
 

 

 

1) ผู้ชมที่ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน TOYOTA Thailand Open 2019 จาก Thai Ticket Major ทุกสาขา มี
สิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล โดยบัตรเข้าชม 1 ใบ ถือเป็น 1 สิทธิ์ 

ของรางวัล     

บุคคลทั่วไป(ผู้ที่ซื้อบัตรจาก Thai Ticket Major ทุกสาขา) : แพคเกจทัวร์ชมการแข่งขันแบดมินตัน 
TOTAL BWF Badminton World Championships 2019 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้เดินทาง 2 
ท่านต่อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 160,000 บาท จ านวน 5 รางวัล  รวมผู้เดินทาง 10 ท่าน  รวม
มูลค่าทั้งสิ้น 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 

สมาชิกครอบครัวโตโยต้า(ผู้ที่เป็นเจ้าของรถโตโยต้าทุกรุ่น) : แพคเกจทัวร์ชมการแข่งขันแบดมินตัน 
TOTAL BWF Badminton World Championships 2019 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้เดินทาง 2 
ท่านต่อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 160,000 บาท จ านวน 15 รางวัล  รวมผู้เดินทาง 30 ท่าน  รวม
มูลค่าทั้งสิ้น2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

จับรางวัล   

• จับรางวัลรอบท่ี 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 หลังจบการแข่งขันคู่สุดท้าย 

บุคคลทั่วไป : ส าหรับบัตรเข้าชมวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 จ านวน 1 รางวัล 

 สมาชิกครอบครัวโตโยต้า : ส าหรับบัตรเข้าชมวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 จ านวน 3 รางวัล  

• จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 หลังจบการแข่งขันคู่สุดท้าย 

 บุคคลทั่วไป : ส าหรับบัตรเข้าชมวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 จ านวน 2 รางวัล  

สมาชิกครอบครัวโตโยต้า : ส ารับบัตรเข้าชมวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562 จ านวน 5 รางวัล 

• จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2562  

บุคคลทั่วไป : ส าหรับบัตรเข้าชมวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 จ านวน 2 รางวัล  

สมาชิกครอบครัวโตโยต้า : ส ารับบัตรเข้าชมวันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 จ านวน 7 รางวัล 

หมายเหตุ: ผู้โชคดี ในกรณี 

   1.บุคลทั่วไป ต้องอยู่บริเวณสนามแข่งขัน ณ เวลาประกาศผล หากไม่อยู่ถือว่าสละสิทธิ์ 

   2.ส าหรับสมาชิกครอบครัวโตโยต้า ไม่จ าเป็นต้องอยู่ ณ บริเวณสนามแข่งขัน เวลาประกาศผล โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป (สมาชิกครอบครัวโตโยต้า หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของรถโตโยต้าทุกรุ่น หรือมีความ
เกี่ยวข้องตามหลักกฎหมายกับเจ้าของรถโตโยต้า) 

 

 

 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรร่วมชิงรำงวลั และสิทธ์ิในกำรรับรำงวลั 

ในรำยกำร TOYOTA Thailand Open 2019 

 



 

ประกาศรายช่ือ  

ผ่าน Facebook และเว็บไซต์ ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เงื่อนไขการรับรางวัลและยืนยันการเดินทาง 

1. บุคคลทั่วไป : ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชมที่ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน TOYOTA Thailand Open 2019 จาก 
Thai Ticket Major เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล 

สมาชิกครอบครัวโตโยต้า : ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชมที่ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน TOYOTA Thailand 
Open 2019 จาก Thai Ticket Major หรือได้รับบัตรเข้าชมจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากัด เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลได้ 

2. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้โชคดี ก่อนที่จะท าการแจกรางวัล เมื่อพิสูจน์คุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกประการแล้วเท่านั้น จึงจะมอบรางวัล 

3. กรณีบุคคลทั่วไป ผู้โชคดีจะต้องแสดงตน ณ วันจับรางวัล หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน
ก าหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่รับรางวัลดังกล่าว และสมาคมฯ จะท าการน ารายชื่อผู้โชคดีส ารองข้ึนมา
ทดแทนตามล าดับที่จับส ารองไว้ 

4. เอกสารที่ใช้ติดต่อรับรางวัล ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน , บัตรเข้าชมการแข่งขัน และเอกสาร
การรับช าระค่าภาษี, สมาชิกครอบครัวโตโยต้าต้องแสดงส าเนาทะเบียนรถหรือเอกสารความเกี่ยวข้องกับ
เจ้าของรถ และเอกสารอื่นๆ ที่สมาคมฯ ขอเพ่ิมเติม 

