ໍ້ ຳນ ົດສຳລບ
ເງື່ ອນໄຂ ແລະ ຂກ
ັ ສະບຳຍດີເມອງລຳວ! ກຳນສື່ ງົ ເສີມຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນ” ກ ັບ FOREX4YOU

1.
1.1.

ພຳກສະເໜີ
ື່ງົ ເສີມທຳງກຳນຕະຫຼຳດ (“ໂປຣໂມຊນ
ື່ ັ ”) ເຊື່ ງຫນ
ສະບຳຍດີເມອງລຳວ! ກຳນສື່ງົ ເສີມຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນ” ແມນກຳນສ
ື່
ໍ້
ສວ
ື່ ນຂອງ Forex4you ສຳມຳດເຂົໍ້ຳຮວ
ື່ ມເພື່ ອໄດຮ
ໍ້ ັບໂອກຳດໃນກຳນລນ
ໍ້ ຮ ັບລຳງວ ັນ.

2.

ເງື່ ອນໄຂກຳນມີສດເຂົໍ້ຳຮວ
ື່ ມ

2.1.

ື່ ັ ຕື່ ໄປນີເໍ້ ທົື່ ຳນນຈ
ມີພຽງແຕຫ
ັ ໍ້ ື່ ງສຳມຳດເຂົໍ້ຳຮວ
ື່ ນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຂອງ Forex4you ຜທ
ໍ້ ື່ ີມີເງື່ ອນໄຂດງ
ື່ ມໄດຄ
ໍ້ :

2.1.1.

ສະຖຳນທີື່ /ປະເທດລ ົງທະບຽນ: ສປປ ລຳວ;

2.1.2.

ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຂອງ

Forex4you

ຖກກຳນ ົດໃຫເໍ້ ປັນຜໃໍ້ ຊຂ
ໍ້ ອງ

Forex4you

ຜທ
ັ ຊີພຳບໃຕໂ
ໍ້ ື່ ີມີບນ
ໍ້ ປຣແກຣມ

ໍ້ Forex4you ProForex4you Affiliate, ໂປຣແກຣມ Forex4you IB ຫຼ ໂປຣແກຣມລຳຄຳຂຳຍເພີື່ ມຂນ
STP;
2.1.3.

ລກຄຳໍ້ ຂອງຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນທີື່ ມີສດໃນກຳນເຂົໍ້ຳຮວ
ື່ ມກດຈະກຳມີຄ:

2.1.3.1.

ລກຄຳໍ້ ທັງໝົດຂອງ Forex4you ພຳຍໃຕຫ
ໍ້ ນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຂອງ Forex4you IB;

2.1.3.2.

ໍ້ Forex4you Proລກຄຳໍ້ ທັງໝົດຂອງ Forex4you ພຳຍໃຕຫ
ໍ້ ນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຂອງໂປຣແກຣມລຳຄຳຂຳຍເພີື່ ມຂນ
STP;

2.1.3.3.

ໍ້ ຳຍຈຳກລກຄຳໍ້ ໂດຍກ ົງ/ລະດ ັບ 1 ຂອງໂປຣແກຣມຫນ
ສະເພຳະກຳນຊຂ
ໍ້ ສວ
ື່ ນສະມຳຊກ (Affiliate Partner)
ື່ ັ ນີ.ໍ້
ແມນຈະຖ
ກພຈຳລະນຳສຳລບ
ັ ໂປຣໂມຊນ
ື່

ໍ້ ຳຍໂດຍລກຄຳໍ້ ຫນ
ກຳນຊຂ
ໍ້ ສວ
ື່ ນສະມຳຊກລະດ ັບ

2

ແລະ

3

ແມນບ
ື່ ື່ ມີສດ.
2.1.4.

ຫນ
ັ ຊີ Forex4you.
ໍ້ ສວ
ື່ ນທັງໝົດຈະຕອ
ໍ້ ງມີກຳນຢັງໍ້ ຢນບນ

2.1.5.

ໍ້ ນບ ັນຊີສຳລ ັບກຳນຊຂ
ໍ້ ຳຍ ແລະ ເງນຝຳກເພື່ ອໃຫມ
ລກຄຳໍ້ ຂອງຫນ
ີ ດ
ໍ້ ສວ
ື່ ນ Forex4you ຈະຕອ
ໍ້ ງມີກຳນຢັງຢ
ໍ້ ສ
ື່ ັ ນີ.ໍ້
ໃນໂປຣໂມຊນ

2.1.6.

ໍ້ ັນ, ຫນ
ໍ້ ຳຍ Forex4you ຫອ
ບື່ ຄວນມີບນ
ັ ຊີທື່ ີຊຳກ
ັ ໍ້
ໍ້ ສວ
ື່ ນຄວນມີພຽງແຕຫ
ື່ ອ
ໍ້ ງຜຊ
ໍ້ ຂ
ໍ້ ງດຽວເທົື່ ຳນນ.

2.1.7.

ຫນ
ັ ຊີ Forex4you ໃໝ.ື່
ໍ້ ສວ
ື່ ນບື່ ຄວນໃຊສ
ໍ້ ະມຳຊກຄອບຄ ົວ ຫຼ ໝສ
ື່ ະໜດສຳໍ້ ງບນ

3.

ໄລຍະເວລຳຂອງກຳນເຂົໍ້ຳຮວ
ື່ ມ

3.1.

