*เงื่อนไขโปรโมชั่นแคมเปญ Discover Bangkok Boulevard ลุ้นรับ Alpine Prestige
Club
สำหรับลูกค้าที่จองภายในวันที่ 12 ก.ย. 65 – 16 ต.ค. 65 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน
30 ต.ค. 65 จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัล จำนวน 1 สิทธิ์ โดยมีรายละเอียด
โครงการที่เข้าร่วมดังนี้
1. บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ ลาดพร้าว-เสรีไทย
2. บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ แจ้งวัฒนะ
3. บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ ประชาชื่น
4. บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ สาทร - ราชพฤกษ์
5. บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา - เสรีไทย2
6. บางกอก บูเลอวาร์ด รามคำแหง - วงแหวน
7. บางกอก บูเลอวาร์ด ติวานนท์ - รังสิต
8. บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร - ปิ่นเกล้า2
9. บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา - ศรีนครินทร์
10.บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์ – บางนา
11.บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5
12.บางกอก บูเลอวาร์ด เวสต์เกต

1. ของรางวัลรวมทั้งสิ้น 80 รางวัล แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้
•

Gift Voucher Central มูลค่า 200 : จำนวน 1 รางวัล

•

Gift Voucher Swensen’s มูลค่า 200 = จำนวน 8 รางวัล

•

Gift Voucher KOI มูลค่า 200 = จำนวน 6 รางวัล

•

Gift Voucher After You มูลค่า 300 = จำนวน 8 รางวัล

•

Gift Voucher BBQ Plaza มูลค่า 500 = จำนวน 8 รางวัล

•

Gift Voucher Oishi มูลค่า 500 = จำนวน 4 รางวัล

•

Shopee Code มูลค่า 500 : จำนวน 40 รางวัล

•

Apple Watch มูลค่า 13,900 : จำนวน 1 รางวัล

•

Alpine Prestige Club มูลค่า 200,000 : จำนวน 4 รางวัล

2. ของรางวัลไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. บัตร Alpine Prestige Club มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับแต่วันที่เปิดสิทธิ์การใช้
งาน
5. โปรโมชั่นดังกล่าวจะได้รับ ภายใน 45 วันหลังวันโอนกรรมสิทธิ์
6. ผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้ทุกประการ
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

เงื่อนไขบัตร Alpine Prestige Club
ลูกค้าจะสามารถเลือก Main benefit ได้ 1 อย่าง

1. Alpine Golf club
•
•

ออกรอบแบบไม่จำกัดรอบที่สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ
ห้องพักจำนวน 4 คืน รวมอาหารเช้า และออกรอบ 4 รอบที่อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท กรุงเทพฯ และ
เชียงใหม่

2. Alpine Prestige Club by Alpine Football Camp Training
•

•

สิทธิ์ในการใช้สนามฟุตบอลจำนวน 18 แมทช์ที่อัลไพน์ฟุตบอล แคมป์ เทรนนิ่ง กรุงเทพ และ
เชียงใหม่
ห้องพักจำนวน 4 คืน ที่อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่

และรับ สิทธิ์พิเศษ Alpine Prestige Club เพิ่มเติมจากกลุ่มธุรกิจในเครือ อาทิ
แพ็กเกจห้องพักจากโรงแรม เทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ จำนวน 4 คืน พร้อมอาหารเช้า
แพ็กเกจห้องพักจากโรงแรมเอสซี ปาร์ค จำนวน 4 คืน พร้อมอาหารเช้า
• บัตรกำนัลรับประทานอาหารที่ห้องอาหารอีสต์โอเชี่ยน โรงแรมเอสซี ปาร์ค
• โปรแกรม Fix & Fit (Sport Reboot Premium) จากโรงพยาบาลพระรามเก้า มูลค่า 30,000 บาท
• Gift Set Alpine

•

•

รายละเอียดโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด (ภาพ และคลิปวิดีโอทุกชิ้นเป็นเพียงสื่อประกอบการ
โฆษณาเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.scasset.com หรือโทร. 1749

