English
8. Bangkok Bank CycleFest 2018 Lucky Draw Contest
8.1 Only people who register for the event (via normal registration or used a Sponsors code)
will be entitled to be part of the competition
8.2 The prize cannot be transferred for cash
8.3 The prize cannot be transferred to another person
8.4 The prize must be taken in 2019 on the dates on which 2019 Tour de France Final Paris
stage will take place.
8.5 The competition will start from the beginning of registrations and end when registrations
officially close
8.6 The prize draw will occur on 3rd December 2018 and winners will be notified by email and
phone
8.7 The booking of airfares and accommodation must be booked by the Organizer within 30
days of receiving the prize
8.8 If the winner cannot take the prize and notifies the Organizer within 30 days after being
notified then a redraw will occur. If the second winner cannot take the prize then no further
draw will occur
8.9 Prize details
8.9.1 2 economy flights from BK to Paris on the dates and airline selected by the Organizer
8.9.2 5 nights’ accommodation at a 4-star hotel/apartment selected by the Organizer
8.9.3 Transfers will be provided from the airport in Paris on arrival and from the hotel in Paris
to the airport on departure
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Thai

กิจกรรมชิงโชคลุน
้ รางวัล Bangkok Bank CycleFest 2018
ผูท
้ ลี่ งทะเบียนเข้าร่วมงาน ไม่วา่ จะโดยวิธีการลงทะเบียนแบบปกติหรือใช้โค้ดสปอนเซอร์
์ จี่ ะเข้าร่วมกิจกรรมลุน
มีสท
ิ ธิท
้ รางวัลนี้
8.1

ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลีย่ นเป็ นเงินสดหรือจ่ายแทนเป็ นเงินสดให้กบั ผูโ้ ชคดีแต่
อย่างใด
8.2

8.3

ผูโ้ ชคดีไม่สามารถส่งมอบต่อของรางวัลให้กบั ผูอ
้ น
ื่ ได้

8.4

ผูโ้ ชคดีจะได้รบั รางวัลในปี พ.ศ. 2562 ในช่วงของวันเสตจสุดท้ายของงาน Tour de France

2019

้ ในกรุงปารีสเท่านัน
ทีจ่ ะจัดขึน
้

กิจกรรมลุน
้ รางวัลจะเริม
่ ต้นตัง้ แต่เปิ ดให้ลงทะเบียนและจบลงในวันทีก
่ ารลงทะเบียนเข้า
ร่วมแข่งขันปิ ดลง
8.5

การจับฉลากรางวัลจะมีขน
ึ้ ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผูโ้ ชคดีทช
ี่ นะรางวัลจะ
ทราบผลผ่านการแจ้งทางอีเมลและโทรศัพท์
8.6

8.7

ผูจ้ ดั งานจะเป็ นผูท
้ าการจองตั๋วเครือ
่ งบินและทีพ
่ กั ภายใน 30 วันหลังจากทีม
่ ก
ี ารรับรางวัล

ถ้าผูโ้ ชคดีไม่สามารถรับรางวัลได้และแจ้งให้ทางผูจ้ ดั งานทราบภายใน 30 วันหลังจาก
ทราบผลว่าเป็ นผูโ้ ชคดีจากกิจกรรม ทางผูจ้ ดั จะทาการจับรางวัลใหม่ ถ้าผูโ้ ชคดีคนทีส่ องไม่
สามารถรับรางวัลได้ จะไม่มก
ี ารจับฉลากในครัง้ ต่อไป
8.8

8.9รายละเอียดของรางวัล
8.9.1

ตั๋วเครือ
่ งบิน ไป-กลับกรุงเทพ – ปารีส ชัน
้ ประหยัด 2 ทีน
่ ่งั โดยสายการบินทีผ
่ จู้ ดั งาน

เป็ นผูเ้ ลือกเท่านัน
้
8.9.2

้ ไป 1 ห้อง จานวน 5 คืน ทีผ
ทีพ
่ กั ณ โรงแรมหรืออพาร์ทเมนท์ระดับ 4 ดาวขึน
่ ูจ้ ดั งาน

เป็ นผูเ้ ลือกเท่านัน
้
รถรับส่งจากสนามบินในกรุงปารีสมายังทีพ
่ กั สาหรับการเดินทางขาเข้าและรถรับส่งจาก
ทีพ
่ กั ไปยังสนามบินในกรุงปารีสสาหรับการเดินทางขาออก
8.9.3
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