ื่ ผู ้โชคดีจากการจับรางวัลแคมเปญ Bold & Bright
ประกาศรายชอ
ิ ี้ และ Marimekko
ทีจ
่ ัดขึน
้ ระหว่าง Greyhound Café บัตรเครดิตซต
ิ
ระยะเวลาการลุ ้นชงโชค: 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 63
รางว ัลที1
่ : ตัว๋ เครือ
่ งบินไปกลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ โดยสายการบิน Emirates (สาหรับ 2 ท่าน) พร ้อมที่
พัก 4 คืน ที่ Radisson Blu Plaza Hotel Helsinki ห ้อง Guest room พร ้อมอาหารเช ้า จานวน 1 รางวัล
รวมมูลค่ากว่า 87,500 บาท
1. คุณ อุบลรัตน์ สตูอท
ิ
รางว ัลที2
่ : บัตรกานัลจากเกรฮาวด์รวมมูลค่า 10,000 บาท สาหรับรับประทานอาหารที่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ อนา
้ สินค ้า ราคา
เธอร์ฮาวด์ คาเฟ่ และ กิน+เฮ บายเกรฮาวด์ คาเฟ่ ทุกสาขา มูลค่า 5,000 บาท และสาหรับซือ
ปกติทรี่ ้าน เกรฮาวด์ ออริจน
ิ อล และ สไมลีฮ
่ าวด์ บาย เกรฮาวด์ มูลค่า 5,000 บาท จานวน 5 รางวัล รวม
มูลค่า 50,000 บาท
1.
2.
3.
4.
5.

คุณ
คุณ
คุณ
คุณ
คุณ

ชาญวุฒ ิ สีป้อ
อรฉัตร บุญมานุช
Boonyanuch Manawapat
กฤช สิทธิสวัสดิกล
ุ
วัลยา เขมหอม

รางว ัลที3
่ : กระเป๋ า Marimekko Roosa Bag Thailand Edition มูลค่า 3,800 บาท จานวน 10 รางวัล
รวมมูลค่า 38,000 บาท
1. คุณ
2. คุณ
3. คุณ
4. คุณ
5. คุณ
6. คุณ
7. คุณ
8. คุณ
9. คุณ
10. คุณ

สุกฤษฎิ์ ศิรเิ รืองสกุล
ธนพร พิศาลชัยยงศ์
ศรีวศ
ิ าล เอือ
้ ไพบูลย์
ณั ฐนรี กิตติสวุ รรณ
ั
นรุตม์ ตติยาวงษ์ ชย
อธิวฒ
ุ ิ จิระเดชา
พรนภา ว่องเช่านิมต
ิ
อาทิตย์ เล่าสกุล
Pantita Rattamjeena
สุธารัตน์ เพิม
่ ทรัพย์

รางว ัลที4
่ : สิทธิเ์ ป็ น Greyhound Member จานวน 20 รางวัล
1. คุณ
2. คุณ
3. คุณ
4. คุณ
5. คุณ
6. คุณ
7. คุณ
8. คุณ
9. คุณ
10. คุณ
11. คุณ
12. คุณ
13. คุณ
14. คุณ
15. คุณ
16. คุณ
17. คุณ
18. คุณ
19. คุณ
20. คุณ

Chanicha Jadekittichoke
Prin Ackarapolpanich
ธัญยธรณ์ จิรณรงค์รจ
ุ น์
ปวริศา สันติอริ ย
ิ กาญจน์
อติยา ชาญณรงค์
เรวัตร เอีย
่ มวสันต์
Boonyawee Pocharoentham
วรรณนที บุญจันทร์
ช่อทิพย์ ปราณีนรารัตน์
กัญจบุญย์ บุณยรักษ์
Paphavee Pitthayakornpisut
พาฝั น ชาญไพรพยัคฆ์
ณั ชพล หาญทะรักษ์
เพ็ญโสม ใจวงศ์
ปรียณ
์ ั ชชาดา สุวรรณโน
มนัสนันท์ อัศวสนศิร ิ
Kanatpong Karntanarnat
วชิราภรณ์ หงส์วนิตกุล
จิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย
Salinee Chinhongthong

