(คำแปล)
คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)
กิ จกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ เริ่มต้นและสิ้ นสุดเมือ่ ใด
ท่ำนต้องซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ทม่ี สี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรม ในเวลำระหว่ำง 00.01 น. ของวันที่ 1 กันยำยน 2564 จนถึง
เวลำ 23.59 น. ของวันที่ 31 ตุลำคม 2564 โดยท่ำนต้องกรอกและส่งคำตอบทำงออนไลน์ ในเวลำระหว่ำง 00.01 น.
ของวันที่ 1 กันยำยน 2564 จนถึงเวลำ 23.59 น. ของวันที่ 31 ตุลำคม 2564
ผู้มีสิทธิ เข้ำร่วมกิ จกรรมส่งเสริมกำรขำย
กิจกรรมเปิ ดให้เข้ำร่วมเฉพำะผูท้ อ่ี ำศัยอยูใ่ นประเทศไทยทีม่ อี ำยุ 20 ปี ขน้ึ ไปเท่ำนัน้
กิ จกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ จดั ขึ้นที่ใด
ท่ำนสำมำรถร่วมกิจกรรมได้จำกกำรซื้อ ผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์กระป๋ อง ขนำด 40 กรัม 42 กรัม ที่มจี ำหน่ ำยที่ร้ำนค้ำ
สะดวกซื้อ 7-ELEVEN ทุกสำขำทัวประเทศ
่
และเว็บไซต์กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้ำนสะดวกซื้อ 7-ELEVEN
เท่ำนัน้ และอย่ำลืมเก็บใบเสร็จรับเงินสำหรับกำรซื้อของท่ำนไว้ดว้ ย !
ฉันต้องซื้อผลิ ตภัณฑ์พริงเกิ ลส์หลำย ๆ ชนิ ดเพื่อเข้ำร่วมกิ จกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ หรือไม่
ไม่เลย เพียงท่ำนซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ทม่ี สี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมใด ๆ เพียงหนึ่ง (1) ชิ้น (รสชำติใดก็ได้) ท่ำนก็มสี ทิ ธิ
เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ได้ รำยกำรผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมมีดงั นี้
ผลิ ตภัณฑ์พริงเกิ ลส์

ขนำด 42 กรัม

ขนำด 40 กรัม
ฉันต้องทำอะไรบ้ำงเพือ่ ที่จะสำมำรถเข้ำร่วมกิ จกรรมได้
ท่ำนจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินสำหรับกำรซื้อทีพ่ มิ พ์ออกมำจำกเครื่อง ทีป่ รำกฏรำยกำรผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ทม่ี สี ทิ ธิเข้ำ
ร่วมกิจกรรม อย่ำลืมตรวจสอบควำมชัดเจนของชื่อร้ำนค้ำและวันที่ซ้อื และเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริงไว้ทป่ี ลอดภัย
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(คำแปล)
คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)
บริษทั จะขอให้ท่ำนแสดงใบเสร็จรับเงินตัวจริงเพื่อเป็ นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรส่งคำตอบเข้ำร่วมกิจกรรม
กรณีทท่ี ่ำนเป็ นผูช้ นะได้รบั รำงวัล!
ฉันจะซื้อผลิ ตภัณฑ์ที่มสี ญ
ั ลักษณ์พิเศษได้ที่ไหนบ้ำง
ผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์แบบกระป๋ องทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์พเิ ศษมีจำหน่ ำยในร้ำนสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ทุกสำขำทัวประเทศ
่
แต่
ท่ำนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ แม้ท่ำนจะซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์แบบธรรมดำ เพียงแค่ท่ำนซื้อในระยะเวลำจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเท่ำนัน้
ฉันจะได้รำงวัลอะไรบ้ำง
เมื่อท่ำนซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ใด ๆ หนึ่ง (1) ชิน้ ท่ำนจะได้รบั รหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30
เพชร (มูลค่ำ 0.60 ดอลลำร์สหรัฐต่อรำงวัล เทียบเท่ำ17.93 บำท*) และยังมีสทิ ธิชงิ รำงวัลประจำวันเป็ นสกินสำหรับเกม
Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หนึ่งสกิน (มูลค่ำ 30ดอลลำร์สหรัฐต่อรำงวัล เทียบเท่ำ 896.40 บำท*)
หรือรำงวัลประจำสัปดำห์เป็ นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin (มูลค่ำ 100 ดอลลำร์สหรัฐต่อ
รำงวัลเทียบเท่ำ 2,988 บำท*) หนึ่งสกินได้อกี ด้วย รวมทัง้ สิน้ จะมีรำงวัลประจำวันทัง้ หมด 61 รำงวัล โดยจะแจกวันละ
หนึ่ง (1) รำงวัลตลอดระยะเวลำทีจ่ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย

จะมีรำงวัลประจำสัปดำห์ทงั ้ หมด 9 รำงวัล โดยจะแจกสัปดำห์ละหนึ่ง (1) รำงวัลในเวลำทีจ่ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ทัง้ นี้ สำหรับผูช้ นะแต่ละท่ำนจะมีสทิ ธิได้รบั สกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin แบบใดแบบหนึ่ง
จำก Starlight Skin 3 แบบ ซึง่ จะเป็ นกำรเลือกรำงวัลให้แก่ผชู้ นะ หรือสำหรับผูช้ นะแต่ละท่ำน ด้วยดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำร โดยทีผ่ ชู้ นะไม่สำมำรถเลือกแบบของสกินได้เอง สำหรับผูช้ นะทีม่ สี ทิ ธิได้รบั สกินสำหรับเกม Mobile
Legends ประเภท Epic Skin แบบใดแบบหนึ่งจำก Epic Skin 3 แบบ ซึง่ จะกำรเป็ นกำรเลือกรำงวัลให้แก่ผชู้ นะ หรือ
สำหรับผูช้ นะแต่ละท่ำน ด้วยดุลยพินิจของคณะกรรมกำร โดยทีผ่ ชู้ นะไม่สำมำรถเลือกแบบของสกินได้เอง
*อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2664
ท่ำนสำมำรถส่งคำตอบเข้ำร่วมกิจกรรมได้หลำยครัง้ เพื่อรับ เพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร แต่ท่ำน
สำมำรถเป็ นผู้ชนะได้รบั รำงวัลได้รบั สกิน สำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin ได้
สูงสุดเพียงหนึ่ง (1) สกินเท่ำนัน้ ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ทัง้ นี้ รำงวัลไม่สำมำรถให้หรือโอน
สิทธิได้ ไม่สำมำรถแลกเปลีย่ นได้ และไม่สำมำรถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ ในระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ มี
รหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรพร้อมให้แลกมำกทีส่ ุดถึง 10,000 รหัส
ถึงแม้จะมีกำรแลกรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรทัง้ หมดแล้ว แต่ท่ำนยังคงสำมำรถเข้ำร่วม
ชิงรำงวัลเป็ นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin ได้
ฉันจะเข้ำร่วมกิ จกรรมนี้ ได้อย่ำงไร
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนี้ ในระหว่ำงระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ท่ำนต้องดำเนินกำรต่อไปนี้
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(คำแปล)
คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)
• ทำกำรซื้อผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมและเก็บใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงรำยกำรผลิตภัณฑ์ทซ่ี ้อื ไว้
• เข้ำเว็บไซต์ของพริงเกิลส์ท่ี www.pringles.com จำกนัน้ สมัครและลงชื่อเข้ำใช้บญ
ั ชีพริงเกิลส์ของตัวท่ำนเอง
• กรอกและส่งแบบฟอร์มเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยทำงออนไลน์ อัพโหลดรูปภำพใบเสร็จกำรซื้อทีม่ สี ทิ ธิ
เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง ตอบคำถำมว่ำ “ทำไมคุณจึงหลงรักพริงเกิลส์” โดยมีควำมยำวไม่
