
แคมเปญอนิไซเดอรส์ประเทศไทย - Philips Beauty 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

 

ด ิอนิไซเดอรส์ – พฤศจกิายน 2564 

 

 

การเขา้ร่วมในแคมเปญน้ี ผูเ้ขา้ร่วมหรอือนิไซเดอรส์จะตอ้งปฏบัิตติาม ดงัตอ่ไปน้ี: 

• ตอ้งท าการรวีวิผลติภัณฑแ์ละตอบแบบสอบถามสิน้สดุแคมเปญใหส้มบูรณ์ 

• โปรดทราบว่าไม่สามารถสง่คนืผลติภัณฑ ์

• ขอ้ตกลงทีส่ าคัญอืน่ ๆ ทัง้หมดทีท่ าโดยอนิไซเดอรส์ เมือ่สมัครลงทะเบยีนสามารถพบ

ไดใ้นเน้ือหาทีร่ะบุไวด้า้นล่าง 

 

 

การปฏบิตัใินแคมเปญ 

ในฐานะผูเ้ขา้ร่วมแคมเปญ Philips Beauty ร่วมกับ The Insiders คุณมสีทิธพิเิศษในการเป็นรับ

ผลติภัณฑ ์ไดรเ์ป่าผม Philips 3000 Series รุน่ BHD300/10 หรอืรุน่ BHD308/10 

หรอื BHD350/10 โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายใด ๆ และในการแลกเปลีย่นการตกลงทีจ่ะท ากจิกรรม

ทางการตลาดแบบบอกปากต่อปากตามทีก่ าหนดไวใ้นจดหมายหรอืคู่มอืแคมเปญของคุณซึง่

คุณจะไดร้ับพรอ้มกับอุปกรณ์ของคุณ 

นอกจากน้ี คุณจะตอ้งกรอกแบบสอบถามปิดทา้ยแคมเปญใหค้รบถว้นเพือ่ใหคุ้ณไดส้ง่ความ

คดิเห็นขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของคุณเกีย่วกับ ไดรเ์ป่าผม Philips 3000 Series รุน่ 

BHD300/10 หรอืรุน่ BHD308/10 หรอื BHD350/10 เมือ่สิน้สดุแคมเปญ แบบสอบถาม

จะเผยแพร่ทางออนไลน์เมือ่สิน้สดุแคมเปญ คุณจะไดร้ับค าแนะน าทางอเีมล การท า

แบบสอบถามปิดแคมเปญจะตอ้งเสร็จสมบรูณภ์ายในวันทีก่ าหนด 

 

ก าหนดเวลา 

ระยะเวลาของแคมเปญระบุไวอ้ย่างชัดเจนบนเว็บไซตแ์ละผ่านบล็อกโพสต ์ผูเ้ขา้ร่วมหรอือนิไซ

เดอรส์จะตอ้งแบ่งปันความคดิเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อการใชง้านจรงิกับไดรเ์ป่าผม Philips 

3000 Series รุ่น BHD300/10 หรอื รุ่น BHD308/10 หรอืรุ่น BHD350/10 ชว่งระหว่างเดอืน

พฤศจกิายนถงึธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห ์

 

การลงทะเบยีน 
คุณสามารถสมัครเขา้ร่วมแคมเปญน้ีไดท้างเว็บไซต ์The Insiders ประเทศไทย สามารถใช ้

บัญชเีดยีวต่อหนึง่ครัวเรอืนเท่านัน้ ในกรณีทีม่กีารน าขอ้มูลไปใชใ้นทางที่ผดิหรอือันเป็นเท็จ 

ผูเ้ขา้ร่วมหรอือนิไซเดอรส์ผูนั้น้จะถูกแบนจากแคมเปญโดยไม่มกีารแจง้เตอืนล่วงหนา้ ในการ

เขา้ร่วมแคมเปญของ The Insiders ผูส้มัครจะตอ้งตอบค าถามใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 

 



เมือ่ผูส้มัครสมคัรเขา้ร่วมแคมเปญน้ีเป็นครัง้แรก จะไมม่กีารเรยีกเงนิใด ๆ เมือ่สิน้สดุระยะเวลา