ໄລຍະເວລຳຂອງກຳນເຂົໍ້ຳຮວ
ື່ ມເລີື່ ມແຕວ
ື່ ັນທີ 01 ກ ັນຍຳ 2020 ຈ ົນເຖງ 28 ກມພຳ 2021 ຕຳມເວລຳ
ື່ ັ ”).
GMT+7 ( “ໄລຍະເວລຳຂອງໂປຣໂມຊນ

4.

ເງື່ ອນໄຂຂອງໂປຣໂມຊື່ນ
ັ

4.1.

ກຳນລງົ ທະບຽນ

4.1.1.

ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນບື່ ຈຳເປັນຕອ
ໍ້ ງລ ົງທະບຽນສະເພຳະສວ
ື່ ນຕ ົວ,

ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນທກຄ ົນທີື່ມີເງື່ ອນໄຂຈະໄດຮ
ໍ້ ັບກຳນລ ົງທະບຽນ

ື່ ັ ນີ.ໍ້
ອ ັດຕະໂນມ ັດສຳລບ
ັ ໂປຣໂມຊນ
4.2.

ລຳຍລະອຽດຂນຕອນ
ັ ໍ້

4.2.1.

ໍ້ ຳຍໃນລະຫວຳື່ ງໄລຍະໂປຣໂມຊນ
ື່ ັ ອຳດຈະຖກພຈຳລະນຳສຳລບ
ື່ ັ , ພຳຍໃຕຂ
ທກໆກດຈະກຳກຳນຊຂ
ັ ໂປຣໂມຊນ
ໍ້ ໍ້
ໍ້ ີ 2).
ກຳນ ົດຄນສ ົມບ ັດ (ຂທ

4.2.2.

ກຳນຕດຕຳມຄວຳມຄບໜຳໍ້

4.2.2.1.

ໍ້ ຳຍ.
ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນສຳມຳດກວດສອບຄວຳມຄບໜຳໍ້ ຂອງຕ ົນເອງໄດຜ
ໍ້ ຳື່ ນໜຳ
ໍ້ ຈໃນຫອ
ໍ້ ງຜຊ
ໍ້ ຂ

4.2.3.

ລຳຍລະອຽດຂນຕອນປະເພດຂ
ນລຳງວ
ັ ໍ້
ັ ໍ້
ັນ:

4.2.3.1.

ມີກຳນແຍກອອກເປັນ 4 ລະດ ັບທີື່ມີລຳງວ ັນກຽື່ ວຂອ
ໍ້ ງແຕກຕຳື່ ງກ ັນເຊື່ ງຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນສຳມຳດລນ
ໍ້ ຮ ັບລຳງວ ັນໄດ.ໍ້
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4.2.3.2.

ລຳງວ ັນສຳລບ
ັ ຂນ
ັ ໍ້ 1 ມີມນຄຳື່ 100 ໂດລຳ, ຂນ
ັ ໍ້ 2 ມີມນຄຳື່ 200 ໂດລຳ, ຂນ
ັ ໍ້ 3 ມີມນຄຳື່ 500 ໂດລຳ
ແລະ ຂນ
ັ ໍ້ 4 ມີມນຄຳື່ 1350 ໂດລຳ.

4.2.3.3.

ເພື່ ອທີື່ ຈະໄດຮ
ັ ໍ້ :
ໍ້ ັບລຳງວ ັນ, ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຕອ
ໍ້ ງບ ັນລເງື່ ອນໄຂກຳນ ົດຢຳື່ ງໜອ
ໍ້ ຍ 3 ຢຳື່ ງທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ໍ້ ງກ ັບແຕລ
ື່ ະຂນຄ

4.2.3.3.1.

ໍ້ ຳຍລະ
ສຳລບ
ັ ຂນ
ັ ໍ້ 1: ລກຄຳໍ້ ຂອງຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຕອ
ໍ້ ງຝຳກເງນລະຫວຳື່ ງ 3,500 ໂດລຳ ຫຳ 5,499 ໂດລຳ, ຊຂ
ຫວຳື່ ງ 50 ສະຫຼຳກ ຫຳ 99 ສະຫຼຳກ ແລະ ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຕອ
ໍ້ ງມີລກຄຳໍ້ ທີື່ ໃຊງໍ້ ຳນຢຢ
ື່ ຳື່ ງໜອຍ
ໍ້ 3 ຄ ົນ.

4.2.3.3.2.

ໍ້ ຳຍລະ
ສຳລບ
ັ ຂນ
ັ ໍ້ 2: ລກຄຳໍ້ ຂອງຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຕອ
ໍ້ ງຝຳກເງນລະຫວຳື່ ງ 5,500 ໂດລຳ ຫຳ 9,999 ໂດລຳ, ຊຂ
ຫວຳື່ ງ 100 ສະຫຼຳກ ຫຳ 249 ສະຫຼຳກ ແລະ ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຕອ
ໍ້ ງມີລກຄຳໍ້ ທີື່ ໃຊງໍ້ ຳນຢຢ
ື່ ຳື່ ງໜອຍ
ໍ້ 3 ຄ ົນ.

4.2.3.3.3.

ໍ້ ຳຍລະ
ສຳລບ
ັ ຂນ
ັ ໍ້ 3: ລກຄຳໍ້ ຂອງຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຕອ
ໍ້ ງຝຳກເງນລະຫວຳື່ ງ 10,000 ໂດລຳ ຫຳ 24,999 ໂດລຳ, ຊຂ
ຫວຳື່ ງ 250 ສະຫຼຳກ ຫຳ 649 ສະຫຼຳກ ແລະ ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຕອ
ໍ້ ງມີລກຄຳໍ້ ທີື່ ໃຊງໍ້ ຳນຢຢ
ື່ ຳື່ ງໜອຍ
ໍ້ 5 ຄ ົນ.

4.2.3.3.4.

ໍ້ ຳຍ 650 ສະຫຼຳກ ແລະ
ສຳລບ
ັ ຂນ
ັ ໍ້ 4: ລກຄຳໍ້ ຂອງຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຕອ
ໍ້ ງຝຳກເງນຢຳື່ ງໜໍ້ອຍ 25,000 ໂດລຳ, ຊຂ
ຫຼຳຍກວຳື່ ນນ
ັ ໍ້ ແລະ ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຕອ
ໍ້ ງມີລກຄຳໍ້ ທີື່ ໃຊງໍ້ ຳນຢື່ຢຳື່ ງໜອຍ
ໍ້ 5 ຄ ົນ.

4.2.3.4.

ໍ້ ຳຍສຳເລັ ດພຳຍໃນໄລຍະຂອງໂປຣໂມ
ລກຄຳໍ້ ທີື່ ໃຊງໍ້ ຳນຢແ
ື່ ມນກ
ື່ ຳນ ົດຄກ ັບລກຄຳໍ້ ຜທ
ໍ້ ື່ ີໄດເໍ້ ປີ ດ ແລະ ປດກຳນຊຂ
ື່ ັ .
ຊນ

4.2.3.5.

ຫນ
ັ ລເງື່ ອນໄຂຢຳື່ ງໜອ
ໍ້ ສວ
ື່ ນທີື່ ບື່ ບນ
ໍ້ ຍ
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ຢຳື່ ງສຳລບ
ຕຳມພຳຍໃນໄລຍະໂປຣໂມຊື່ນ
ັ ຂນໃດໆກ
ັ ໍ້
ັ ຈະບື່ ມີສດເຂົໍ້ຳ

ຮວ
ື່ ມໃນກຳນຈ ັບສະຫຼຳກລນ
ໍ້ ຮ ັບລຳງວ ັນ.
4.2.3.6.

ລຳງວ ັນແມນບ
ື່ ື່ ມີມນຄຳື່ ສະສ ົມ ແລະ ແຍກຈຳກກ ັນ.

4.2.3.6.1.

ຕ ົວຢຳື່ ງເຊື່ນ
ັ : ຖຳໍ້ ຫຳກຫນ
ັ ລຂນ
ັ ໍ້ 2, ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນໄດບ
ໍ້ ນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນສຳມຳດເຂົໍ້ຳຮວ
ື່ ມໃນກຳນລນ
ໍ້ ຮ ັບ 200 ໂດລຳ ຫຼ
100 ໂດລຳ.

ຂນ
ັ ໍ້

ເງື່ ອນໄຂກຳນ ົດຕຳື່ ສດ

ລຳງວ ັນ
ເງນຝຳກຂອງລກຄຳໍ້ ຂອງຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນ

ລກຄຳໍ້ ທີື່ ໃຊງໍ້ ຳນຢື່ຂອງຫນ
ໍ້

ສະຫຼຳກຂອງລກຄຳໍ້ ຂອງ

ສວ
ື່ ນ

ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນ

1

100 ໂດລຳ

3,500 ໂດລຳ – 5,499 ໂດລຳ

3

50 - 99

2

200 ໂດລຳ

5,500 ໂດລຳ – 9,999 ໂດລຳ

3

100 - 249

3

500 ໂດລຳ

10.000 ໂດລຳ – 24.999 ໂດລຳ

5

250 - 649

4

1350 ໂດລຳ

ໍ້ ໄປ
25,000 ໂດລຳ ຂນ

5

650

ຕ ົວຢື່ຳງທີ 1: ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນມີເງນຝຳກລກຄຳໍ້ ທັງໝົດຈຳນວນ 4,000 ໂດລຳ, ລກຄຳໍ້ ທີື່ ໃຊງໍ້ ຳນຢື່ 3 ຄ ົນ ແລະ ສະຫຼຳກ 60
ສະຫຼຳກ. ຫນ
ັ ຂນ
ັ ໍ້ 1 ແຕບ
ັ ໍ້ 2. ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນມີສດສຳລບ
ື່ ື່ ແມນຂ
ື່ ນ
ື່ ສວ
ື່ ນສຳມຳດລນ
ໍ້ ຮ ັບພຽງແຕ ື່ 100 ໂດລຳ.
ຕ ົວຢຳ
ີ ະຫຼຳກພຽງ 100 ສະຫຼຳກ
ໍ້ ສວ
ື່ ນມີເງນຝຳກລກຄຳໍ້ ຈຳນວນ 10,000 ໂດລຳ, ລກຄຳໍ້ ທີື່ ໃຊງໍ້ ຳນຢື່ 5 ຄ ົນ ແຕມ
ື່ ສ
ື່ ງທີ 2: ຫນ
ເທົື່ ຳນນ.
ັ ໍ້ ຫນ
ັ ຂນ
ັ ໍ້ 1 ຫຼ ຂນ
ັ ໍ້ 2 ເທົື່ ຳນນ
ັ ໍ້ ແລະ ສຳມຳດເຂົໍ້ຳຮວ
ໍ້ ສວ
ື່ ນມີສດສຳລບ
ື່ ມໃນກຳນລນ
ໍ້ ຮ ັບ 100 ໂດລຳ ຫຼ 200 ໂດລຳເ
ທົື່ ຳນນ.
ັ ໍ້
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ຕ ົວຢຳ
ີ ກຄຳໍ້ ທີື່ ໃຊງໍ້ ຳນຢື່ 1 ຄ ົນເທົື່ຳ
ໍ້ ສວ
ື່ ນມີເງນຝຳກລກຄຳໍ້ ຈຳນວນ 30,000 ໂດລຳ, ມີສະຫຼຳກ 650 ສະຫຼຳກ ແຕມ
ື່ ລ
ື່ ງທີ 3: ຫນ
ນນ.
ແລະ ຈະບື່ ໄດຮ
ັ ໍ້ ຫນ
ັ ຂນໃດໆ
ັ ໍ້
ໍ້ ສວ
ື່ ນຈະບື່ ມີສດສຳລບ
ໍ້ ັບຫຍ ັງ.
ຕ ົວຢື່ຳງທີ 4: ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນມີເງນຝຳກລກຄຳໍ້ ຈຳນວນ 30,000 ໂດລຳ, ມີສະຫຼຳກ 100 ສະຫຼຳກ ແລະ ມີລກຄຳໍ້ ທີື່ ໃຊງໍ້ ຳນຢື່ 5 ຄ ົນ.
ຫນ
ັ ໍ້ 2 ແລະ ລນ
ື່ ສວ
ື່ ນຈະສຳມຳດເຂົໍ້ຳສຂ
ື່ ນ
ໍ້ ຮ ັບ 200 ໂດລຳ.
ຕ ົວຢຳ
ໍ້ ສວ
ື່ ນມີເງນຝຳກລກຄຳໍ້ ຈຳນວນ 100,000 ໂດລຳ, ມີສະຫຼຳກ 1,500 ສະຫຼຳກ ແລະ ມີລກຄຳໍ້ ທີື່ ໃຊງໍ້ ຳນຢື່ 20
ື່ ງທີ 5: ຫນ
ຄ ົນ, ບື່ ສຳມຳດສະສ ົມລຳງວ ັນໄດ.ໍ້ ຫນ
ັ ໍ້ 4 ແລະ ລນ
ັ ໍ້
ື່ ສວ
ື່ ນຈະສຳມຳດເຂົໍ້ຳສຂ
ື່ ນ
ໍ້ ຮ ັບພຽງແຕື່ 1350 ໂດລຳເທົື່ ຳນນ.

4.2.3.6.2.

ື່ ງແຕບ
ຖຳໍ້ ຫຳກຫນ
ັ ຂນໃດໜ
ັ ໍ້
ັ ລເງື່ ອນໄຂກຳນ ົດຕຳື່ ສດສຳລບ
ັ ຂນຖ
ັ ໍ້ ັດມຳ, ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນມີເງື່ ອນໄຂກຳນ ົດເກີນສຳລບ
ື່ ື່ ບນ
ື່
ສວ
ັ ໍ້ ງສດທີື່ ຫນ
ັ ໍ້
ື່ ນຈະສຳມຳດລນ
ໍ້ ຮ ັບລຳງວ ັນສຳລ ັບຂນສ
ໍ້ ສວ
ື່ ນມີເງື່ ອນໄຂສ ົມບນເທົື່ ຳນນ.

4.2.3.7.

ແຕລ
ຈຳນວນຜຊ
ັ ໍ້
ື່ ະຂນຈະມີ
ໍ້ ະນະສງສດ.

ໍ້ ະສະແດງຈຳນວນຜຊ
ຕຳຕະລຳງລມ
ື່ ນີຈ
ໍ້ ະນະທັງໝົດທີື່ ມີໃຫແ
ໍ້ ກຫ
ື່ ນ
ໍ້

ສວ
ື່ ນ.
4.2.3.7.1.

ຈະມີຈຳນວນຫນ
ັ ໍ້ 1.
ໍ້ ສວ
ື່ ນ 10 ຄ ົນທີື່ສຳມຳດໄດລ
ໍ້ ຳງວ ັນຈຳກຂນ

4.2.3.7.2.

ຈະມີຈຳນວນຫນ
ັ ໍ້ 2.
ໍ້ ສວ
ື່ ນ 8 ຄ ົນທີື່ສຳມຳດໄດລ
ໍ້ ຳງວ ັນຈຳກຂນ

4.2.3.7.3.

ຈະມີຈຳນວນຫນ
ັ ໍ້ 3.
ໍ້ ສວ
ື່ ນ 5 ຄ ົນທີື່ສຳມຳດໄດລ
ໍ້ ຳງວ ັນຈຳກຂນ

4.2.3.7.4.

ຈະມີຈຳນວນຫນ
ັ ໍ້ 4.
ໍ້ ສວ
ື່ ນ 2 ຄ ົນທີື່ສຳມຳດໄດລ
ໍ້ ຳງວ ັນຈຳກຂນ

4.2.3.7.5.

