กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “ลุ้นช้ อปฟรี กบั การ์ นิเย่ไลท์ ไนท์”
ของรางวัล
• รางวัลที่ 1 Gift Card Central มูลค่า 100,000 บาท จานวน 1 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 100,000 บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ้ วน)
• รางวัลที่ 2 Gift Card Central มูลค่า 2,000 บาท จานวน 20 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 40,000 บาท (สีห่ มื่น
บาทถ้ วน)
รวมมูลค่ าของรางวัลทัง้ สิน้ 140,000 บาท (หนึง่ แสนสีห่ มื่นบาทถ้ วน)
วิธีการลงทะเบียนร่ วมสนุก
1. รับ 1 สิทธิ์ เมื่อซื ้อผลิตภัณฑ์ครี มบารุงผิวหน้ า Garnier สูตรใดก็ได้ (ยกเว้ นแบบซอง) 1 ชิ ้น ที่ Tops ทุกสาขา
โดยพิมพ์ GTAตามด้ วยเลขที่ใบเสร็ จรับเงิน 9 หลัก ส่งมาที่ 4712744 ตัวอย่างเช่น GTA123456789 ส่งมาที่
4712744
2. รับ 3 สิทธิ์ เมื่อซื ้อผลิตภัณฑ์ครี มบารุงผิวหน้ า การ์ นิเย่ไลท์ สูตรกลางคืน ขนาด 50 มล. 1 ชิ ้น ที่ Tops ทุก
สาขา โดยพิมพ์ GTBตามด้ วยเลขที่ใบเสร็ จรับเงิน 9 หลัก ส่งมาที่ 4712744 ตัวอย่างเช่น GTB123456789 ส่ง
มาที่ 4712744
3. เริ่ มส่ง SMS เพื่อร่วมสนุกได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 00.00 น.ของวันที่ 3 พฤษภาคม จนถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่ 30
พฤษภาคม 2560
4. ใช้ ได้ เฉพาะเครื อข่าย AIS, True และ DTAC ค่าบริ การครัง้ ละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
5. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมจะต้ องเก็บใบเสร็ จไว้ เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับรางวัล โดยวันที่ซื ้อสินค้ าที่ระบุในใบเสร็ จที่
ร่วมลงทะเบียน จะต้ องอยูใ่ นช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านัน้ และไม่สามารถรวมมูลค่าหลายใบเสร็ จได้ และ
สงวนสิทธิ์ 1 เลขที่ใบเสร็ จรับ 1 สิทธิ์สาหรับลูกค้ าที่ซื ้อครี มบารุงผิวหน้ า Garnier และ1 เลขที่ใบเสร็ จรับ 3
สิทธิ์สาหรับลูกค้ าที่ซื ้อครี มบารุงผิวหน้ า การ์ นิเย่ไลท์ สูตรกลางคืน ขนาด 50 มล. เท่านัน้ (ส่งซ ้าไม่ได้ )
ทังนี
้ ้ ผู้ร่วมสนุกจะต้ องทาตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้ วนเท่านัน้ ถ้ าทาตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบไม่วา่ จะกรณี
ใดๆ ก็ตาม ให้ ถือว่า สิทธิ์ของผู้ที่ได้ รับรางวัลเป็ นโมฆะ ทางบริ ษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

กาหนดการณ์ตา่ งๆ
วันลงทะเบียน
เวลา 00.00 น.- 23.59 น.

วันจับรางวัล
เวลา 14.00 น.

วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี
เวลา 15.00 น.

วันแจกรางวัล
เวลา 14.00 น.

