
ข้อกาํหนดและเงื่อนไข 

ระยะเวลาโปรโมช่ัน  เร่ิมวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 และสิน้สดุวนัที่  31 พฤษภาคม 2562 

ข้อกาํหนดและเงื่อนไขโปรโมช่ัน 1. เม่ือซือ้กล้อง EOS R หรือ EOS RP รุ่นใดก็ได้ (ทัง้ชดุ kit และ Body) รับฟรี Canon Mini 

Photo Printer PV-123  จํานวน 1 เคร่ือง มลูคา่ 4,250 บาท 

• EOS R BODY 

• EOS R + KIT RF 24 – 105 f/4L IS USM 

• EOS RP BODY 

• EOS RP + KIT RF 24 – 105 f/4L IS USM 

2. เม่ือซือ้กล้อง EOS M50 + EF-M 15 – 45mm f/3.5-6.3 IS STM   รับฟรี Canon Mini Photo 

Printer PV-123   จํานวน 1 เคร่ือง มลูคา่ 4,250 บาท 

3. เม่ือซือ้เลนส์ RF 28-70mm F/2L หรือ RF 50 F/1.2L รับฟรี Canon Mini Photo Printer PV-

123  จํานวน 1 เคร่ือง มลูคา่ 4,250 บาท 

4. สามารถรับสิทธ์ิของแถม  1 เคร่ือง เม่ือซือ้ กล้อง / เลนส์ 1 ตวั เทา่นัน้ (ราคาสนิค้าตอ่ 1 

ใบเสร็จ) 

5. เฉพาะการซือ้สินค้าประกนัศนูย์ แคนนอน (ไทยแลนด์) จํากดั ที่ร้าน Canon Image 

Square** เทา่นัน้ 

 

รายละเอียดการแลกรับโปรโมช่ัน  

 

1. ลกูค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เพ่ือติดตอ่ขอรับของแถม ภายในวนัที่ 10 มิถนุายน 2562 

เวลา 23.59น.* ทัง้นี ้บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จํากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการแลกรับ

โปรโมชัน่ในกรณีการสง่แบบฟอร์มลา่ช้ากวา่กาหนด ทัง้นี ้ที่อยู ่URL ของแบบฟอร์มออนไลน์คือ 

https://life.canon.co.th/redeemcampaign/CISMS 

2. ลกูค้าที่ซือ้สินค้าที่ร่วมรายการจะต้องแนบหลกัฐานการซือ้ เพ่ือแลกรับของแถมภายในวนัที่ 10 

มิถนุายน 2562 เวลา 23.59 น.* ผ่านเวบไซต์ในข้อ 1. เพ่ือแลกรับของแถมตามรายการดงัตอ่ไปนี ้(1) 

สําเนาใบกํากบัภาษีที่ออกโดยร้านค้า Canon Image Square ที่ร่วมรายการ ทัง้กล้องและเลนส์ ที่

ระบรุหสัสินค้า และวนัที่ซือ้สินค้าตามเง่ือนไขที่กําหนด ในระบบแลกรับของแถม (2) สําเนาบตัร

รับประกนัของสินค้าที่ซือ้พร้อมทัง้ระบุรายละเอียดลงไว้อยา่งชดัเจน 

3. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จํากดั ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีความเสียหาย

อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มออนไลน์ หรือจากอีเมล หรือจากการสง่

ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 

4. ร้านค้าปลีก หรือตวัแทนจําหน่ายอ่ืน ไมส่ามารถร่วมโปรโมชัน่นีไ้ด้ 

5. สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการลงทะเบียน สามารถตดิตอ่ได้ที่ Line@ : @Canonthailand 

หรือโทร 0-2344-9988, 092-6984342 (วนัจนัทร์-ศกุร์ 08.30 - 17.00น) 

 

 
 

ข้อกาํหนดและเงื่อนไขเก่ียวกับการแลก

รับโปรโมช่ัน เพิ่มเติม 

 

 1. โปรโมชัน่นีค้รอบคลมุเฉพาะสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ และที่ซือ้ใหม ่จากร้านค้า Canon Image 

Square** ที่ร่วมรายการ ซึง่นําเข้าโดยบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จํากดั เทา่นัน้ สินค้า

ที่นําเข้าโดยบริษัทหรือบคุคลอ่ืนไมส่ามารถร่วมรายการสง่เสริมการขายนีไ้ด้ 

2. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จํากดั จะใช้ข้อมลูสว่นบคุคลทีล่กูค้ากรอกในแบบฟอร์ม 

เพียงเพ่ือการแจ้งเตือน ตรวจสอบความถกูต้อง และการแสดงตวัตนเฉพาะสาหรับโปรโมชัน่นีเ้ทา่นัน้ 

โดยจะดแูลข้อมลูสว่นตวัเหลา่นัน้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคตามนโยบายของบริษัท ทัง้นี ้

https://life.canon.co.th/redeemcampaign/CISMS
http://line.me/ti/p/%40lkk6597z


สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูของบริษัทฯ ได้ที ่

https://th.canon/th/consumer/web/privacy 

3. บริษัทแคนนอนจะสง่ของแถมไปให้ลกูค้า ตามที่อยูท่ี่ลงทะเบียนไว้เทา่นัน้ ไมส่ามารถแลกรับเอง

ได้ที่ร้านค้า โดยทางบริษัทแคนนอนขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกสขีองของแถม 

4. ไมส่ามารถใช้โปรโมชัน่นี ้ร่วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนได้ 

5. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จํากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

โปรโมชัน่นี ้รวมถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

6. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึน้ การตดัสินใจของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จํากดั ถือ

เป็นที่สิน้สดุ 

 
 

หมายเหตุ  

 *วนัที่และเวลา เป็นเวลา ตามเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จํากดั ซึง่ตัง้อยู่

ในประเทศไทย 

**ร้านค้า Canon Image Square ที่ร่วมรายการ 

• World Camera สาขาเซ็นทรัลเวล์ิด 

• World Camera สาขาเซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 2 

• World Camera สาขาป่ินเกล้า เซ็นเตอร์ (ตกึเลนส์) 

• World Camera สาขาฟอร์จนูทาวน์ 

• World Camera สาขาเซ็นทรัลพลาซา่ ชลบรีุ 

• World Camera สาขาเซ็นทรัลพลาซา่ นครราชสีมา 

• โฟโต้บคั ช้างเผือก เชียงใหม ่

• เจเจ โฟโต้ เซ็นเตอร์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา่ ขอนแก่น 

• เจีย คาเมร่า หาดใหญ่ 

• S.O.A. itecc mall  Laos เวียงจนัทน์, ประเทศลาว 

 
 

 

 

https://th.canon/th/consumer/web/privacy