เกิน 25 คำ
• เมื่อมีกำรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินแล้ว จะมีกำรส่งรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร
ให้แก่ท่ำนทำงอีเมล โดยจะส่งไปยังทีอ่ ยู่อเี มลทีไ่ ด้ใช้สำหรับกำรส่งคำตอบเข้ำร่วมกิจกรรม และท่ำนยังมีสทิ ธิ
เป็ นผูช้ นะในกำรชิงรำงวัลประจำวันเป็ นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หนึ่ง (1)
สกิน หรือได้รบั รำงวัลประจำสัปดำห์เป็ นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin หนึ่ง (1) สกิน
อีกด้วย
ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเสร็จรับเงินของท่ำนได้ ท่ำนจะได้รบั อีเมลแจ้งเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
วิธีกำรส่งหลักฐำนกำรซื้อให้บริษัทเข้ำมำใหม่ สำหรับกำรขอรับรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30
เพชรของท่ำน
ใบเสร็จรับเงินของท่ำนต้องระบุอย่ำงชัดเจนว่ำท่ำนทำกำรซื้อทีม่ สี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยจำกทีใ่ ด อีกทัง้
ระบุผลิตภัณฑ์ทซ่ี ้อื (ซึ่งต้องมีผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมได้) และวันทีซ่ ้อื (ซึ่งต้องอยู่ภำยในระยะเวลำกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ก่อนทีท่ ่ำนจะส่งคำตอบเข้ำมำร่วมกิจกรรม) ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยไม่ตอ้ งรับผิดชอบใน
กรณีท่อี ุปกรณ์ส่อื สำรเคลื่อนที่/อุปกรณ์ตงั ้ โต๊ะของท่ำนไม่สำมำรถใช้ส่งคำตอบเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมได้ รวมถึงกำรที่
อุปกรณ์ของท่ำนไม่สำมำรถถ่ำยภำพเพื่อส่งเข้ำร่วมกิจกรรมได้
โปรดตรวจสอบให้ม ั ่นใจว่ำรูปภำพใบเสร็จของท่ำนนัน้ ชัดเจน ไม่มวั ไม่ถูกบดบัง และเป็ นรูปภำพเฉพำะใบเสร็จรับเงิน
ของกำรซื้อเท่ำนัน้ ทัง้ นี้เพื่อให้สำมำรถทำกำรตรวจสอบได้สะดวก และบริษทั จะยอมรับเฉพำะใบเสร็จรับเงินทีเ่ ป็ นกำร
พิมพ์จำกร้ำนค้ำปลีกทีเ่ ข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเท่ำนัน้ บริษทั ไม่รบั ใบเสร็จ รับเงินทีจ่ ดั ทำโดยกำรเขียนสำหรับ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้
หำกฉันไม่สำมำรถอัพโหลดใบเสร็จรับเงิ นได้จะทำอย่ำงไร
ขนำดไฟล์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดต่อหนึ่งรูปภำพคือ 6 MB เว็บไซต์ของเรำสำมำรถรองรับรูปภำพในฟอร์แมต JPG/ JPEG, PNG
และ PDF เท่ำนัน้ ภำพถ่ำยใบเสร็จรับเงินจำกโทรศัพท์สำมำรถอัพโหลดได้เช่นกัน เพียงแต่ท่ำนต้องมั ่นใจว่ำขนำดของ
รูปภำพไม่เกินกำหนด บริษทั จะยอมรับเฉพำะใบเสร็จหนึ่ งใบต่อกำรส่งคำตอบเข้ำร่วมกิจกรรมหนึ่งคำตอบ
ฉันไม่สำมำรถเข้ำสู่ระบบโดยใช้ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่ำนของฉันได้
กรุณำคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้และดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในหน้ ำลงทะเบียน ในกรณีท่ที ่ำนพบปั ญหำใด ๆ กรุ ณำส่งข้อ
สอบถำมมำถึงบริษทั และบริษทั จะตรวจสอบรำยละเอียดต่อไป โดยส่งเข้ำมำตำมรำยละเอียดในหน้ำเพจ “ติดต่อเรำ
(contact us)”
ฉันสำมำรถเข้ำร่วมกิ จกรรมได้กี่ครัง้
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(คำแปล)
คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)
ท่ำนสำมำรถขอรับ รหัสแลกเพชรสำหรับ เกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร ได้ไม่จำกัด หำกมีกำรซื้อผลิตภัณฑ์
พริงเกิลส์ท่มี สี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงถูกต้อง และใบเสร็จรับเงินของกำรซื้อได้รบั กำรตรวจสอบแล้ว ว่ำถูกต้อง ใน
ระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ มีรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรพร้อมให้แลก
สูงสุดถึง 10,000 รหัส
ท่ ำ นสำมำรถเข้ำ ร่ ว มชิง รำงวัล ได้ห ลำยครัง้ สำหรับ กำรชิง รำงวัล เป็ น สกิน สำหรับ เกม Mobile Legends ประเภท
Starlight Skin หนึ่งสกิน หรือ Epic Skin หนึ่งสกินได้อีกด้วย แต่ท่ำนจะมีสทิ ธิชนะเพียงหนึ่ งครัง้ เท่ำนัน้ ในระหว่ำง
ระยะเวลำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ และถึงแม้จะมีกำรแลกรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร
ทัง้ หมดแล้ว แต่ท่ำนยังคงสำมำรถเข้ำร่วมชิงรำงวัลสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ
Epic Skin ได้
กำรตอบค ำถำมที่ส่ ง เข้ำ ร่ ว มแต่ ล ะครัง้ จะต้อ งมีใ บเสร็จ รับ เงิน ของแต่ ล ะรำยกำรเป็ น กำรเฉพำะโ ดยจะต้อ งเป็ น
ใบเสร็จรับเงินทีย่ งั ไม่เคยอัพโหลดมำก่อน และบริษทั ยอมรับใบเสร็จรับเงินหนึ่งใบต่อกำรส่งคำตอบหนึ่งรำยกำรเท่ำนัน้
ฉันจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำคำตอบของฉันถูกส่งสำเร็จเรียบร้อย
เมื่อเสร็จสิน้ ขัน้ ตอนกำรส่งคำตอบเข้ำร่วมกิจกรรม จะมีขอ้ ควำมต่อไปนี้แสดงให้ท่ำนเห็นบนเว็บไซต์ “ยินดีดว้ ย ท่านได้
ส่งคาตอบเสร็จเรียบร้อย! เมือ่ บริษทั ได้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของท่านแล้ว จะมีการส่งอีเมลรหัสแลกเพชรสาหรับเกม
MLBB ฟรี 30 เพชรถึงท่านภายใน 48 ชัวโมง
่
การประกาศรายชือ่ ผูช้ นะได้รบั รางวัลสกิน สาหรับเกม Mobile Legends
ประเภท Starlight Skin และประเภท Epic Skin จะใช้ เ วลาไม่ เ กิ น 14 วัน ท าการ (Congratulations you have a
successful entry! Once your receipt has been verified, your FREE 30 MLBB Diamonds code will be emailed to
you within 48 hours. Notification of Winners for the Mobile Legends Starlight and Epic Skins could take up to 14
working days.)”
หลังจำกฉันส่งคำตอบเข้ำร่วมกิ จกรรมแล้ว ฉันต้องเก็บใบเสร็จรับเงิ นของกำรซือ้ ผลิ ตภัณฑ์ไว้หรือไม่
