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ข้อกำหนดและเง่ือนไขโปรโมชัน “Splendid Switzerland!”  

  

A. ข้อมูลเบ้ืองต้น 

1. เอกสารฉบับน้ีจัดทำขึ้นเพ่ืออธิบายรายละเอียดของโปรโมชัน “Splendid Switzerland!”  ซ่ึงจัดทำขึ้น
สำหรับพาร์ทเนอร์ของ Forex4you โดยพาร์ทเนอร์ที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเง่ือนไข กระทั่ง
ผ่านคุณสมบัติที่ระบุได้ จะได้รับของรางวัลเป็นทริปท่องเที่ยว ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 

B. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วม 
1. เป็นลูกค้า Forex4you และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี: 

a. ประเทศของบัญชีที่เข้าร่วม: ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศไนจีเรีย 

b. พาร์ทเนอร์ของ Forex4you ถือเป็นลูกค้าของ Forex4you ที่มีบัญชีอยู ่ภายใต้โปรแกรม  

Affiliate โปรแกรม IB หรือโปรแกรม Pro Mark-up  
c. ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

i. ลูกค้าของ Forex4you ทุกท่านที่อยู่ภายใต้พาร์ทเนอร์โปรแกรม IB 
ii. ลูกค้าของ Forex4you ทุกท่านที่อยู่ภายใต้พาร์ทเนอร์โปรแกรม Pro Mark-up  
iii. ลูกค้าของพาร์ทเนอร์โปรแกรม Affiliate ที่เทรดโดยตรงในลำดับที่ 1 เท่าน้ันที่มีสิทธิ์

พิจารณาเข้าร่วมโปรโมชัน ลูกค้าที่อยู่ภายใต้พาร์ทเนอร์โปรแกรม Affiliate ลำดับที่ 2 
และลำดับที่ 3 จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันได้ 

d. ผ่านการยืนยันตัวตนและที่อยู่เรียบร้อยแล้ว (Verified) 
e. หากเป็นลูกค้าของพาร์ทเนอร์ ลูกค้าจำเป็นต้องผ่านการยืนยันตัวตนเพ่ือฝากเงินเข้าและเทรด

อย่างถูกต้องเท่าน้ัน ถึงจะได้รับพิจารณาเข้าร่วมโปรโมชัน 
f. ต้องไม่มีบัญชีเดียวกันหลายบัญชี พาร์ทเนอร์ต้องมีเทรดเดอร์รูมเพียงหน่ึงห้องเท่าน้ัน  
g. พาร์ทเนอร์ไม่ควร และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของครอบครัว หรือเพื ่อนสนิทในการ

ลงทะเบียนหรือสมัครบัญชีใหม่ 
2. พาร์ทเนอร์ที่เป็น Local Deposit มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชัน 
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C. ระยะเวลาของโปรโมชัน 

1. ระเวลาของโปรโมชัน วันที่ 1 มีนาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 
2. ระยะเวลาการเทรดเร่ิมนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566  

  

D. ข้อกำหนดโปรโมชัน 
1. การลงทะเบียน   

a. พาร์ทเนอร์ที่ผ่านคุณสมบัติจำเป็นต้องกดปุ่ม “เข้าร่วม” ในห้องเทรดเดอร์รูมเพ่ือลงทะเบียนเข้า
ร่วมโปรโมชัน 

2. ข้อกำหนดเบ้ืองต้น  
a. ในระยะเวลาโปรโมชัน พาร์ทเนอร์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่ระบุเพ่ือชนะรางวัล 1 ใบ 

i. มีลูกค้าใหม่ 20 ท่าน 
ii. มีลูกค้าเทรด 10,000 ล็อต 
iii. มียอดรวมสุทธิ 300,000 USD 

b. ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเทรดจะถูกนำมาประมวล และใช้พิจารณาในการคำนวน
ผลลัพธ์เมื่อส้ินสุดโปรโมชัน 

c. ลูกค้าใหม่ที่กล่าวไว้ข้างต้น ต้องเป็นลูกค้าที่ผ่านการยืนยันตัวตน และเป็นลูกค้าในลำดับที่ 1 ที่ได้
เข้าร่วมและมีการเปิดออเดอร์อย่างน้อย 1 ออเดอร์ในระยะเวลาโปรโมชัน 