5. ผู้โชคดีจะต้องช าระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 

6. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อผู้โชคดีเท่านั้น และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น 
รวมถึงของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

7. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแจกรางวัลแพคเกจทัวร์ชมการแข่งขันแบดมินตัน ให้แก่ผู้โชคดีที่แจ้ง
ความประสงค์ว่ามีเหตุท าให้ไม่สามารถเดินทางไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ รวมถึงการไม่ต้องจัดหาของ
รางวัลอ่ืนๆ มาทดแทนของรางวัลดังกล่าว โดยสมาคมฯจะท าการน ารายชื่อผู้โชคดีส ารองขึ้นมาทดแทน
ตามล าดับที่จับส ารองไว้ 

8. มูลค่าของรางวัลเป็นราคาที่รวมค่าท าวีซ่า , ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าอาหาร, ค่าที่พัก, ค่าเข้าชมการแข่งขัน
แบดมินตัน, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรมเดินทางและค่าประกันการเดินทางฯ  ทั้งนี้ ไม่รวมค่า
ท าหนังสือเดินทาง, ค่าเดินทางไป-กลับวันยื่นขอวีซ่า และวันเดินทางไป-กลับที่สุวรรณภูมิ ค่าอาหารในวัน 
free day ระหว่างทริป และอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการโปรแกรมทริปฯ 

9. เดินทางในช่วงระหว่างวันที่ 23 - 30 สิงหาคม 2562 

10. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเงื่อนไขส าหรับผู้โชคดีที่เดินทางไป ทริปชมการแข่งขันแบดมินตัน 
TOTAL BWF Badminton World Championships 2019 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดังนี้ 

o ผู้โชคดี(ผู้ซื้อ)จะต้องเป็นผู้เดินทางหลัก และมีผู้ร่วมเดินทางได้อีก 1 ท่าน โดยหนึ่งในผู้ร่วมเดินทาง
สามารถเป็นเด็กที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่สามารถเดินทางได้ 

o ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารในการยื่นขอวีซ่าให้ครบตามรายการที่สมาคมฯ ได้ระบุอยู่
ในชุดเอกสารหนังสือรับรองและยืนยันที่จะเดินทาง (อันประกอบด้วย หนังสือตอบรับเดินทางตามท



 

ริปชมการแข่งขันแบดมินตัน และการจัดเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่า)  โดยผู้เดินทางจะต้องส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้บริษัททัวร์(ที่ได้รับการแต่งตั้ง) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

o กรณีผู้เดินทางขาดการติดต่อและ/หรือส่งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรายการ และภายในเวลาที่
สมาคมฯก าหนด จะถือว่าผู้เดินทางสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทางในทริปดังกล่าว 

o กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการยื่นขออนุมัติวีซ่า จะถือว่าสละสิทธิ์การเดินทางโดยอัตโนมัติ 

o หากผู้เดินทางไม่สามารถเตรียมเอกสารตรงตามที่ขอ หรือเอกสารผิดพลาด ท าให้ต้องยื่นแบบเร่งด่วน 
ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าวีซ่าแบบเร่งด้วยด้วยตัวเอง     

o ก าหนดการเตรียมและเก็บเอกสารของผู้เดินทาง 

 ผู้โชคดีประจ าวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2562 เตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าให้พร้อมให้เจ้าหน้าที่รับ
เอกสารในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

 ผู้โชคดีประจ าวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าให้พร้อมให้เจ้าหน้าที่รับ
เอกสารในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 

 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้โชคดีจะต้องยื่นวีซ่าต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ 

11. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการน าชื่อ-สกุลและรายละเอียดอ่ืนใดของผู้ที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เ พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ตามท่ีเห็นสมควรโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

12. ผู้ร่วมรายการถือว่า ยอมรับกฎ กติกา และข้อก าหนดส าหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว 

13. เจ้าหน้าที่สมาคมฯ, คณะกรรมการสมาคมฯ, คณะกรรมการด าเนินงาน และครอบครัว พนักงานของ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด, พนักงานขายของผู้แทนจ าหน่ายฯ บริษัทตัวแทนโฆษณา 
และครอบครัว ไมม่ีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้  

14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

15. ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(www.badmintonthai.or.th) ห รื อ ส อ บ ถ าม ข้ อ มู ล ด้ าน ก ารชิ ง ร า งวั ล  ติ ด ต่ อ  คุ ณ พ รป วี ณ์  
อนันตกิจไพศาล โทรศัพท์  087 692 3872 สอบถามข้อมูลด้ าน  VISA ติดต่อคุณ ฉัตริน บุญมา  
โทรศัพท์ 090 656 6611 ในวันและเวลาท าการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 


