
บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

แคมเปญ “ช้อปมำก ยิง่ได้มำก” 

สถานที่จัดแคมเปญ: งำน Big Clearance Sale (จัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 

2565) ณ เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ เลขที่ 57 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหำนคร 10260 

ระยะเวลาแคมเปญ วันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 และสิน้สุดวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

ประเภทของของรางวลั 

1. HAFELE ตูเ้ย็นมินิบารแ์บบสไตลย์อ้นยุค คิวท ์ซีรีย ์รหสัสินคา้ 495.06.695 มูลค่ารางวลัละ 10 ,900 บาท จ านวนรวม 9 

รางวลั รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 98,100 บาท 

2. HAFELE เครื่องฟอกอากาศ ส าหรบัหอ้งขนาด 60 ตรม. รุน่ ECOM-087 รหสัสินคา้ 537.82.700 มลูค่ารางวลัละ 6,590 

บาท จ านวนรวม 9 รางวลั รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 59,310 บาท 

3. HAFELE ไมโครเวฟแบบตัง้วางบนเคานเ์ตอร ์รหสัสนิคา้ 495.06.432 มลูคา่รางวลัละ 3,990 บาท จ านวนรวม 9 รางวลั รวม

มลูคา่ทัง้สิน้ 35,910 บาท 

4. Hafele เครื่องท าอาหารเชา้อเนกประสงค ์3 ฟังกช์ัน : ซีรีย ์คูเช่อ รหสัสินคา้ 495.06.215 มูลค่ารางวลัละ 3,590 บาท 

จ านวนรวม 9 รางวลั รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 32,310 บาท 

5. HAFELE เครื่องท าอาหารเชา้อเนกประสงค ์2 ฟังกช์นั : ซีรีย ์คเูช่อ รหสัสินคา้ : 495.06.217 มลูค่ารางวลัละ 1,990 บาท 

จ านวนรวม 9 รางวลั รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 17,910 บาท 

จ ำนวนรำงวัลรวม 45 รำงวัล มูลค่ำรวมทั้งสิน้ 243,540 บำท (แจกรำงวัลรวม 3 วัน วันละ 3 รอบ รอบละ 5 รำงวัล) 

กติกาการเขา้รว่มแคมเปญและเง่ือนไขการรบัของรางวลั 

1. แคมเปญนีใ้หส้ทิธ์ิลกูคา้ที่ลงทะเบียนรว่มแคมเปญและมียอดการสั่งซือ้สนิคา้ของ บรษัิท เฮเฟเล ่(ประเทศไทย) จ ากดั สะสม

สูงสุดในแต่ละช่วงเวลาในสถานที่และระยะเวลาของแคมเปญเท่านั้น (ลงทะเบียนร่วมแคมเปญไดท้ี่จุด Top Spender 

เทา่นัน้) 

2. แบง่รอบการสะสมยอดซือ้สนิคา้และประกาศผลเพื่อแจกรางวลัดงันี ้

 แจกรางวลัในวนัท่ี 9, วนัท่ี 10 และวนัท่ี 11 มิถนุายน 2565 รวม 3 วนั วนัละ 3 รอบ ไดแ้ก่ 

 รอบที่ 1 แจกรางวลัใหก้บัลกูคา้ที่มียอดซือ้สนิคา้สะสมสงูสดุภายในช่วงเวลา 09.00 น. – 12.00 น. จ านวน 5 รางวลั 

(ตูเ้ย็นมินิบารแ์บบสไตลย์อ้นยคุ คิวท ์ซีรยี ์จ านวน 1 รางวลั และเครือ่งฟอกอากาศ ส าหรบัหอ้งขนาด 60 ตรม. รุน่ ECOM-087  

จ านวน 1 รางวลั, ไมโครเวฟแบบตัง้วางบนเคานเ์ตอรจ์ านวน 1 รางวลั, เครื่องท าอาหารเชา้อเนกประสงค ์3 ฟังกช์นั : ซีรีย ์คู



เช่อจ านวน 1 รางวลัและเครื่องท าอาหารเชา้อเนกประสงค ์2 ฟังกช์นั : ซีรีย ์คเูช่อจ านวน 1 รางวลั ) ประกาศผล ณ จุด Top 

Spender เวลา 13.00 น. 

 รอบที่ 2 แจกรางวลัใหก้บัลกูคา้ที่มียอดซือ้สนิคา้สะสมสงูสดุภายในช่วงเวลา 12.00 น. – 15.00 น. จ านวน 5 รางวลั 

(ตูเ้ย็นมินิบารแ์บบสไตลย์อ้นยคุ คิวท ์ซีรยี ์จ านวน 1 รางวลั และเครือ่งฟอกอากาศ ส าหรบัหอ้งขนาด 60 ตรม. รุน่ ECOM-087  

จ านวน 1 รางวลั, ไมโครเวฟแบบตัง้วางบนเคานเ์ตอรจ์ านวน 1 รางวลั, เครื่องท าอาหารเชา้อเนกประสงค ์3 ฟังกช์นั : ซีรีย ์คู

เช่อจ านวน 1 รางวลัและเครื่องท าอาหารเชา้อเนกประสงค ์2 ฟังกช์นั : ซีรีย ์คเูช่อจ านวน 1 รางวลั )  ประกาศผล ณ จุด Top 

Spender เวลา 16.00 น. 