ท่ำนต้องเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริงทีแ่ สดงรำยกำรสินค้ำทีซ่ ้อื ไว้เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรซื้อสำหรับคำตอบทุกรำยกำรทีส่ ่ง
เข้ำร่วมกิจกรรม หำกท่ำนไม่สำมำรถแสดงหลักฐำนกำรซื้อของท่ำนดังกล่ำวสำหรับคำตอบทุกรำยกำรที่ส่งเข้ำร่วม
กิจกรรมเมื่อมีกำรร้องขอ ผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอำจตัดสิทธิในคำตอบทุกรำยกำรทีท่ ่ำนส่งเข้ำร่วมกิจกรรม และ
ท่ำนจะเสียสิทธิในกำรได้รบั รำงวัล หลักฐำนกำรซื้อจะต้องเหมือนกันกับสิง่ ที่ท่ ำนได้ส่งมำพร้อมกับคำตอบของท่ำน
หำกผูจ้ ดั กิจกรรมมีควำมเห็นว่ำท่ำนให้ผอู้ ่นื ใช้หลักฐำนกำรซื้อใด ๆ ด้วย คำตอบของท่ำนจะตกเป็ นโมฆะและท่ำนจะ
เสียสิทธิในกำรได้รบั รำงวัล
ฉันต้องทำอย่ำงไรจึงจะได้รบั รำงวัล
1. รหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร: สำหรับคำตอบทีส่ ่งเข้ำมำอย่ำงถูกต้อง จะได้รบั
รหัส แลกเพชรโดยรหัส จะถู ก ส่ ง ไปทำงอีเ มลภำยใน 48 ชัว่ โมง (ตัง้ แต่ ว ัน จัน ทร์ ถึง วัน ศุ ก ร์ แต่ ส ำหรับ
วันหยุดรำชกำรและวันหยุดสุดสัปดำห์ บริษทั จะส่งรหัสดังกล่ำวให้ในวันทำกำรถัดไปเมื่อได้รบั กำรยืนยันกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว) เมื่อใบเสร็จรับเงินของท่ำนได้รบั กำรตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว
2. สกิ นสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin: ในทุก ๆ วันจันทร์จะมีกำรรวบรวมคำตอบที่
ส่งเข้ำมำอย่ำงถูกต้องในแต่ละสัปดำห์ (กรุณำดูกำหนดกำรในตำรำง 1) และผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยจะ
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(คำแปล)
คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)
เลือกคำตอบทีด่ ที ส่ี ุด โดยพิจำรณำคำตอบทีม่ คี วำมคิดสร้ำงสรรค์ทส่ี ุดทีต่ อบคำถำม “ทำไมคุณจึงหลงรักพริง
เกิลส์” และมอบรำงวัลผูช้ นะประจำวัน 1 รำงวัล โดยจะมีกำรจัดส่งรหัสแลกของรำงวัลให้ทำงอีเมลหลังจำกได้
มีกำรคัดเลือกผูช้ นะแล้วเสร็จเป็ นทีเ่ รียบร้อย
3. กำรคัดเลือกผู้ชนะดำเนินกำรโดยบริษัทที่เป็ นตัวแทนให้บริกำรที่แต่งตัง้ โดยผู้จดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ได้แก่ บริษัท ลัคกี้วนั กรุ๊ป จำกัด ตัง้ อยู่ท่เี ลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ต.ท่ำทรำย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000 และดำเนินกำรขึน้ ในวันทีแ่ ละเวลำตำมระบุดำ้ นล่ำง และผูแ้ ทนของผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ได้แก่
คุณอวนิช บำจำจ จะเป็ นผูต้ รวจสอบเกีย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้รบั คัดเลือกเป็ นผูช้ นะต่อไป

