กำหนดกำรณ์ต่ำงๆ
วันลงทะเบียน
เวลำ 00.00 น.- 23.59 น.

วันจับรำงวัล
เวลำ 14.00 น.

วันประกำศรำยชื่อผูโ้ ชคดี
เวลำ 15.00 น.

วันแจกรำงวัล
เวลำ 14.00 น.

วันที่ 17 สิ งหำคม 60 - 20 กันยำยน 60

วันที่ 26 กันยำยน 60

วันที่ 11 ตุลำคม 60

วันที่ 17 ตุลำคม 60

เงื่อนไขในการรับรางวัล
1. บริ ษทั ฯจะจัดพิมพ์หมำยเลขโทรศัพท์ และเลขที่ใบเสร็ จของผูร้ ่ วมรำยกำรลงบนกระดำษ ตัดเป็ นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมำ
จับรำงวัล โดยใช้วธิ ีโยนขึ้นบนอำกำศ และเชิญผูท้ รงคุณวุฒิที่น่ำเชื่อถือ แขกผูม้ ีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้ำคณะกรรมกำรและสักขีพยำนเพื่อให้
ได้รับรำงวัลตำมที่กำหนดไว้
2. บริ ษทั ฯ จะทำกำรจับรำงวัล ณ บ้ำนเลขที่ 18/200 หมูท่ ี่6 ตำบลคลองสำม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี โดยจะทำกำรจับรำงวัล เวลำ
14.00 น.ของวันที่ 26 กันยำยน 2560
3. เมื่อจับรำงวัลเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั โมบำย คอนเน็ค จำกัด (ตัวแทนของบริ ษทั ลอรี อลั ฯ) จะติดต่อกลับไปยังผูโ้ ชคดีที่ได้รับรำงวัล ตำม
หมำยเลขที่ใช้ ส่ง SMS เข้ำมำร่ วมกิจกรรม เพื่อแจ้งรำยละเอียดในกำรรับรำงวัลต่อไป โดยจะเริ่ มทำกำรติดต่อผูโ้ ชคดีต้ งั แต่วนั ที่ 27 กันยำยน
2560 – วันที่ 9 ตุลำคม 2560 (ยกเว้นวันหยุดเสำร์ -อำทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หำกไม่สำมำรถติดต่อได้ จะดึงรำยชื่อลำดับสำรองขึ้นมำ
แทน (ลำดับสำรองเรี ยงตำมลำดับตอนจับรำงวัล)
4. ก่อนกำรรับรำงวัล ผูโ้ ชคดีจะต้องส่งสำเนำบัตรประชำชน และ ใบเสร็ จรับเงินที่มีรำยกำรซื้อสิ นค้ำที่ร่วมรำยกำร (กรณี จดั ส่งของรำงวัลทำง
ไปรษณี ย ์ ต้องระบุสถำนที่จดั ส่งของรำงวัลให้ชดั เจน) แฟกซ์มำที่ 02-967-7043 หรื อทำง email: janjira.c@mobileconnect.co.th หรื อ
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ เพื่อยืนยันควำมถูกต้องก่อนกำรรับรำงวัลภำยในวันที่ 9 ตุลำคม 2560 (ช่องทำงกำรส่งเอกสำรตำมที่ผโู ้ ชคดี
สะดวก)
5. บริ ษทั ฯ จะประกำศรำยชื่อผูท้ ี่ได้รับรำงวัลผ่ำนทำง https://www.facebook.com/ Garnierthailand เวลำ 15.00 น.ของวันที่ 11 ตุลำคม 2560
สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ 0-2938-3878 (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลำ 8.30 – 17.30 น.)
6. บริ ษทั โมบำย คอนเน็ค จำกัด จะมอบรำงวัลแก่ผโู ้ ชคดีหลังจำกประกำศรำยชื่อผูโ้ ชคดีเรี ยบร้อยแล้ว ผูโ้ ชคดีที่ได้รับรำงวัลจะต้องมำรับ
รำงวัลด้วยตัวเอง และ/หรื อ จัดส่งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียน สถำนที่รับรำงวัล ณ บริ ษทั โมบำย คอนเน็ค จำกัด เลขที่ 1111/84 ถนนลำดพร้ำว

