
1 ,050,000 บาท
ลีดเดอร์ชิพชาเล้นจ์  มูลค่า

รับสูงสุด 875,000 บาท และทริปท่องเที่ยวลอนดอน ประเทศอังกฤษ หรือ เบเวอร์รี่ฮิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

ใครๆก็สามารถร่วมลุ้นรางวัล!
เพียงครบคุณสมบัติก็สามารถรับรางวัลที่น่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้ 

รางวัลเงินสด 875,000 บาท และทริปพักผ่อนสุดหรู 3 คืน
เพียงครบคุณสมบัติ เอ็กเซ็กคูทีฟบิสซิเนสลีเดอร์ เป็นเวลาติดต่อ
กัน 3 เดือนและรับโบนัสเงินสด 875,000 บาท และทริปท่องเที่ยว
สำาหรับ 2 ท่านจำานวน 3 คืนมูลค่าสูงสุด 175,000 บาท ที่โรงแรม
เอสแอลเอสโฮเทลที่เบเวอร์รี่ฮิลล์หรือเซนท์เออร์มินโฮเทลสุดหรูใน
กรุงลอนดอนพร้อมอาหารค่ำาสุดพิเศษ

รางวัลเงินสด 525,000 บาท และทริปพักผ่อนสุดหรู 3 คืน 
เพียงครบคุณสมบัติ ซิลเวอร์มาสเตอร์บิสซิเนสลีเดอร์หรือโกลเดนมาส
เตอร์บิสซิเนสลีเดอร์  เป็นเวลาติดต่อกัน 3 เดือนและรับโบนัสเงินสด 
525,000 บาท และทริปท่องเท่ียวสำาหรับสองท่านจำานวนสามคืนมูลค่า
สูงสุด 175,000 บาท ท่ีโรงแรมท่ีกล่าวมาข้างต้น

รางวัลแพคเก็จมูลค่า 
1,050,000 บาท

รางวัลแพคเก็จมูลค่า 
700,000 บาท

มูลค่าสูงสุด  

175,000 

บาท

มูลค่าสูงสุด  

175,000 

บาท

เง่ือนไขจำ�กัด สำ�หรับคุณสมบัติท่ีเต็มรูปแบบท่ีใช้ในก�รเข้�ร่วมนอกเหนือจ�กท่ีกล่�วม�ข้�งต้น โปรดเย่ียมชมท่ี www.sunrider.com 
สำ�หรับกฏและระเบียบของก�รแข่งขันอย่�งเป็นท�งก�ร

รับโบนัส 350,000 บาท เม่ือคุณกลายเป็นกรุ๊ปบิสซิเนสลีดเดอร์ หรือโกลเดนกรุ๊ป บิสซิเนสลีดเดอร ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 เดือนรับโบนัส 350,000 บาท

*มูลค่�ทริปพักผ่อนคำ�นวณจ�กค่�ใช้จ่�ยเฉล่ียในก�ร 
เข้�พักโรงแรมพร้อมอ�ห�รค่ำ�และเท่ียวบินตรง
จ�กลอสแองเจลีสไปลอนดอน

ขอแนะนำ รางวัลซันไรด์เดอร์



กฏและระเบยีบอยา่งเป็นทางการของ 
“ซนัไรดเ์ดอรล์ดีเดอรช์พิชาเลนจ”์ 
 
ไมจ่ าเป็นตอ้งซือ้ผลติภณัฑเ์พือ่เขา้รว่มหรอืชนะการแขง่ขนั "การแขน่ขนั" 
การเขา้รว่มการแขง่ขนัคร ัง้นีถ้อืวา่คณุยอมรบักฎระเบยีบเหลา่นีอ้ยา่งเป็นทางการ 
 
ระยะเวลาการแขง่ขนั: การแขง่ขนัจะเริม่ข ึน้ในวนัที ่ 27 มถินุายน 2558 เวลา 00:00 น. 
และจะสิน้สดุในวนัที ่30 มถินุายน 2559 เวลา 23:59 น. (“ระยะเวลาการแขง่ขนั”) 
 
ใครทีส่ามารถเขา้รว่ม: การแขง่ขนัเปิดใหผู้จ้ าหน่ายอสิระซนัไรดเ์ดอร(์ IBO ) เขา้รว่มเท่านัน้ 
ซนัไรดเ์ดอร ์ IBO ในปัจจบุันทกุคนจะเขา้รว่มโดยอัตโนมัตเิพือ่ลุน้รางวลั ผูเ้ขา้ร่วมทัง้หมด 
จะตอ้งเป็นซนัไรดเ์ดอร ์ IBO ทีป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบในชว่งระยะเวลาการแขง่ขนั ผูเ้ขา้รว่มการ 
แขง่ขนัตอ้งปฏบิัตติามประกาศทัง้หมดทีโ่พสตอ์อนไลน ์แตถ่กูไมจ่ ากดัโดยนโยบายความเป็นสว่นตั 
วและเงือ่นไขในการใชง้าน พนักงานซนัไรดเ์ดอรแ์ละครอบครัวโดยตรง (คูส่มรส บดิามารดา บตุร 
พีน่อ้ง และคูส่มรสของพวกเขาไมว่า่จะอาศัยอยูท่ีไ่หนก็ตาม) หรอืผูท้ีอ่าศัยอยูใ่นครอบครัวเดยีวกัน 
(เกีย่วขอ้งหรอืไมเ่กีย่วขอ้ง) กับ ซนัไรดเ์ดอร ์ "สปอนเซอร"์ รวมถงึผูป้กครองทีเ่กีย่วขอ้ง บรษัิท 
บรษัิทในเครอื ซพัพลายเออรร์างวลั ผูจั้ดจ าหน่าย และหน่วยงานโฆษณาและสง่เสรมิการขาย 
(รวมเรยีกวา่ "ฝ่ายการแขง่ขนั”) ไมไ่ดม้สีทิธิท์ีจ่ะเขา้หรอืชนะการแขง่ขนั ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัอาจ 
จ าเป็นตอ้งแสดงหลักฐานทีอ่ยูอ่าศยัและอายเุมือ่มกีารรอ้งขอ 
 
กฏและระเบยีบของการแขง่ขนัและรางวลั 
เป้าหมายของซนัไรดเ์ดอรล์ดีเดอรช์พิชาเลนจค์อืการจงูใจให ้ IBO แตล่ะคนพัฒนาบสิซเินส 
ลดีเดอรใ์หม ่ขอ้จ ากัดและคณุสมบัตดิังตอ่ไปนี้มคีวามจ าเป็นตอ่การบรรลเุป้าหมายดังกลา่ว 
 
ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันทีก่า้วไปสูต่ าแหน่ง กรุป๊บสิซเินสลดีเดอร ์ จะไดรั้บเงนิโบนัส 350,000 บาท 
และเพือ่ทีจ่ะมสีทิธิไ์ดรั้บรางวลันี ้ ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัจะตอ้งไมไ่ดอ้ยูใ่นต าแหน่งนีส้อง (2) ปี 
กอ่นหนา้นี ้
 
ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันทีก่า้วไปสูต่ าแหน่ง โกลเดนกรุป๊บสิซเินสลดีเดอร ์ จะไดรั้บเงนิโบนัส 
350,000 บาท และเพือ่ทีจ่ะมสีทิธิไ์ดรั้บรางวลันี ้ ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งไมไ่ดอ้ยูใ่นต าแหน่งนีส้อง (2) 
ปีกอ่นหนา้นี ้
 
ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันทีก่า้วไปสูต่ าแหน่ง ซลิเวอรม์าสเตอรบ์สิซเินสลดีเดอร ์ หรอื โกลเดน 
มาสเตอรบ์สิซเินสลดีเดอร ์ จะไดรั้บเงนิโบนัส 525,000 บาท ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ลอส 
แอนเจลสีหรอืลอนดอนส าหรับสอง (2) ทา่น รวมถงึหอ้งพักจ านวน 3 คนืทีโ่รงแรม 
เอสแอลเอสโฮเทลในเบเวอรล์ฮีลิสห์รอืโรงแรมเซนตเ์ออรม์นิในลอนดอนพรอม้คา่ใชจ้า่ยอาหารค า่
ทัง้หมด (ไมร่วม เครือ่งดืม่แอลกอฮอล)์ และเพือ่ทีจ่ะมสีทิธิไ์ดรั้บรางวลันี ้ ผูเ้ขา้รว่ม 
การแขง่ขนัจะตอ้งไมไ่ดอ้ยูใ่นต าแหน่งเหลา่นีส้อง (2) ปีกอ่นหนา้นี ้
 

