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ข้อกําหนดและ
เง่ือนไขของ
กิจกรรม Grab 
และ VISA FIFA 
World Cup 
Russia 2018 

รายละเอียด 

ผู้จัดกิจกรรม บริษัท แกร็บแท็กซ่ี (ประเทศไทย) จํากัด (Grab)  

ผู้ท่ีสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้ท่ีสามารถเข้าร่วมกิจกรรม: 
• ผู้ท่ีมีบัญชี e-mail ท่ีใชส้มัครแอพพลิเคชั่น Grab และยังสามารถใช้งานได้อยู่ 
• ผู้ท่ีสมัครเป็นผู้ใช้บนแอพพลิเคชั่น Grab 
• ผู้ท่ีใช้งานบรกิาร Grab สําเรจ็อย่างน้อยหน่ึง(1)ครั้ง จากบริการใดกไ็ด้ ยกเว้นบรกิาร 

GrabFood ด้วยรหัส “VISARUSSIA” ตั้งแต่วันท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น.
GTM/UTC +7 จนถึงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 23:59 น. GTM/UTC + 7 

• ผู้ท่ีเลือกบตัร VISA (บัตรท่ีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมน้ีได้ต้องเป็นบัตรท่ีออกในประเทศ
ไทยเท่าน้ัน) เป็นการจ่ายค่าบริการสําหรบัในแต่ละการใช้งาน และ 

• ผู้ท่ีไม่ได้เป็นพนักงาน Grab หรอืคนในครอบครัวของพนักงาน Grab และ/หรือ บริษัท
ตัวแทนโฆษณาใดท่ีเกี่ยวข้องกบัการจัดกิจกรรมน้ี 

ระยะเวลา
กิจกรรม 

ตั้งแต่วันท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น. จนถงึวันท่ี 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 23:59 น. 
GTM/UTC + 7 

ข้อกําหนดและ
เง่ือนไขของผู้
ชนะ 

• จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อผู้ท่ีสามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
• ผู้ท่ีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต้องใช้บริการสําเร็จ ท่ีตรงตามข้อกําหนดและเง่ือนไข โดย

ท่ีมีวันและเวลา ใกล้เคียงวันและเวลาท่ีทาง Grab ได้กําหนดไว้ล่วงหน้า 

รายละเอียดของ
รางวัล 

รวมท้ังหมดหน่ึง (1) รางวัล มูลค่า 526,650 บาท และมีรายละเอียดดังน้ี: 
• ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย สู่เมืองมอสโคว์ ประ

เทศรัซเซีย สอง(2) ท่ีน่ัง (รวมภาษีสนามบินและน้ํามัน) สําหรับผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทาง 
• ตั๋ว FIFA World Cup 2018 รอบรองชิงชนะเลิศ สอง(2) ใบ ท่ีเมืองมอสโคว์ ประ

เทศรัซเซีย 
• ท่ีพักสําหรับ ห้า(5)วัน สี่(4)คืน 
• การบรกิารต้อนรับ ก่อนนัดแข่งขัน FIFA World Cup  
• กิจกรรมและการท่องเท่ียวกลุ่ม 
• การเดินทางภาคพ้ืนท่ีกําหนดการไว้แล้ว 
• ต้องเดินทางวันท่ี 8 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี 12 กรกฎาคม และไม่สามารถเปล่ียนแปลง

ได ้ 

เง่ือนไขของ
รางวัล 
 

• รางวัลน้ีสามารถมอบให้กบัผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทางท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ชนะกิจกรรมน้ี
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่าผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทาง มีเอกสารท่ีจําเป็นก่อนออกเดินทาง 
และต้องเป็นผู้รับผิดชอบการทําหนังสอืเดินทางและวีซ่าหากจําเป็น 

• รางวัลน้ีไม่สามารถ โอนสิทธิให้ผู้อื่น และ ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดหรอืรางวัลอื่นๆได้ 
ผู้ชนะจะต้องตอบกลับรบัรางวัลภายในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ถ้าผู้ชนะไม่สามารถตอบ
รับรางวัลภายในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ได้ จะถอืว่าสละสิทธ์ิ และจะเลือกผู้ชนะคน
ต่อไปด้วยขั้นตอนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

• Grab จะไม่รับผิดชอบความเสียหาญ การสูญหาย หน้ีสิน การบาดเจ็บ หรือ ความ
ผิดหวัง เกดิขึ้นกับหรือไดร้ับโดยผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทาง ซ่ึงเป็นเหตุจากการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการรบัของรางวัล 



ข้อกําหนดและ
เง่ือนไขของ
กิจกรรม Grab 
และ VISA FIFA 
World Cup 
Russia 2018 

รายละเอียด 

• ข้อกําหนดและเง่ือนไขของกิจกรรมสามารถศกึษาเพ่ิมเตมิได้ท่ี 
http://grb.to/VISARUSSIATH 

 

เง่ือนไขการรบั
ของรางวัล 

• ผู้ชนะจะได้รับการตดิตอ่ผ่าน e-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือท่ีผู้ชนะได้สมัครไว้กับ
แอพพลิเคชั่น Grab ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

• ผู้ชนะจะต้องส่งเอกสารท่ีจําเป็นเพ่ือรบัรางวัลภายในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ด้วย e-
mail มาท่ี ingchanok.vi@grab.com 

• ข้อมูลส่วนตัวของผู้ชนะจะถูกเปิดเผยสําหรับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมน้ี
เท่าน้ัน และจะเปิดเผยเฉพาะส่วนท่ีจําเป็น 

• ผู้ชนะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าประกันภัยเดินทาง การอัพเกรดตั๋ว
หรือการขยายระยะเวลาการเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีไม่ได้ระบุไว้
ในรายละเอียดของรางวัล 

• ผู้ชนะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ด้วยการคํานวณร้อยละห้า (5%) ของ
มูลค่าของรางวัล 

• ผู้ชนะจะต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของ Visa เพ่ือจะรับรหัสเฉพาะเพ่ือท่ีจะสมัคร Fan ID 
ผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทางจะต้องมี Fan ID (www.fan-id.ru)  เพ่ือเข้าชมการแข่งขัน 
FIFA World Cup™ และจะต้องรับผิดชอบการสมัครน้ีด้วยตนเอง ท้ัง Visa และ Grab 
จะไม่รับผิดชอบหาก ผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถสมัครได้ทันเวลา 

วันท่ี เวลา และ 
สถานท่ีในการ
ตัดสินผู้ชนะ 

ผู้ชนะจะถูกตัดสินในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:00 GTM/UTC +7 ท่ี เลขท่ี 1550 อาคารธน
ภูมิ ชั้น 22 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 

ข้อกําหนดและ
เง่ือนไขการ
ตัดสินผู้ชนะ 

พนักงานของ Grab จะทําการตรวจสอบระบบภายในและตดัสนิผู้ชนะในวัน เวลา และ สถานท่ี ท่ี
แจ้งไว้ข้างต้น 

เอกสารท่ีจําเป็น
ในการรับของ
รางวัล 

ผู้ชนะจะต้องเตรียมสําเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทางของผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทาง เพ่ือ
ตรวจสอบชื่อและวันหมดอายุ 

วันและเวลาการ
ประกาศผู้ชนะ 

ผู้ชนะจะประกาศในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:00 GTM/UTC +7 ผ่าน Grab Thailand 
Official Facebook page (www.facebook.com/GrabTh). 
 

รายละเอียดการ
ประกาศผู้ชนะ  

Grab จะประกาศผู้ชนะรางวัล (ชื่อจริง และ เบอร์มือถือสี่ตัวสดุท้าย ท่ีลงทะเบียนไว้กับ
แอพพลิเคชั่น Grab) โดยผ่านช่องทางดังน้ี: 

• Push notification ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Grab ไปยังบญัชีผู้ใช้ของผู้ชนะ หรือ 
โทรศัพท์จากตัวแทนของ Grab; และ 