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 ตั้งแต่เวลำ 14.00 น.ของวันที่ 17 ตุลำคม 2560 เป็ นต้นไป หรื อ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันแจก
รำงวัล (เฉพำะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลำ 9.00 – 17.00 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
7. ผูโ้ ชคดีที่ได้รับรำงวัลต้องมำติดต่อขอรับของรำงวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริ ง หรื อบัตรข้ำรำชกำรตัวจริ งพร้อมสำเนำ,
สำเนำทะเบียนบ้ำน มำแสดงพร้อมใบเสร็จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็ จที่ได้รับรำงวัล และอยูใ่ นสภำพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีกำรดัดแปลง แก้ไข
ทำซ้ ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรื อกำรทำกำรใดๆเพื่อให้ได้มำโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็ นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรำงวัล หำกหลักฐำนไม่ครบ ทำงบริ ษทั
ฯ จะมอบรำงวัลดังกล่ำว ให้กบั รำยชื่อสำรองลำดับถัดไป
7.1 กรณี เป็ นเด็กที่อำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ต้องมีสำเนำบัตรประชำชนของผูป้ กครองมำแสดงด้วย
7.2 กรณี มอบอำนำจ ให้ทำหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท ใช้เอกสำรสำเนำทะเบียนบ้ำน, สำเนำบัตรประชำชนของผู ้
ที่ได้รับรำงวัล พร้อมใบเสร็ จที่ได้รับรำงวัล และนำสำเนำบัตรประชำชนของผูร้ ับมอบอำนำจแนบมำด้วย
8. พนักงำน บริ ษทั และครอบครัว ของ บริ ษทั ลอรี อลั (ประเทศไทย) จำกัด และ บริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ รวมถึงบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้ำร่ วมรำยกำรนี้
9. ตลอดระยะเวลำกำรร่ วมสนุก ผูโ้ ชคดี1ท่ำนหรื อ 1 เบอร์มือถือต่อ 1 บัตรประชำชนที่ได้รับรำงวัลมำกกว่ำ 1 รำงวัล มีสิทธิ์ได้รับรำงวัลที่มี
มูลค่ำสูงสุดได้เพียงรำงวัลเดียวเท่ำนั้น โดยของรำงวัลไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรื อสิ่ งของอื่นใดได้ และไม่สำมำรถโอนสิ ทธิ์ให้ผอู ้ ื่น
ได้
10. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรจับรำงวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณี ที่ผโู ้ ชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในกำรขอรับรำงวัล และไม่สำมำรถติดต่อ
เพื่อรับรำงวัลได้ภำยในระยะเวลำที่ทำงบริ ษทั ฯ กำหนดไว้
11. ผูโ้ ชคดีที่ได้รับรำงวัลมูลค่ำ 1,000 บำทขึ้นไปต้องชำระภำษี ณ ที่จ่ำย 5% ของมูลค่ำของรำงวัล ตำมคำสัง่ กรมสรรพำกร ที่ ทป. 101/2544
12. ผลกำรจับรำงวัลและคำตัดสินของ บริ ษทั ลอรี อลั (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็ นเด็ดขำดและสิ้นสุด
13. บริ ษทั ฯ ถือว่ำผูร้ ่ วมสนุกทุกรำยที่เข้ำร่ วมรำยกำรระหว่ำงระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตำมกติกำ
และเงื่อนไขของกำรชิงรำงวัลนี้ทุกประกำร
14. ผูโ้ ชคดีที่ได้รับรำงวัลอนุญำตให้ทีมงำนฯ บันทึกภำพกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญำตให้บริ ษทั ลอรี อลั (ประเทศไทย)
จำกัด นำชื่อ-นำมสกุล และรำยละเอียดอื่นใดของลูกค้ำผูไ้ ด้รับรำงวัลรวมถึงภำพถ่ำยของผูท้ ี่ได้รับรำงวัล ออกเผยแพร่ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
ได้ในสื่ อทุกชนิด โดยไม่มีค่ำตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่วำ่ จะประกอบอำชีพใดๆ และไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
15. สงวนสิ ทธิ์กำรเข้ำร่ วมรำยกำรเฉพำะผูท้ ี่ถือสัญชำติไทย และมีภูมิลำเนำอยูใ่ นรำชอำณำจักรไทยเท่ำนั้น โดยต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 10 ปี