วันที่ 3 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 60

วันที่ 5 มิถนุ ายน 60

วันที่ 23 มิถนุ ายน 60

วันที่ 30 มิถนุ ายน 60

เงื่อนไขในการรับรางวัล
1. บริ ษัทฯจะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่ใบเสร็ จของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็ นชิ ้นส่วน แล้ วรวบรวม
ชิ ้นส่วนทังหมดมาจั
้
บรางวัล โดยใช้ วิธีโยนขึ ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่นา่ เชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ ้นส่วนต่อ
หน้ าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ ได้ รับรางวัลตามที่กาหนดไว้
2. บริ ษัทฯ จะทาการจับรางวัล ณ บ้ านเลขที่ 18/200 หมู่ที่6 ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะ
ทาการจับรางวัล เวลา 14.00 น.ของวันที่ 5 มิถนุ ายน 2560
3. เมื่อจับรางวัลเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัท โมบาย คอนเน็ค จากัด (ตัวแทนของบริ ษัท ลอรี อลั ฯ) จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่
ได้ รับรางวัล ตามหมายเลขที่ใช้ ส่ง SMS เข้ ามาร่วมกิจกรรม เพือ่ แจ้ งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป โดยจะเริ่ มทาการ
ติดต่อผู้โชคดีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 6 มิถนุ ายน – วันที่ 21 มิถนุ ายน 2560 (ยกเว้ นวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) หาก
ไม่สามารถติดต่อได้ จะดึงรายชื่อลาดับสารองขึ ้นมาแทน (ลาดับสารองเรี ยงตามลาดับตอนจับรางวัล)
4. ก่อนการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้ องส่งสาเนาบัตรประชาชน และ ใบเสร็ จรับเงินที่มีรายการซื ้อสินค้ าที่ร่วมรายการ (กรณี
จัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ต้ องระบุสถานที่จดั ส่งของรางวัลให้ ชดั เจน) แฟกซ์มาที่ 02-967-7043 หรื อทาง email:
janjira.c@mobileconnect.co.th หรื อ ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อยืนยันความถูกต้ องก่อนการรับรางวัลภายในวันที่
21 มิถนุ ายน 2560 (ช่องทางการส่งเอกสารตามที่ผ้ โู ชคดีสะดวก)
5. บริ ษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/ Garnierthailand เวลา 15.00 น.ของ
วันที่ 23 มิถนุ ายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ 0-2938-3878 (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)
6. บริ ษัท โมบาย คอนเน็ค จากัด จะมอบรางวัลแก่ผ้ โู ชคดีหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้โชคดีที่ได้ รับ
รางวัลจะต้ องมารับรางวัลด้ วยตัวเอง และ/หรื อ จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สถานที่รับรางวัล ณ บริ ษัท โมบาย คอนเน็ค
จากัด เลขที่ 1111/84 ถนนลาดพร้ าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ตังแต่
้ เวลา 14.00 น.ของวันที่ 30
มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป หรื อ ภายใน 30 วัน นับจากวันแจกรางวัล (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.ยกเว้ น
วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

7. ผู้โชคดีที่ได้ รับรางวัลต้ องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้ องนาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง หรื อบัตรข้ าราชการตัว
จริ งพร้ อมสาเนา, สาเนาทะเบียนบ้ าน มาแสดงพร้ อมใบเสร็ จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็ จที่ได้ รับรางวัล และอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
จะต้ องไม่มีการดัดแปลง แก้ ไข ทาซ ้ารอยตัวพิมพ์เดิม หรื อการทาการใดๆเพื่อให้ ได้ มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็ นโมฆะและไม่
มีสทิ ธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริ ษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้ กบั รายชื่อสารองลาดับถัดไป
7.1 กรณีเป็ นเด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปี ต้ องมีสาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้ วย
7.2 กรณีมอบอานาจ ให้ ทาหนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ใช้ เอกสารสาเนาทะเบียนบ้ าน, สาเนา
บัตรประชาชนของผู้ที่ได้ รับรางวัล พร้ อมใบเสร็ จที่ได้ รับรางวัล และนาสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจแนบมา
ด้ วย
8. พนักงาน บริ ษัทและครอบครัว ของ บริ ษัท ลอรี อลั (ประเทศไทย) จากัด และ บริ ษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสทิ ธิ์เข้ าร่วมรายการนี ้
9. ตลอดระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้โชคดี1ท่านหรื อ 1 เบอร์ มือถือต่อ 1 บัตรประชาชนที่ได้ รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล มีสทิ ธิ์
ได้ รับรางวัลที่มีมลู ค่าสูงสุดได้ เพียงรางวัลเดียวเท่านัน้ โดยของรางวัลไม่สามารถแลกเปลีย่ นเป็ นเงินสด หรื อสิง่ ของอื่นใดได้
และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ ผ้ อู ื่นได้
10. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสารองไว้ ใช้ ในกรณีที่ผ้ โู ชคดีมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนในการขอรับรางวัล และไม่
สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ ภายในระยะเวลาที่ทางบริ ษัทฯ กาหนดไว้
11. ผู้โชคดีที่ได้ รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ ้นไปต้ องชาระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคาสัง่
กรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
12. ผลการจับรางวัลและคาตัดสินของ บริ ษัท ลอรี อลั (ประเทศไทย) จากัด ถือเป็ นเด็ดขาดและสิ ้นสุด
13. บริ ษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้ าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายนี ้ ได้ ตกลงยอมรับ
ข้ อกาหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี ้ทุกประการ
14. ผู้โชคดีที่ได้ รับรางวัลอนุญาตให้ ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมทุกขันตอน
้
พร้ อมทังอนุ
้ ญาตให้ บริ ษัท ลอรี อลั
(ประเทศไทย) จากัด นาชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้ าผู้ได้ รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้ รับรางวัล
ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้ ในสือ่ ทุกชนิด โดยไม่มีคา่ ตอบแทนใดๆทังสิ
้ ้น ไม่วา่ จะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
15. สงวนสิทธิ์การเข้ าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยเท่านัน้ โดยต้ องมีอายุ
ไม่ต่ากว่า 10 ปี

