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

ข้ อกำหนดและเงื่อนไข
1. กิจกรรม “"#EarnBIGLiveBIG UGC (เนื ้อหาที่ผ้ ใู ช้ สร้ างขึ ้น) และการแข่งขัน 816 BIG World Contest” (“กิจกรรม”) ถูกจัดขึ ้น
โดยบริษัท BIGLIFE Sdn Bhd (ชื่อเดิม BIG Loyalty Sdn Bhd และ Think BIG Digital Sdn Bhd) (“BIG”) (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า
“ผู้จดั ”)
2. เมื่อเข้ าร่วมในกิจกรรมนี ้แล้ ว ย่อมหมายความว่าผู้เข้ าร่วมทังหมด
้
(“ผู้เข้ าร่วม”) ได้ อา่ น ทาความเข้ าใจและตกลงยินยอมที่จะมี
พันธะสัญญากับข้ อกาหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี ้ ดังที่ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือฉบับนี ้และในข้ อกาหนดและเงื่อนไขเพิม่ เติม ใด ๆ
ซึง่ กาหนดขึ ้นโดยผู้จดั (หากมีอยู)่ รวมไปถึงคาตัดสินของผู้จดั ในทุกประเด็นที่มคี วามเกี่ยวข้ อง
3. พนักงานและครอบครัวพนักงานของผู้จดั ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่วมในการแข่งขันนี ้
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมนี ้ได้ กอปรเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเข้ าร่วมรายการ การลงทะเบียนเพื่อ และ / หรือ
เข้ าร่วมในการแข่งขันนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการยอมรับเงื่อนไขในการเข้ าร่วมรายการ การตกลงยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ถือ
เป็ นเงื่อนไขแรกของการเข้ าร่วมรายการ
5. การแข่งขันนี ้เริ่มต้ นตั ้งแต่วนั ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.00 น. (GMT +8) ถึง วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 23:59 (GMT 8+)
(“ระยะเวลาการแข่งขัน”) โดยผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขหรื อขยายระยะเวลาของการแข่งขันตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
6. ผู้ที่มีสิทธิ์และสามารถเข้ าร่วมการแข่งขันนี
้ ้ ต้ องเป็ นสมาชิก BIG ในปั จจุบนั และใช้ งานได้ สมบูรณ์ (ได้ สมัครและลงทะเบียนเป็ น
สมาชิกภายใต้ โปรแกรมสมาชิกและของรางวัล บริหารจัดการโดย BIG ในชื่อว่า “BIG Loyalty”) และมีหมายเลขการลงทะเบียน
อันถูกเรี ยกว่า “BIG ID” ที่ออกโดย BIG ในขณะที่เข้ าร่วมการแข่งขัน
7. ผู้เข้ าร่วมจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดต่อไปนี ้ ("ข้ อกาหนดการแข่งขัน") ตามที่ระบุไว้ ด้านล่างในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน: กิจกรรมกำรแข่ งขัน
อัปโหลด
#EarnBIGLiveBIG UGC
(เนื ้อหาที่ผ้ ใู ช้ สร้ างขึ ้น)
หมายเหตุ:
การแข่งขัน
#EarnBIGLiveBIG UGC
ไม่สามารถใช้ได้กบั สมาชิ ก
BIG ทีอ่ ยูใ่ นประเทศจี น
เนือ่ งจากแอป Instagram

คะแนนที่ได้ รับ
1. รับ 5 BIG Points ต่อการ
อัปโหลดรูปแต่ละครัง้ สูงสุด
1 รูปที่ไม่ซ ้ากันต่อวัน
2. ผู้เข้ าร่วมสามารถอัปโหลด
ภาพถ่ายของตัวเองหลาย
ภาพได้ แต่เฉพาะ (1) หนึ่ง
ภาพที่ตรงตามเกณฑ์
ทังหมดของผู
้
้ จดั เท่านันที
้ ่จะ
ได้ อปั โหลดผ่านเว็บไซต์
กิจกรรม 816 BIG World

1.

2.
3.
4.

ขัน้ ตอนเข้ ำร่ วมกิจกรรม
ผู้เข้ าร่วมอัปโหลดภาพถ่ายในบัญชี Instagram ของตน
พร้ อมแท็ก @AirAsiaBIG และใส่ hashtag
#EarnBIGLiveBIG บนโพสต์ Instagram
ทาการติดตามบัญชี Instagram @airasiabig.thailand
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าตั ้งค่าบัญชี Instagram เป็ น
สาธารณะ
เฉพาะภาพถ่ายทีเ่ กี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวและไลฟ์
สไตล์ จะถูกอัปโหลดไปยังหน้ าเว็บไซต์ของกิจกรรม
816 BIG World ที่กาหนไว้ โดยผู้จดั การพิจารณาเลือก
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ถูกปิ ดการใช้งานใน
ประเทศจี น

และได้ รับคะแนน BIG
Points ในแต่ละวันตลอด
ช่วงระยะเวลาการแข่งขัน

ภาพถ่ายขึ ้นอยู่กบั ดุลพินจิ ของผู้จดั แต่เพียงผู้เดียว โดย
จะไม่มีข้อยกเว้ นใดๆเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก
5. ล็อกอินเข้ าสู่บญ
ั ชีสมาชิก BIG บนหน้ าเว็บไซต์ของ
กิจกรรม BIG World
(http://816world.airasiabig.com/) (“เว็บไซต์ที่
กาหนด”) และทาการลิงก์บญ
ั ชีสมาชิก BIG ของ
ผู้เข้ าร่วมไปยังโปรไฟล์ Instagram ของตนที่
http://816world.airasiabig.com/profile/setting หรื อ
http://816world.airasiabig.com/profile ภาพถ่ายที่มี
คนกดถูกใจมากที่สดุ ประจาสัปดาห์จะถูกนามาแสดง
บนแพลตฟอร์ มสื่อสารต่างๆ ของผู้จดั (เช่น ป้าย Digital
Billboard ที่อยูใ่ นมาเลเซีย) เป็ นรายสัปดาห์ตลอดช่วง
ระยะเวลาการแข่งขัน
จะไม่มีการให้ คะแนน BIG Points และภาพถ่ายจาก
Instagram จะไม่ถกู อัปโหลดไปยังหน้ าแกลเลอรี่ บนเว็บไซต์
ของกิจกรรม 816 BIG World หากผู้เข้ าร่วมไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อบังคับต่อไปนี ้:
1. รูปถ่ายที่อปั โหลดจะต้ องเป็ นภาพต้ นฉบับที่ถ่ายขึ ้นเอง
และไม่ใช่ภาพทีน่ ามาจากเวบไซต์ภาพถ่ายต่างๆ
2. ไม่อนุญาตให้ ใช้ ภาพซ ้า
3. จะต้ องเป็ นภาพถ่ายทีเ่ กี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว
และไลฟ์ สไตล์ (ไม่ใช่ภาพสัตว์ อาหาร เสื ้อผ้ า หรื อ
ภาพประกอบเว็บไซต์และสื่อโฆษณาจากกิจกรรม 816
BIG World)
4. บัญชี Instagram จะต้ องถูกสร้ างขึ ้นมาก่อนวันที่ 16
สิงหาคม 2562 และไม่ได้ เป็ นการสร้ างขึ ้นเพื่อเข้ าร่วม
ในกิจกรรมนี ้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้
5. จะต้ องมีผ้ ตู ิดตามอยู่ในบัญชี Instagram ขันต
้ า่ 50 คน
6. เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ใช้ งาน Instagram
(https://help.instagram.com/477434105621119)
ผู้เข้ าร่วมจะได้ รับ BIG Points ภายใน 8 สัปดาห์หลังจาก
สิ ้นสุดระยะเวลาการแข่งขัน

การโหวตรูปภาพ
#EarnBIGLiveBIG UGC

1. รับ 1 BIG Point สาหรับการ 1. ล็อกอินเข้ าบัญชีสมาชิก BIG บนเว็บไซต์ทกี่ าหนด
โหวต 1 รูปภาพ
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2. จากัดสูงสุด 1 โหวต ต่อวัน