ື່ ງແລວ
ເມື່ ອຫນ
ັ ໍ້
ໍ້ ສວ
ື່ ນໄດຮ
ໍ້ ັບລຳງວ ັນຈຳກຂນໃດໜ
ໍ້ , ລຳວຈະບື່ ສຳມຳດໄດຮ
ໍ້ ັບລຳງວ ັນອີກ.

4.2.3.8.

ຂນ
ັ ໍ້

ຈຳນວນຜຊ
ັ ໍ້
ໍ້ ະນະສງສດຕື່ ຂນ

1

ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນ 10 ຄ ົນ

2

ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນ 8 ຄ ົນ

3

ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນ 5 ຄ ົນ

4

ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນ 2 ຄ ົນ

ຖຳໍ້ ຫຳກຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຜທ
ໍ້ ື່ ີໄດຮ
ໍ້ ັບລຳງວ ັນຖກຖວຳື່ ບື່ ມີສດໄດຮ
ໍ້ ັບລຳງວ ັນໂດຍ Forex4you, ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຜຕ
ໍ້ ື່ ໄປຈະມີສດ
ໃນກຳນຮ ັບລຳງວ ັນ.

4.2.4.

ສະຫຼ ຳກ ແລະ ໃບສື່ງັ ຊໍ້

4.2.4.1.

ໍ້ ຳຍ, ສື່ງັ ຊໍ້ ຫຼ ຝຳກເງນທກຄ ົນຈະມີສດສຳລບ
ບື່ ແມນວ
ັ ໂປຣໂມຊື່ນ
ັ ນີ.ໍ້
ື່ ຳື່ ລກຄຳໍ້ ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນທີື່ ມີສດຊຂ

4.2.4.2.

ໍ້ ຳນປໍ້ອງກ ັນຄວຳມສຽື່ ງຈະຖກນຳມຳພຈຳລະນຳໃນປະລມຳນສະຫຼຳກເຕັມຈຳນວນທັງໝົດສະເພຳະໃນກ
ໃບສື່ງັ ຊກ
ໍ້ ີສອງ (ໃບສື່ງັ ຊທ
ໍ້ ດທຳງກ ົງກ ັນຂຳໍ້ ມ) ໄດຖ
ລະນີທື່ ີໃບສື່ງັ ຊທ
ໍ້ ກເປີ ດບື່ ໄວກວຳື່ 3 ຊື່ວົ ໂມງຫຼງັ ຈຳກໄດເໍ້ ປີ ດໃບສື່ງັ ຊໍ້
ໍ້ ອງທຳງກ ົງກ ັນຂຳໍ້ ມກ ັນເທົື່ຳກ ັບ ຫຼ ໜອ
ທຳອດ. ຖຳໍ້ ໄລຍະລະຫວຳື່ ງກຳນເປີ ດໃບສື່ງັ ຊສ
ໍ້ ຍກວຳື່ 3 ຊື່ວົ ໂມງ, ປະ
ໍ້ ອ
ລມຳນຂອງໃບສື່ງັ ຊນ
ໍ້ ຍກວຳື່ ຈະຖກນ ັບເຂົໍ້ຳໃນກຳນຄຳນວນ.
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4.2.4.3.

ໍ້ ຳຍດວ
ຝຳກເງນໂບນ ັດ ແລະ ສະຫຼຳກຊຂ
ໍ້ ຍເງນໂບນ ັດ (ເຊັື່ ນ: ໂບນ ັດເງນຝຳກ) ຈະບື່ ມີສດສຳລ ັບກຳນເຂົໍ້ຳ
ື່ ັ ນີ.ໍ້
ຮວ
ື່ ມໂປຣໂມຊນ

4.2.4.4.

ໍ້ ຳຍທັງໝົດແມນນ
ື່ ັ .
ປະລມຳນກຳນຊຂ
ື່ ັບຈຳກກຳນປດກຳນສື່ງັ ຊໃໍ້ ນລະຫວຳື່ ງໄລຍະໂປຣໂມຊນ

ໃບສື່ງັ ຊໃໍ້ ດໆທີື່

ື່ ັ ຈະບື່ ຖກນ ັບ.
ເປີ ດໃນຊວ
ື່ ງທຳໍ້ ຍຂອງໄລຍະໂປຣໂມຊນ
4.2.4.5.

ໍ້ ນທັງໝົດທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ໍ້ ຳຍ ແລະ ເງນຝຳກລກຄຳໍ້ ແມນໄດ
ຂມ
ຮ
ັ ທກ ແລະ ມຳຈຳກ
ໍ້ ງກ ັບປະລມຳນກຳນຊຂ
ື່
ໍ້ ັບກຳນບນ
ຫອ
ໍ້ ງ MT4.

5.

ລຳງວ ັນ ແລະ ກຳນມອບລຳງວ ັນ

5.1.

ກຳນໄດຮ
ໍ້ ັບລຳງວ ັນ

5.1.1.

ື່ ັ ຈະເລີື່ ມຈຳກ 01 December 2020 to 05 March 2021.
ໄລຍະກຳນຮ ັບລຳງວ ັນ ສຳລບ
ັ ໂປຣໂມຊນ

5.1.2.

Forex4you ຈະກຳນ ົດກຳນມີສດຂອງຫນ
ັ .
ໍ້ ສວ
ື່ ນເພື່ ອເຂົໍ້ຳຮວ
ື່ ມໃນໂປຣໂມຊື່ນ

5.1.3.

