BIGLIFE Sdn. Bhd. (ชื่อเดิม BIG Loyalty Sdn. Bhd.)(“BIG”)

ข้ อกำหนดและเงื่อนไข “กิจกรรม 816 สำหรับธนำคำร - โอนคะแนนและรับ 50% Bonus BIG Points
พร้ อมลุ้นรำงวัลห้ องพักโรงแรมที่ญ่ ปี ุ่ น!”
1. กิจกรรม “816 สำหรับธนำคำร - โอนคะแนนและรับ 50% Bonus BIG Points พร้ อมลุ้นรำงวังห้ องพักโรงแรมทีญ
่ ี่ปนุ่ ”
(“กิจกรรม”) ถูกร่วมจัดขึ ้นโดยบริษัท BIGLIFE Sdn. Bhd. ชื่อเดิม BIG Loyalty Sdn และ Think BIG Digital Sdn. Bhd
(“BIG”) (“ผู้จดั ”)
2. เมื่อเข้ ำร่ วมในกิจกรรมนี ้แล้ ว ย่อมหมำยควำมว่ำผู้เข้ ำร่ วมทังหมด
้
(“ผู้เข้ ำร่ วม”) ได้ อ่ำน ทำควำมเข้ ำใจและตกลงยินยอมที่จะ
มีพนั ธะสัญญำกับข้ อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี ้ ดังที่ได้ กล่ำวไว้ ในหนังสือฉบับนี ้และในข้ อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ใด ๆ ซึง่ กำหนดขึ ้นโดยผู้จดั (หำกมีอยู่) รวมไปถึงคำตัดสินของผู้จดั ในทุกประเด็นที่มีควำมเกี่ยวข้ อง
3. กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี ้เปิ ดให้ สมำชิก BIG ทุกท่ำนที่ถือบัตรเครดิต และ/หรื อ บัญชีซื ้อขำยที่ถกู ต้ องที่ออกโดยพันธมิตรของผู้
จัดในรำยกำรตำมประเทศที่เกี่ยวข้ องด้ ำนล่ำง (“พันธมิตรของผู้จดั “)
(A) ประเทศมำเลเซีย
(i) Affin Bank Berhad,
(ii) Alliance Bank Berhad,
(iii) AmBank (M) Berhad and AmBank Islamic Berhad,
(iv) CIMB Bank Berhad,
(v) Citibank Berhad,
(vi) Hong Leong Bank Berhad,
(vii) Maybank Berhad,
(viii) Public Bank Berhad,
(ix) Rakuten Trade Sdn Bhd,
(x) Standard Chartered Bank Malaysia Berhad,
(xi) RHB Bank Berhad,
(xii) HSBC Bank Malaysia Berhad,
(xiii) RHB Investment Bank,
(xiv) UOB Bank Berhad,
(B) ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
(i) Asia United Bank,
(ii) Bank of the Philippines Islands,
(iii) Rizal Commercial Banking Corporation,
(iv) Security Bank,
(v) East West Bank,
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(vi) Maybank Philippines, and
(vii) Bank of Commerce
(C) ประเทศไทย
(i) บริษัท อยุธยำแคปปิ ตอลเซอร์ วิสเซส จำกัด
(ii) ธนำคำรซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
(iii) ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
(iv) บริษัท บัตรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด
(v) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
(vi) ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
(vii) ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
(viii) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
(ix) ธนำคำกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (ยกเว้ นบัตรเครดิตแอร์ เอเชีย ธนำคำรกรุงเทพ)
(D) ประเทศอินโดนีเซีย
(i) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk,
(ii) PT Bank ICBC Indonesia,
(iii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,
(iv) PT Bank Mega, Tbk,
