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การสมัครสมาชิก AirAsia BIG จากกิจกรรม Kilorun Hanoi 2018
ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
1. โปรโมชัน่ นี ้ “การสมัครสมาชิก AirAsia BIG จากกิจกรรม Kilorun Hanoi 2018” (“โปรโมชัน่ ”) ถูกจัดขึ ้นโดยบริ ษัท BIG
Loyalty Sdn. Bhd. (“BIG”) (“ผู้จดั ”)
2. กิจกรรม “Kilorun Hanoi 2018” จัดขึ ้นโดยบริษัท Index Creative Village Co.,Ltd. (“ผู้จดั กิจกรรม”) ซึง่ จัดร่วมกับ
บริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย (“TAA”) (“ผู้จดั กิจกรรมร่วม”)
3. เมื่อเข้ าร่วมในโปรโมชัน่ นี ้แล้ ว ย่อมหมายความว่าผู้เข้ าร่วมทังหมด
้
(“ผู้เข้ าร่วม”) ได้ อา่ น ทาความเข้ าใจและตกลง
ยินยอมที่จะมีพนั ธะสัญญากับข้ อกาหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน่ นี ้ ดังที่ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือฉบับนี ้และในข้ อกาหนด
และเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆซึง่ กาหนดขึ ้นโดยผู้จดั (หากมีอยู)่ รวมไปถึงคาตัดสินของผู้จดั ในทุกประเด็นที่มีความเกี่ยวข้ อง
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะเข้ าร่วมโปรโมชัน่ นี ้ได้ กอปรเป็ นส่วนหนึง่ ของเงื่อนไขการเข้ าร่วมรายการ การลงทะเบียนเพื่อ
และ/หรื อ เข้ าร่วมในโปรโมชัน่ นี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการยอมรับเงื่อนไขในการเข้ าร่วมรายการ การตกลงยอมรับข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขเหล่านี ้
5. โปรโมชัน่ นี ้มีผลนับตังแต่
้ วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น. เวลา
ประเทศไทย (“ระยะเวลาโปรโมชัน่ ”) โดยผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขหรื อขยายระยะเวลาของโปรโมชัน่ ตามความ
เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
6. กิจกรรมนี ้ถูกจัดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม (“ระยะเวลากิจกรรม”) โดยผู้จดั
กิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขหรื อขยายระยะเวลาของกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ผู้ที่มีสทิ ธิ์และสามารถเข้ าร่วมกับโปรโมชัน่ จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้ (“ข้ อกาหนดโปรโมชัน่ ):
7.1 ผู้เข้ าร่วมต้ องซื ้อบัตรเข้ าร่วมกิจกรรมผ่านทางผู้จดั กิจกกรมทางเว็บไซต์ htps://kilorun.com (“เว็บไซต์ที่
กาหนด”) ในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน่ และเข้ าร่วมกิจกรรมในช่วงระยะเวลากิจกรรม
7.2 ภายใต้ การยินยอมของผู้เข้ าร่วมในการซื ้อบัตรกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ที่กาหนดของผู้จดั กิจกรรม รายละเอียดของ
ผู้เข้ าร่วมจะถูกนาไปลงทะเบียนสมาชิกแอร์ เอเชียบิ๊กโดยอัตโนมัติ ภายใต้ ชื่อ "BIG Loyalty" ซึง่ ดาเนินการโดยผู้จดั
และผู้เข้ าร่วมจะได้ รับหมายเลขสมาชิก ซึง่ เรี ยกว่า "BIG Member ID" ที่ถกู ลงทะเบียนกับอีเมลของผู้เข้ าร่วม
8. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ที่จะตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้ องของรายการธุรกรรมและผู้เข้ าร่วม ณ เวลาใดๆ
ก็ตาม ผู้เข้ าร่วมตกลงยินยอมที่จะจัดเตรี ยมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนให้ แก่ผ้ จู ดั เมื่อได้ รับการร้ องขอคาตัดสินของผู้
จัดต่อข้ อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้ องกับโปรโมชัน่ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด มีผลผูกพันภายใต้ สถานการณ์ใดๆก็ตาม โดยไม่มีสทิ ธิ์
อุทธรณ์ หรื อขอให้ มีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ทังสิ
้ ้น
9. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ าร่วมเพิม่ เติม ในรูปแบบ และ/หรื อเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ตามที่เห็น
ควรเหมาะสมและผู้เข้ าร่วมพึงยินยอมให้ มีการใช้ ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่หวังค่าตอบแทนเป็ นเงิน
10. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ดลุ ยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์ผ้ เู ข้ าร่วมท่านใด และ/หรื อ หักคะแนน BIG Points จาก
การกระทาใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้ เชื่อได้ วา่ เป็ นพฤติกรรม และ/หรื อกิจกรรม ฉ้ อโกง หรื อกิจกรรมอืน่ ใดที่ก่อให้ เกิด
อันตรายต่อโปรโมชัน่ นี ้หรื อต่อผู้จดั
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11. ผู้เข้ าร่วมอาจได้ รับการติดต่อจากผู้จดั ณ เวลาใดก็ตามที่ผ้ จุ ดั เห็นว่าเหมาะสม ผ่านทางอีเมลหรื อวิธีการสือ่ สารทางอื่น
ตามที่ผ้ จู ดั เห็นว่าเหมาะสม
12. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทาการยกเลิก ยุติ หรื อระงับโปรโมชัน่ โดยทาการแจ้ ง และ/หรื อ บอกกล่าวเหตุผล
ประกอบใดๆ ให้ ทราบล่วงหน้ าหรื อไม่ก็ได้ เพื่อหลีกเลีย่ งข้ อสงสัย การยกเลิก การยุติ หรื อการระงับโดยผู้จดั ผู้เข้ าร่วมไม่
มีสทิ ธิ์ เรี ยกร้ องขอค่าเสียหาย หรื อค่าทดแทนจากผู้จดั ต่อความเสียหาย และ / หรื อความสูญเสียใดๆที่ได้ รับ ทัง้
ทางตรงหรื อทางอ้ อม อันเป็ นผลเนื่องมาจากการยกเลิก การยุติ หรื อการระงับโปรโมชัน่
13. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่บรรจุอยูใ่ นหนังสือฉบับนี ้มีผลเหนือกว่า ข้ อกาหนด เงื่อนไข บทบัญญัติหรือการนาเสนอที่
ปรากฎในเอกสารเพื่อส่งเสริ มการขายหรื อการโฆษณาของโปรโมชัน่ นี ้
14. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะปรับปรุง ลบ หรื อเพิ่มข้ อกาหนดและเงื่อนไขใดๆเหล่านี ้ (ทังหมดหรื
้
อเพียง
บางส่วน) เป็ นครัง้ คราวโดยมิต้องแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าร่วมทราบล่วงหน้ า
15. คาตัดสินของผู้จดั ทีม่ ีตอ่ ข้ อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้ องกับโปรโมชัน่ รวมถึงรางวัล BIG Points ให้ ถือเป็ นที่สิ ้นสุดและข้ อสรุป
ภายใต้ เหตุการณ์ใดๆก็ตาม โดยไม่มีข้อจากัด และผู้เข้ าร่วมไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ อง หรื ออุทธรณ์ใดๆ
16. ค่าใช้ จา่ ยทังหลายที
้
เ่ กี่ยวข้ องกับโปรโมชัน่ นี ้ อาทิเช่น ค่าเดินทางและค่าที่พกั (หากมี) พึงเป็ นพันธะผูกพันเฉพาะ
ผู้เข้ าร่วมโปรโมชัน่ แต่เพียงฝ่ ายเดียว
17. ผู้จดั สาขา ผู้เข้ าร่วม และบริ ษัทที่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั โปรโมชัน่ จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย (รวมถึง ความ
สูญเสียทางอ้ อม ความสูญเสียพิเศษ หรื อความสูญเสียที่มีผลตามมา หรื อการสูญเสียผลกาไร โดยไม่มีข้อจากัด)
ค่าใช้ จา่ ย ความเสียหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรื อการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการได้ รับความทุกข์ทรมารหรื อถูก
กักกัน (ไม่วา่ จะเกิดขึ ้นจากความเพิกเฉยของบุคลใดหรื อไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวข้ องกับโปรโมชัน่ นี ้ (การรับผิดเป็ นไปตาม
ข้ อจากัดตา่ สุดตามที่กฎหมายได้ กาหนดไว้ )
18. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้อาจได้ รับแปลเป็ นภาษาอื่นๆ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้ องตรงกันของข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขเหล่านี ้ในฉบับที่ได้ รับการแปล ให้ ถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก

