
รายละเอยีดกจิกรรม ‘ฉลองความเกรยีงไกร ส าหรบัเจ้าของป้ายแดง กลอ้ง EOS R5 และ EOS R6’ 

เจ้าของกล้อง EOS R5 และ EOS R6 มีสิทธิ์ลุ้นรับแบตเตอรี่ LP-E6NH (มูลค่า 3,590 บาท) จ านวน 180 รางวัล 

เพียง 3 ข้ันตอนง่ายๆ 

1. ‘แชะ’ รูปคู่กล้องหรือภาพแรกจากกล้อง EOS R5 หรือ EOS R6  

2. ‘แชร์’ รูปท่ีแชะ + ความประทับใจพร้อม #เกรยีงไกรไปกบัแคนนอน บนบัญชีเฟสบุ๊คของคุณ เป็นสาธารณะและส่ง

รูปใต้โพสต์น้ี 

3. ‘ลงทะเบียน’ ยืนยันขอรับสิทธิ์ และดูรายละเอียดได้ท่ี https://life.canon.co.th/redeemcampaign/LP-E6NH  

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันท่ี 25 กนัยายน 2563 – 15 ตลุาคม 2563 และประกาศรายช่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 

19.00 น. (ตามเวลาบนซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ) ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Canon EOS R Thailand  

สินคา้ทีร่ว่มกจิกรรม 

เฉพาะกล้องรุ่น EOS R5 หรือ EOS R6 ชุดคิทใดก็ได้ (ประกันศูนย์) 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

1. สงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมสนุกบนโพสต์กิจกรรมน้ีบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ Canon EOS R Thailand 

เท่าน้ัน 

2. ทีมงานจะตรวจสอบรายละเอียดและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จ านวน 180 ท่าน ท่ีปฏิบัติถูกต้องตามกติกา

ครบถ้วนทุกข้อ โดยการพิจารณาจากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

3. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันท่ี 25 กันยายน 2563 – 15 ตุลาคม 2563 และประกาศรายช่ือผู้ชนะรางวัลในวันท่ี 22 

ตุลาคม 2563 ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Canon EOS R Thailand เวลา 19.00 น. (ตามเวลาบนซอฟต์แวร์ของ

บริษัทฯ) 

4. ประกาศรายช่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Canon EOS R Thailand  

5. บริษัทฯ จะด าเนินการเริ่มจัดส่งรางวัลตั้งแตว่ันท่ี 26 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (ระยะเวลาการจัดสง่ทางไปรษณีย์

ภายใน 30 – 45 วันท าการ ตามท่ีอยู่ท่ีท่านได้ลงทะเบียนไว้) 

รายละเอยีดการลงทะเบยีนยนืยนัขอรบัสทิธิ ์

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ท่ีเว็บไซต์ https://life.canon.co.th/redeemcampaign/LP-E6NH พร้อมส่งหลักฐาน 

ดังต่อไปน้ี 

1. ช่ือ – นามสกุล 

2. รหัสสินค้า EOS R5 and R6 (serial number) 

3. ท่ีอยู่ในการจัดส่ง 

4. เบอร์ติดต่อ 

5. ช่ือบัญชีเฟสบุ๊คส่วนตัว (Facebook account) 

6. แนบหลักฐานบัตรรับประกันศูนย์ (บัตรชมพู) บริษทัแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัดหรือใบเสร็จ 

https://life.canon.co.th/redeemcampaign/LP-E6NH
about:blank


ลงทะเบียนได้ตั้งแตว่ันท่ี 25 กันยายน 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563 (เวลา 23.59น. ตามเวลาบนซอฟต์แวร์ของ

บริษัทฯ) หากผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนครบตามจ านวน 180 ท่านแล้ว ระบบจะปิดรับอัตโนมัติ โดยบรษิัทฯ ไม่จ าเป็นต้อง

แจ้งให้ทราบล้วงหน้า 

 

หมายเหต/ุ เงือ่นไขอื่นๆ 

1. ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมน้ีทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไข เรยีบร้อยแล้ว 

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม 

หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากคณะกรรมการ

พบเห็นพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือรูปภาพ ท่ีไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางสังคมและเส่ือมเสียต่อบุคคลท่ีสาม หรือสถาบันอันเป็นท่ีเคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้ข้อความในกิจกรรมน้ี ประกอบการเผยแพรโ่ฆษณา

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ โดยไม่ก าหนดระยะเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย

บริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งน้ี 

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความหรือรูปภาพ และจะต้องไม่น าข้อความของผู้อ่ืนท่ีไม่ได้รับ

อนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อความน้ันๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่

เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน 

6 .บริษัทฯ จะท าการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีได้รับรางวัลและทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ ทาง

ไปรษณยี์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม กรณีท่ีเป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่าน้ัน 

7. ของรางวัลไม่สามารถเปล่ียนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อ่ืนได้ 

8. สงวนสิทธิ์การรับของรางวัล จ านวน 1 รางวัล ต่อ รหัสสินค้า 1 หมายเลข ต่อ 1 ท่านเท่าน้ัน  

10. การพิจารณาจากบรษิัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

11. คัดเลือกผู้โชคดีวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) 

จ ากัด 

12. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ติดต่อโทร 098-824-9613 หรือ

อีเมล canon@eventwhenwhere.com 


