
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขท ัว่ไปของแคมเปญแจกบตัรโดยสำร “World of Winners” 

 
 

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหล่ำนี้ (“ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข”) มผีลบังคับใชก้ับแคมเปญแจกบัตรโดยสำร “World 

of Winners” (“แคมเปญ”) ซึง่น ำเสนอใหท่้ำนโดย Cathay Pacific Airways Limited (“Cathay Pacific”)  

และ Airport Authority Hong Kong ทัง้นี้บัตรโดยสำรรำงวัลไดร้ับกำรสนับสนุนโดยแคมเปญแจกบัตรโดยสำร  

“World of Winners” ของ Hong Kong International Airport 

 

แคมเปญแจกบัตรโดยสารจะเริม่ตน้ในวันที่ 1 มนีาคม 2566 เวลา 12.00 น. ตามเวลาประเทศไทย และสิน้สดุ

วันที ่7 มนีาคม 2566 เวลา 23.59 น. ตามเวลาประเทศไทย หรอืเมือ่มผีูเ้ขา้ร่วมตอบค าถามครบ 17,400 คน 

ขึน้อยู่กับว่าสิง่ใดเกดิขึน้กอ่น (“ระยะเวลำแคมเปญ”) 

 

โดยการลงทะเบยีนหรอืเขา้ร่วมในแคมเปญนี ้ผูเ้ขา้ร่วมแต่ละท่านตกลงและยอมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี้

อย่างเต็มทีแ่ละโดยไม่มเีงือ่นไข ในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้ใด ๆ เกีย่วกับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี้ การด าเนนิการ 

ผลลพัธ ์รางวัล และเรือ่งอืน่ ๆ ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับแคมเปญ การตัดสนิใจของ Cathay Pacific ถอืเป็นสทิธิข์าด

และเป็นทีส่ ิน้สดุ 

 

Cathay Pacific ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขหรอืยกเลกิขอ้ก าหนดและเงือ่นไข รางวัล ค าจ ากัดความ หรอืขอ้มูลอืน่ 

ๆ ไดต้ลอดชว่งระยะเวลาแคมเปญ และสามารถด าเนนิการดังกล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่ว่าใน

รูปแบบใดก็ตาม 

 

1. คุณสมบตัขิองผูท้ ีม่สีทิธ ิเ์ขำ้รว่มแคมเปญ 
 

A. ผูม้สีทิธิเ์ขำ้ร่วม (“ผูเ้ขำ้รว่ม”) ตอ้งมอีำยุตัง้แต่ 18 ปีบรบูิรณ์ขึน้ไป  

 

B. พนักงานของ Cathay Pacific, Airport Authority Hong Kong และบรษัิทตัวแทนโฆษณาใด ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับการจัดเตรยีม และ/หรอืการด าเนนิการของแคมเปญนี้ จะไม่มสีทิธิเ์ขา้ร่วม 

 

C. ผูเ้ขา้ร่วมทีม่สีทิธิจ์ะไม่สามารถรับรางวัลมากกว่าหนึง่ (1) รางวัลในแคมเปญนี้   
 
 

2. วธิกีำรแจกบตัรโดยสำร 
 

A. แคมเปญแจกบัตรโดยสารจะเริม่ตน้ในวันที่ 1 มนีาคม 2566 เวลา 12.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 
และสิน้สดุวันที ่7 มนีาคม 2566 เวลา 23.59 น. ตามเวลาประเทศไทย หรอืเมือ่มผีูเ้ขา้ร่วมตอบค าถาม

ครบ 17,400 คน ขึน้อยู่กับว่าสิง่ใดเกดิขึน้กอ่น การเขา้ร่วมทีส่ง่มาหลังจากระยะเวลาแคมเปญจะไม่ได ้

รับการยอมรับ  
 

B. เพือ่เขา้ร่วมแคมเปญการแจกบัตรโดยสาร ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยรายละเอยีดสมาชกิ Cathay 

ของตน (หมายเลขสมาชกิ Cathay หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีไ่ดรั้บการยนืยัน หรอืทีอ่ยู่อเีมลทีไ่ดร้ับ
การยนืยัน) ตอบค าถาม 3 ขอ้ใหถู้กตอ้ง และสง่รายการในเว็บไซตแ์คมเปญ 
https://flights.cathaypacific.com/th_TH/offers/world-of-winners.html (“เว็บไซตแ์คมเปญ”) 
ในชว่งระยะเวลาแคมเปญ 