 



ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันทีก่า้วสูต่ าแหน่ง เอ็กเซ็กคทูฟิบสิซเินสลดีเดอร ์จะไดรั้บเงนิโบนัส 875,000 
บาท ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั ลอสแอนเจลสีหรอืลอนดอนส าหรับสอง (2) ทา่น รวมถงึหอ้งพักจ านวน 
3 
คนืทีโ่รงแรมเอสแอลเอสโฮเทลในเบเวอรล์ฮีลิสห์รอืโรงแรมเซนตเ์ออรม์นิในลอนดอนพรอ้มคา่ใชจ้่
ายอาหารค า่ทัง้หมด (ไมร่วม เครือ่งดืม่แอลกอฮอล)์ ทัง้นี ้ เอ็กเซ็กคทูฟิบสิซเินสลดีเดอร ์
จะตอ้งมยีอดซือ้สว่นตัว 8,000 บาท และยอดกลุม่สว่นตัว 200,000 บาท ม ี ควอลฟิายด ์
บสิซนิสลดีเดอรร์ะดับหนึง่หรอืสงูกวา่ 16 คน ตดิตอ่กันเป็นเวลา 2 เดอืนและ 8 คนใน 
นัน้เป็นกรุ๊ปบสิซเินสลดีเดอร ์ เพือ่ทีจ่ะมสีทิธิไ์ดรั้บรางวลั ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะตอ้งครบ 
คณุสมบัตใินต าแหน่งใหมเ่ป็นเวลาตดิตอ่กันอยา่งนอ้ย 3 เดอืน ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขัน จะได ้
รับเพยีงหนึง่ (1) รางวลัเทา่นัน้ โดยรางวลัจะขึน้อยูก่ับต าแหน่งทีส่งูทีส่ดุทีไ่ดรั้บในชว่งเวลา 
การแขง่ขนั ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัจะตอ้งเขา้รว่มงานประชมุใหญซ่นัไรดเ์ดอรป์ระจ าปี 2559 
ซึง่เป็นทีท่ีพ่วกเขาจะไดรั้บมอบรางวลั 
นอกจากนีผู้เ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะตอ้งปฏบิัตติามกฎระเบยีบในชว่งระยะเวลาการแขง่ขนั  และตอ้ง 
ครบคณุสมบัตใินต าแหน่งใหมใ่นชว่ง 3 เดอืนกอ่นงานประชมุใหญซ่นัไรดเ์ดอรป์ระจ าปี 2559 
ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันจะตอ้งพัฒนาบสิซเินสลดีเดอรใ์หมอ่ยา่งนอ้ย 2 คน ซึง่มลีกูทมี IBO และ 
ลกูคา้ทีแ่อ็กทฟีตลอดระยะเวลาการแขง่ขนั ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัจะตอ้งสปอนเซอร ์ IBO ใหม ่
อยา่งนอ้ยหนึง่ (1) คนตอ่เดอืนในชว่งระยะเวลาการแขง่ขันและพัฒนา IBO ทีส่ปอนเซอรม์า 
เหลา่นัน้อยา่งตอ่เนือ่งตลอดระยะเวลาการแขง่ขนั เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการแขง่ขนั ผูเ้ขา้ร่วมการ 
แขง่ขนัตอ้งม ี IBO ใหมท่ีแ่อ็กทฟีอยา่งนอ้ย 5 ใน 12 คน และหนึง่คนในนัน้ตอ้งมตี าแหน่ง 
ของซปุเปอรไ์วเซอรแ์ละอกีหนึง่คนมตี าแหน่งเทรนเนอร ์
 
สปอนเซอรข์อสงวนสทิธิใ์นการตัดสทิธิผ์ูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัดว้ยเหตผุลตามดลุยพนิจิทีเ่ห็นสมควร 
 
