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ข้อกาํหนดและเงื0อนไขสาํหรับพาร์ทเนอร์โปรโมชั0น   

“Take a leap, Win a Trip! เทรดสดุปัง รับทริปสดุฟิน!”  

 

 

A ข้อมลูเบื 6องต้น  

8. เอกสารฉบบันี 6อธิบายข้อกําหนดและเงืDอนไขของโปรโมชัDน “Take a leap, Win a Trip! เทรดสดุปัง 

รับทริปสดุฟิน!”  เรียกวา่ “โปรโมชัDน”  ซึDงเป็นโปรโมชัDนการตลาดของ Forex4you  สาํหรับพาร์ทเนอร์ของ Forex4you 

ทีDมีคณุสมบตัติามเกณฑ์ตอ่ไปนี 6เทา่นั 6น จงึจะสามารถเข้าร่วมโปรโมชัDนได้   พาร์ทเนอร์ h 

อนัดบัแรกทีDมีคะแนนมากทีDสดุจะเป็นผู้ชนะในโปรโมชัDนนี 6 

B. คุณสมบตัขิองผู้เข้าร่วม 

8. เฉพาะพาร์ทเนอร์ของ Forex4you ทีDมีคณุสมบตัติามเกณฑ์ตอ่ไปนี 6เทา่นั 6น จงึจะสามารถเข้าร่วมโปรโมชัDนได้ 

A. ประเทศของผู้ เข้าร่วม: ประเทศไทย และ ประเทศลาว 

B.  พาร์ทเนอร์ของ Forex4you คือ ลกูค้าของ Forex4you ทีDมีบญัชีภายใต้โปรแกรม Affiliate , 

โปรแกรม IB และ โปรแกรม Pro-STP Mark-up ของ Forex4you 

C. ลกูค้าทีDผา่นเกณฑ์ต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี 6: 

i. ลกูค้า Forex4you ทีDอยูภ่ายใต้พาร์ทเนอร์โปรแกรม IB  

ii.  ลกูค้า Forex4you ทีDอยูภ่ายใต้พาร์ทเนอร์โปรแกรม Pro-STP Mark-up 

iii.  ลกูค้าโดยตรง/ชั 6นทีD 1 เทา่นั 6นจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ “Affiliate” 

ทีDจะมีคณุสมบตัผิา่นเกณฑ์ร่วมโปรโมชัDนได้สาํหรับลกูค้าพาร์ทเนอรในชั 6นทีD 2 และชั 6นทีD 3 

จะไมส่ามารถเข้าร่วมได้ 

D. พาร์ทเนอร์ทกุคนจะต้องผา่นการยืนยนัตวัตน (Verification)บญัชีของ Forex4you 

E. ลกูค้าของพาร์ทเนอร์จะต้องผา่นการยืนยนัตวัตนเรียบร้อยแล้ว (Verification) มีการฝากเงินและ    

เทรด ให้ครบตามคณุสมบตักิารเข้าร่วมโปรโมชัDน 

F. พาร์ทเนอร์ไมค่วรมีบญัชีมากกวา่ 1 เทรดเดอร์รูม  

G. 

พาร์ทเนอร์จะต้องห้ามใช้ชืDอของสมาชิกในครอบครัวหรือเพืDอนสนิทเพืDอลงทะเบียนหรือเปิดบญัชีใหมก่ั

บForex4you 

2 พาร์ทเนอร์ทีDเป็นตวัแทนฝากเงิน (Local Depositor) สามารถเข้าร่วมโปรโมชัDนนี 6ได้ 

 

C ระยะเวลาของการเข้าร่วมโปรโมชั0น 
1. ระยะเวลาของโปรโมชัDน เริDมตั 6งแตว่นัทีD 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ �� มิถนุายน พ.ศ. 2565 
D. ข้อกาํหนดของโปรโมชั0น 

