
แคมเปญอนิไซเดอรส์ประเทศไทย  

McCormick® แม็คคอรม์คิ เครือ่งเทศแบบซองเดีย่ว  

ขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

 

ด ิอนิไซเดอรส์ – ธนัวาคม 2564 

 

การเขา้รว่มในแคมเปญนี้ ผูเ้ขา้ร่วมหรอือนิไซเดอรส์จะตอ้งปฏบิัตติาม ดังตอ่ไปน้ี: 

• ตอ้งท าการรวีวิผลติภัณฑแ์ละตอบแบบสอบถามสิน้สดุแคมเปญใหส้มบรูณ ์

• โปรดทราบวา่ไมส่ามารถสง่คนืผลติภัณฑ ์

• ขอ้ตกลงทีส่ าคัญอืน่ ๆ ทัง้หมดทีท่ าโดยอนิไซเดอรส์ 

เมือ่สมัครลงทะเบยีนสามารถพบไดใ้นเน้ือหาทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง 

 

การปฏบิตัใินแคมเปญ 

ในการเขา้ร่วมแคมเปญ McCormick® แม็คคอรม์คิ เครือ่งเทศแบบซองเดีย่ว รว่มกบัเว็บไซค ์

The Insiders โดยการคดัเลอืกจากการทีค่ณุท าการซือ้ แม็คคอรม์คิ เครือ่งเทศแบบซองเดีย่ว 

โดยคณุสามารถเลอืกซือ้จากเซ็ตใดเซ็ตหนึง่ ดังน้ี  

SET A: แม็คคอรม์คิ พรกิไทยขาวป่นชนดิซองเดีย่วขนาด 12x3ก และ แม็คคอรม์คิ 

อบเชยป่นชนดิซองเดีย่วขนาด 12x3ก หรอื  

SET B: แม็คคอรม์คิ พรกิไทยด าป่นชนดิซองเดีย่วขนาด 12x3ก และ แม็คคอรม์คิ 

อบเชยป่นชนดิซองเดีย่วขนาด 12x3ก โดยสัง่ซือ้ผา่น Lazada หรอื Shopee 

หลังจากทีค่ณุท าการซือ้แลว้ใหส้ง่หลักฐานการซือ้มายัง The Insiders 

ทมีงานของเราจะสง่คปูองหรอืบัตรก านัล Grab Gift มลูคา่ 200 บาท 

เพือ่เป็นการแสดงความขอบคณุ 

ผูเ้ขา้ร่วมแคมเปญยอมรับขอ้ตกลงทีจ่ะท ากจิกรรมการตลาดแบบบอกปากตอ่ปาก (Word of 

Mouth) ตามทีร่ะบไุวใ้นจดหมายหรอืคูม่อืประกอบแคมเปญของคณุ 

ซึง่คณุจะไดร้ับผา่นทางอเีมลเมือ่คณุไดร้ับสนิคา้แลว้ 

นอกจากนี้ 

คณุจะตอ้งกรอกแบบสอบถามปิดทา้ยแคมเปญใหค้รบถว้นเพือ่ใหค้ณุไดส้ง่ความคดิเห็นขอ้เสน

อแนะตา่ง ๆ ของคณุเกีย่วกบั McCormick® แม็คคอรม์คิ เครือ่งเทศแบบซองเดีย่ว 

เมือ่สิน้สดุแคมเปญ แบบสอบถามจะเผยแพรท่างออนไลนเ์มือ่สิน้สดุแคมเปญ 

คณุจะไดร้ับค าแนะน าทางอเีมล 

การท าแบบสอบถามปิดแคมเปญจะตอ้งเสร็จสมบรูณ์ภายในวันทีก่ าหนด 

 

ก าหนดเวลา 

ระยะเวลาของแคมเปญระบไุวอ้ยา่งชดัเจนบนเว็บไซตแ์ละผา่นบล็อกโพสต ์

ผูเ้ขา้ร่วมแคมเปญหรอือนิไซเดอรส์จะตอ้งท ารวีวิของคณุอยา่งตรงไปตรงมาตอ่การใชง้านจรงิกั

บ แม็คคอรม์คิ เครือ่งเทศแบบซองเดีย่ว ในชว่งระหวา่งเดอืนธันวาคม 2564 ถงึ มกราคม 2565 

เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์



 

การลงทะเบยีน 
คณุสามารถสมัครเขา้ร่วมแคมเปญนี้ไดท้างเว็บไซต ์The Insiders ประเทศไทย 

