เงื่อนไขการลงทะเบียนรับของพรีเมี่ยม ลิมิเต็ด เอดิชั่น จาก Game of Thrones
• เฉพาะลูกค้าเอไอเอสที่ซ้ื อ Samsung Galaxy S10, S10+ และ S10e จากเว็บไซต์ AIS Online Store เอไอ
เอสช็อป และร้านเทเลวิซ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562
• ลงทะเบียนรับของพรี เมี่ยม ลิมิเต็ด เอดิชนั่ จาก Game of Thrones มูลค่า 999 บาท ได้ทาง
www.ais.co.th/aisplay/gots8boxset ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 เมษายน 2562
• จากัดจานวน 3,000 ชิ้น และจากัดสิ ทธิ์ ลูกค้า 1 หมายเลขโทรศัพท์ได้รับ 1 สิ ทธิ์ เท่านั้น ลงทะเบียนก่อนมี
สิ ทธิ ก่อน
• ผูไ้ ด้รับของพรี เมี่ยม ลิมิเต็ด เอดิชนั่ จาก Game of Thrones ต้องเป็ นผูจ้ ดทะเบียนหรื อแสดงตนเป็ น
ผูใ้ ช้บริ การเครื อข่ายเอไอเอสและยังคงสถานะการใช้บริ การเครื อข่ายเอไอเอสจนถึงวันที่ได้รับของพรี เมี่ยม
ลิมิเต็ด เอดิชน่ั จาก Game of Thrones
• บริ ษทั ฯ จะประกาศรายชื่ อผูไ้ ด้รับของพรี เมี่ยม ลิมิเต็ด เอดิชนั่ จาก Game of Thrones ทาง
www.ais.co.th/aisplay/gots8boxset ตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยแบ่งเป็ น 4 รอบดังนี้
-ลูกค้าที่ลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 8 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อในวันที่ 10
เมษายน 2562
-ลูกค้าที่ลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2562 - 17 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อในวันที่ 19
เมษายน 2562
-ลูกค้าที่ลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2562 – 22 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อในวันที่
24 เมษายน 2562
-ลูกค้าที่ลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อในวันที่ 3
พฤษภาคม 2562
• บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งของพรี เมี่ยม ลิมิเต็ด เอดิชนั่ จาก Game of Thrones ทางไปรษณี ยต์ ามที่อยูท่ ี่ได้ให้ไว้ขณะ
ลงทะเบียน ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันประกาศรายชื่ อแต่ละรอบ
• พนักงานและญาติพนักงาน บจ. แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (เอไอ
เอส) รวมถึงบริ ษทั ในเครื อเอไอเอส และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์ ลงทะเบียนและ
ได้รับของพรี เมี่ยม ลิมิเต็ด เอดิชนั่ จาก Game of Thrones นี้

วิธีร่วมกิจกรรม Game of Thrones The Final Season Exclusive Screening by AIS
1. เข้าร่ วมกิจกรรมนี้ได้ทาง www.ais.co.th/aisplay/gots8boxset
2. เพียงระบุขอ้ ความว่าตัวละครไหนของ Game of Thrones ที่คุณชอบมากที่สุด พร้อมเหตุผลที่โดนใจ
คณะกรรมการ
3. ข้อความที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับสิ ทธิ์ เข้าชมซี รีส์ Game of Thrones The Final
Season มูลค่ารางวัลละ 950 บาท จานวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน
4. ร่ วมสนุกกับกิจกรรมนี้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 10.00น. - 8 เม.ย. 2562 เวลา 24.00 น.