 

C. ผูเ้ขา้ร่วมแต่ละท่านมสีทิธิส์ง่กำรเขำ้รว่มไดห้นึง่ (1) รายการเทา่นัน้  Cathay Pacific ขอสงวนสทิธิใ์น

การลบรายการใด ๆ ทีส่ง่เขา้มาหลายครัง้ซึง่เชือ่ว่าไดถู้กสรา้งขึน้โดยบุคคลทีพ่ยายามใหไ้ดม้าซึง่ขอ้
ไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เป็นธรรมในการแจกบัตรโดยสาร ตามดุลยพนิจิของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 
 

https://flights.cathaypacific.com/th_TH/offers/world-of-winners.html


D. จะมอบรางวัลใหแ้กผู่ท้ีต่อบค าถามไดถู้กตอ้ง จ านวนสงูสดุ 17,400 ท่าน 

 

E.  จะประกาศผลผูช้นะในวันที ่17 มนีาคม 2566 
 

 

3. ข ัน้ตอนกำรเขำ้รว่มในแคมเปญแจกบตัรโดยสำร 
 

ในการเขา้ร่วมแคมเปญแจกบัตรโดยสาร ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งท าตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 

A. ไปทีเ่ว็บไซตแ์คมเปญ 

(https://flights.cathaypacific.com/th_TH/offers/world-of-winners.html) ในชว่งระยะแคมเปญ 

 

a. เขา้สูร่ะบบดว้ยบัญชสีมาชกิ Cathay 

b. ผูท้ีไ่ม่ใชส่มาชกิตอ้งลงชือ่สมัครบัญช ีCathay กอ่นลงทะเบยีนส าหรับการแจกบัตรโดยสาร ผูเ้ขา้ร่วม
ตอ้งใหข้อ้มูลทัง้หมดตามทีก่ าหนด 

 
B. กรอกแบบฟอรม์การลงทะเบยีนโดยการท าเครือ่งหมายในชอ่งสีเ่หลีย่มเพือ่ตกลงในการเขา้ร่วม

แคมเปญและยอมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไข 
 

a. ขอ้มูลสมาชกิ (ชือ่ตามหนังสอืเดนิทางและอเีมล) จะไดร้ับการกรอกไวล้่วงหนา้ในแบบฟอรม์ ชือ่ตาม

หนังสอืเดนิทางทีก่รอกไวล้่วงหนา้จะเป็นชือ่ทีใ่ชใ้นการแลกรับรางวัลหากไดรั้บรางวัล มกีารใช ้
ฟังกชั์นการตรวจสอบชือ่ หากชือ่ทีก่รอกไวล้่วงหนา้ไม่ใชช่ือ่ตามหนังสอืเดนิทางของผูเ้ขา้ร่วม 
ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งแกไ้ขชือ่ในโปรไฟลข์องสมาชกิกอ่นทีจ่ะลงทะเบยีนการแจกบัตรโดยสาร 

b. ในแบบฟอรม์การลงทะเบยีน ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งตอบค าถามสาม (3) ขอ้ใหถู้กตอ้ง 
c. ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งใหข้อ้มูลทัง้หมดตามทีก่ าหนด  
d. ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเลอืกตน้ทางทีต่อ้งการหนึง่ (1) รายการจากรายการแบบดงึลง จากกรุงเทพมหานครหรอื

ภูเก็ต ตัวเลอืกของผูเ้ขา้ร่วมจะก าหนดเมอืงตน้ทางของบัตรโดยสารรางวัล   
e. เราจะประกาศรายชือ่ผูช้นะโดยแสดงนามสกลุ และตัวอักษรแรกในชือ่ของผูช้นะ รวมถงึ

อักขระสองตัวแรกและตัวสดุทา้ยของอเีมลในสว่นตน้ และตัวเลข 4 ตัวสดุทา้ยของหมายเลข

สมาชกิ Cathay (เชน่ T** M** Chan, ch****n@domain.com, 1111) 

f. ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งป้อนขอ้มูลสว่นตัวอย่างถูกตอ้งและชัดเจน โดยการเขา้ร่วมแคมเปญแจกบัตรโดยสาร 
ผูเ้ขา้ร่วมขอรับรองว่าขอ้มูลทัง้หมดทีส่ง่มาเป็นความจรงิ เป็นปัจจุบัน และครบถว้นสมบูรณ์ Cathay 