(v) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
(vi) PT Bank CIMB Niaga Tbk,
(vii) PT Bank OCBC NISP, Tbk,
(viii) PT Bank Panin, Tbk,
(ix) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk,
(x) Standard Chartered Bank Indonesia,
(xi) PT Bank Maybank Indonesia,
(xii) PT Shinhan Indo Finance,
(xiii) Citibank, NA Indonesia, and
(xiv) PT Bank Central Asia, Tbk
(E) ประเทศจีนและอื่นๆ
(i) Industrial and Commercial Bank of China Peony Credit Card Center (ICBC),
(ii) Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd (SPDB),
(iii) Shenzhen Wanlitong Internet Information Technology Co., Ltd (Ping An Wanlitong),
(iv) Cathay United Bank Co., Ltd.,
(v) Taipei Fubon Bank,
(vi) KEB Hana Card Co. Ltd
(vii) Commonwealth Bank of Australia
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(viii) Bank Islam Brunei Darussalam Bhd (BIBD),
(ix) Standard Chartered Bank (Brunei),
(x) Citibank Singapore Limited, and
(xi) DBS Bank Ltd (Singapore)
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรที่จะเข้ ำร่วมกิจกรรมนี ้ได้ กอปรเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขกำรเข้ ำร่วมรำยกำร กำรลงทะเบียนเพื่อ และ/หรื อ
เข้ ำร่วมในกิจกรรมนี ้ ให้ ถือว่ำเป็ นกำรยอมรับเงื่อนไขในกำรเข้ ำร่วมรำยกำร กำรตกลงยอมรับข้ อกำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนี ้
5. กิจกรรมนี ้มีผลนับตั ้งแต่วนั ที่ 16 สิงหำคม 2562 เวลำ 00.00 น. (GMT +8) ถึงวันที่ 16 กันยำยน 2562 เวลำ 23.59 (GMT +8)
(“ระยะเวลำกิจกรรม”) โดยผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ ไขหรื อขยำยระยะเวลำของกิจกรรมตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้
ทรำบล่วงหน้ ำ
6. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ ำร่วมกับกิจกรรม จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้ (“เงื่อนไขกำรเข้ ำร่วมกิจกรรม”)
a) จะต้ องเป็ นสมำชิก BIG อยู่ก่อนแล้ ว (ได้ สมัครและลงทะเบียนเป็ นสมำชิกภำยใต้ โปรแกรมสมำชิกและของรำงวัล
บริ หำรจัดกำรโดย BIG ในชื่อว่ำ “BIG Loyalty”) และมีหมำยเลขกำรลงทะเบียนอันถูกเรี ยกว่ำ “BIG Member ID” ที่
ออกโดย BIG ในขณะที่เข้ ำร่วมกิจกรรม
b) โอนคะแนนพัน ธมิตรของผู้จัด (rewards points) เป็ น คะแนน BIG Points ยอดขัน้ ต่ ำ ที่ 1,000 BIG Points / ครั ง้ ใน
อัตรำส่วนกำรแปลงที่กำหนดโดยพันธมิตรของผู้จัด ในช่วงระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมโดยติดต่อพันธมิตรของผู้จดั ที่
เกี่ยวข้ อง
c) ภำยใต้ กำรโอนคะแนนขันต
้ ่ำ 1,000 BIG Points / ครัง้ ผู้เข้ ำร่ วมจะมีสิทธิ์รับโบนัส BIG Points เพิ่มอีก 50% (“Bonus
BIG Points”) นอกเหนือจำกคะแนน BIG ที่ได้ รับตำมธุรกรรมกำรโอนคะแนน (“BIG Points ปกติ”) โดยมีคะแนนโบนัส
สูงสุด ต่อกำรทำธุรกรรมหนึ่งครัง้ คือ 20,000 BIG Points
d) ทุกกำรโอนคะแนน 1,000 BIG Points จำกกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี ้ในช่วงระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม ผู้เข้ ำร่วมจะได้ รับ