ตำรำง 1
วันเวลำที่ทำกำรคัดเลือกผู้ชนะ
6 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.
13 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.
20 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.
27 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.
4 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.
11 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.
18 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.
25 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.
1 พฤศจิกำยน 2564
เวลำ 17:00 น.
รวมทัง้ สิน้

จำนวนผู้
ชนะ

สำหรับคำตอบที่ได้รบั ระหว่ำงวันที่

5

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน 2564 ถึง 5 กันยำยน
2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 6 กันยำยน 2564 ถึง 12 กันยำยน
2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 13 กันยำยน 2564 ถึง 19 กันยำยน
2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 20 กันยำยน 2564 ถึง 26 กันยำยน
2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 27 กันยำยน 2564 ถึง 3 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 4 ตุลำคม 2564 ถึง 10 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 11 ตุลำคม 2564 ถึง 17 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 18 ตุลำคม 2564 ถึง 24 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 25 ตุลำคม 2564 ถึง 31 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)
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(คำแปล)
คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)

4. สกิ นสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin: ในทุก ๆ วันจันทร์จะมีกำรรวบรวมคำตอบทีส่ ่งเข้ำ
มำอย่ำงถูกต้องในแต่ละสัปดำห์ (กรุณำดูกำหนดกำรในตำรำง 2) และผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยจะเลือก
คำตอบทีด่ ที ส่ี ุด โดยพิจำรณำคำตอบทีม่ คี วำมคิดสร้ำงสรรค์ทส่ี ุดทีต่ อบคำถำม “ทำไมคุณจึงหลงรักพริงเกิลส์”
และมอบรำงวัลผูช้ นะประจำสัปดำห์ 1 รำงวัล โดยจะมีกำรจัดส่งรหัสแลกของรำงวัลให้ทำงอีเมลหลังจำกได้มี
กำรคัดเลือกผูช้ นะแล้วเสร็จเป็ นทีเ่ รียบร้อย
ตำรำง 2
วันเวลำที่ทำกำรคัดเลือกผู้ชนะ
6 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.
13 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.
20 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.
27 กันยำยน 2564
เวลำ 17:00 น.
4 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.
11 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.
18 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.
25 ตุลำคม 2564
เวลำ 17:00 น.
1 พฤศจิกำยน 2564
เวลำ 17:00 น.
รวมทัง้ สิน้

จำนวนผู้
ชนะ

สำหรับคำตอบที่ได้รบั ระหว่ำงวันที่

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน 2564 ถึง 5 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 6 กันยำยน 2564 ถึง 12 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 13 กันยำยน 2564 ถึง 19 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 20 กันยำยน 2564 ถึง 26 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 27 กันยำยน 2564 ถึง 3 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 4 ตุลำคม 2564 ถึง 10 ตุลำคม 2564 (ตลอด
ระยะเวลำนี้)

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 11 ตุลำคม 2564 ถึง 17 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 18 ตุลำคม 2564 ถึง 24 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 25 ตุลำคม 2564 ถึง 31 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

9
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(คำแปล)
คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)
ฉันจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำฉันเป็ นผู้ชนะได้รำงวัลสกิ น Epic Skin สำหรับเกม Mobile Legends
ท่ำนจะได้รบั อีเมลแจ้งจำกผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยภำยในสอง (2) สัปดำห์นับจำกวันทีม่ กี ำรตัดสินคัดเลือกผูช้ นะ
พร้อมกับจะได้รบั รหัสเพื่อแลกรับสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin และจะมี
กำรประกำศชื่อผูช้ นะใน Facebook ของ พริงเกิลส์ ประเทศไทย (www.facebook.com/pringlesthailand) ภำยใน 14
วันทำกำรนับจำกวันทีม่ กี ำรคัดเลือกทีเ่ กี่ยวข้อง คำตอบใด ๆ ทีไ่ ด้รบั กำรตัดสินให้เป็ นผูช้ นะแต่ไม่สำมำรถตรวจสอบ
ควำมถูกต้องได้ จะได้รบั อีเมลจำกผูจ้ ดั กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยแจ้งให้ทรำบว่ำรำยกำรทีส่ ่งมำไม่มสี ทิ ธิเข้ำร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยนี้
กรุณำดูตำรำง 3 สำหรับรำยละเอียดกำรประกำศรำยชื่อผูช้ นะได้รบั รำงวัลสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท
Starlight Skin และตำรำง 4 สำหรับรำงวัลสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin
ตำรำง 3
วันที่ประกำศผลผู้ชนะ