Pacific ขอสงวนสทิธิใ์นการเพกิถอนรางวัลทีม่อบใหแ้กผู่เ้ขา้รว่ม หากขอ้มูลทีส่ง่มาใด ๆ ไม่ถกูตอ้ง 
ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สมบูรณ์ 

g. เมือ่สง่แบบฟอรม์การลงทะเบยีนการแจกบัตรโดยสารแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมจะไม่สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มูล
การลงทะเบยีนใด ๆ รวมถงึชือ่และทีอ่ยู่อเีมลได ้ขอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืไม่สมบูรณ์อาจเป็นผลใหข้าด
คุณสมบัตใินการเขา้ร่วม 

h. ผูเ้ขา้ร่วมจะไดรั้บอเีมลยนืยันเมือ่ลงทะเบยีนส าเร็จแลว้ 

i. เพือ่จุดประสงคใ์นการพจิารณาคณุสมบัตขิองผูเ้ขา้ร่วมการแจกบัตรโดยสาร วันทีแ่ละเวลาของการ
สง่แบบฟอรม์การลงทะเบยีนของเขา/เธอ จะพจิารณาตามบันทกึของระบบของ Cathay Pacific 

หลักฐานการสง่ไม่สามารถยอมรับเป็นหลักฐานว่าสง่แลว้ได ้Cathay Pacific จะไม่รับผดิชอบตอ่

ขอ้ผดิพลาด การละเลย การหยุดชะงัก การลบ ขอ้บกพร่อง ความล่าชา้ในการด าเนนิงานหรอืการ
สง่ขอ้มูล ความลม้เหลวของสายการสือ่สาร การโจรกรรม การท าลาย การเปลีย่นแปลงหรอืการ
เขา้ถงึรายการโดยไม่ไดร้ับอนุญาต หรอืรายการขอ้มูลสญูหายหรอืล่าชา้ ไม่ว่าจะเกดิขึน้ในระหว่าง
การด าเนนิงานหรอืการสง่ขอ้มูล อนัเป็นผลมาจากขอ้ผดิพลาดหรอืปัจจัยใด ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการ
ควบคุมทีส่มเหตสุมผล 

 

 

4. รำงวลั 
 

A. ผูช้นะแต่ละท่านจะไดร้ับ (“รำงวลั”) บัตรโดยสารเทีย่วบนิไป-กลับจากประเทศไทยไปฮ่องกง ชัน้ประหยัด
ของ Cathay Pacific หนึง่ (1) ใบ ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิทัง้หมด บัตรโดยสารทัง้หมดไดร้ับ

https://flights.cathaypacific.com/th_TH/offers/world-of-winners.html
mailto:ch%2A%2A%2A%2An@domain.com


การสนับสนุนโดยแคมเปญแจกบัตรโดยสาร “World of Winners”  ของ Airport Authority Hong Kong 
 

B. ผูช้นะจะตอ้งรับผดิชอบต่อภำษี และค่ำธรรมเนียมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับบัตรโดยสำรทัง้หมด 

รวมถงึค่ำธรรมเนียมเพิม่เตมิ ค่ำธรรมเนียมกำรเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิ วันเดนิทำง 
หรอืค่ำธรรมเนียมกำรไม่มำแสดงตัวทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

5. กำรประกำศผลแคมเปญ 
 

รายชือ่ผูช้นะ (“ผูช้นะ”) จะถูกประกาศในเว็บไซตแ์คมเปญในวันที ่17 มนีาคม 2566 นอกจากนี้ ผูช้นะแต่ละท่านจะ
ไดร้ับการแจง้เตอืนในวันที ่17 มนีาคม 2566 ผ่านทางอเีมลทีใ่หไ้วเ้มือ่ท าการลงทะเบยีน หากอเีมลทีส่ง่ถงึผูช้นะถกู
ตกีลับหรอืไม่สามารถสง่ได ้หรอืไม่ไดร้ับการตอบกลับภายในระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นอเีมลดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม 
อาจท าใหผู้ไ้ดรั้บรางวัลเสยีสทิธิก์ารรับรางวัล Cathay Pacific จะไม่ตอ้งรับผดิหรอืรับผดิชอบใด ๆ หากผูช้นะไม่
สามารถรับการแจง้เตอืนหรอืรายละเอยีดการแลกรางวัลของตน หรอืไม่สามารถแลกของรางวัลไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตาม รวมถงึ (แต่ไม่จ ากัดเพยีง) ผลจากการทีข่อ้มูลทีใ่หไ้วใ้นระหว่างการลงทะเบยีนไม่สมบูรณ์หรอืไม่
ถูกตอ้ง 