หนึ่ง (1) สิทธิ์ ในกำรชิงรำงวัลตำมที่ได้ นำเสนอด้ ำนล่ำง ("รำงวัล") ซึง่ สนับสนุนโดย Agoda Company Pte. Ltd &
โรงแรมที่แจ้ งตำมลำดับด้ ำนล่ำง;
รำงวัลห้ องพัก
• รำงวัลที่หนึ่ง (1) ทีพ่ กั 2 คืนที่โรงแรม East 21 โตเกียว
• รำงวัลที่สอง (2) ทีพ่ กั 2 คืนที่ The Park Front Hotel at Universal Studios Japan™ โอซำก้ ำ
• รำงวัลที่สำม (3) ทีพ่ กั 2 คืนที่ Vessel Hotel Campana Susukino เมืองซัปโปโร
• รำงวัลที่สี่ (4) ทีพ่ กั ฟรี 2 คืนที่ Miyako Hotel Hakata ฟุกโุ อกะ
ผู้โชคดีจะถูกเลือกแบบสุ่มหลังจำกสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม โดยผู้เข้ ำร่ วมแต่ละคนสำมำรถมีสิทธิ์รับรำงวัลได้
เพียงครัง้ เดียวตลอดช่วงระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม ผู้ชนะของกำรจัดกิจกรรมอื่น ๆ และ / หรื อกิจกรรมที่จดั ขึ ้นโดยผู้จดั
ในช่วงระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมนีจ้ ะไม่มีสิทธิ์ได้ รับรำงวัลจำกกิจกรรมนี ้ ในกรณีที่ผ้ เู ข้ ำร่ วมถูกคัดเลือกให้ ได้ รับรำงวัล
หลำยรำงวัลจำกกำรจัดกิจกรรมที่จัดโดยผู้จัด ผู้เข้ ำร่ วมมีสิทธิ์ที่จะได้ รับรำงวัลที่ประกำศให้ เป็ นผู้โชคดีในครัง้ แรก
เท่ำนันโดยเป็
้
นไปตำมดุลยพินิจของผู้จดั ผู้โชคดีจะได้ รับกำรประกำศชื่อหลังจำกสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมทีห่ น้ ำ
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Facebook ของ AirAsia BIG หรื อทำงกำรสื่อสำรอื่นใดที่ผ้ จู ดั เห็นว่ำเหมำะสม ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในเลือกผู้โชคดีท่ำนอืน่
แทนหำกผู้โชคดีท่ำนเดิมไม่สำมำรถติดต่อได้ หลังจำกผู้จดั ได้ พยำยำมติดต่อภำยในสำม (3) ครัง้ ผ่ำนกำรสื่อสำรใด ๆ ที่
ผู้จดั เห็นว่ำเหมำะสม รำงวัลนี ้ใช้ ได้ สำหรับกำรเข้ ำพักระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน 2562 จนถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
เท่ำนัน้
7. กิจกรรมนี ้ใช้ ได้ สำหรับลูกค้ ำทังหมดของพั
้
นธมิตรของผู้จดั ที่มีรหัสสมำชิก BIG Member และปฎิบตั ิตำมข้ อกำหนดของกิจกรรม
นี ้ทังหมด
้
8. เฉพำะกำรโอนคะแนนที่ประสบควำมสำเร็จในช่วงระยะเวลำกิจกรรมเท่ำนันที
้ ่จะถือว่ำมีสิทธิ์เข้ ำร่วมรับรำงวัล กำรโอนคะแนนที่
พร้ อมธุรกรรมกำรแลกรำงวัลไม่สำเร็จจะถูกตัดสิทธิ์จำกกิจกรรมนี ้
9. พนักงำน / ลูกจ้ ำง ของผู้จดั และพันธมิตรของผู้จดั ครอบครัวและญำติของพวกเขำ และ ซัพพลำยเออร์ เอเจนซี่โฆษณำและ /
หรื อผู้โฆษณำและผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมนี ้ จะได้ รับกำรยกเว้ นจำกกำรเข้ ำร่วมในกิจกรรมนี ้
10. คะแนน BIG Points ปกติและ / หรื อ Bonus BIG Points จะถูกโอนเข้ ำบัญชี BIG ของผู้เข้ ำร่ วมที่มีสิทธิ์ภำยใน 90 วันทำกำร
หลังจำกสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม (หรื อช่วงเวลำอื่นใดก็ตำมที่ผ้ จู ดั งำนเห็นว่ำสมควร) ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับผู้จดั ได้ รับข้ อมูลที่