เงื่อนไขการเข้ าร่ วมกิจกรรม Game of Thrones The Final Season Exclusive Screening by AIS
• ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต้องเป็ นผูจ้ ดทะเบียนหรื อแสดงตนใช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื อข่ายเอไอเอส และซื้ อ
Samsung Galaxy S10, S10e , S10+ จากเว็บไซต์ AIS Online Store เอไอเอสช็อป หรื อร้านเทเลวิซ ในวันที่ 1
เม.ย. 2562 – 8 เม.ย. 2562 และยังคงสถานะการใช้บริ การเครื อข่ายเอไอเอส ณ วันที่ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้การ
คัดเลือก
• เข้าร่ วมกิจกรรมนี้ได้ทาง www.ais.co.th/aisplay/gots8boxset โดยเขียนข้อความพร้อมเหตุผลตั้งแต่วนั ที่ 1
เม.ย. 2562 เวลา 10.00น. - 8 เม.ย. 2562 เวลา 24.00 น.
• จากัดจานวนสิ ทธิ์ ผูร้ ่ วมกิจกรรม1 ท่าน สามารถเขียนข้อความพร้อมเหตุผลได้/ 1 สิ ทธิ์ เท่านั้น
• คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกข้อความและเหตุผล ในวันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอไอ
เอส 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
• ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับคัดเลือกในวันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 17.00 น. ที่ www.ais.co.th/aisplay/gots8boxset
• ผูไ้ ด้รับคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ AIS ภายในวันที่ 12 เม.ย. 2562 โดยจะต้องแจ้งข้อมูล
ดังต่อไปนี้
- ชื่อ – นามสกุล
- หมายเลขโทรศัพท์เครื อข่าย AIS ที่สามารถติดต่อได้

หากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถติดต่อผูไ้ ด้รับคัดเลือกได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละ
สิ ทธิ์ และบริ ษทั ฯ จะมอบรางวัลให้แก่ผไู ้ ด้รับคัดเลือกในลาดับถัดไป
• ผูไ้ ด้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิ ทธิ์ การเข้าร่ วมงานให้แก่บุคคลอื่นได้ ในวันที่เข้าร่ วมงาน ผูไ้ ด้รับรางวัล
ต้องแสดงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื อข่ายเอไอเอส พร้อม Samsung Galaxy S10, S10+ หรื อ S10e และ
แสดงบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อยืนยันว่าเป็ น ผูไ้ ด้รับรางวัลจริ งเท่านั้น โดยหากบริ ษทั ฯ พบว่าผูไ้ ด้รับ
รางวัลจาหน่าย หรื อโอนสิ ทธิ์ ให้แก่บุคคลอื่นไม่วา่ กรณี ใดๆ หรื อมีบุคคลอื่นๆ เข้ารับสิ ทธิ์ แทนผูไ้ ด้รับ
รางวัล บริ ษทั ฯ จะดานินการตัดสิ ทธิ การเข้าร่ วมกิจกรรมนี้ทนั ที และจะตัดสิ ทธิ การเข้าร่ วมกิจกรรมอื่นๆ
ของบริ ษทั ฯ ด้วย
• พนักงานและญาติพนักงาน บจ. แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (เอไอ
เอส) รวมถึงบริ ษทั ในเครื อเอไอเอส และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าร่ วม
กิจกรรมและได้รับของรางวัลจากกิจกรรมนี้
• หากคณะกรรมการพบว่าผูใ้ ดมีพฤติกรรมส่ อไปในทางทุจริ ต คณะกรรมการจะตัดสิ ทธิ์ ในการรับรางวัล
ทันที โดยจะมอบของรางวัลให้แก่ผไู ้ ด้รับคัดเลือกในลาดับถัดไป
• ผูร้ ่ วมกิจกรรม 1 ท่าน มีสิทธิ์ ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-นามสกุลซ้ ากัน บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ มอบของรางวัลให้แก่ผไู ้ ด้รับคัดเลือกในลาดับถัดไป
• ผูร้ ่ วมกิจกรรมโปรดใช้ขอ้ ความด้วยถ้อยคาสุ ภาพไม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หาก
พบข้อความผิดกฎหมาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม คณะกรรมการจะตัดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมกิจกรรมนี้ทนั ที
• ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ หรื อของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็ น
ส่ วนประกอบ
• การตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นเด็ดขาดและสิ้ นสุ ด