 
 

6. กำรแลกรำงวลั 

 
A. บตัรโดยสำรเทีย่วบนิไป-กลบัจำกประเทศไทยไปฮอ่งกง ช ัน้ประหยดัของ Cathay 

Pacific หนึง่ (1) ใบ (โควตำรวม: 17,400 ใบ) 
 

a. เมือ่เริม่ระยะเวลาการแลกรางวัล ผูช้นะจะไดร้ับรหัสแลกบัตรโดยสารเฉพาะบุคคลทางอเีมล(“อเีมล

รหสัแลกบตัรโดยสำร”) พรอ้มทัง้ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง 

b. ผูช้นะแต่ละท่านจะตอ้งแลกรับรางวัลตามขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นอเีมลรหัสแลกบัตรโดยสาร  และตาม
วธิกีารทีแ่จง้โดย Cathay Pacific 

c. ไม่สามารถขอคนืหรอืแลกรหัสแลกบัตรโดยสารแต่ละรหัสเป็นเงนิสดหรอืสิง่อืน่ใดได ้

d. รหัสแลกบัตรโดยสารแต่รหัสจะใชไ้ดส้ าหรับผูช้นะทีเ่ราตัง้ใจสง่บัตรใหนั้น้เท่านัน้ และใชไ้ดเ้พยีง
ครัง้เดยีว 

e. รหัสแลกบัตรโดยสารแต่รหัสไม่สามารถโอนได  ้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงเสน้ทาง และไม่
สามารถแลกเปลีย่นได ้

f. รหัสแลกบัตรโดยสารแต่รหัสใชไ้ดส้ าหรับบัตรโดยสารเทีย่วบนิไป-กลับจากประเทศไทยไปฮ่องกง
จ านวนหนึง่ (1) ใบเท่านัน้ และสามารถใชไ้ดก้ับเทีย่วบนิทีด่ าเนนิงานโดย Cathay Pacific เท่านัน้ 
ก าหนดการบนิแต่ละเทีย่วจะเริม่ตน้และสิน้สดุในประเทศไทย 

g. รหัสแลกบัตรโดยสารจะใชไ้ดส้ าหรับบัตรโดยสารทีจ่องออนไลน์ผ่านหนา้การแลกรางวัลแจกบัตร

โดยสารทีส่ง่ใหใ้นอเีมลรหัสบัตรโดยสารเท่านัน้ และไม่สามารถใชก้ับการจองทีด่ าเนนิการผ่าน
ตัวแทนหรอืศนูยบ์รกิารลูกคา้ทั่วโลกได ้

h. ตอ้งระบุชือ่ตามหนังสอืเดนิทางในระหว่างจองบัตรโดยสารและตอ้งตรงกับชือ่ทีส่ง่ในแบบฟอรม์

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมแคมเปญ 

i. ผูช้นะแต่ละท่านตอ้งตัดสนิใจเกีย่วกับเทีย่วบนิและวันทีทั่ง้หมดส าหรับบัตรโดยสารของตน ณ เวลาทีท่ า
การจอง 

j. บัตรโดยสารทีจ่องแลว้จะไม่สามารถขอคนืเงนิได  ้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงเสน้ทาง และไม่สามารถโอน
ใหผู้อ้ืน่ได ้

k. การเปลีย่นแปลงวันเดนิทางจะมคี่าธรรมเนียมการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิเป็นจ านวน THB 5,065 ต่อ
รายการ  

l. ผูช้นะจะตอ้งรับผดิชอบภำษีและค่ำธรรมเนียมใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับบัตรโดยสำรทัง้หมด   
m. ผูช้นะทีไ่ม่มาแสดงตัวบนเทีย่วบนิของตน จะถอืว่าเสยีสทิธิรั์บรางวัล ดังนัน้จงึไม่อนุญาตใหท้ าการจอง