จำนวนผู้
ชนะ

20 กันยำยน 2564

5

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน 2564 ถึง 5 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

27 กันยำยน 2564

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 6 กันยำยน 2564 ถึง 12 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

4 ตุลำคม 2564

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 13 กันยำยน 2564 ถึง 19 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

11 ตุลำคม 2564

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 20 กันยำยน 2564 ถึง 26 กันยำยน 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

18 ตุลำคม 2564

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 27 กันยำยน 2564 ถึง 3 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

25 ตุลำคม 2564

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 4 ตุลำคม 2564 ถึง 10 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

1 พฤศจิกำยน 2564

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 11 ตุลำคม 2564 ถึง 17 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

8 พฤศจิกำยน 2564

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 18 ตุลำคม 2564 ถึง 24 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

15 พฤศจิกำยน 2564

7

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 25 ตุลำคม 2564 ถึง 31 ตุลำคม 2564
(ตลอดระยะเวลำนี้)

รวมทัง้ สิน้
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(คำแปล)
คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)

ตำรำง 4
วันที่ประกำศผลผู้ชนะ

จำนวนผู้ชนะ

สำหรับคำตอบที่ได้รบั ระหว่ำงวันที่

20 กันยำยน 2564

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน 2564 ถึง 5 กันยำยน
2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

27 กันยำยน 2564

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 6 กันยำยน 2564 ถึง 12 กันยำยน
2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

4 ตุลำคม 2564

1

ทุกวันระหว่ำงวันที1่ 3 กันยำยน 2564 ถึง 19 กันยำยน
2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

11 ตุลำคม 2564

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 20 กันยำยน 2564 ถึง 26
กันยำยน 2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

18 ตุลำคม 2564

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 27 กันยำยน 2564 ถึง 3 ตุลำคม
2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

25 ตุลำคม 2564

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 4 ตุลำคม 2564 ถึง 10 ตุลำคม
2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

1 พฤศจิกำยน 2564

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 11 ตุลำคม 2564 ถึง 17 ตุลำคม
2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

8 พฤศจิกำยน 2564

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 18 ตุลำคม 2564 ถึง 24 ตุลำคม
2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

15 พฤศจิกำยน 2564

1

ทุกวันระหว่ำงวันที่ 25 ตุลำคม 2564 ถึง 31 ตุลำคม
2564 (ตลอดระยะเวลำนี้)