จำเป็ นทังหมด
้
11. กำรโอนคะแนนทังหมดตำมกิ
้
จกรรมนี ้อยู่ภำยใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรโอนคะแนนของพันธมิตรของผู้จดั ซึ่งปรำกฎอยู่ทีใน
หน้ ำ https://www.airasiabig.com/my/en/earn-redeem#pointconversion
12. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะตรวจสอบเพื่อยืนยันควำมถูกต้ องของผู้เข้ ำร่วม ณ เวลำใด ๆ ก็ตำมผู้เข้ ำร่วมตกลงยินยอม
ที่จะจัดเตรี ยมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนให้ แก่ผ้ จู ดั เมื่อได้ รับกำรร้ องขอโดยไม่มีข้อยกเว้ น คำตัดสินของผู้จดั ต่อข้ อพิพำทใด
ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมถื อเป็ นที่สิน้ สุด มีผลผูกพันภำยใต้ สถำนกำรณ์ ใด ๆ ก็ตำม โดยไม่มีสิทธิ์ อุทธรณ์ หรื อขอให้ มีกำร
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ทังสิ
้ ้น
13. ผู้เข้ ำร่ วมทังหมดยิ
้
นยอมให้ ผ้ จู ดั ใช้ รำยละเอียดของท่ำนทังหมดบนเว็
้
บไซต์ของผู้จดั Facebook และ / หรื อสื่อโซเชียลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมเผยแพร่หรื อทำกำรตลำดกิจกรรมนี ้ รวมถึงผลลัพธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
14. ไม่ว่ำด้ วยเหตุผลใด ถ้ ำกิจกรรมนี ้ไม่สำมำรถทำงำนได้ ตำมแผนที่วำงไว้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกำรปลอมแปลง กำรแทรกแซง
โดยไม่ได้ รับอนุญำต กำรทุจริ ต หรื อสำเหตุอื่นใดนอกเหนือจำกกำรควบคุมของผู้จดั ซึ่ง เป็ นกำรทุจริ ตหรื อส่งผลกระทบต่อกำร
บริ หำรงำน กำรดำเนินกำรที่เหมำะสมของกิจกรรมนี ้ ผู้จดั งำนขอสงวนสิทธิ์ในกำรใช้ ดลุ ยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในกำรยกเลิก ยุติ
ปรับเปลี่ยนหรื อระงับกิจกรรมนี ้
15. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ตำมดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในกำรตัดสิทธิ์ผ้ เู ข้ ำร่วมใด ๆ และ / หรื อเพื่อเพิกถอนหรื อริบรำงวัลจำก (i)
ผู้โชคดีใด ๆ และ / หรื อ (ii) คะแนน BIG Points ปกติและ / หรื อ Bonus BIG Points จำกผู้เข้ ำร่ วมใด ๆ หำกเชื่อว่ำผู้เข้ ำร่ วม

BIGLIFE Sdn. Bhd. (ชื่อเดิม BIG Loyalty Sdn. Bhd.)(“BIG”)

(ท่ำนเดียวหรื อร่วมกับผู้เข้ ำร่วมอื่น ๆ ) ดำเนินกำรหลอกลวงและ / หรื อกระทำกิจกรรมใด ๆ เพื่อรับคะแนน BIG Points ปกติและ
/ หรื อ Bonus BIG Points หรื อดำเนินกำรในกิจกรรมใด ๆ ที่เป็ นอันตรำยต่อกิจกรรมนี ้หรื อต่อผู้จดั
16. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำกำรยกเลิก ยุติ หรื อระงับกิจกรรม โดยทำกำรแจ้ ง และ/หรื อ บอกกล่ำวเหตุผลประกอบ
ใด ๆ ให้ ทรำบล่วงหน้ ำหรื อไม่ก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้ อสงสัย กำรยกเลิก กำรยุติ หรื อกำรระงับโดยผู้จดั ผู้เข้ ำร่วมไม่มีสิทธิ์ เรี ยกร้ อง
ขอค่ำเสียหำย หรื อค่ำทดแทนจำกผู้จดั ต่อควำมเสียหำย และ / หรื อควำมสูญเสียใด ๆ ที่ได้ รับ ทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อม อันเป็ น
ผลเนื่องมำจำกกำรยกเลิก กำรยุติ หรื อกำรระงับกิจกรรม