ใหม่ 

n. จะตอ้งใชร้หัสแลกบัตรโดยสารภายใน 1 เดอืนนับจากวันทีใ่นอเีมลรหัสแลกบัตรโดยสาร บัตรโดยสารมี

อายุ 9 เดอืนนับจากวันทีอ่อกรหัสแลกบัตรโดยสารทางอเีมล ไม่สามารถใชข้อ้เสนอนีใ้นชว่งเวลาทีไ่ม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางได ้

o. บัตรโดยสารจะสามารถจองไดภ้ายใตชั้น้โดยสารรหัสทีก่ าหนดดังนี้ แบรนด ์O Class 

Essential และขึน้อยู่กับชว่งเวลาหา้มซือ้ขายและทีน่ั่งว่างทีม่ใีหบ้รกิาร จ านวนทีน่ั่งตามรหัส



ชัน้โดยสารทีก่ าหนดซึง่จัดสรรใหก้ับเทีย่วบนิหนึง่ ๆ นัน้แตกต่างกัน และอาจถูกจองเต็ม
ทัง้หมด แมว่้ายังคงมทีีน่ั่งในชัน้โดยสารรหัสโดยสารอืน่ ๆ ในชัน้โดยสารเดยีวกนัก็ตาม 

p. ระยะเวลาพ านักขัน้ต ่าของบัตรโดยสารคอื 2 วัน และระยะเวลาพ านักสงูสดุของบัตรโดยสารคอื 7 วัน 

q. บัตรโดยสารมสีทิธิไ์ดรั้บ Asia Miles และ Status Points ส าหรับรายละเอยีดเกีย่วกับการสะสม
ไมล ์โปรดดูที ่
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r. ผูช้นะตอ้งมอีายุครบ 18 ปีบรบูิรณ์ขึน้ไป 

s. ท่ำนสำมำรถอัปเกรดชัน้โดยสำรใชเ้อเชยี ไมลเ์ท่ำนัน้ ขึน้อยู่กับทีน่ั่งว่ำงทีม่ใีหบ้รกิำร 
t. Cathay Pacific ขอสงวนสทิธิใ์นการตัดสนิใจขัน้สดุทา้ยหากมขีอ้พพิาทเกีย่วกับการ

แลกรางวัลเกดิขึน้ 

u. บัตรโดยสารทัง้หมดไดร้ับการสนับสนุนโดย Airport Authority Hong Kong 

 
 

7. ควำมรบัผดิ 
 

A. ในระหว่างหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับแคมเปญนี้ หากขอ้มูลการเขา้ร่วมหรอืการแจง้เตอืนการไดร้ับรางวัลใด ๆ 
สญูหาย ไม่ถูกตอ้ง เสยีหาย ไม่สามารถระบุไดห้รอืไดรั้บความเสยีหาย Cathay Pacific จะไม่ตอ้งรับผดิ
ใด ๆ ในสว่นทีเ่กีย่วกับการขาดคณุสมบัตขิองผูเ้ขา้ร่วมหรอืการไม่ไดรั้บรางวัล 

 

B. ทัง้สายการบนิ Cathay Pacific และกรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรอืซพัพลายเออรข์องสายการบนินี้ จะไม่
รับผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสญูเสยี การบาดเจ็บ หรอืความผดิหวังใด ๆ ทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ขา้ร่วมหรอื
บุคคลอืน่ใดทีจ่ะเขา้ร่วมแคมเปญ หรอืเป็นผลมาจากการรับรางวัลใด ๆ  Cathay Pacific จะไม่รับผดิชอบ
ต่อภาวะทางการแพทย ์ราคา หรอืค่าใชจ่้ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืประสบโดยผูเ้ขา้ร่วมหรอืบุคคลอืน่ใดอันเป็น
ผลมาจากเหตุสดุวสิัย ปัญหาหรอืขอ้ขัดขอ้งทางเทคนคิใด ๆ ความลม้เหลวของซอฟตแ์วรห์รอือเีมลใด ๆ 
หรอืสิง่เหล่านี้รวมกัน 

 

C. โดยการเขา้ร่วมแคมเปญ ผูเ้ขา้ร่วมยอมรับว่าจะไม่มกีารอา้งสทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ ต่อ Cathay Pacific, 