• การประกาศผ่าน facebook.com/GrabTh  

วัน เวลา และ
สถานท่ี ท่ีผู้ชนะ 
จะต้องรบัรางวัล 

• ผู้ชนะจะต้องยืนยันการรับรางวัล โดยตอบการตอบกลับ e-mail ท่ีถูกสง่โดย 
ingchanok.vi@grab.com โดยใช้เน้ือหา “I agree to accept and receive the 
prize of “Grab x VISA FIFA World Cup™ Ride Contest” as per the terms and 
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ข้อกําหนดและ
เง่ือนไขของ
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รายละเอียด 

conditions published on http://grb.to/VISARUSSIATH.”, พรอ้มด้วยเอกสารท่ี
จําเป็นเพ่ือรับของรางวัลภายในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ท่ี 
ingchanok.vi@grab.com 

• หากผู้ชนะไม่สามารถส่ง e-mail ยืนยันไดภ้ายในเวลาท่ีกําหนด จะถือว่าผู้ชนะได้ทําการ
สละสิทธ์ิ 

• ในกรณีท่ีผู้ชนะต้องการสละสิทธ์ิหรอืไม่สามารถส่ง e-mail ยืนยันได้ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดข้างต้น Grab จะไม่มีการชดเชยของรางวัลให้ 

สิทธิของ Grab • Grab ขอสงวนสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกสิทธิของผู้ชนะท่ีจะรับของรางวัลหาก
ทาง Grab ตรวจสอบพบว่ามีกรณีของการโกงหรือการกระทําผิดกฎหมาย หรือเหตุผล
อื่นๆท่ี Grab กําหนด หรอืผู้ชนะไม่ทําตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของกิจกรรม 

• Grab ขอสงวนสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก แกไ้ข และ/หรือ เปล่ียนแปลง 
ข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีกล่าวไว้ข้างต้น โดยท่ีไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การเข้าร่วมกิจกรรม
น้ี ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขของกิจกรรม 

• Grab จะไม่รับผิดชอบความเสียหาญ การสูญหาย หน้ีสิน การบาดเจ็บ หรือ ความ
ผิดหวัง เกดิขึ้นกับหรือไดร้ับโดยผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทาง ซ่ึงเกดิขึ้นบนสื่อสังคมของ 
Grab หรือระหว่างการเดินทาง 

• Grab จะไม่รับผิดชอบ ขอ้มูลผู้รว่มกิจกรรมท่ีอาจสูญหายหรอืถูกขโมยสืบเน่ืองจาก
ปัญหาทางเทคนิคหรือกิจกรรมของบุคคลท่ีสาม 

• ผู้ชนะจะต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึง: ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ด้วยการคํานวณร้อย
ละห้า (5%) ของมูลค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีเกิดจากการเดินทาง 

• Grab ขอสงวนสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียวท่ีจะปฏิเสธสิทธิเข้าร่วมท่ีไม่ได้ทําตามข้อกําหนดท่ี
กล่าวไว้ 

สิทธิการใช้
รูปภาพ 

• ผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทางยินยอมให้ทาง Grab และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ใช้รูปถ่าย ชื่อ และ
การเข้าร่วมกิจกรรม (หากมี) สําหรบัจุดประสงค์เพ่ือท่ีจะเผยแพร่ในสื่อต่างๆ และ
โฆษณา ทําการตลาด โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมหรอืแจ้งล่วงหน้า การเข้ารว่ม
กิจกรรม Grab และ VISA FIFA World Cup น้ีถอืว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมดได้
ยินยอมกับสิทธิน้ี 

• ผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทางรับทราบว่าได้อ่านมากอ่น เข้าใจ และยินยอมท่ีจะให้ขอ้มูลส่วนตัว 
และการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ข้างต้น และท่ีสอดคล้องกบันโยบายความเป็น
ส่วนตัวของ Grab โดยท่ีผู้ชนะได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองและผู้ร่วมเดินทางกบั Grab 
ผู้ชนะถือเป็นตัวแทนว่า ตัวเองและผู้ร่วมเดินทาง ได้ยินยอมมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับ 
Grab 

• การท่ีไม่สามารถทําตามกฎด้านบน จะถือว่าผู้ชนะสละสิทธ์ิของรางวัล 

ในกรณีพิพาท  คําตัดสินของ Grab ถอืเป็นท่ีสิ้นสุดในกรณีใดๆก็ตามท่ีเกี่ยวขอ้งกับกิจกรรมน้ี 

 
 
 