ຖຳໍ້ ຫຳກຫນ
ັ ຂນລຳງວ
ັ ໍ້
ັນ,
ໍ້ ສວ
ື່ ນພໃຈກ ັບເງື່ ອນໄຂສຳລບ

ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນສຳມຳດເລອກທີື່ ຈະລນ
ໍ້ ຮ ັບລຳງວ ັນທີື່ຈ ັດໃຫສ
ໍ້ ຳ

ໍ້ ດຍກຳນຮ ັບລຳງວ ັນຜຳື່ ນຈໃນຫອ
ໍ້ ຳຍ ຫຼ ສບຕື່ ກຳນໄດຮ
ລ ັບຂນນີ
ັ ໍ້ ໂ
ັ ໍ້ ງກວຳື່ .
ໍ້ ງຊຂ
ໍ້ ັບຂນສ
5.1.4.

ຖຳໍ້ ຫຳກຫນ
ັ ສຳລ ັບຫຼຳຍຂນ,
ັ ໍ້
ໍ້ ສວ
ື່ ນມີຄນສ ົມບດ

ລຳວສຳມຳດລນ
ັ ໍ້
ໍ້ ຮ ັບລຳງວ ັນດຽວເທົື່ຳນນ.

ເມື່ ອຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນໄດຮ
ໍ້ ັບ

ື່ ັ ສຳລບ
ໍ້ນສດລ ົງ.
ລຳງວ ັນຮຽບຮອ
ັ ຫນ
ັ ໍ້
ໍ້ ຍແລວ
ໍ້ , ໂປຣໂມຊນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນນນຈະສ
5.1.5.

ທກໆລຳງວ ັນແມນມີ
ີ ຕຳມພໍ້ນຖຳນຂອງຄຳວຳື່ “ມຳກອ
ື່ ໃຫອ
ໍ້ ງ
ື່ ນມີສດກອ
ື່ ນ”.

5.1.6.

ຖຳໍ້ ຫນ
ັ ຖະກຳນ.
ໍ້ ສວ
ື່ ນຖກຖວຳື່ ມີສດໄດຮ
ໍ້ ັບ, ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຈະໄດຮ
ໍ້ ັບລຳງວ ັນພຳຍໃນ 30 ວ ັນທຳງລດ

5.1.7.

ໍ້ ຳນ ົດຂອງໂປຣໂມຊື່ນ
ໂດຍກຳນຮ ັບລຳງວ ັນ, ຫນ
ັ ທີື່ ຍ ົກເລີກບື່ ໄດ.ໍ້
ໍ້ ສວ
ື່ ນຕອ
ໍ້ ງຍອມຮ ັບເງື່ ອນໄຂ ແລະ ຂກ

5.1.8.

ກຳນກຳນ ົດລຳງວ ັນຂອງຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຂອງ Forex4you ຕອ
ໍ້ ງສໍ້ນສດ, ສະຫຼບ ແລະ ຜກມ ັດ.

5.2.

ລກ
ັ ສະນະຂອງລຳງວ ັນ

5.2.1.

ໍ້ ຳຍຂອງ Forex4you.
ລຳງວ ັນຈະຖກມອບໃຫຜ
ໍ້ ຳື່ ນຫອ
ໍ້ ງຜຊ
ໍ້ ຂ

5.2.2.

Forex4you ຂສະຫງວນສດເພື່ ອປື່ຽນແທນ ແລະ/ຫຼ ທົດແທນ ແລະ/ຫຼ ປື່ຽນລຳງວ ັນກ ັບສື່ ງອື່ ນທີື່ ເທົື່ ຳກ ັນ ຫຼ
ໃກຄ
ົ ໄປເວລຳໃດກື່ ຕຳມ ແລະ ໂດຍບື່ ມີກຳນແຈງໍ້
ໍ້ ຽງກ ັບລຳຄຳລຳງວ ັນຕຳມລຳຄຳຂຳຍຍອ
ື່ ຍທີື່ ໄດແ
ໍ້ ນະນຳຢທ
ື່ ື່ ວ
ກຳນລວ
ື່ ງໜຳໍ້ ຫຼ ເຫດຜົນ ຫຼ ສະແດງຄວຳມຮ ັບຜດຊອບໃດໆຕື່ ຝຳື່ ຍໃດໜື່ ງ.

5.2.3.

ສດໃນລຳງວ ັນແມນບ
ັ ແທນເງນສ ົດ, ເ
ື່ ື່ ສຳມຳດປື່ຽນແທນ, ສື່ງົ ເງນຄນ, ໂອນ ຫຼ ແລກປື່ຽນເປັນຂອງຂ ັວນ, ບດ
ງນສ ົດ ຫຼ ສດຜົນປະໂຫຍດໄດ ໍ້ ເວັໍ້ນເສຍແຕວ
ື່ ຳື່ Forex4you ຈະເຫັ ນເປັນຢຳື່ ງອື່ ນ.

5.3.

ກຳນມອບລຳງວ ັນ ແລະ ກຳນຖອນລຳງວ ັນຄນ

5.3.1.