กรรมการ เจา้หนา้ที ่พนักงาน หรอืตัวแทนของสายการบนินี้ ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสญูเสยีหรอืการบาดเจ็บ
ใด ๆ และทัง้หมด (รวมถงึการสญูเสยีพเิศษ ทางออ้ม และทีเ่ป็นผลสบืเนื่อง) ความเสยีหาย สทิธ ิการ
เรยีกรอ้ง และการกระท าใด ๆ ทีเ่ป็นผลมาจากการยอมรับหรอืการใชร้างวัลใด ๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีง 
การบาดเจ็บสว่นบุคคล การเสยีชวีติ และความเสยีหายต่อทรัพยส์นิ 

 
 

8. ควำมเป็นเจำ้ของเนือ้หำอนัเก ีย่วขอ้งกบัผูช้นะรำงวลั 
 

A. เนื้อหาของสือ่ทัง้หมดทีส่รา้งขึน้โดยเกีย่วขอ้งกับผูช้นะจะถอืเป็นทรัพยส์นิของ Cathay Pacific เนือ้หาที่
สรา้งขึน้เกีย่วกับผูช้นะรางวัลจะใชโ้ดย Cathay Pacific ในโซเชยีลมเีดยีหรอืตามดุลยพนิจิของ Cathay 
Pacific เพือ่จุดประสงคใ์นการประชาสัมพันธ ์Cathay Pacific  

B. ผูเ้ขา้ร่วมตกลงอนุญาตให ้Cathay Pacific ใชรู้ปภาพตนและภาพเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้งส าหรับสือ่ประกอบ
สิง่พมิพ ์ออนไลน์ และในการตลาดและการสือ่สารอืน่ ๆ ตามดุลยพนิจิของ Cathay Pacific แตเ่พยีงผูเ้ดยีว
และโดยไม่คดิค่าใชจ่้าย เพือ่ประโยชนข์อง Cathay Pacific โดยการเขา้ร่วมในการแจกบัตรโดยสารนี้ และ
เมือ่มกีารสง่ขอ้มูลหรอืเนื้อหาใด ๆ รวมถงึ (แต่ไม่จ ากัดเพยีง) ขอ้มูล ขอ้ความ รูปภาพ ความเหมอืน ขอ้ความ 
หรอืรายละเอยีดผูใ้ช ้หรอืเนื้อหาอืน่ใด ผูเ้ขา้ร่วมยนิยอมมอบโดยไม่จ ากัดแต่เพยีงผูเ้ดยีว ไม่มคี่าใชจ่้าย 
ตลอดไป ทั่วโลก เพกิถอนไม่ได ้และสทิธทิีอ่นญุาตใหใ้ชช้ว่งสทิธไิดอ้ย่างเต็มทีใ่นการท าซ ้า ส าเนา แกไ้ข 
ปรับ การสือ่สารกับสาธารณะ ท าใหพ้รอ้มใชง้าน เผยแพร่ แปล สรา้งงานต่อเนื่อง แจกจ่าย และแสดง และ
สละสทิธิท์างศลีธรรมทัง้หมดเท่าทีก่ฎหมายทีใ่ชบั้งคับอนุญาตใหแ้ก ่Cathay  

C. Cathay Pacific อาจก าหนดใหผู้ช้นะรางวัลเขา้ร่วมในกจิกรรมประชาสัมพันธแ์ละงานกจิกรรมสง่เสรมิการ
ขายทีส่ง่เสรมิผลติภัณฑข์อง Cathay Pacific ตามทีส่มควร 

 
 

9. กำรใชข้อ้มูลสว่นบคุคล 
 

เพือ่จุดประสงคข์องแคมเปญนี้ Cathay Pacific จะเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลต่าง ๆ จากผูเ้ขา้ร่วม 

Cathay Pacific จะใชข้อ้มูลนีเ้พือ่จุดประสงคใ์นการระบุผูเ้ขา้ร่วมแต่ละท่าน และเพือ่จัดการการจัดการ
แจกบัตรโดยสาร การไม่ใหข้อ้มูลสว่นบุคคลตามทีร่อ้งขอ จะสง่ผลให ้Cathay Pacific ไม่สามารถ