่
หมายเหตุ: ผู ้โชคดีจะต ้องผ่านคุณสมบัต ิ และปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดของธนาคาร ทีร่ ะบุไว ้ตามสือ
ประชาสัมพันธ์ ในกรณีท ี่ ผู ้โชคดีมค
ี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ ้วน ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกของ
รางวัล และมอบรางวัลให ้แก่ผู ้โชคดีสารองในลาดับถัดไป

เงือ
่ นไขการร ับรางว ัล
 ทีมงาน Greyhound Café จะติดต่อกลับเพือ
่ แจ ้งรายละเอียดในการรับรางวัล และหากไม่ได ้รับการตอบ
กลับจากผู ้โชคดีภายใน 15 วันหลังจากทีต
่ ด
ิ ต่อ ทีมงานจะถือว่าผู ้โชคดีสละสิทธิใ์ นการรับรางวัล ผู ้โชคดี
สามารถติดต่อกลับทีมงานได ้ทีเ่ บอร์ 0-2260-7178-9 #212, #215
ื่ – สกุล ตรงกับบัตรประชาชนตามทีร่ ะบุบนคูปอง โดยผู ้โชคดีจะต ้องนาบัตรประชาชน
 ผู ้โชคดีจะต ้องมีชอ
มาเป็ นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็ นเด็ก ให ้ผู ้ปกครองนาหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็ นผู ้ปกครองเพือ
่
ขอรับรางวัลแทนได ้)
่ -สกุลไม่ตรงกับ
 ขอสงวนสิทธิใ์ นการจับรางวัลสารอง กรณีผู ้ทีไ่ ด ้รับรางวัลมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ ้วนและชือ
บัตรประชาชน ตามทีร่ ะบุบนคูปอง
 ของรางวัลตั๋วเครือ
่ งบินไปกลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ โดยสายการบิน Emirates ไม่รวมค่าภาษี สนามบิน
ภาษี น้ ามัน และค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆของบัตรโดยสารเครือ
่ งบิน *ผู ้ได ้รับรางวัลต ้องชาระค่าภาษี สนามบิน
ของบัตรโดยสารเครือ
่ งบิน ประมาณ 12,220 บาท (ราคาประมาณการ ณ วันที่ 7 ม.ค. 63 สาหรับ
เดินทางไปกลับ 1 ทีน
่ ั่ง)
 เนือ
่ งจากสถานการณ์ COVID-19 ทีเ่ กิดขึน
้ จึงมีความจาเป็ นต ้องเลือ
่ นกาหนดการวันออกตั๋วเครือ
่ งบิน
และวันเดินทางออกไป โดยทีมงาน Greyhound Café จะแจ ้งรายละเอียดให ้ผู ้โชคดีทราบอีกครัง้
 ของรางวัลบัตรกานัลห ้องพัก Guest room พร ้อมอาหารเช ้าสาหรับ 2 ท่าน ทีโ่ รงแรม Radisson Blu
Plaza Hotel Helsinki เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ ไม่รวมค่าภาษี City Tax ตามกาหนด และกรุณา
สารองห ้องพักล่วงหน ้าอย่างน ้อย 45 วัน และเงือ
่ นไขอืน
่ ของบัตรกานัลให ้เป็ นไปตามทีท
่ างโรงแรม
กาหนด


ิ ธิไ์ ด ้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านัน
ผู ้ร่วมรายการมีสท
้



ผู ้โชคดีทไี่ ด ้รับรางวัลมูลค่าตัง้ แต่ 1,000 บาทขึน
้ ไปต ้องชาระภาษี หก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย 5% เป็ นไปตามคาสัง่
ของกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544



ของรางวัลไม่สามารถเปลีย
่ นมือ โอน หรือ แลกเป็ นเงินสดได ้ ทัง้ นีค
้ าตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็ น
้ สุด
สิทธิข
์ าดและสิน