17. ผู้จดั งำนจะไม่รับผิดชอบต่อควำมล่ำช้ ำ สูญหำย ไม่สมบูรณ์ กำรส่งผิดพลำดล่ำช้ ำเสียหำย ระบบช้ ำ ระบบล่ม ไม่ว่ำจะเกิดจำก
ข้ อผิดพลำด กำรละเลย กำรแก้ ไขดัดแปลง กำรลบ กำรทำลำย กำรโจรกรรม หรื อกำรถูกทำลำยโดยวิธีใด ๆ ก็ตำม
18. ผู้จดั สำขำ ผู้เข้ ำร่ วม และบริ ษัทที่มีควำมเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กับกิจกรรมจะไม่ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำย (รวมถึง ควำมสูญเสีย
ทำงอ้ อม ควำมสูญเสียพิเศษ หรื อควำมสูญเสียที่มีผลตำมมำ หรื อกำรสูญเสียผลกำไร โดยไม่มีข้อจำกัด) ค่ำใช้ จ่ำย ควำม
เสียหำย กำรบำดเจ็บส่วนบุคคลหรื อกำรเสียชีวิตอันเนื่องมำจำกกำรได้ รับควำมทุกข์ทรมำรหรื อถูกกักกัน (ไม่ว่ำจะเกิดขึ ้นจำก
ควำมเพิกเฉยของบุคลใดหรื อไม่ก็ตำม) ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมนี ้ (กำรรับผิดเป็ นไปตำมข้ อจำกัดต่ำสุดตำมที่กฎหมำยได้ กำหนด
ไว้ )
19. ข้ อกำหนดและเงื่อนไขนี ้ มีผลเหนือกว่ำข้ อกำหนดเงื่อนไขหรื อข้ อกำหนดใด ๆ / ตัวแทนที่ไม่สอดคล้ องกันใด ๆ หรื อ สื่อส่งเสริม
กำรขำยหรื อโฆษณำอื่นที่เกี่ยวกับกิจกรรมนี ้
20. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง (รวมถึงรำงวัลใด ๆ ) ลบทิ ้ง หรื อเพิ่มข้ อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ (ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน)
เป็ นครัง้ ครำวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมทรำบล่วงหน้ ำ
21. กำรโอนคะแนนทังหมดถื
้
อว่ำเป็ นทรัพย์สินของผู้จดั ข้ อมูลที่ผ้ เู ข้ ำร่วมให้ จะถูกใช้ โดยผู้จดั เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกิจกรรม
นี ้ ผู้จดั อำจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ ำร่วมไปยังผู้รับเหมำและตัวแทนเพื่อช่ วยในกำรดำเนินกิจกรรมนี ้
22. ข้ อกำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนีอ้ ำจได้ รับแปลเป็ นภำษำอื่น ๆ ในกรณีที่มีควำมไม่สอดคล้ องตรงกันของข้ อกำหนดและเงื่อนไข
เหล่ำนี ้ในฉบับที่ได้ รับกำรแปล ให้ ถือตำมฉบับภำษำอังกฤษเป็ นหลัก
23. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้เข้ ำร่ วมในลักษณะใด ๆ และ / หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจกรรมนี ้ตำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของผู้จดั และถือว่ำผู้เข้ ำร่วมยินยอมให้ ใช้ โดยไม่มีกำรชำระเงิน
24. เมื่อคะแนนรำงวัล / คะแนนโปรแกรมลอยัลตีข้ องพันธมิตรของผู้จดั ถูกโอนเป็ นคะแนน BIG Points แล้ ว คะแนนที่โอนแล้ วนัน้
จะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงยกเลิกหรื อโอนกลับเป็ นคะแนนรำงวัล / คะแนนโปรแกรมลอยัลตี ้ของพันธมิตรของผู้จดั
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25. รำงวัลใด ๆ / คะแนนโปรแกรมลอยัลตี ้ของพันธมิตรของผู้จดั และคะแนน BIG Points ไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนคืนหรื อแลกเปลีย่ น
เป็ นเงินสดได้ กำรใช้ คะแนน BIG Points ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรเป็ นสมำชิก BIG Member