การสมัคร เราจะจัดท ารายชือ่ผูส้มัครทีเ่หมาะสมทีส่ดุกบัโปรไฟลท์ีต่อ้งการส าหรับเครือ่งเป่าผม 

Philips 3000 Series รุ่น BHD300/10 หรอืเครือ่งเป่าผมรุ่น BHD308/10 หรอืรุ่น BHD350/10 

แคมเปญ จากนัน้จะสง่อเีมลไปยังผูท้ีผ่่านการคัดเลอืก และพารท์เนอรโ์ลจสิตกิสข์องเราจะ

จัดสง่เครือ่งเป่าผม Philips 3000 Series รุ่น BHD300/10 หรอืเครือ่งเป่าผมรุ่น BHD308/10 

หรอืรุ่น BHD350/10 ไปยังทีอ่ยู่ของผูไ้ดร้ับคัดเลอืกโดยตรง 

โปรดทราบว่าแคมเปญน้ีไม่มกีารสง่คนืสนิคา้  

ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาดไูดท้ีห่นา้เพจแคมเปญ 

 

ขอ้มูลสว่นตวั 
รายละเอยีดทัง้หมดจะไดร้ับการปฏบัิตดิว้ยความลับสงูสดุ ขอ้มูลสว่นบุคคลเกีย่วกับผูเ้ขา้ร่วมจะ
ถูกสง่ต่อไปยังบุคคลทีส่ามเฉพาะทีไ่ดร้ับอนุญาตเท่านัน้ 
 
 

การคดัเลอืก 

ผูเ้ขา้ร่วมจะถูกคัดเลอืกส าหรับแคมเปญน้ีตามเกณฑก์ารคัดเลอืกทีก่ าหนดโดยบรษัิท Philips 
การคัดเลอืกน้ีจะด าเนนิการโดย The Insiders และจะมผีลผูกพันและสิน้สดุ หากไม่ไดร้ับเลอืก
จะไมม่ผีลตอ่แอปพลเิคชันทีต่ามมาหรอืในการมสีว่นรว่มในแคมเปญอืน่ ๆ ทีด่ าเนนิการโดย The 
Insiders หรอืบรษัิทในเครอื การคัดเลอืกลกัษณะน้ีมคีวามจ าเป็น เน่ืองจากจ านวนผูส้มัครเขา้
ร่วมมักจะสงูกว่าจ านวนอุปกรณ์ทีก่ าหนดไว ้
 

 

ผลติภณัฑไ์ม่อนุญาตใหน้ าไปจ าหนา่ย 

หา้มท าการขายต่อผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับผ่านแคมเปญของ Insiders หรอืจัดหาโดยลกูคา้ของเรา

โดยเด็ดขาด การละเมดิขอ้ก าหนดน้ีของสมาชกิจะถูกลบออกจากแคมเปญทันทแีละ/หรอืยตุิ

การเป็นสมาชกิ ของ Insiders ไปอย่างไม่มกี าหนดรวมทัง้อาจมกีารด าเนนิการทางกฎหมาย 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขท ัว่ไป 
บรษัิท The Insiders จะไม่รับผดิชอบต่อปัญหาทางดา้นเทคนคิหรอืปัญหาอืน่ ๆ ในแคมเปญน้ี

ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกดิจากองคป์ระกอบทีน่อกเหนือการควบคุมของ The Insiders หรอื Philips จะ

เป็นความรับผดิชอบของผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคนทีจ่ะตอ้งแน่ใจว่าทัง้ซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร์ใน

อุปกรณ์ของคุณไดร้ับการปกป้องและอยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดด้ ีการเขา้ร่วมในแคมเปญน้ีแสดง

ถงึการยอมรับกฎเหล่าน้ีโดยไม่มเีงือ่นไข 

บรษัิท The Grapevine ซือ้ขายภายใตช้ือ่ "The Insiders" และอา้งองิต่อขอ้ความดา้นล่างว่า 

The Insiders ไม่สามารถรับผดิชอบต่อความเสยีหายทัง้ทางตรงทางออ้มหรอืโดยบังเอญิอัน

เป็นผลมาจากการใชเ้ว็บไซตห์รอืขอ้มูลทีไ่ดร้ับผ่านทางเว็บไซต ์

บรษัิท The Insiders ไม่สามารถรับผดิชอบต่อความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้โดยสมาชกิที่