รวมทัง้ สิน้

9

หำกในใบเสร็จรับเงิ นของฉันมีผลิ ตภัณฑ์พริงเกิ ลส์มำกกว่ำหนึ่ ง (1) ชิ้ นในใบเสร็จรับเงินหนึ่ งใบ ฉันจะมีสิทธิ
ส่งคำตอบมำกขึ้นหรือไม่
เมื่อได้ทำกำรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินแล้ว จำนวนรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร ทีท่ ่ำนจะ
ได้รบั จะเท่ำกับจำนวนของผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ในใบเสร็จ อย่ำงไรก็ตำม ใบเสร็จหนึ่งใบมีสทิ ธิเข้ำชิงรำงวัลสกินสำหรับ
เกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin เพียงหนึ่งสิทธิ
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(คำแปล)
คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)
ตัวอย่างเช่น หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ 2 ชิ้นในหนึง่ ใบเสร็ จ ท่านจะได้รบั รหัสแลกเพชรสาหรับเกม Mobile
Legends ฟรี 30 เพชรจานวนสอง (2) รหัส และจะได้รบั สิทธิในการชิงรางวัลสกินสาหรับเกม Mobile Legends ประเภท
Starlight Skin หรือ Epic Skin หนึง่ สิทธิ
ฉันมีใบเสร็จรับเงิ นจำกวันที่ซือ้ ซึ่งเป็ นวันก่อนเริ่มระยะเวลำจัดกิ จกรรมส่งเสริมกำรขำย ฉันยังมีสิทธิ เข้ำร่วม
กิ จกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ หรือไม่
กิจกรรมนี้จะรับเฉพำะใบเสร็จรับเงินทีว่ นั ทีซ่ ้อื ผลิตภัณฑ์เป็ นวันทีใ่ นระหว่ำงระยะเวลำจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้
เท่ำนัน้
หำกฉันมีใบเสร็จรับเงิ นมำกกว่ำหนึ่ งใบ ฉันสำมำรถอัพโหลดใบเสร็จทัง้ หมดภำยในครัง้ เดียวเพื่อขอรับรหัส
แลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรหลำยๆ รหัสได้หรือไม่
กิจกรรมนี้จะรับเฉพำะใบเสร็จรับเงินหนึ่งใบต่อกำรส่งคำตอบหนึ่งคำตอบเท่ำนัน้ หำกท่ำนมีใบเสร็จมำกกว่ำหนึ่งใบ
ท่ำนจะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในกำรส่งคำตอบแต่ละครัง้ ให้ครบถ้วนสำหรับกำรส่งหลำยคำตอบ
หำกฉันได้รำงวัลสกิ นสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin ฉันจะสำมำรถ
เลือกสกิ นที่ฉันต้องกำรได้หรือไม่
ผูช้ นะแต่ละท่ำน จะมีสทิ ธิได้รบั สกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin แบบใดแบบหนึ่งจำกสกิน 3
แบบ หรือ Epic Skin แบบใดแบบหนึ่งจำกสกิน 3 แบบ ตำมทีบ่ ริษทั มีพร้อมเพื่อแจกเป็ นรำงวัล ซึง่ จะกำรเป็ นกำรเลือก
รำงวัลให้แก่ผู้ชนะ หรือสำหรับผู้ชนะแต่ละท่ำน ด้วยดุลยพินิจของคณะกรรมกำร โดยที่ผู้ชนะไม่สำมำรถเลือกแบบ
ของสกินได้เอง
เมื่อฉันได้รหัสแลกของรำงวัลมำแล้ว จะใช้รหัสดังกล่ำวอย่ำงไร
เมื่อท่ำนได้รบั รหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร หรือหำกท่ำนเป็ นผู้ท่ไี ด้รบั สกินสำหรับเกม
Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin ท่ำนสำมำรถดูวธิ กี ำรใช้รหัสเพื่อแลกรับของรำงวัลได้โดยเข้ำ
เว็บไซต์ https://gamingph.com/2019/09/how-to-redeem-codes-in-mobile-legends-bang-bang/
เพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร รวมถึงสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin และ
Epic Skin ทุกรำยกำรทัง้ หมด จะต้องแลกรับก่อนวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2565 รหัสใด ๆ ที่ไม่มีกำรขอแลกรับภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำวจะไม่สำมำรถออกรหัสใหม่แทนหรือออกรหัสใหม่ให้อกี ครัง้ ได้
หำกฉันไม่ได้รบั เลือกเป็ นผู้ชนะ สกิ น Starlight Skin หรือ Epic Skin มีให้ซือ้ ใน Mobile Legends store หรือไม่
ไม่มี สกินดังกล่ำวเป็ นสกินแบบพิเศษโดยเฉพำะ (limited-edition) ทีไ่ ม่ได้มเี พื่อจำหน่ำย
ฉันมีข้อสงสัยที่ไม่มีคำตอบในเอกสำรนี้
กรุณำติดต่อฝ่ ำยบริกำรลูกค้ำของบริษทั
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