Z. การลงทะเบยีน 
    a.  พาร์ทเนอร์ทีDผา่นคณุสมบตั ิสามารถสมคัรโดยการกดปุ่ ม “เข้าร่วม” ทีDหน้าเทรดเดอร์รูม 
\. คุณสมบตัขัิ ]นต้น 

      a พาร์ทเนอร์จะต้องมีคณุสมบตัขิั 6นต้นดงัตอ่ไปนี 6ในชว่งระยะเวลาของโปรโมชัDน 
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i. ลกูค้าใหมจํ่านวน 5 ราย 
ii. ปริมาณการเทรดของลกูค้าใหม ่100 ลอ็ต 
iii. ลกูค้าใหมทํ่าการฝากเงินจํานวน 10,000 USD 

3. คะแนน 
a. ถ้าพาร์ทเนอร์ผา่นคณุสมบตัขิั 6นต้น คะแนนทั 6งหมดของพาร์ทเนอร์จะถกูนํามาคํานวณ 

b.  พาร์ทเนอร์ทีDมีคณุสมบตัคิรบและมีสทิธิ�เป็น 1 ในผู้ชนะ h อนัดบัแรกของโปรโมชัDน 

i. ผู้ชนะ คือ พาร์ทเนอร์ h อนัดบัแรกทีDผา่นคณุสมบตั ิ

และมีคะแนนสะสมสงูสดุจากพาร์ทเนอร์ทีDเข้าร่วมโปรโมชัDนทั 6งหมด 

ii.  คะแนนจะคํานวณจากสตูรตอ่ไปนี 6 

ลูกค้าใหม่ฝากเงนิ 50 USD และปริมาณการเทรด 1 ลอ็ต เท่ากับ 100 คะแนน  

พาร์ทเนอร์ต้องผ่านเงื0อนไขทั ]ง 2 ข้อเพื0อที0จะได้รับคะแนน 

iii.   หลกัเกณฑ์การคํานวณคะแนน 

ลกูค้าใหมข่องพาร์ทเนอร์ฝากเงิน 50 USD และลกูค้าใหมมี่ปริมาณการเทรดจํานวน 1 ลอ็ต 

พาร์ทเนอร์จะได้รับคะแนน 800 คะแนน (ปริมาณมาเทรด 1 ลอ็ต และ ฝากเงิน 50 USD = 

100  คะแนน แตถ้่าหากลกูค้าใหมข่องพาร์ทเนอร์ฝากเงิน 50 USD 

และลกูค้าใหมมี่การเทรดจํานวน �.h  ลอ็ต ลอ็ต พาร์ทเนอร์จะได้รับคะแนน h� คะแนน  

iv. ตวัอยา่งการคํานวณคะแนนในสถานการณ์ � แบบทีDแตกตา่งกนั 

 จํานวนเงินฝากทั 6งหมด
ของลกูค้าใหม ่

ปริมาณการเทรดทั 6งหม
ดของลกูค้าใหม ่

คะแนน 

พาร์ทเนอร์ 1 10,000 USD 90 ลอ็ต 9,000 

พาร์ทเนอร์ 2 7,500 USD 200 ลอ็ต 15,000 

 

ตวัอยา่งพาร์ทเนอร์ทีD 1 จํานวนเงินฝากทั 6งหมดของลกูค้าใหม ่ คือ 10,000 USD 

และปริมาณการเทรดทั 6งหมด คือ 90 ลอ็ต  คะแนนทีDพาร์ทเนอร์จะได้รับจากลกูค้าฝากเงิน 

10,000 USD  คือ (10,000 USD/50 x 100 = 20,000 คะแนน)  โดยมีปริมาณการเทรดขั 6นตํDาทีD 

200 ลอ็ต (10,000 / 50 = 200 ลอ็ต) แตส่ถาณการณ์ตวัอยา่งนี 6 ลกูค้ามีปริมาณการเทรดเพียง 

90 ลอ็ต ซึDงตํDากวา่เงืDอนไข ดงันั 6น พาร์ทเนอร์ 1 จะได้รับ 9,000 คะแนน เนืDองจากลอ็ตขั 6นตํDาคือ 

200 ลอ็ต (90 ลอ็ต x 100 คะแนน = 9,000)  