สามารถใชบ้ัญชเีดยีวตอ่หนึง่ครัวเรอืนเทา่นัน้ 

ในกรณีทีม่กีารน าขอ้มลูไปใชใ้นทางทีผ่ดิหรอือันเป็นเท็จ 

ผูเ้ขา้ร่วมหรอือนิไซเดอรส์ผูนั้น้จะถกูแบนจากแคมเปญโดยไมม่กีารแจง้เตอืนลว่งหนา้ 

ในการเขา้ร่วมแคมเปญของ The Insiders 

ผูส้มัครจะตอ้งตอบค าถามใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 

ขอ้มลูสว่นตวั 
รายละเอยีดทัง้หมดจะไดร้ับการปฏบิัตดิว้ยความลับสงูสดุ 
ขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัผูเ้ขา้ร่วมจะถกูสง่ตอ่ไปยงับคุคลทีส่ามเฉพาะทีไ่ดร้ับอนุญาตเทา่นัน้ 
 

 

การคดัเลอืก 

ผูเ้ขา้ร่วมจะถกูคัดเลอืกส าหรับแคมเปญน้ีตามเกณฑก์ารคัดเลอืกทีก่ าหนดโดยบรษัิท 
McCormick® การคดัเลอืกนี้จะด าเนนิการโดย The Insiders และจะมผีลผกูพันและสิน้สดุ 
หากไมไ่ดร้ับเลอืกจะไมม่ผีลตอ่แอปพลเิคชนัทีต่ามมาหรอืในการมสีว่นรว่มในแคมเปญอืน่ ๆ 
ทีด่ าเนนิการโดย The Insiders หรอืบรษัิทในเครอื การคัดเลอืกลกัษณะนี้มคีวามจ าเป็น 
เน่ืองจากจ านวนผูส้มัครเขา้รว่มมักจะสงูกวา่จ านวนอปุกรณ์ทีก่ าหนดไว ้
 

 

การช าระเงนิและการคนืเงนิ 

โปรดทราบวา่เมือ่สมัครเขา้รว่มแคมเปญนี้ เราจะไมม่กีารเรยีกเก็บเงนิมัดจ า 

เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการสมัคร จะมกีารเลอืกผูเ้ขา้รว่มแคมเปญกลุม่ใหญก่อ่น 

หากคณุเป็นผูส้มัครทีต่รงตามคณุสมบัต ิเราจะแจง้คณุทางอเีมล พรอ้มสง่ลงิคอ์อนไลนเ์พือ่ไปที ่

Lazada หรอื Shopee เพือ่ผูท้ีไ่ดร้ับเลอืกสามารถท าการซือ้สนิคา้ แม็คคอรม์คิ 

เครือ่งเทศแบบซองเดีย่ว ทีต่อ้งการได ้หลังจากทีผู่ท้ีไ่ดร้ับเลอืกท าการซือ้บน Lazada หรอื 

Shopee แลว้ 

คณุจะตอ้งอัพโหลดหลกัฐานการซือ้ผา่นแบบฟอรม์ขอคนืเงนิทีเ่ราจะสง่ใหท้างอเีมล 

เมือ่ท าภารกจิแคมเปญทัง้หมดเสร็จสิน้ จากนัน้ทมีงาน The Insiders 

จะท าการคนืเงนิใหค้ณุในรปูแบบของคปูอง Grab Gift เป็น GrabCar 200 บาท หรอื 

GrabFood 200 บาท ทางอเีมล 

 

ผลติภณัฑไ์มอ่นุญาตใหน้ าไปจ าหนา่ย 

หา้มท าการขายตอ่ผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับผา่นแคมเปญของ Insiders 

หรอืจัดหาโดยลกูคา้ของเราโดยเด็ดขาด 

การละเมดิขอ้ก าหนดน้ีของสมาชกิจะถกูลบออกจากแคมเปญทันทแีละ/หรอืยตุกิารเป็นสมาชกิ 

ของ Insiders ไปอยา่งไมม่กี าหนดรวมทัง้อาจมกีารด าเนนิการทางกฎหมาย 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขท ัว่ไป 
บรษัิท The Insiders จะไมร่ับผดิชอบตอ่ปัญหาทางดา้นเทคนคิหรอืปัญหาอืน่ ๆ 

ในแคมเปญนี้ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกดิจากองคป์ระกอบทีน่อกเหนือการควบคมุของ The Insiders 

หรอื McCormick® 



จะเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ขา้ร่วมแตล่ะคนทีจ่ะตอ้งแน่ใจวา่ทัง้ซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร์ในอปุ

กรณ์ของคณุไดร้ับการปกป้องและอยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดด้ ี

การเขา้รว่มในแคมเปญนี้แสดงถงึการยอมรับกฎเหลา่นี้โดยไมม่เีงือ่นไข 

บรษัิท The Grapevine ซือ้ขายภายใตช้ือ่ "The Insiders" และอา้งองิตอ่ขอ้ความดา้นลา่งวา่ 