d. ยอดรวมสุทธิ (Net Deposit) ที่กล่าวถึงข้างต้น หมายถึงยอดเงินฝากรวมทั้งหมดที่ลูกค้าลำดับที ่
1 ฝากเข้า หักลบกับยอดเงินถอนทั้งหมดที่ลูกค้าลำดับที่ 1 ถอนออก (ยอดเงินฝากลบกับยอดเงิน
ที่ถอนออก = Net Deposit) ภายในระยะเวลาเทรดที่กำหนด 

e. ในช่วงส้ินสุดระยะเวลาโปรโมชัน พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องรักษาค่าคอมมิชชันสูงสุดในอัตรา 60% 
ของยอดรวมสุทธิ (เปอร์เซ็นต์จากคอมมิชชันห้ามสูงไปกว่า 60% ของมูลค่ายอดรวมสุทธิของ
พาร์ทเนอร์) 

f. ในช่วงส้ินสุดระยะเวลาโปรโมชัน พาร์ทเนอร์ที่ชนะจำเป็นต้องรักษายอดรวมสุทธิไว้ที่ 300,000 
USD เพ่ือใช้ในการรับรางวัล 

3. การติดตามผล 
a. พาร์ทเนอร์สามารถตรวจสอบผลได้ผ่าน widget display ในเทรดเดอร์รูม หรือผ่านฝ่ายบริการ

ลูกค้าของ Forex4you  
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b. หากมีความคลาดเคลื ่อนทางข้อมูลในระบบภายในของ Forex4you หรือการสื ่อสารทาง
การตลาด ทางบริษัทฯ ขอถือให้ผลการพิจารณาต่าง ๆ เป็นไปตามดุลยพินิจของ Forex4you 

4. ผู้ชนะ 
a. พาร์ทเนอร์ของ Forex4you ที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเท่านั ้นที ่จะ

สามารถรับรางวัลทริปท่องเที่ยว ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ 
b. หากพาร์ทเนอร์มีความต้องการที่จะชนะรางวัลมากกว่า 1 รางวัล พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดเบื้องต้นด้วยปริมาณที่มาจากการคูณจำนวนตั๋วที่ตนต้องการได้รับ 
c. ตัวอย่าง:  

i. พาร์ทเนอร์จะสามารถชนะตั ๋ว 1 ใบได้ ต ่อเมื ่อมีลูกค้าใหม่ 20 ราย ลูกค้าเทรดรวม 
10,000 ล็อต และมียอดรวมสุทธิ 300,000 USD 

ii. หากพาร์ทเนอร์ต ้องการชนะตั ๋ว 2 ใบ พาร์ทเนอร์จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
เบื้องต้นดังต่อไปน้ี:  

1. 20 X 2 (ตั๋ว 2 ใบ) = ลูกค้าใหม่ 40 ราย 
2. 10,000 X 2 (ตั๋ว 2 ใบ) = ลูกค้าเทรด 20,000 ล็อต 
3. 300,000 USD X 2 (ตั๋ว 2 ใบ) = ยอดรวมสุทธิ 600,000 USD  

d. พาร์ทเนอร์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้น และ/หรือ มีค่าคอมมิชชันที่เป็นยอดรวม
สุทธิมากกว่า 60% และ/หรือ มียอดรวมสุทธิน้อยกว่า 300,000 USD ในระยะเวลาสิ ้นสุด       
โปรโมชัน จะไม่นับว่าผ่านคุณสมบัติการเข้าร่วมโปรโมชัน 

e. ผู้ชนะที่ได้รับการประกาศจาก Forex4you เท่าน้ันที่มีสิทธิ์ในการรับรางวัล 
f. หากทีมงาน Forex4you พิจารณาพบในภายหลังว่าผู ้ได้รับสิทธิ์มีการกระทำการใด  ๆ  ที่อาจ                

ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจในการตัด สิทธิ์ ผู้ได้ รับรางวัล
ดังกล่าว 

g. รางวัลต่าง ๆ ขอให้ถือเป็นส่ิงที่สามารถเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ี Forex4you ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนของรางวัลตามดุลยพินิจ 

h. ในการรับรางวัล ขอให้ถือว่าพาร์ทเนอร์ยอมรับและเข้าใจในข้อกำหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ด้วย
ยินยอมพร้อมกันแล้ว 