ลงทะเบยีนอันเป็นผลมาจากการใชผ้ลติภัณฑห์รอืบรกิารในระหว่างแคมเปญ 

ผูผ้ลติและผูจ้ัดจ าหน่ายจะยังคงอยูต่ลอดเวลาร่วมกันและรับผดิชอบหลายประการต่อผลติภัณฑ์

หรอืบรกิารทีส่มาชกิทีล่งทะเบยีนใชใ้นระหว่างแคมเปญ 



สมาชกิทีล่งทะเบยีนจะตอ้งปฏบัิตติามคู่มอืผูใ้ชง้านตลอดเวลาและ / หรอืปฏบัิตติามเอกสาร

ค าแนะน าส าหรับผลติภัณฑห์รอืบรกิารอย่างเคร่งครดั 

เว็บไซตต์ลอดจนเน้ือหาของขอ้ความ รูปภาพ กราฟิก ไฟลเ์สยีง ภาพเคลือ่นไหว การบันทกึ

วดิโีอ การจัดระเบยีบขอ้มลูและทีร่วมในฐานขอ้มูล (เชน่ ขอ้มูล) ยังคงเป็นทรัพยส์นิทางปัญญา

ของ The Insiders ขอ้มูลไดร้ับการคุม้ครองภายใตพ้ระราชบัญญัตวัินที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 

2537 ซึง่ครอบคลมุถงึลขิสทิธิแ์ละสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งและตามขอ้บังคับทัง้หมดทีบั่งคับใชก้ับ

ทรัพยส์นิทางปัญญา 

คุณมสีทิธิท์ีจ่ะศกึษาขอ้มูลบนเว็บไซตเ์พือ่การใชง้านสว่นตัวและ / หรอืเพือ่ดาวน์โหลด การใช ้

งานอืน่ใดรวมถงึแต่ไมจ่ ากัด การท าซ ้า การเผยแพร่ การเปิดเผยต่อสาธารณะและ / หรอืการน า

กลับมาใชใ้หม่ ในรูปแบบใด ๆ ทัง้หมดหรอืบางสว่นช่ัวคราวหรอืถาวรหรอืรายละเอยีดของ The 

Insiders ซึง่ไม่ไดร้ับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จาก The Insiders 

 

เนือ้หาทีไ่ดจ้ดัท า 

เมือ่เขา้ร่วมในแคมเปญน้ีคุณจะมโีอกาสแสดงกจิกรรมในการเป็นแอมบาสเดอรข์องผลติภัณฑ์
ของคุณดว้ยการโพสตเ์น้ือหาบนพืน้ทีอ่อนไลน์ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัด ภาพ วดิโีอ ขอ้ความรวีวิ 
บทวจิารณ์ ขอ้ความทวตี และรูปแบบสือ่อืน่ ๆ (ต่อไปน้ีเรยีกว่า "เน้ือหาออนไลน์") โดยการเขา้
ร่วมในแคมเปญน้ีคุณยนิยอมใหบ้รษัิท Philips สามารถใชห้รอืเผยแพร่เน้ือหาออนไลน์ทัง้หมด
หรอืสว่นใด ๆ ในกจิกรรมทางการตลาดไม่ว่าจะส าหรับหรอืเกีย่วขอ้งกับแคมเปญน้ีหรอืเกีย่วขอ้ง
กับกจิกรรมการตลาดอืน่ ๆ และคุณจะไม่ถอืว่าเป็นทรัพยส์นิทางปัญญาใด ๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากดั
ในลขิสทิธิข์องเน้ือหาออนไลน์ 
 

 

บรกิารช่วยเหลอื 

หากคุณมคี าถามหรอืขอ้สงสัยใด ๆ เกีย่วกับแคมเปญน้ีหรอืขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใด ๆ ขา้งตน้ 

กรุณาตดิต่อ The Insiders ทางอเีมล: infothailand@theinsidersnet.com  

 

ขอ้มูลจดทะเบยีนบรษิทั 

The Insiders เป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนตามทีอ่ยู่ต่อไปน้ี:  

The Insiders Singapore 

5 Shenton Way 

UIC Building, #10-01 

Singapore 068808 

 

เลขทะเบยีนบรษิทั: KVK.55180361 

 

mailto:infothailand@theinsidersnet.com