 รอบที่ 3 แจกรางวลัใหก้บัลกูคา้ที่มียอดซือ้สนิคา้สะสมสงูสดุภายในช่วงเวลา 15.00 น. – 18.00 น. จ านวน 5 รางวลั 

(ตูเ้ย็นมินิบารแ์บบสไตลย์อ้นยคุ คิวท ์ซีรยี ์จ านวน 1 รางวลั และเครือ่งฟอกอากาศ ส าหรบัหอ้งขนาด 60 ตรม. รุน่ ECOM-087  

จ านวน 1 รางวลั, ไมโครเวฟแบบตัง้วางบนเคานเ์ตอรจ์ านวน 1 รางวลั, เครื่องท าอาหารเชา้อเนกประสงค ์3 ฟังกช์นั : ซีรีย ์คู

เช่อจ านวน 1 รางวลัและเครือ่งท าอาหารเชา้อเนกประสงค ์2 ฟังก์ชนั : ซีรีย ์คเูช่อจ านวน 1 รางวลั )   ประกาศผล ณ จุด Top 

Spender เวลา 19.00 น. 

รวมแจกรำงวัลวันละ 15 รำงวัล  

3. ผูท่ี้ไดร้บัรางวลัมีสทิธ์ิไดร้บัรางวลัสงูสดุเพียง 1 รางวลัเทา่นัน้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ 

4. บรษัิทจะท าการประกาศผลรางวลัและมอบรางวลัใหแ้กผู่ม้ีสทิธ์ิไดร้บัรางวลั ณ จดุลงทะเบียน Top Spender ตามรอบ และ

เวลาที่ก าหนดในงาน Big Clearance Sale เท่านั้น  โดยผู้ท่ีมีสิทธ์ิได้รับรางวัลจะต้องน าหลักฐานอันได้แก่ ส  าเนาบัตร

ประจ าตวัประชาชน เพื่อน ามายืนยนัตวัตนในการรบัรางวลั และด าเนินการออกเอกสารภาษีหกั ณ ที่จ่าย ทัง้นี ้หากผูม้ีสิทธิ

ไดร้บัรางวลัไมอ่ยู่ภายในบริเวณงาน และไม่สามารถแสดงตวั ณ เวลาที่ประกาศผลรางวลั บริษัทจะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิในการ

รบัรางวลัและใหส้ทิธ์ิลกูคา้ที่มียอดสั่งซือ้สะสมสงูสดุในล าดบัรองลงมาในการรบัรางวลั  

5. ของรางวลัไมส่ามารถน ามาแลกเปลีย่นเป็นเงินสดหรอืบรกิาร/ผลติภณัฑรู์ปแบบอื่นได ้

6. รายช่ือลกูคา้ที่มียอดสะสมซือ้สนิคา้สงูสดุ 5 อนัดบัแรกที่บรษัิทประกาศใหไ้ดร้บัรางวลัใหถื้อเป็นท่ีสิน้สดุและหา้มไมใ่หม้กีาร

โตแ้ยง้ใด ๆ 

7. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรางวลัโดยมีมลูคา่สงูกวา่หรอืเทียบเทา่ของรางวลัตามที่ประกาศไว  ้

8. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการแกไ้ขขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของแคมเปญนีเ้มื่อใดก็ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

9. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแจกของรางวลัใหแ้ก่ลกูคา้ผูท้ี่ซือ้สินคา้เท่านัน้ พนกังานของ บริษัท เฮเฟเล ่(ประเทศไทย) จ ากดั 

และครอบครวั หรอืผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการจดัแคมเปญนีไ้มม่ีสทิธ์ิไดร้บัของรางวลัจากกิจกรรมสง่เสรมิการขายดงักลา่ว 

10. ผูท้ี่ไดร้บัรางวลัยินยอมใหบ้ริษัทน าช่ือ สกุล และรายละเอียดอื่นใดของผูท้ี่ไดร้บัรางวัล ทัง้ภาพและเสียงออกเผยแพร่

โฆษณาประชาสมัพันธ์ และ/หรือน าไปใช้เพื่อการอื่นอันเพื่อประโยชนส์  าหรบัธุรกิจตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ตอ้งขอ

อนญุาตหรอืจ่ายคา่ตอบแทนใดๆแก่ผูท้ี่ไดร้บัรางวลัหรอืแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 