The Insiders 

ไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทัง้ทางตรงทางออ้มหรอืโดยบังเอญิอันเป็นผลมาจากการ

ใชเ้ว็บไซตห์รอืขอ้มลูทีไ่ดร้ับผา่นทางเว็บไซต ์

บรษัิท The Insiders 

ไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้โดยสมาชกิทีล่งทะเบยีนอันเป็นผลมาจากก

ารใชผ้ลติภัณฑห์รอืบรกิารในระหวา่งแคมเปญ 

ผูผ้ลติและผูจ้ัดจ าหน่ายจะยังคงอยูต่ลอดเวลารว่มกนัและรับผดิชอบหลายประการตอ่ผลติภัณฑ์

หรอืบรกิารทีส่มาชกิทีล่งทะเบยีนใชใ้นระหวา่งแคมเปญ 

สมาชกิทีล่งทะเบยีนจะตอ้งปฏบิัตติามคูม่อืผูใ้ชง้านตลอดเวลาและ / 

หรอืปฏบิัตติามเอกสารค าแนะน าส าหรับผลติภัณฑห์รอืบรกิารอยา่งเครง่ครดั 

เว็บไซตต์ลอดจนเนื้อหาของขอ้ความ รปูภาพ กราฟิก ไฟลเ์สยีง ภาพเคลือ่นไหว 

การบันทกึวดิโีอ การจดัระเบยีบขอ้มลูและทีร่วมในฐานขอ้มลู (เชน่ ขอ้มลู) 

ยังคงเป็นทรัพยส์นิทางปัญญาของ The Insiders 

ขอ้มลูไดร้ับการคุม้ครองภายใตพ้ระราชบัญญัตวัินที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2537 

ซึง่ครอบคลมุถงึลขิสทิธิแ์ละสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งและตามขอ้บังคับทัง้หมดทีบ่ังคบัใชก้บัทรัพยส์นิท

างปัญญา 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะศกึษาขอ้มลูบนเว็บไซตเ์พือ่การใชง้านสว่นตัวและ / หรอืเพือ่ดาวนโ์หลด 

การใชง้านอืน่ใดรวมถงึแต่ไมจ่ ากดั การท าซ ้า การเผยแพร ่การเปิดเผยตอ่สาธารณะและ / 

หรอืการน ากลับมาใชใ้หม ่ในรปูแบบใด ๆ 

ทัง้หมดหรอืบางสว่นชัว่คราวหรอืถาวรหรอืรายละเอยีดของ The Insiders 

ซึง่ไมไ่ดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรลว่งหนา้จาก The Insiders 

 

เนือ้หาทีไ่ดจ้ดัท า 

เมือ่เขา้รว่มในแคมเปญนี้คณุจะมโีอกาสแสดงกจิกรรมในการเป็นแอมบาสเดอรข์องผลติภัณฑข์
องคณุดว้ยการโพสตเ์น้ือหาบนพืน้ทีอ่อนไลน ์ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดั ภาพ วดิโีอ ขอ้ความรวีวิ 
บทวจิารณ์ ขอ้ความทวตี และรปูแบบสือ่อืน่ ๆ (ตอ่ไปนี้เรยีกวา่ "เนื้อหาออนไลน"์) 
โดยการเขา้รว่มในแคมเปญน้ีคณุยนิยอมใหบ้รษัิท McCormick® 

สามารถใชห้รอืเผยแพรเ่น้ือหาออนไลนท์ัง้หมดหรอืสว่นใด ๆ 
ในกจิกรรมทางการตลาดไมว่า่จะส าหรับหรอืเกีย่วขอ้งกบัแคมเปญน้ีหรอืเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมกา
รตลาดอืน่ ๆ และคณุจะไมถ่อืวา่เป็นทรัพยส์นิทางปัญญาใด ๆ 
รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัในลขิสทิธิข์องเน้ือหาออนไลน ์
 

 

บรกิารชว่ยเหลอื 

หากคณุมคี าถามหรอืขอ้สงสยัใด ๆ เกีย่วกบัแคมเปญน้ีหรอืขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใด ๆ ขา้งตน้ 

กรณุาตดิตอ่ The Insiders ทางอเีมล: infothailand@theinsidersnet.com  

mailto:infothailand@theinsidersnet.com


 

ขอ้มลูจดทะเบยีนบรษิทั 

The Insiders เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนตามทีอ่ยูต่อ่ไปน้ี:  

The Insiders Singapore 

5 Shenton Way 

UIC Building, #10-01 

Singapore 068808 

 

เลขทะเบยีนบรษิทั: KVK.55180361 

 