Forex4you

ບື່ ໄດຮ
ໍ້ ັບຜດຊອບຕື່ ກ ັບກຳນແຈງໍ້ ຫຳຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນເພື່ ອຮ ັບລຳງວ ັນເມື່ ອຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນມີສດທີື່ ຈະໄດຮ
ໍ້ ັບ

ໍ້ ຳຍ.
ລຳງວ ັນ. ມ ັນແມນຄວຳມຮ
ັບຜດຊອບຂອງຫນ
ື່
ໍ້ ສວ
ື່ ນໃນກຳນຮ ັບເອົ ຳລຳງວ ັນຜຳື່ ນໜຳໍ້ ຈຳຂອງຫອ
ໍ້ ງຜຊ
ໍ້ ຂ
5.3.2.

ື່ ັ ນີຈ
ໍ້ ະໄດຮ
ໍ້ ວຳມ ຫຼ ອີເມວແຈງໍ້ ເຕອນພວກເຂົຳກຽື່ ວກ ັບກຳນມີສດໄດ ໍ້
ຜຮ
ໍ້ ັບໂປຣໂມຊນ
ໍ້ ັບກຳນໂທຫຳສວ
ື່ ນຕ ົວ, ຂຄ
ຮ ັບລຳງວ ັນພຳຍໃນ 30 ວ ັນທຳງລ ັດຖະກຳນຂອງກຳນຊະນະລຳງວ ັນຂອງພວກເຂົຳ (ຫຼ ໃນວ ັນທີອື່ ນຕຳມທີື່
Forex4you ອຳດຈະຕ ັດສນຕຳມກຳນຕດ
ັ ສນໃຈຂອງພວກເຂົຳ).

5.3.3.

ເມື່ ອຜຊ
ັ ຖະກຳນຜຳື່ ນທຳງໂທລະສ ັບ ຫຼ ອີເມວ, ຈະມີກຳນເລອກຜໍ້
ໍ້ ະນະບື່ ສຳມຳດຕອບກ ັບພຳຍໃນ 5 ວ ັນລດ
ຊະນະໃໝື່ ແລະ ລຳງວ ັນຈະຖກຍດຈຳກຜຊ
ໍ້ ະນະທຳອດທີື່ ບື່ ຕອບກ ັບຄນມຳ.

5.3.4.

Forex4you ຂສະຫງວນສດໃນກຳນເປີ ດເຜີຍ ແລະ ເຜີຍແຜຊ
ື່ ື່ ແລະ ລຳຍອະອຽດອື່ ນໆ (ລວມເຖງຮບພຳບ)
ື່ ັ ກຳື່ ວຕຳມທີື່ Forex4you ອຳດຈະຕ ັດສນຕຳມກຳນ
ຂອງຜເໍ້ ຂົໍ້ຳຮວ
ັ ສະນະດງ
ື່ ມ/ຜຊ
ໍ້ ະນະຕຳມຮບແບບ ແລະ ລກ
ຕ ັດສນໃຈຂອງພວກເຂົຳແຕພ
ື່ ຽງຜດ
ໍ້ ຽວຕຳມຄວຳມເໝຳະສ ົມໃນຈດປະສ ົງກຳນເຜີຍແຜື່ ແລະ ຜເໍ້ ຂົໍ້ຳຮວ
ື່ ມ/ຜຊ
ໍ້ ະ
ນະເຫັ ນດີໃຫຖ
ໍ້ ຳື່ ຍຮບ, ກຳນເປີ ດເຜີຍ ແລະ ເຜີຍແຜລ
ື່ ຳຍລະອຽດຂອງລຳວ, ກຳນໃຊຊ
ໍ້ ື່ , ຮບຖຳື່ ຍ, ຮບພຳບ
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ື່ ັ ແລະ ເພື່ ອຮວ
ແລະ ສຽງສຳລບ
ັ ຈດປະສ ົງກຳນເຜີຍແຜທ
ື່ ື່ ີເຊື່ ອມຕື່ ກ ັບໂປຣໂມຊນ
ື່ ມມປະຕບ ັດ ແລະ ເຂົໍ້ຳຮວ
ື່ ມ
ໍ້ ໂດຍ Forex4you ສຳລ ັບຈດປະສ ົງນີໂ
ໍ້ ດຍບື່ ມີກຳນຕອບແທນອື່ ນໆ.
ໃນກດຈະກຳທີື່ ຈ ັດຂນ
5.3.5.

ຖຳໍ້ ຫຳກ Forex4you ຄນພົ
ົໍ້ ບ ຫຼ ກຳນ ົດກຳນຕດ
ັ ສນໃຈທີື່ ແນນ
ື່ ອນໃນພຳຍຫຼງັ ວຳື່ ຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນບື່ ມີສດ ຫຼ ບື່ ມີຄນ
ື່ ັ ຫຼ ບື່ ສຳມຳດຍອມຮ ັບເງື່ ອນໄຂ ແລະ ຂກ
ໍ້ ຳນ ົດທີື່ກຽື່ ວຂອ
ື່ ັ ,
ສ ົມບດ
ັ ທີື່ ຈະເຂົໍ້ຳຮວ
ື່ ມໃນໂປຣໂມຊນ
ໍ້ ງກ ັບໂປຣໂມຊນ
ື່ ັ ຕື່ ໄປນີ:ໍ້
Forex4you ຈະຕດ
ັ ສດໃຈແຕພ
ື່ ຽງຜດ
ໍ້ ຽວດງ

5.3.5.1.

ຖອນລຳງວ ັນຄນ; ແລະ/ຫຼ

5.3.5.2.