2. โหวตรูปภาพที่ถกู ใจใน 816 Gallery บนเว็บไซต์ที่
กาหนด เพื่อรับคะแนน 1 BIG Point / 1 โหวต ผู้เข้ าร่วม
จะได้ รับ BIG Points สูงสุด 1 BIG Points / วัน
(สามารถโหวตแบบไม่ได้ รับ BIG Points ได้ ไม่จากัด
ครัง้ )
ผู้เข้ าร่วมจะได้ รับ BIG Points ภายใน 8 สัปดาห์หลังจาก
สิ ้นสุดระยะเวลาการแข่งขัน

แชร์ BIG World
สู่โลกโซเชียล

1. รับ 5 BIG Points ต่อการ
1. ล็อกอินเข้ าบัญชีสมาชิก BIG บนเว็บไซต์ทกี่ าหนด
แชร์ 1 ครัง้
2. คลิก “แชร์ ” ผ่านแชร์ ฟีเจอร์ บนหน้ าเว็บไซต์ที่กาหนดไป
2. จากัดสูงสุด 1 การแชร์ ต่อวัน
ยังช่องโซเชียลมีเดียของตน (เฟสบุ๊คหรื อ ทวิตเตอร์ )
3. ผู้เข้ าร่วมจะได้ รับ 5 BIG Points /แชร์ / วัน (สามารถ
แชร์ แบบไม่ได้ รับ BIG Points ได้ ไม่จากัดครัง้ )
ผู้เข้ าร่วมจะได้ รับ BIG Points ภายใน 8 สัปดาห์หลังจาก
สิ ้นสุดระยะเวลาการแข่งขัน

ค้ นพบโลกใหญ่บน
816 BIG World

1. รับ 50 BIG Points เมื่อ
1. คลิกรูปตัวอาคารทัง้ หมดทีเ่ ป็ นตัวแทนของพันธมิตรทุก
ผู้เข้ าร่วมทาการ “คลิก” บน
ประเภท เช่น ไลฟ์ สไตล์ การเงิน และการท่องเที่ยวบน
รูปอาคารทังหมดที
้
เ่ ป็ น
เว็บไซต์ทกี่ าหนดเพื่อรับคะแนน 50 BIG Points
ตัวแทนของพันธมิตรบน
เว็บไซต์ทกี่ าหนด
ผู้เข้ าร่วมจะได้ รับ BIG Points ภายใน 8 สัปดาห์หลังจาก
2. ผู้เข้ าร่วมสามารถรับ BIG สิ ้นสุดระยะเวลาการแข่งขัน
Points ได้ เพียงครัง้ เดียว
ตามกิจกรรมออนไลน์นี ้
ตลอดช่วงระยะเวลาการ
แข่งขัน

816 BIG O’Clock

1. ช่วงเวลา 816 BIG O’Clock 1. ลุ้นรับคะแนน 816 BIG Points เมื่อเป็ นหนึ่งใน
เปิ ดสาหรับผู้เข้ าร่วมทีเ่ ลือก
ผู้เข้ าร่วมห้ า (5) คนแรกที่ทาการล็อกอินเข้ าบัญชี
ประเทศต่อไปนี ้ตอนลิงก์
สมาชิก BIG ผ่านหน้ าเว็บไซต์ที่กาหนด ตามวันที่ระบุไว้
บัญชีสมาชิก BIG กับโปร
ด้ านล่างนี ้ ในเวลา 8.16PM (สองทุ่มสิบหกนาที) ตาม
ไฟล์ของตนบนเว็บไซต์ที่
เวลาท้ องถิ่นของแต่ละประเทศ (มาเลเซีย, อินโดนีเซีย,
กาหนด:
ฟิ ลิปปิ นส์, จีน และไทย)
a) มาเลเซีย
วันกิจกรรม 816 BIG O’Clock มีดงั นี ้: b) อินโดนีเซีย
• 30 สิงหาคม 2562
c) ฟิ ลิปปิ นส์
• 31 สิงหาคม 2562
d) จีน
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e) ไทย