ด าเนนิการหรอืยอมรับการเขา้ร่วมทีส่ง่มาหรอืมอบรางวัลทีเ่กีย่วขอ้ง เราอาจน าขอ้มูลสว่นบุคคลไปใชเ้พือ่

https://www.cathaypacific.com/cx/th_TH/membership/asia-miles.html


วเิคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมของเราและแนวโนม้ของตลาด รวมทัง้เพือ่ใหไ้ดร้ับขอ้มูลเชงิลกึอกี
ดว้ย ซึง่เราอาจน าไปใชเ้พือ่ปรับเปลีย่นประเภทของสนิคา้และขอ้เสนอต่าง ๆ ทีน่ าเสนอ โดยเป็นไปตาม 

Personal Data (Privacy) Ordinance ของฮอ่งกง ขอ้มูลสว่นบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมจะถูกใชเ้พือ่
วัตถุประสงคใ์นการสง่เสรมิการขายโดยไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ตัวเท่านัน้ โดยอยู่ภายใตน้โยบายความ
เป็นสว่นตัวและขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ Cathay Pacific ขอ้มูลสว่นบุคคลบางอย่างทีเ่ก็บรวบรวมใน
ระหว่างการลงทะเบยีนการแจกบัตรโดยสารนี้ จะเปิดเผยหรอืถา่ยโอนไปยัง Airport Authority Hong 

Kong เพือ่การตรวจตดิตามหรอืการยนืยันการแจกบัตรโดยสารที่ไดร้ับการสนับสนนุ ขอ้มูลสว่นบุคคลจะ
ถูกแบ่งปันกับ Airport Authority Hong Kong เพือ่จุดประสงคท์างกฎหมายและการบรหิารจัดการ เชน่ 
วัตถุประสงคด์า้นการบัญชแีละการตรวจสอบ นอกจากนี้ ขอ้มูลสว่นบุคคลอาจถูกแบ่งปันกับ Airport 

Authority Hong Kong เพือ่ยนืยันคุณสมบัตขิองผูช้นะในการแลกรับรางวัล ขอ้มูลสว่นบุคคลจะถูกเก็บไว ้
นานเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่จุดประสงคใ์นการด าเนนิการ ผูเ้ขา้รว่มแต่ละท่านยนืยันว่าผูเ้ขา้ร่วมไดอ้่านและ
ท าความเขา้ใจนโยบายความเป็นสว่นตัวและความปลอดภัยของขอ้มูล (Data Privacy and Security 

Policy) ของ Cathay Pacific Airways Limited อย่างครบถว้น และยนิยอมให ้Cathay Pacific ใช ้ 
(รวมถงึการโอนใด ๆ) ขอ้มูลสว่นบุคคลของตนเพือ่วัตถุประสงคใ์นการแจกบัตรโดยสารนี้ ส าหรับนโยบาย
ความเป็นสว่นตัวของบรษัิท โปรดดูที:่ https://www.cathaypacific.com/cx/th_TH/legal-and-

privacy/customer-privacy-policy.html 
  

 

10. กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั 
 

การแจกบัตรโดยสารนีแ้ละขอ้ก าหนดและเงือ่นไขจะอยู่ภายใตบั้งคับกฎหมายของฮอ่งกง และศาลของ
ฮ่องกงจะมเีขตอ านาจศาลแต่ผูเ้ดยีวในการทีจ่ะจัดการกับทุกเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการแจกบัตรโดยสารและ

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการแจกดังกล่าว ความไม่ถูกตอ้ง ผดิกฎหมาย หรอืการไม่สามารถบังคับใชไ้ด ้
บางสว่นใด ๆ ในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี้ จะไม่สง่ผลกระทบต่อขอ้ทีเ่หลอืของขอ้ก าหนดและเงือ่นไข
เหล่านี้ ซึง่จะมผีลบังคับใชอ้ย่างเต็มที ่ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี้เขยีนขึน้เป็นภาษาองักฤษและอาจมกีาร
แปลเป็นภาษาอืน่ ๆ ในกรณีทีม่คีวามไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปลของหนังสอืแจง้
นี้ ใหถ้อืว่าฉบับภาษาอังกฤษมผีลเหนือกว่า 

 

 
 

ปรับปรุงล่ำสดุ 10 พฤษภำคม 2566 
  

หมายเหตุ 1 Cathay, Cathay Pacific หมายถงึ Cathay Pacific Airways Limited, Cathay Holidays Limited 
(และบรษิทัในเครอื) 
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