
เง่ือนไขการลงทะเบียนรับของพรีเมี่ยม ลมิิเต็ด เอดิช่ัน จาก Game of Thrones  

• เฉพาะลูกคา้เอไอเอสท่ีซ้ือ Samsung Galaxy S10, S10+ และ S10e  จากเวบ็ไซต ์AIS Online Store  เอไอ

เอสช็อป และร้านเทเลวซิ ในวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562  

• ลงทะเบียนรับของพรีเม่ียม ลิมิเตด็ เอดิชัน่ จาก Game of Thrones  มูลค่า 999 บาท ไดท้าง 

www.ais.co.th/aisplay/gots8boxset ในระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2562 – 30 เมษายน 2562  

• จ  ากดัจ านวน 3,000 ช้ิน และจ ากดัสิทธ์ิลูกคา้ 1 หมายเลขโทรศพัทไ์ดรั้บ  1 สิทธ์ิเท่านั้น ลงทะเบียนก่อนมี

สิทธิก่อน 

• ผูไ้ดรั้บของพรีเม่ียม ลิมิเตด็ เอดิชัน่ จาก Game of Thrones ตอ้งเป็นผูจ้ดทะเบียนหรือแสดงตนเป็น

ผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายเอไอเอสและยงัคงสถานะการใชบ้ริการเครือข่ายเอไอเอสจนถึงวนัท่ีไดรั้บของพรีเม่ียม 

ลิมิเตด็ เอดิชัน่ จาก Game of Thrones 

• บริษทัฯ จะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บของพรีเม่ียม ลิมิเตด็ เอดิชัน่ จาก Game of Thrones ทาง 

www.ais.co.th/aisplay/gots8boxset  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยแบ่งเป็น 4 รอบดงัน้ี 

-ลูกคา้ท่ีลงทะเบียน ในระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2562 - 8 เมษายน 2562 ประกาศรายช่ือในวนัท่ี 10 

เมษายน 2562 

-ลูกคา้ท่ีลงทะเบียน ในระหวา่งวนัท่ี 9 เมษายน 2562 - 17 เมษายน 2562 ประกาศรายช่ือในวนัท่ี 19 

เมษายน 2562 

-ลูกคา้ท่ีลงทะเบียน ในระหวา่งวนัท่ี 18 เมษายน 2562 – 22 เมษายน 2562 ประกาศรายช่ือในวนัท่ี 

24 เมษายน 2562 

-ลูกคา้ท่ีลงทะเบียน ในระหวา่งวนัท่ี 23 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562 ประกาศรายช่ือในวนัท่ี 3 

พฤษภาคม 2562 

• บริษทัฯ จะจดัส่งของพรีเม่ียม ลิมิเตด็ เอดิชัน่ จาก Game of Thrones ทางไปรษณียต์ามท่ีอยูท่ี่ไดใ้หไ้วข้ณะ

ลงทะเบียน ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัประกาศรายช่ือแต่ละรอบ 

• พนกังานและญาติพนกังาน บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (เอไอ

เอส) รวมถึงบริษทัในเครือเอไอเอส และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมน้ีไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนและ

ไดรั้บของพรีเม่ียม ลิมิเตด็ เอดิชัน่ จาก Game of Thrones น้ี 



 

วธีิร่วมกจิกรรม Game of Thrones The Final Season Exclusive Screening by AIS 

1. เขา้ร่วมกิจกรรมน้ีไดท้าง www.ais.co.th/aisplay/gots8boxset  

2. เพียงระบุขอ้ความวา่ตวัละครไหนของ Game of Thrones ท่ีคุณชอบมากท่ีสุด พร้อมเหตุผลท่ีโดนใจ

คณะกรรมการ 

3. ขอ้ความท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากคณะกรรมการจะไดรั้บสิทธ์ิเขา้ชมซีรีส์ Game of Thrones The Final 

Season มูลค่ารางวลัละ 950 บาท จ านวน 10 รางวลั รางวลัละ 2 ท่าน 

4. ร่วมสนุกกบักิจกรรมน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. 2562 เวลา 10.00น. - 8 เม.ย. 2562 เวลา 24.00 น. 

 

เง่ือนไขการเข้าร่วมกจิกรรม Game of Thrones The Final Season Exclusive Screening by AIS 

• ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งเป็นผูจ้ดทะเบียนหรือแสดงตนใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่ายเอไอเอส และซ้ือ 

Samsung Galaxy S10, S10e , S10+ จากเวบ็ไซต ์AIS Online Store เอไอเอสช็อป หรือร้านเทเลวซิ ในวนัท่ี 1 

เม.ย. 2562 – 8 เม.ย. 2562 และยงัคงสถานะการใชบ้ริการเครือข่ายเอไอเอส ณ วนัท่ีประกาศรายช่ือผูไ้ดก้าร

คดัเลือก 

• เขา้ร่วมกิจกรรมน้ีไดท้าง www.ais.co.th/aisplay/gots8boxset โดยเขียนขอ้ความพร้อมเหตุผลตั้งแต่วนัท่ี 1 

เม.ย. 2562 เวลา 10.00น. - 8 เม.ย. 2562 เวลา 24.00 น.  

• จ ากดัจ านวนสิทธ์ิ ผูร่้วมกิจกรรม1 ท่าน สามารถเขียนขอ้ความพร้อมเหตุผลได/้ 1 สิทธ์ิเท่านั้น 

• คณะกรรมการจะพิจารณาคดัเลือกขอ้ความและเหตุผล ในวนัท่ี 9 เม.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอไอ

เอส 1 เลขท่ี 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

• ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บคดัเลือกในวนัท่ี 10 เม.ย. 2562 เวลา 17.00 น. ท่ี www.ais.co.th/aisplay/gots8boxset  

• ผูไ้ดรั้บคดัเลือก จะไดรั้บการติดต่อกลบัจากเจา้หนา้ท่ี AIS ภายในวนัท่ี 12 เม.ย. 2562 โดยจะตอ้งแจง้ขอ้มูล

ดงัต่อไปน้ี 

  - ช่ือ – นามสกุล  

  - หมายเลขโทรศพัทเ์ครือข่าย AIS ท่ีสามารถติดต่อได ้ 



         หากบริษทัฯ ไม่สามารถติดต่อผูไ้ดรั้บคดัเลือกได ้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่สละ

สิทธ์ิ และบริษทัฯ จะมอบรางวลัใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บคดัเลือกในล าดบัถดัไป 

• ผูไ้ดรั้บรางวลัไม่สามารถโอนสิทธ์ิการเขา้ร่วมงานให้แก่บุคคลอ่ืนได ้ในวนัท่ีเขา้ร่วมงาน ผูไ้ดรั้บรางวลั

ตอ้งแสดงหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่ายเอไอเอส พร้อม Samsung Galaxy S10, S10+ หรือ S10e และ

แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน เพื่อยนืยนัวา่เป็น ผูไ้ดรั้บรางวลัจริงเท่านั้น โดยหากบริษทัฯ พบวา่ผูไ้ดรั้บ

รางวลัจ าหน่าย หรือโอนสิทธ์ิใหแ้ก่บุคคลอ่ืนไม่วา่กรณีใดๆ หรือมีบุคคลอ่ืนๆ เขา้รับสิทธ์ิแทนผูไ้ดรั้บ

รางวลั บริษทัฯ จะด านินการตดัสิทธิการเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีทนัที และจะตดัสิทธิการเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ 

ของบริษทัฯ ดว้ย 

• พนกังานและญาติพนกังาน บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (เอไอ

เอส) รวมถึงบริษทัในเครือเอไอเอส และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมน้ีไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ร่วม

กิจกรรมและไดรั้บของรางวลัจากกิจกรรมน้ี  

• หากคณะกรรมการพบวา่ผูใ้ดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตดัสิทธ์ิในการรับรางวลั

ทนัที โดยจะมอบของรางวลัใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บคดัเลือกในล าดบัถดัไป 

• ผูร่้วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธ์ิไดรั้บรางวลัเพียงรางวลัเดียวเท่านั้น หากพบวา่มีช่ือ-นามสกุลซ ้ ากนั บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิมอบของรางวลัใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บคดัเลือกในล าดบัถดัไป 

• ผูร่้วมกิจกรรมโปรดใชข้อ้ความดว้ยถอ้ยค าสุภาพไม่ขดัต่อกฎหมายและศีลธรรมอนัดีของประชาชน หาก

พบขอ้ความผดิกฎหมาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม  คณะกรรมการจะตดัสิทธิในการเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีทนัที  

• ของรางวลัท่ีไดรั้บไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได ้หรือของรางวลัอ่ืนได ้และไม่มีการจ่ายเงินเป็น

ส่วนประกอบ 

• การตดัสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและส้ินสุด 

 