E.   ล็อตและออเดอร์ 

1. ปริมาณล็อตการเทรดที ่เกิดขึ ้นจากการส่งคำสั ่งประเภทเฮจจิ ้ง (Hedging) ทีมงานจะใช้เกณฑ์การ

พิจารณาดังน้ี หากคำส่ังที่ 2 (คำส่ังในทิศทางตรงข้ามกับคำส่ังแรก) ถูกเปิดภายหลังคำส่ังแรกเกินกว่า 
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สาม (3) ช่ัวโมง ทีมงานจะนำจำนวนล็อตการเทรดของทั้ง 2 คำส่ังมาใช้ในการคิดคำนวณ และหากคำส่ัง

ที่ 2 (คำส่ังในทิศทางตรงข้ามกับคำส่ังแรก) ถูกเปิดภายหลังคำส่ังแรกภายในสาม (3) ช่ัวโมง ทีมงานจะ

นำจำนวนล็อตการเทรดที่น้อยกว่ามาใช้ในการคิดคำนวณ 

2. เงินทุนที่มาจากโบนัสเงินฝาก หรือเวลคัมโบนัสที่นำมาเทรด จะไม่ถูกนำมานับในการเข้าร่วมโปรโมชัน 

3. ยอดเงินฝากและยอดการเทรดทั ้งหมดที่จะนำมาคำนวณจะต้องเป็นยอดที่มาจากคำสั ่งที ่ป ิดแล้ว 

ภายในช่วงเวลาโปรโมชันเท่าน้ัน 

4. ยอดเงินฝากสุทธิ และปริมาณการเทรดจากแพลตฟอร์มทั้งหมดจะถูกนำมาประเมินเมื่อส้ินสุดระยะเวลา

โปรโมชัน 

5. การคำนวณทั้งหมดจะส้ินสุดบนเทรดเดอร์รูม มิใช่ในบัญชีส่วนตัวของพาร์ทเนอร์ 

6. ยอดเงินรวมสุทธิ (Net Deposit) หมายถึง ยอดเงินฝากรวมทั้งหมดที่ลูกค้าลำดับที่ 1 ฝากเข้า หักลบกับ

ยอดเงินถอนทั้งหมดที่ลูกค้าลำดับที่ 1 ถอนออก (ยอดเงินฝากลบกับยอดเงินที่ถอนออก = Net Deposit) 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

7. Forex4you จะกำหนดผลลัพธ์สุดท้ายของพาร์ทเนอร์แต่ละท่าน โดยข้อมูลจะได้มาจากข้อมูลกิจกรรม

ของพาร์ทเนอร์ แต่จะไม่รวมผลโปรโมชัน: 

a. การถ่ายโอนภายใน 

b. กิจกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ ที่ Forex4you เห็นว่าไม่เหมาะสม 

 

F. รางวัลและการมอบรางวัล 

1. ข้อมูลรางวัลเบ้ืองต้น 

a. รางวัลประกอบด้วยทริปท่องเที่ยว ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านวีซ่า 

การเดินทาง ที่พัก ตลอดจนอาหาร โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของ Forex4you 

b. ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมนอกเหนือจากระบุ เช่น ของที่ระลึก ของขวัญ และอ่ืน ๆ ให้ถือเป็นความ

รับผิดชอบของผู้ชนะในการใช้จ่ายส่วนอ่ืนเพ่ิมเติม 

mailto:info@forex4you.com
http://www.forex4you.com/


 

5 
Tel: +66 2105 5727 | Email: info@forex4you.com | Web: www.forex4you.com 
 

c. Forex4you จะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการเดินทางของทริปดังกล่าว โดยไม่มีข้อยกเว้นหรือการ

เปลี ่ยนแปลงใด ๆ  สำหรับผู ้ชนะที ่ไม่สามารถเดินทางในวันเวลาที ่กำหนดได้ ทั ้งนี ้ขอให้การ

พิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของ Forex4you แต่เพียงผู้เดียว 

d. Forex4you จะเป็นผู้กำหนดวิธีการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบิน สายการบิน ตลอดจนที่พักอาศัย โดย

ไม่มีข้อยกเว้นหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ทั้งน้ีขอให้การพิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของ 

Forex4you แต่เพียงผู้เดียว 

e. สิทธิ์ในการรับรางวัลสามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดจำนวน 5,000 USD โดยจะถูกโอนไปยังเทรด

เดอร์รูม (บัญชีที่ผูกกับเทรดเดอร์รูมน้ัน ๆ) ที่พาร์ทเนอร์ใช้ในการขอรับรางวัล 

f. คำขอในการแลกเปล่ียนของรางวัลเป็นเงินสดจำเป็นต้องดำเนินการก่อนที่ทางบริษัทฯ จะสำรอง

ที่น่ังเคร่ืองบิน และสำรองที่พัก 

g. สิทธิ ์ในการรับรางวัลไม่สามารถขอคืนหรือแลกเปลี ่ยนเป็นของขวัญ บัตรกำนัล หรือสิทธิ

ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ เว้นแต่จะระบุในเอกสารข้อกำหนดและเง่ือนไขฉบับน้ีเท่าน้ัน 

h. Forex4you ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียน และ/หรือ ทดแทน และ/หรือ เปล่ียนแปลงรางวัลเป็น

สินค้ารายการอ่ืนที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับราคาขายปลีกที่แนะนำทั่วไปได้ตลอดเวลา โดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งเหตุผลใด ๆ หรือรับผิดต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

i. การจัดเตรียมเอกสาร 

i. Forex4you จะเป็นผู ้ดำเนินการจัดการเอกสารวีซ่า ตั ๋วเครื ่องบิน ที ่พัก ตลอดจน

แผนการเดินทาง 

ii. ผู้ชนะ และ/หรือ ผู้เดินทางที่เพ่ิมเข้ามาจะต้องจัดเตรียมเอกสารส่วนตัว เพ่ือใ ช้ในการ

ดำเนินการซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงหนังสือเดินทางต่างประเทศ 

iii. ผู้ชนะที่ไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารที่กำหนดภายใน 72 ช่ัวโมง จะถือว่ารางวัลที่ได้รับ

น้ันเป็นโมฆะ 

iv. ผู้ชนะจำเป็นต้องแจ้งให้ทางทีมงาน Forex4you ทราบข้อมูลอาชญากรรม วีซ่าที่เคยถือ 

หรือข้อฟ้องร้องทางกฎหมาย ที่อาจทำให้วีซ่าของผู้ชนะถูกปฏิเสธได้ 
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v. ผู ้ชนะจำเป็นต้องแจ้งให้ทางทีมงาน Forex4you ทราบเกี ่ยวกับความบกพร่องทาง

ร่างกายหรือสุขภาพ ความอ่อนไหวต่อส่ิงเร้า ตลอดจนข้อจำกัดทางอาหาร ก่อนที่ตั๋ว

เคร่ืองบินจะถูกสำรอง 

vi. ผู้ชนะจำเป็นต้องเดินทางตามแผนการท่องเที่ยวที่ Forex4you จัดทำขึ้น  

vii. ผู้ชนะทุกท่านจำเป็นต้องเซ็นต์เอกสารสำคัญทางกฎหมายและส่งให้ Forex4you ก่อน

การเดินทาง ผู้ชนะที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว จะถือว่ารางวัลน้ันเป็น

โมฆะ 

viii.  Forex4you มิได้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติวีซ่า หากวีซ่าของผู้ชนะถูกปฏิเสธ ของรางวัล

น้ันให้ถือเป็นโมฆะ โดย Forex4you จะตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

เก่ียวกับผลลัพธ์ของผู้ชนะ และจะไม่มีการชดเชยใด ๆ สำหรับการเดินทางที่ถูกยกเลิก 

2. การรับรางวัล และการตัดสิทธ์ิ 

a. ผู ้ชนะจะได้รับการติดต่อเป็นการส่วนตัวจาก Forex4you หรืออาจเลือกติดต่อกลับมาเพ่ือ

สอบถามผลการเข้าร่วมจาก Forex4you เมื่อส้ินสุดโปรโมชัน 

b. Forex4you แจ้งผลรางวัลของผู้ชนะผ่านโทรศัพท์ ข้อความ หรืออีเมล ภายใน 30 วันทำการ   

นับจากระยะเวลาที่ประกาศผลโปรโมชันส้ินสุด (หรือเป็นไปตามวันเวลาที่ Forex4you กำหนด

ขึ้น ซ่ึงจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ) 

c. หากผู้ชนะไม่ตอบรับยืนยันการรับรางวัลผ่านโทรศัพท์หรืออีเมลภายใน 5 วันทำการ บริษัทฯ ขอ

ถือให้รางวัลน้ันเป็นโมฆะ และเลือกผู้ชนะท่านอ่ืนเพ่ือรับรางวัลน้ัน ๆ เป็นลำดับต่อไป 

d. Forex4you ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ชื ่อ ตลอดจนรายละเอียดเฉพาะอื่น ๆ  

(รวมถึงภาพถ่าย) ของพาร์ทเนอร์ทุกท่าน ตามความเหมาะสมที่พิจารณาแล้วว่าสมควร เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ ทั ้งนี ้พาร์ทเนอร์ยอมรับและอนุญาตให้ถ่ายภาพ ตลอดจน

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับการใช้ช่ือ ภาพถ่าย รูปลักษณ์ และเสียง เพ่ือวัตถุประสงค์

ด้านการประชาสัมพันธ์ อันเก่ียวเน่ืองกับโปรโมชัน นอกจากน้ีพาร์ทเนอร์ยินยอมแต่โดยดีว่าการ 
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เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดย Forex4you น้ัน เป็นการเข้าร่วมเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว

และไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ  

e. ผู้ชนะทั้งหมดจะต้องแชร์ข่าวการได้รับรางวัลบนช่องทางโซเชียลของตนเอง เพ่ือเป็นการยืนยัน 

ในการรับรางวัลกับทาง Forex4you 

f. หลังจากการดำเนินการด้านเอกสาร ตลอดจนแผนการเดินทางส้ินสุดลงแล้ว แต่ผู้ชนะไม่สามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันเวลาที่กำหนด Forex4you ขอถือให้รางวัลน้ันเป็นโมฆะ ไม่ว่า

จะด้วยกรณีใดก็ตามแต่  และจะไม่มีการชดเชยใด ๆ  ทั ้งสิ ้น อีกทั ้งจะไม่มีการเปลี ่ยงแปลง

กำหนดการให้ในกรณีข้างต้น 

g. หากผู้ชนะไม่สามารถเข้าร่วมตามกำหนดการได้ ผู้ชนะจำเป็นต้องแจ้งให้ Forex4you รับทราบ

ก่อนการสำรองที่น่ังบนเคร่ืองบิน หรือก่อนการดำเนินการใด ๆ จะเกิดขึ้น ทั้งน้ีการพิจารณาเร่ือง

ผลรางวัลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง Forex4you เป็นกรณีไป 

h. หากในภายหลัง Forex4you ค้นพบหรือพิจารณาด้วยดุลยพินิจโดยเด็ดขาดว่าพาร์ทเนอร์ไม่มี

สิทธิ์หรือไม่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโปรโมชัน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเง่ือนไข

ใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันได้ Forex4you จะตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ในการ:  

i. ถอนสิทธิ์การรับรางวัล และ/หรือ 

ii. ริบรางวัลจรากพาร์ทเนอร์ และให้สิทธิ์กับพาร์ทเนอร์ท่านอ่ืนที่มีคุณสมัติเหมาะสม 

i. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง หากระหว่างทริป มีเหตุการณ์ หรือการกระทำ

ใด ๆ ที่รุนแรง ไม่เหมาะสม และเป็นภัยต่อผู้อ่ืน Forex4you ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเดินทาง

ของผู้ชนะน้ัน ๆ โดยทันที 

 

G.  ข้อสงวนสิทธ์ิ/การตัดสิทธ์ิ 

1. Forex4you ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจที่เห็นสมควรในการ:                                                                            

a.    ปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมในโปรโมชันใด ๆ 
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b.    ตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโปรโมชันที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานในบริการต่าง ๆ ของ 

Forex4you 

2. เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนกับ Forex4you และในประเทศที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเท่าน้ัน จึงจะสามารถมีสิทธิ์            

ในการชิงรางวัลนี ้ ทางบริษัทมีสิทธิ ์ที ่จะขอหลักฐานยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล จากผู ้เข้าร่วมได้

ตลอดเวลา และ Forex4you มีสิทธิ์ที่จะจำกัด บล็อก และระงับสิทธิ์ การใช้บริการของผู้ใช้งานบัญชี

ได้ หากผู้ใช้งานปฏิเสธในการส่งเอกสารยืนยันตัวตน และการนำส่งเอกสารดังกล่าวจะต้องถูกต้อง 

ครบถ้วน และอัปเดตให้ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนกับทาง Forex4you 

3. Forex4you ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล ในการยุติโปรโมชัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

4. Forex4you ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี ่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชันได้ตลอดเวลา และ

Forex4you มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎและเง่ือนไขทั้งหมดของโปรโมชัน และคอยติดตามตรวจสอบ การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของ 

โปรโมชัน 

5. ตามดุลพินิจที ่สมเหตุสมผลของ Forex4you หากมีข้อบ่งชี ้ว ่ามีการทำอาบิทราจ (Arbitrage)                

การละเมิดฝ่าฝืน การฉ้อโกง การปั่นหุ้น การอาบิทราจแบบคืนเงิน การทำธุรกรรม และ/หรือ กำไร

หรือขาดทุนทั้งหมดในบัญชีเทรดน้ันเป็นโมฆะ 

6. หากผู้เข้าร่วมเคยมีประวัติการสร้างข้อมูลหรือปลอมแปลงข้อมูล โดยเฉพาะเก่ียวกับสถิติ ทางบัญชี 

จะไม่สามารถเข้าร่วมในการรับรางวัลน้ี หรือเป็นผู้ชนะในรางวัลใด ๆ ได้ และหากผู้เข้าร่วมมี เจตนา

โกงในทางใด ๆ ก็ตาม รางวัลที่ได้รับจะถูกริบคืนโดยทันที และจะเสียสิทธิ์น้ันให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบลำดับถัดไปในโปรโมชัน 

7. หากผู้เข้าร่วมพยายามหลีกเล่ียงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเง่ือนไขขอโปรโมชันโดยจงใจแทรกแซง

หรือเจาะข้อมูลของบริษัท รวมถึงการฉ้อโกง ปลอมแปลงข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ทาง Forex4you มีสิทธิ์ที่

จะระงับบัญชีผู้ใช้ของผู้นั ้น ตามดุจพินิจของบริษัท และ Forex4you มีสิทธิ ์ในการระงับ ตัด ลด

จำนวนรางวัล ที่เคยมอบให้กับผู้ใช้งานดังกล่าว รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และโปรโมชัน              

ต่าง ๆ ในอนาคต 
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8. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ไม่ว่าในกรณีใดที่ Forex4you จะต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความล้มเหลวหรือ

ความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้เง่ือนไขฉบับน้ี ซ่ึงเกิดขึ้นจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุม ทั ้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนัดหยุดงาน การชุมนุม อุบัติเหตุ     

การกระทำสงครามหรือการก่อการร้าย ความวุ่นวายทางพลเรือนหรือการทหาร โรคภัยไข้เจ็บและโรค

ระบาด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง CoVid-19) ภัยพิบัติทางนิวเคลียร์หรือทางธรรมชาติ การหยุดชะงัก 

การสูญเสียหรือการทำงานผิดพลาดของสาธารณูปโภค  การสื ่อสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์ 

(ซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์) ในกรณีเหล่านี ้ Forex4you จะรับผิดชอบตามดุลยพินิจอันสมควรซ่ึง

สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัต ิที ่ยอมรับโดยทั ่วกัน อย่างรวดเร็วที ่สุดเท่าที ่จะเป็นไปได้ภายใต้

สถานการณ์น้ัน ๆ  

9. ข้อกำหนดและเง่ือนไขน้ีจัดทำขึ้นเป็นภาษาต่าง ๆ และถึงแม้ว่าจะถือว่าทุกฉบับภาษาน้ัน เป็นฉบับ

จริงที่มีความถูกต้อง ในกรณีที่มีข้อพิพาทและการเจรจาระงับข้อพิพาท จะใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็น

หลักเพ่ือจุดประสงค์ทางกฎหมาย 

 

G. แจ้งเตอืนเกี่ยวกับความเสี่ยง 

1. การเทรดฟอเร็กซ์มีความเส่ียงต่อเงินทุนของคุณ โปรดศึกษาข้อมูลและตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้

เข้าใจในเอกสารการเปิดเผยความเส่ียงอย่างดีแล้ว 
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