•
•
•
•
•
•
•

1 กันยายน 2562
6 กันยายน 2019
7 กันยายน 2562
8 กันยายน 2019
13 กันยายน 2019
14 กันยายน 2019
15 กันยายน 2562

ผู้เข้ าร่วมจะได้ รับ BIG Points ภายใน 8 สัปดาห์หลังจาก
สิ ้นสุดระยะเวลาการแข่งขัน
a. คะแนน BIG Points จะถูกโอนให้ ตามลาดับก่อนหลังของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม โดยจากัดการมอบคะแนนรวมทังหมด
้
16
ล้ าน BIG Points ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยคะแนน BIG Points จะถูกโอนเข้ าบัญชีภายใน 8 สัปดาห์หลังจากสิ ้นสุด
ระยะเวลาการแข่งขัน คะแนน BIG Points ที่ได้ รับผ่านกิจกรรมนี ้จะมีอายุสาม (3) เดือนหลังจากวันที่ผ้ เู ข้ าร่วมได้ รับ
คะแนนโอนเข้ าบัญชีสมาชิก BIG ของตน คะแนนที่ไม่ได้ ถกู ใช้ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะถูกริบคืนโดยผู้จดั
8. ผู้เข้ าร่ วมจะต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดการแข่งขันทัง้ หมดเพื่อให้ มีสิทธิ์เข้ าร่ วมการแข่งขันนี ้ โดยสามารถติดตามคะแนน BIG
Points ที่ได้ รับได้ บน Leaderboard (ตารางอันดับผู้นา) บนเว็บไซต์ที่กาหนด
9. ในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ผู้เข้ าร่ วมจานวนสิบเอ็ด (11) ท่าน จะได้ รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ด้านล่างเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลา
การแข่งขันเพื่อรับสิทธิ์หนึ่ง (1) รางวัลต่อไปนี ้ และรางวัลจะถูกโอนเข้ าบัญชีสมาชิก BIG ของผู้ชนะภายในแปด (8) สัปดาห์
หลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการแข่งขัน: a) Grand Prize - 1 x 1,000,000 BIG Points สาหรับผู้ที่สะสมคะแนน BIG Points ได้ สงู สุด (เพื่อหลีกเลี่ยงข้ อสงสัย BIG
Points ที่ได้ จากการแข่งขัน BIG O’Clock จะไม่ถกู รวมไว้ ในการตัดสินผู้ชนะ) จากกิจกรรม 816 BIG World ในช่วง
ระยะเวลาการแข่งขัน โดยคะแนน BIG Points ที่ได้ รับจากรางวัล Grand Prize จะมีอายุสิบสอง (12) เดือนหลังจาก
วันที่ได้ รับคะแนนโอนเข้ าบัญชีสมาชิก BIG ของผู้ที่ได้ รับรางวัล คะแนนที่ไม่ได้ ถกู ใช้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถูก
ริบคืนโดยผู้จดั
b) รำงวัลปลอบใจ - 10 x 100,000 BIG Points สาหรับผู้เข้ าร่วม 10 อันดับที่มีรูปถ่ายใน BIG Gallery ทีไ่ ด้ รับคะแนน
โหวตถูกใจมากที่สดุ บนเว็บไซต์ทกี่ าหนด โดยคะแนน BIG Points ที่ได้ รับจากรางวัลปลอบใจ จะมีอายุหก (6) เดือน
หลังจากวันที่ได้ รับคะแนนโอนเข้ าบัญชีสมาชิก BIG ของผู้ที่ได้ รับรางวัล คะแนนที่ไม่ได้ ถกู ใช้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดจะถูกริบคืนโดยผู้จดั
**ในกรณีทม่ี ีผ้ ไู ด้ คะแนนเสมอกัน ทางผู้จัดจะทาการเลือกผู้ชนะโดยการสุ่ม
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10. การประกาศผลผู้ ช นะจะมี ขึ น้ ภายใน 14 วัน หลัง สิ น้ สุด ระยะเวลาการแข่ ง ขัน บนหน้ า เพจ Facebook ของ AirAsia BIG
(ตัวอย่าง: ขอแสดงความยินดี! คุณ @AlexaGaphee) และผู้ชนะจะต้ องตอบกลับ (Direct Message) ผู้จดั ผ่านกล่องข้ อความ
(Inbox) บนเพจ Facebook ของ AirAsia BIG ภายในเวลา 48 ชัว่ โมงหลังจากได้ รับข้ อความจากผู้จดั
a) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ชนะได้ หลังจาก 48 ชัว่ โมงนับจากการประกาศผล ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผู้ชนะ