การประกาศผูช้นะ: ผูช้นะจะไดรั้บแจง้ทางอเีมลห์รอืโทรศัพทภ์ายในวนัที ่ 30 มถินุายน 2559 
ผูช้นะจะไดรั้บรางวลัในตอนทา้ยของงานประชมุใหญป่ระจ าปีซนัไรดเ์ดอร ์ 2559 ผูช้นะจะตอ้ง 
ใหท้ีอ่ยูท่างไปรษณียซ์ ึง่อาจจะน ามาใชเ้พือ่รับรางวัล 
ผูช้นะอาจถกูตัดสทิธิซ์ ึง่ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสปอนเซอรเ์นือ่งจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้ หากถกูจับ 
หรอืตัดสนิจากความผดิทางอาญาจะไมไ่ดรั้บสทิธิต์ามระเบยีบคณุสมบัตทิีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 
หรอืหากกระท าผดิการช าระเงนิทีส่ัง่โดยรัฐบาล เป็นตน้ แตไ่มจ่ ากัดเพยีง: คา่เลีย้งดบูตุร คูส่มรส 
การช าระเงนิภาษี การละเมดิกฎทีย่อมรับในคูม่อืธรุกจิซนัไรดเ์ดอร ์ ฯลฯ ในกรณีทีม่กีารระบวุา่ 
ผูช้นะไมไ่ดป้ฏบิัตติามกฎอยา่งเป็นทางการเหลา่นี้ ไมไ่ดด้ าเนนิการและสง่กลับเอกสารทีจ่ าเป็นใดๆ 
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ท างบเท็จ หรอืการแจง้เตอืนการไดรั้บรางวลัถกูสง่กลับ ผูช้นะจะถกู 
ตัดสทิธิ ์
 
รางวลัและมลูคา่การคา้ปลกีโดยประมาณ ("ARV"): ผูช้นะการแขง่ขนัจะไดรั้บเงนิรางวลั 
350,000 บาท, 525,000 บาท, หรอื 875,000 บาท ตามกฎดังกลา่วขา้งตน้ นอกจากนี ้
ผูช้นะอาจยังไดรั้บตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ลอสแอนเจลสีหรอืลอนดอนส าหรับสอง (2) ทา่น 
รวมถงึหอ้งพักจ านวน 3 คนืทีโ่รงแรมเอสแอลเอสโฮเทลในเบเวอรล์ฮีลิสห์รอืโรงแรมเซนต ์
เออรม์นิในลอนดอนพรอ้มคา่ใชจ้า่ยอาหารค า่ทัง้หมด (ไมร่วม เครือ่งดืม่แอลกอฮอล)์  ARV 
ส าหรับตั๋วเครือ่งบนิ การเขา้พักโรงแรมและอาหารค า่มมีลูคา่ประมาณ 175,000 บาท 
 
ARV ส าหรับผูช้นะแตล่ะคนจะขึน้อยูก่ับระดับต าแหน่ง ผูช้นะจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
หรอืคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่และการยอมรับ และ / 
หรอืการใชร้างวลัทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบับนีใ้นฐานะทีไ่ดรั้บรางวลั รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีง 



ภาษีทัง้หมด (ถา้ม)ี การขนสง่ อาหาร ทีพั่ก และอืน่ ๆ ผูช้นะจะไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บรางวลัจนกวา่เธอ / 
เขาไดรั้บการตรวจสอบวา่เป็นผูช้นะโดยสปอนเซอร ์ เมือ่มอบรางวลัเสร็จ สปอนเซอรจ์ะถอืวา่ 
ไดม้อบรางวลัใหก้ับผูช้นะและผูช้นะดังกลา่วจะรับผดิชอบตอ่รางวลัทีไ่ดรั้บโดยสมบรูณ์ รายละเอยีด 
รางวลัทัง้หมดอยูใ่นดลุยพนิจิของสปอนเซอร ์ 
 
ผูเ้ขา้แขง่ขนัรับทราบวา่การขนสง่, ถา้ม,ี ไมไ่ดร้วมอยูใ่นรางวลัและอยูน่อกเหนอืการควบคมุของ 
สปอนเซอรแ์ละสามารถเปลีย่นก าหนดการสง่ ปรับปรงุ และ / หรอืยกเลกิ ในกรณีนี ้ สปอนเซอร ์
ขอสงวนสทิธติามดลุพนิจิทีเ่ห็นสมควรในการก าหนดวนัแขง่ขนั วันเริม่ตน้และ / หรอืวนัสิน้สดุ 
การแขง่ขนั เปลีย่นแปลงระเบยีบการแขง่ขนั ยกเลกิการแขง่ขนั หรอืยกเลกิการมอบรางวลัหนึง่ๆ 
(หรอืมากวา่) รางวลัหนึง่ๆ (หรอืมากกวา่) ไมไ่ดแ้ลกเป็นเงนิสด 
 