ເອົ ຳລຳງວ ັນຄນຈຳກຫນ
ັ .
ໍ້ ສວ
ື່ ນ ແລະ ເລອກຫນ
ໍ້ ສວ
ື່ ນຜຕ
ໍ້ ື່ ໄປທີື່ ມີຄນສ ົມບດ

6.

ກຳນສະຫງວນສດ ແລະ ກຳນຕ ັດສດ

6.1.

Forex4you ຂສະຫງວນສດຕຳມກຳນຕດ
ັ ສນໃຈທີື່ ສ ົມເຫດສ ົມຜົນ, ເພື່ ອ:

6.1.1.

ື່ ັ ນີ.ໍ້
ປະຕເສດກຳນລ ົງທະບຽນແກຜ
ື່ ເໍ້ ຂົໍ້ຳຮວ
ື່ ມໃດໆກື່ ໄດໃໍ້ ນໂປຣໂມຊນ

6.1.2.

ຕ ັດສດຜເໍ້ ຂົໍ້ຳຮວ
ັ ທີື່ ລະເມີດ
ື່ ມໂປຣໂມຊື່ນ

ຫຼ

ກະທຳຜດຕື່ ກ ັບເງື່ ອນໄຂ

ແລະ

ກຳນນຳໃຊບ
ໍ້ ລກຳນຂອງ

Forex4you.
6.1.3.

ື່ ັ ໂດຍປຳສະຈຳກກຳນແຈງໍ້ ເຕອນລວ
ເພື່ ອຢດເຊົ ຳກຳນສບຕື່ ໂປຣໂມຊນ
ື່ ງໜຳໍ້ .

6.2.

Forex4you ຂສະຫງວນສດໃນກຳນປື່ຽນແປງ, ແກໄໍ້ ຂ ຫຼ

ື່ ັ ຫຼ
ຢດເຊົ ຳໂປຣໂມຊນ

ດຳໍ້ ນໃດໜື່ ງຂອງມ ັນ

ື່ ັ . ຫນ
ຕະຫຼອດເວລຳ. Forex4you ບື່ ໄດມ
ີ ຳໍ້ ທີື່ ເຕອນລກຄຳໍ້ ກຽື່ ວກ ັບກຳນປື່ຽນແປງໃນໂປຣໂມຊນ
ໍ້ ໜ
ໍ້ ສວ
ື່ ນມີໜຳໍ້ ທີື່
ໍ້ ຳນ ົດຂອງໂປຣໂມຊື່ນ
ໃນກຳນປະຕບດ
ັ ຕຳມເງື່ ອນໄຂ ແລະ ຂກ
ັ ຕະຫຼອດຮອດກຳນຕດຕຳມກຳນປຽື່ ນແປງທີື່ ກຽື່ ວ
ໍ້ ຳນ ົດເຫຼື່ ົ ຳນີ.ໍ້
ຂອ
ໍ້ ງໃນເງື່ ອນໄຂ ແລະ ຂກ
6.3.

ກຳນສະແດງ ຫຼ ສ ົງໄສໃດໜື່ ງໃນກຳນຕ ັດສນໃຈຢຳື່ ງສ ົມເຫດສ ົມຜົນຂອງ Forex4you, ໃນຮບແບບຂອງກຳນ
ເກັງກຳໄລ, ກຳນລວ
ື່ ງລະເມີດ, ກຳນສໍ້ໂກງ, ກຳນເຄື່ ອນຍຳໍ້ ຍ, ກຳນເກັງກຳໄລເງນຄນຈະເຮັດໃຫທ
ໍ້ ລະກຳທັງໝົ
ໍ້ ຳຍນນເປັ
ດທີື່ ດຳເນີນກຳນ ແລະ/ຫຼ ກຳໄລ ຫຼ ກຳນຫຼດທນໃນບ ັນຊີຊຂ
ັ ໍ້ ນໂມຄະ.

6.4.

ໍ້ ຳນ ົດເຫຼື່ ົ ຳນີໄໍ້ ດກ
ເງື່ ອໄຂ ແລະ ຂກ
ໍ້ ຽມໄວເໍ້ ປັນຫຼຳຍພຳສຳແຕກຕຳື່ ງກ ັນ ແລະ ໃນຂະນະທີື່ ທກໆສະບ ັບແມນພ
ື່ ຈຳ
ໍ້ ພຳດໃດໆ, ສະບບ
ໍ້ ກເໜອ
ລະນຳວຳື່ ແມນຂອງແທ
ັ ພຳສຳອ ັງກດຈະມີນຳໜັ
ື່
ໍ້ ແລະ ຖກຕອ
ໍ້ ງ, ໃນກລະນີທື່ ີມີຂພ
ກວຳື່ .

7.

ກຳນແຈງໍ້ ເຕອນຄວຳມສຽື່ ງ

7.1.

ໍ້ ຳຍ Forex ມີຄວຳມສຽື່ ງຫຼຳຍຕື່ ກ ັບເງນລ ົງທນຂອງທຳື່ ນ. ກະລນຳອຳື່ ນ ແລະ ຮ ັບປະກ ັນວຳື່ ທຳື່ ນເຂົໍ້ຳ
ກຳນຊຂ
ໃຈກຽື່ ວກ ັບກຳນເປີ ດເຜີຍຄວຳມສຽື່ ງຂອງພວກເຮົຳຢຳື່ ງດີແລວ
ໍ້ .
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