ดังกล่าวนัน้ และคัดเลือกผู้ชนะรายอื่นแทน
b) ผู้เข้ าร่วมได้ รับอนุญาตให้ ชนะเพียงครัง้ เดียวตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
11. ผลงานที่ไม่เกี่ยวข้ อง ช้ า หรื อไม่สมบูรณ์จะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาดในเวลาใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องของผลงานต่างๆ ทีเ่ ข้ าร่วมสาเร็จ รวมถึงการระบุตวั ตนของผู้เข้ าร่วม ผู้เข้ าร่วมตกลงที่จะมอบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนแก่ผ้ จู ดั งานตามคาขออย่างไม่มีข้อจากัด ทังนี
้ ก้ ารตัดสินใจของผู้จดั ที่เกี่ยวข้ องในทุกแง่มมุ ของการแข่งขันนี ้ ไม่จากัด
เฉพาะรางวัล ถือเป็ นที่สิ ้นสุดมีผลผูกพันและได้ เป็ นข้ อสรุปไม่ว่าในกรณีใด ๆ และผู้จดั ไม่จาเป็ นต้ องตอบคาถามใด ๆ และการ
อุทธรณ์ใด ๆ ไม่สามารถทาได้
12. เฉพาะผู้เข้ าร่ วมที่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขทังหมดของการแข่
้
งขันเท่านันที
้ ่จะมีสิทธิ์เข้ าร่ วมการแข่งขันนี ้ ผู้เข้ าร่ วมที่ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
13. ผู้จัดมีสิทธิ์ ในการเก็บรวบรวมรู ปภาพ ข้ อมูล หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ าร่ วม ไปใช้ เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ตามที่เห็นควร
เหมาะสม ภายใต้ นโยบายความเป็ นส่วนตัวตามที่แจ้ งไว้ บนเว็บไซต์ของผู้จดั และผู้เข้ าร่ วมพึงยินยอมให้ มีการใช้ ข้อมูลดังกล่าว
โดยไม่หวังค่าตอบแทนเป็ นเงิน
14. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์ผ้ ูเข้ าร่ วมและ/หรื อ ผู้ชนะท่านใด และ/หรื อ ยกเลิกการมอบ
รางวัลใดๆ หากเชื่อว่าผู้เข้ าร่ วมได้ ดาเนินการหลอกลวงและ/หรื อ ดาเนินการในกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นอันตรายต่อกิจกรรมนี ้หรื อผู้
จัด
15. ผู้เข้ าร่ วมอาจได้ รับการติดต่อจากผู้จดั ณ เวลาใดก็ตามที่ผ้ จู ดั เห็นว่าเหมาะสม ผ่านทางอีเมลหรื อวิธีการสื่อสารทางอื่นตามที่ผ้ ู
จัดเห็นว่าเหมาะสม
16. คะแนน BIG Points ไม่สามารถเปลี่ยนกลับ แลกเปลี่ยน และ/หรื อส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็ นเงินสดได้ และถือว่า
เป็ นแพ็คเกจรางวัลชุดเดียวกัน ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อทดแทนคะแนนรางวัลโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมทราบ
ล่วงหน้ าได้ และการใช้ คะแนนรางวัลต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสมาชิก BIG Member
17. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวที่จะทาการยกเลิก ยุติ หรื อระงับการแข่งขัน โดยทาการแจ้ ง และ/หรื อ บอกกล่าวเหตุผล
ประกอบใดๆ ให้ ทราบล่วงหน้ าหรื อไม่ก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้ อสงสัย การยกเลิก การยุติ หรื อการระงับโดยผู้จดั ผู้เข้ าร่ วมไม่มีสิทธิ์
เรี ยกร้ องขอค่าเสียหาย หรื อค่าทดแทนจากผู้จดั ต่อความเสียหาย และ/หรื อความสูญเสียใดๆ ที่ได้ รับ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม
อันเป็ นผลเนื่องมาจากการยกเลิก การยุติ หรื อการระงับการแข่งขัน
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18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้ า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งผิดพลาดล่าช้ าเสียหาย ระบบช้ า ระบบล่ม ไม่ว่าจะเกิดจาก