เง ือ่นไขท ัว่ไป: การยอมรับรางวลัใด ๆ ถอืเป็นการไดรั้บอนุญาต (ยกเวน้ทีต่อ้งหา้มตามกฎหมาย) 
ทีจ่ะใชช้ือ่ของผูช้นะ ภาพ เสยีง ถิน่ก าเนดิ ความชอบ รางวลัอืน่ๆทีไ่ดรั้บ และถา่ยภาพ 
(ทัง้หมดขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสปอนเซอร)์ เพือ่การโฆษณาประชาสมัพันธใ์นสือ่ใดๆ และทัง้หมด 
ท่ัวโลกในขณะนีห้รอืในอนาคตโดยไมต่อ้งจา่ยคา่ชดเชย แจง้เตอืนหรอืไดรั้บอนุญาต ซนัไรดเ์ดอร ์
และเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ผูบ้รหิาร เอเจนซี ่ ตัวแทน และพนักงาน (รวมเรยีกวา่ "ฝ่าย 
การปลดเปลือ้งขอ้ตกลง") จะไมรั่บผดิชอบตอ่ การสญูหาย ค าสัง่ผดิพลาด การลบเลอืน 
ความเสยีหาย การถกูขโมย การเปลีย่นแปลง ความไมส่มบรูณ์ หรอืความลา่ชา้ซึง่ทัง้หมด 
จะถอืเป็นโมฆะ 
นอกจากนีฝ่้ายการปลดเปลือ้งขอ้ตกลงจะไมรั่บผดิชอบตอ่ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับความผดิปกตทิ
างเทคนคิของอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ ระบบคอมพวิเตอรอ์อนไลนเ์ซริฟ์เวอรห์รอืผูใ้หบ้รกิาร ความ 
ลม้เหลวของคอมพวิเตอรฮ์ารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วร ์ สายโทรศัพท ์ หรอืความลม้เหลวของรายการใด 
ๆ ทีส่ปอนเซอรไ์ดรั้บเนือ่งจากปัญหาทางเทคนคิ การใชง้านหนาแน่นของอนิเทอรเ์น็ตหรอืเว็บไซต ์
หรอืปัญหาทางเทคนคิอืน่ ๆ 
รวมทัง้การสือ่สารทีผ่ดิพลาดของสือ่สารโทรคมนาคมหรอืความลม้เหลว 
และการสือ่สารผดิพลาดจากการสญูหาย ค าสัง่ผดิพลาด การลบเลอืน ความเสยีหาย การถกูขโมย 
การเปลีย่นแปลง ความไมส่มบรูณ์ หรอืความลา่ชา้ ซึง่อาจจ ากัดความสามารถของผูเ้ขา้ร่วม 
ในการมสีว่นรว่มการแขง่ขันนี ้ ฝ่ายการปลดเปลือ้งขอ้ตกลงจะไมรั่บผดิชอบตอ่ขอ้ผดิพลาดใด ๆ 
หรอืความผดิปกตใิด ๆ ไมว่า่จะเป็นเครอืขา่ย การพมิพ ์ ค าพมิพผ์ดิ ทีเ่กดิจากมนุษยห์รอือืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการแขง่ขนั รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีง ความผดิพลาดหรอืความผดิปกตทิีม่อีาจ 
เกดิขึน้ในการเชือ่มตอ่กับการบรหิารจัดการการแขง่ขนั การประมวลผลการเขา้รว่ม การประกาศ 
รางวลั หรอืวสัดใุด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการแขง่ขนั สปอนเซอรข์อสงวนสทิธิท์ีจ่ะแกไ้ข ระงับ 
หรอืยตุกิารแขง่ขนัเมือ่คอมพวิเตอรไ์ดรั้บไวรัสหรอืปัญหาอยา่งอืน่ในทางเทคนคิและความบกพรอ่ง 
การยกเลกิหรอืระงับการแขง่ขนัจะเกดิขึน้หากมกีารแทรกแซงโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต การทจุรติ 
การลม้เหลวทางเทคนคิหรอืสาเหตอุืน่ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายในการบรหิาร การรักษา 
ความปลอดภัย ความเป็นธรรม ความซือ่สตัย ์  การเลน่ทีเ่หมาะสมของการแขง่ขนั และถา้ม ี
การยกเลกิซึง่ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสปอนเซอร ์ จะตัดสนิผูช้นะโดยการพจิารณาผูท้ีย่ังมสีทิธิ ์
ทีเ่หลอืใหไ้ดรั้บรางวลักอ่นชว่งเวลาของการยกเลกิการใชเ้กณฑร์างวลัทีร่ะบไุวด้ังกลา่วขา้งตน้ 
สปอนเซอรข์อสงวนสทิธิใ์นการเห็นสมควรในการตัดสทิธิข์องแตล่ะบคุคล (และการเขา้รว่มของเขา 
/ และเธอถอืเป็นโมฆะ) หากพบมสีว่นยุง่เกีย่วกับกระบวนการการเขา้รว่ม หรอืการด าเนนิงานของ 
การแขง่ขนันีห้รอืเว็บไซต ์ โดยตัง้ใจทีจ่ะรบกวน ละเมดิ คกุคาม หรอืกอ่กวนผูเ้ขา้รว่มอืน่ ๆ 
สปอนเซอรห์รอืผูแ้ทนหรอืผูอ้ ืน่ทีก่ าลังปฏบิัตหินา้ทีต่ามกฎอยา่งเป็นทางการเหลา่นี ้ ขอ้ควรระวงั: 
ความพยายามของผูเ้ขา้ร่วมในการจงใจทีจ่ะสรา้งความเสยีหายใดๆ ตอ่เว็บไซตห์รอืท าลาย 
การด าเนนิการการแขง่ขันทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายถอืเป็นการละเมดิกฎหมายความผดิทางอาญาและ



