
บา้นและทาวนโ์ฮม ลดสูงสุด 2 ล้านบาท*
คอนโดมเินยีม ยูนติพิเศษราคาเดียว

เริม่ 1.59 ล้านบาท*
เฉพาะคอนโดลุ้นทรปิบนิลัดฟา้ ฟรซีใหสุ้ดขดีถึง NYC** 

(จาํนวน 2 ท่ีนั่ง พรอ้มท่ีพัก 5 คืน 
มูลค่ารวม 250,000 บาท) 

จองก่อนละลาย โปรส่งท้ายป!ี

 • สําหรบัลกูค้าท่ีจองและทําสัญญา  บา้น คอนโด และทาวนโ์ฮม สําหรบัโครงการพรอ้มอยู ่ภายในวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2564 - 
    31 ธนัวาคม  2564 และต้องโอนกรรมสิทธิต์ามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น  

• โปรโมชนั มจีาํนวนจาํกัด โดยมูลค่าส่วนลดและ/หรอืยูนิตพิเศษราคาเดียว จะแตกต่างกันในแต่ละโครงการ / ยูนติท่ีเขา้รว่ม
   รายการ  

• เงื่อนไขอ่ืนเปน็ไปตามท่ีบรษัิทฯกําหนด และบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรโมชนั โดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วง
   หนา้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สํานกังานขายท่ีท่านสนใจ หรอื โทร. 1685  



เงื่อนไขการลุ้นรบัรางวลั โปรฟรซีเดอะดีลส์ 
สําหรบัลกูค้าท่ีซื้อคอนโดมเินียม ในโครงการท่ีเขา้รว่มโปรฟรซีเดอะดีลส์ ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 
มสิีทธลิุ้นรบัรางวัล ต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับ มหานครนิวยอรก์พรอ้มท่ีพัก 5 คืน  สําหรบั 2 ท่าน จาํนวน 1 รางวัล 
มูลค่ารวม 250,000 บาท 

กติกาการรว่มลุ้นรางวลั (Lucky Draw)  

1.   ลกูค้าท่ีมสิีทธลิุ้นรบัรางวัล สําหรบัโครงการพรอ้มอยู ่ได้รบัสิทธเิมื่อลกูค้าจองและทําสัญญาภายใน เวลาจดัโปรฯ และโอน
      กรรมสิทธิภ์ายใน 30 วัน นับจากวันจอง 

2.   ทกุๆ 1 ล้านบาทของราคาซื้อขาย แลกคปูองลุ้นรบัรางวัลได้ 1 ใบ (เศษไมถึ่ง 1 ล้านบาท ปดัท้ิงท้ังหมด) ยกเว้น โครงการ       
      เอ็กซที์ พญาไท ไมร่ว่มรายการลุ้นรางวัลน้ี 

3.   กรอกชื่อ - นามสกลุ หมายเลขโทรศัพท์ และแปลง / ยูนติ / โครงการท่ีซื้อ ใหค้รบถ้วน และหยอ่นคปูองลุ้นรางวัลได้ ณ 
      สํานกังานขายของโครงการท่ีเขา้รว่มโปรฟรซีเดอะดีลส์ ต้ังแต่วันท่ี  1  พฤศจกิายน - 30 ธนัวาคม 2564 ก่อนเวลา  17.00  น.  

4.   ปดิกล่องรบัคปูองลุ้นรางวัล ในวันท่ี 30 ธนัวาคม 2564 เวลา  18.00 น.  

5.   จบัรางวัลในวันท่ี  2 กมุภาพันธ ์ 2565 เวลา  10.00  น.  ณ โครงการ  Oka HAUS  และประกาศรายชื่อผูโ้ชคดีท่ีได้รบัรางวัล
      ผา่น Website / Facebook - Sansiri PLC ในวันท่ี 2 กมุภาพันธ ์ 2565 เวลา 13.00 น.  

6.   บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการมอบรางวัลใหกั้บผูโ้ชคดีท่ีมชีื่อ - นามสกลุ ตามบตัรประชาชน หรอื หนังสือเดินทาง (passport)       
      ตรงกับเอกสารการซื้อขายท่ีทําไว้กับบรษัิทฯ ภายในเงื่อนไขท่ีบรษัิทฯ กําหนดเท่าน้ัน  

7.    ผูโ้ชคดีสามารถรบัรางวัลต๋ัวเครื่องบนิไป - กลับ มหานครนวิยอรก์พรอ้มท่ีพัก 5 คืน โดยผูโ้ชคดีต้องติดต่อเพ่ือรบัรางวัล
      ตามกําหนดวันและเวลาท่ีบรษัิทฯ ประกาศรายชื่อผูโ้ชคดีเท่านั้น โดยผูโ้ชคดีสามารถเลือกรบัเงนิสดแทนต๋ัวเครื่องบนิ
      ไป - กลับพรอ้มท่ีพัก 5 คืน มูลค่า 250,000 บาท ได้ ท้ังน้ี ผู้โชคดีจะได้รบัรางวัลภายใน 60 วัน นบัถัดจากวันโอนกรรมสิทธิ ์  

      หากผู้โชคดีเลือกวันเดินทางของต๋ัวเครื่องบนิแล้วมมูีลค่ารวมเกินกว่ารางวัลท่ีบรษัิทฯ กําหนดผูโ้ชคดีต้องรบัผดิชอบค่าใช้
      จา่ยส่วนเพ่ิมเองท้ังส้ิน 

8.   ผูโ้ชคดีท่ีได้รบัรางวัลต๋ัวเครื่องบนิ ต้องเดินทางภายใน 1 ปี หลังจากการโอนกรรมสิทธิเ์ท่าน้ัน 

9.   รางวัลต๋ัวเครื่องบนิน้ีไมส่ามารถโอนสิทธใิหแ้ก่ผูอ่ื้นได้  

10. ผู้โชคดีต้องชาํระเงนิภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 5% ตามมูลค่าของรางวัลท่ีได้รบั  

11.  หากผู้โชคดีไมส่ามารถโอนกรรมสิทธิไ์ด้ภายในวัน 30  วัน หรอืไมโ่อนกรรมสิทธิภ์ายในวันท่ีกําหนดในสัญญา ใหถื้อว่าสิทธิ์
      ในการได้รบัรางวัลเปน็อันยกเลิกทันที  

12. หากผูโ้ชคดีท่ีได้รบัรางวัลไมใ่หข้อ้มูลติดต่อ หรอื ไมม่าติดต่อเพ่ือรบัของรางวัลภายในกําหนดวันเวลาตามประกาศรายชื่อ
      ผูโ้ชคดี หรอืหากไมป่ฏิบติัตามเงื่อนไขใดๆ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกสิทธกิารได้รบัรางวัลทกุประการ 

13. บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยมต้ิองแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

14. บรษัิทฯ มไิด้มส่ีวนเก่ียวขอ้งในการจดัจาํหน่ายของรางวัลท่ีระบุในรายการนี ้บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อคณุภาพ หรอืบรกิาร
      ท่ีอาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมปัีญหาเก่ียวกับคณุภาพ หรอืบรกิาร ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบรษัิทท่ีจาํหนา่ยหรอืให้
      บรกิารต๋ัวเครื่องบนิโดยตรง 

15. กรณมีขีอ้โต้แยง้ใด ใหถื้อคําตัดสินของบรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน) เป็นเด็ดขาดและส้ินสุด 

16. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการนําภาพถ่าย และภาพเคล่ือนไหว (วีดีโอ,คลิป) ของลกูค้าผูโ้ชคดีท่ีได้รบัรางวัล เพ่ือใชป้ระกอบ
      การประชาสัมพันธกิ์จกรรมของบรษัิทฯ ในโอกาสต่าง ๆ  

17.  พนกังาน ผูบ้รหิาร บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน) และบรษัิทในเครอื และบรษัิทรว่มทนุ รวมถึงตัวแทนโฆษณา และบุคคลท่ี
      เก่ียวขอ้งกับการจดัรายการแถมพกหรอืรางวัลด้วยการเส่ียงโชคน้ี ไมม่สิีทธเิขา้รว่มรายการดังกล่าว 

18. การจบัรางวัลเปน็ไปตามใบอนุญาตซึ่งออกใหโ้ดยศูนยบ์รกิารประชาชน กรมการปกครอง

หมายเหต:ุ นอกเหนอืจากสิทธริว่มลุ้นรางวัล (Lucky Draw) ตามขา้งต้นแล้ว เฉพาะลกูค้าท่ีซื้อคอนโดมเินียมในระยะเวลาท่ีกําหนด จะได้รบัสิทธลิุ้นรบัรางวัล
อ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยจะมกีารจบัฉลากลุ้นรางวัล ในวันท่ี วันท่ี 5 มกราคม 2565  เวลา 10.00 น. ท้ังนี ้ลกูค้าท่ีได้รบัรางวัลมหีนา้ท่ีเสียภาษีตามกฎหมายของ
มูลค่ารางวัลท่ีได้รบั เงื่อนไขอ่ืนเป็นไปตามท่ีบรษัิทฯ กําหนด  