ข้ อผิดพลาด การละเลย การแก้ ไขดัดแปลง การลบ การทาลาย การโจรกรรม หรื อการถูกทาลายโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม
19. ผู้จดั สาขา ผู้เข้ าร่ วม และบริ ษัทที่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กับกิจกรรมจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย (รวมถึง ความสูญเสีย
ทางอ้ อม ความสูญเสียพิเศษ หรื อความสูญเสียที่มีผลตามมา หรื อการสูญเสียผลกาไร โดยไม่มีข้อจากัด) ค่าใช้ จ่าย ความ
เสียหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรื อการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการได้ รับความทุกข์ทรมารหรื อถูกกักกัน (ไม่ว่าจะเกิดขึ ้นจาก
ความเพิกเฉยของบุคคลใดหรื อไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันหรื อรางวัลที่ได้ รับจากการแข่งขัน นี ้ (การรับผิดเป็ นไปตาม
ข้ อจากัดต่าสุดตามที่กฎหมายได้ กาหนดไว้ )
20. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่บรรจุอยู่ในหนังสือฉบับนีม้ ีผลเหนือกว่า ข้ อกาหนด เงื่อนไข บทบัญญัติหรื อการนาเสนอที่ปรากฎใน
เอกสารเพื่อส่งเสริมการขายหรื อการโฆษณาของการแข่งขันนี ้
21. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะปรับปรุง ลบ หรื อเพิ่มข้ อกาหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี ้ (ทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน) เป็ น
ครัง้ คราวโดยมิต้องแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่วมทราบล่วงหน้ า
22. ค่าใช้ จ่ายทัง้ หลายที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมนี ้ อาทิเช่น ค่าเดินทางและค่าที่พัก (หากมี ) พึงเป็ นพันธะผูกพันเฉพาะผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรมแต่เพียงฝ่ ายเดียว
23. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบต่อผู้เข้ าร่วมการแข่งขันนี ้ สาหรับทุกกรณีที่มีการสูญเสีย ความเสียหาย หรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มต่าง ๆ ที่ผ้ เู ข้ าร่วม
ได้ รับความเดือดร้ อนหรื อเกิดขึ ้นจากการเลื่อนหรื อยกเลิกการแข่งขัน
24. ผู้จดั สาขา ผู้เข้ าร่วม และบริษัทที่มีความสัมพันธ์กบั การแข่งขันจะไม่ต้องรับผิดต่อผู้ชนะการแข่งขันนี ้หรื อต่อความเสียหายใด ๆ
(รวมถึง ความสูญเสียทางอ้ อม ความสูญเสียพิเศษ หรื อความสูญเสียที่มีผลตามมา หรื อการสูญเสียผลกาไร โดยไม่มีข้อจากัด)
ค่าใช้ จ่าย ความเสียหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรื อการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการได้ รับความทุกข์ทรมารหรื อถูกกักกัน (ไม่ว่า
จะเกิดขึ ้นจากความเพิกเฉยของบุคคลใดหรื อไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันหรื อรางวัลที่ได้ รับจากการแข่งขันนี ้
25. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอยู่ภายใต้ กฎหมายของประเทศมาเลเซีย
26. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านีอ้ าจได้ รับแปลเป็ นภาษาอื่น ๆ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้ องตรงกันของข้ อกาหนดและเงื่อนไข
เหล่านี ้ในฉบับที่ได้ รับการแปล ให้ ถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก

