนัแต่อยา่งใด 

ส่วนท่ีไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนท่ีโมฆะได ้

หากขอ้กาํหนดขอ้ใดขอ้หน่ึงของขอ้ตกลงน้ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือใชบ้งัคบัไม่ไดไ้ม่ว่าจะดว้ยเหตุใด 
ให้ถือวา่ไดต้ดัขอ้กาํหนดดงักล่าวออกจากขอ้ตกลงน้ีแลว้ ส่วนขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเหลือจะยงัมีผลใชบ้งัคบัอยูต่ามกฎหมาย 

ขอ้กาํหนดท่ีไม่ไดร้ะงบัไป 

ขอ้กาํหนดในขอ้ตกลงน้ีซ่ึงโดยลกัษณะแลว้ควรจะมีผลบงัคบัใชต่้อไปหลงัจาก 
ขอ้ตกลงน้ีส้ินสุดลงจะมีผลบงัคบัใชต่้อไปหลงัจากขอ้ตกลงน้ีส้ินสุดลง  

การสละสิทธิ 

การท่ีบริษทัฯ ละเวน้ในการใชสิ้ทธิตามขอ้กาํหนดใดในขอ้ตกลงน้ีจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการ 
ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดนั้นต่อไปหรือในคร้ังอ่ืนๆ หรือตามขอ้กาํหนดอ่ืน และการท่ีบริษทัฯ 
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิใดหรือไม่ไดบ้งัคบัตามขอ้กาํหนดใดในขอ้ตกลงน้ีจะไม่ถือเป็นการ สละสิทธิดงักล่าว 
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