ทางแพง่ หากมคีวามพยายามกระท าเชน่นัน้เกดิขึน้ สปอนเซอรข์อสงวนสทิธิใ์นการฟ้องรอ้ง 
ความเสยีหายจากผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัคนดังกลา่วอยา่งเต็มทีต่ามทีก่ฎหมายอนุญาตและตัดสทิธิผ์ูเ้
ขา้รว่มการแขง่ขนัคนดังกลา่วออกจากการแขง่ขนั 
 
เง ือ่นไขอืน่ๆ: การไมป่ฏบิัตติามกฎอยา่งเป็นทางการเหลา่นีอ้าจจะสง่ผลในการถกูตดัสทิธิ ์
จากการแขง่ขนั สปอนเซอรส์งวนสทิธิใ์นการตัดสทิธิบ์คุคลใด ๆ อยา่งถาวรเมือ่เชือ่วา่มเีจตนา 
ละเมดิกฎอยา่งเป็นทางการเหลา่นี ้ การแขง่ขนัอยูภ่ายใตก้ฎหมายและกฎระเบยีบทัง้หมดของ 
ทอ้งถิน่ รัฐบาลกลาง และรัฐ การโมฆะเกดิขึน้เมือ่กฎหมายตอ้งหา้ม 
 
ขา่วแจง้ใหท้ราบ: โดยการเขา้รว่มในการแขง่ขันนี ้ ผูเ้ขา้รว่มเห็นดว้ยการใชง้านของสปอนเซอร ์
ในสว่นของขอ้มลูสว่นบคุคลของพวกเขาทัง้ออนไลนแ์ละออฟไลนเ์พือ่วตัถปุระสงคท์างการตลาดโ
ดยตรง ส าหรับรายละเอยีดและเลอืกขา้ม โปรดเยีย่มชมเว็บไซตน์โยบายความเป็นสว่นตัวของ 
สปอนเซอรท์ี ่ www.sunrider.com โดยการเขา้รว่มการแขง่ขัน ผูเ้ขา้รว่มตกลงทีจ่ะปลอ่ย สละ 
และไมท่ าการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สปอนเซอรแ์ละฝ่ายปลอ่ยเปลือ้งขอ้ตกลงเนือ่งจากการไดรั้บบาดเจ็
บจะไมม่กีารเรยีกรอ้งความเสยีหาย การสญูเสยี หรอืคา่ใชจ้า่ยใด ๆ (รวมถงึโดยไมต่อ้ง 
จา่ยคา่ทนายความ) ทีเ่กดิขึน้จากการเขา้รว่มการแขง่ขนัของผูเ้ขา้รว่มและการสง่เสรมิการขาย 
ของสปอนเซอรด์ังกลา่ว รวมถงึการยอมรับ การใช ้การใชร้างวลัในทางทีผ่ดิ และการเดนิทาง หรอื 
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการแขง่ขนั 
 
อนญุาโตตลุาการและการเลอืกกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั: ยกเวน้ในกรณีทีต่อ้งหา้มตามกฎหมาย 
ในฐานะผูม้สีว่นรว่มในการแขง่ขนันี้ ผูเ้ขา้ร่วมยอมรับวา่ (1) ขอ้พพิาทใด ๆ และทัง้หมด 
และสาเหตขุองการกระท าทีเ่กดิขึน้จากการแขง่ขนันีห้รอืรางวลัใด ๆ ทีไ่ดรั้บจะตอ้ง ไดรั้บการแกไ้ข 
เป็นรายบคุคลโดยไมต่อ้งมกีารด าเนนิคดใีด ๆ และโดยเฉพาะการตัดสนิขัน้สดุทา้ยและมผีลผกูพัน 
ภายใตก้ฎระเบยีบของอนุญาโตตลุาการอเมรกิา และเกดิขึน้ทีส่ านักงานภมูภิาค AAA ทีใ่กล ้
เขา้รว่มทีส่ดุ; (2) การกระท าของรัฐบาลกลางอนุญาโตตลุาการ การบังคับ การตคีวาม 
การบังคับใชโ้ดยอนุญาโตตลุาการดังกลา่ว และ (3) การตัดสนิของอนุญาโตตลุาการดังกลา่ว 
อาจเกดิขึน้ในศาลทีม่เีขตอ านาจ ภายใตส้ถานการณ์ทีผู่เ้ขา้รว่มถกูตัดสนิไมใ่หไ้ดรั้บรางวลั และ 
ผูเ้ขา้ร่วมสละสทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งคา่สนิไหม อบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายอันเป็นผลสบืเนือ่งหรอืความ 
เสยีหายใดๆ รวมทัง้คา่ทนายความ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ขา้รว่ม ไดแ้ก ่ คา่ใชจ้า่ย 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเขา้รว่มการแขง่ขนันี้) และผูเ้ขา้รว่มจะไมส่รา้งความเสยีหายเพิม่ขึน้ ปัญหา 
และค าถามเกีย่วกับการสรา้ง ความถกูตอ้ง การตคีวาม และการบังคับใชก้ฎอยา่งเป็นทางการ 
เหลา่นีห้รอืสทิธแิละหนา้ทีข่องผูเ้ขา้รว่มและสปอนเซอรท์ีเ่กีย่วกับการแขง่ขันนีจ้ะถกูควบคมุและตคี
วามตามกฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยีประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยไมค่ านงึถงึทางเลอืกของกฎระเบยีบ
กฎหมาย 
 
รายชือ่ผูช้นะ: ผูช้นะจะไดรั้บการประกาศชือ่กอ่นวนัที ่ 30 มถินุายน 2559 และโพสตบ์นเว็บไซต ์
ซนัไรดเ์ดอร ์และประกาศในงานประชมุซนัไรดเ์ดอรป์ระจ าปี 2559 
 
สปอนเซอร:์ ซนัไรดเ์ดอร ์คอรป์ ดบีเีอ ซนัไรดเ์ดอรอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล 1625 อะบาโลน  
เอฟเวอรน์วิ ทอรแ์รนซ ์ แคลฟิอรเ์นยี 90501   
 
© 2015 ซนัไรดเ์ดอร ์คอรป์ ดบีเีอ ซนัไรดเ์ดอรอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล  สงวนลขิสทิธิ ์

http://www.sunrider.com/


 

 