 

ตวัอยา่งพาร์ทเนอร์ทีD � จํานวนเงินฝากทั 6งหมดของลกูค้าใหม ่คือ �,500 USD และเทรด ��� 

ลอ็ต คะแนนทีDพาร์ทเนอร์จะได้รับจากลกูค้าฝากเงิน �,500 USD นี 6จะให้ 8h,��� คะแนน 

(7,500 USD/50 x 100 = 15,��� คะแนน) ถ้ามีปริมาณการเทรดขั 6นตํDาทีD  8h� ลอ็ต (�,500 / 

h� = 8h� ลอ็ต) แตส่ถาณการณ์ตวัอยา่งนี 6 ลกูค้ามีปริมาณการเทรด ��� ลอ็ต 

ซึDงมากกวา่ลอ็ตขั 6นตํDาทีDกําหนด h� ลอ็ต ดงันั 6น 

พาร์ทเนอร์จะได้รับคะแนนสงูสดุสาํหรับเงินฝาก �,500 USD ทีD 8h,��� คะแนน  

 

c. ไมส่ามารถถ่ายโอนคะแนนให้พาร์ทเนอร์รายอืDนได้ 
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d.  ลกูค้าใหม ่ คือ ลกูค้าชั 6นทีD 1 ทีDผา่นการยืนยนัตวัตนแล้ว 

และเข้าร่วมโปรโมชัDนในชว่งระยะเวลาของโปรโมชัDน 

e. เมืDอสิ 6นสดุระยะเวลาโปรโมชัDนพาร์ทเนอร์จะต้องรักษาเปอร์เซน็ต์ของคา่พาร์ทเนอร์คอมมิชชัDน 

ต้องไมม่ากกวา่ ��% ของยอด Net Deposit 

f. เมืDอสิ 6นสดุระยะเวลาโปรโมชัDน พาร์ทเนอร์ทีDได้รับรางวลัจะต้องรักษาจํานวนยอด Net Deposit 

ขั 6นตํDาไว้ทีD 50,000 USD เพืDอใช้ในการขอรับรางวลั 

4. การตดิตามผล 

a. พาร์ทเนอร์ตรวจสอบวิดเจ็ตในเทรดเดอร์รูมเพืDอดคูวามคืบหน้า 

b. พาร์ทเนอร์สามารถตดิตอ่ฝ่ายบริการลกูค้าของ Forex4you 

เพืDอตดิตามความคืบหน้าและคณุสมบตักิารเข้าร่วมโปรโมชัDน 

c. หากเกิดความคลาดเคลืDอนของข้อมลูทีDเกิดขึ 6นจากระบบภายในของ Forex4youกบัวดิเจ็ตใน 

เทรดเดอร์รูม การพิจารณาขึ 6นอยูก่บัดลุยพินิจของ Forex4you ในการตดัสนิผลลพัธ์ 

5. การเลือกผู้ชนะ 

a.  มีเพียงพาร์ทเนอร์ 5 รายทีDมีสทิธิ�ได้รับรางวลั 

i.  พาร์ทเนอร์ทีDมีคะแนนสะสมมากทีDสดุ 5 

อนัดบัแรกจากพาร์ทเนอร์ทีDเข้าร่วมโปรโมชัDนทั 6งหมดและมีคณุสมบตัผิา่นเกณฑ์ตลอดระยะเว

ลาของโปรโมชัDนจะถกูรับเลอืกให้เป็นผู้ชนะ  

ii.  พาร์ทเนอร์ทีDไมผ่า่นคณุสมบตัขิั 6นต้น และ/หรือ 

เปอร์เซน็ต์ของคา่พาร์ทเนอร์คอมมิชชัDนมากกวา่ ��% ของยอด Net Deposit และ 

จํานวนเงินของ Net Deposit น้อยกวา่  50,000 USD จนถงึระยะเวลาสิ 6นสดุโปรโมชัDน 

ถือวา่ไมผ่า่นเกณฑ์การตดัสนิ  

iii. พาร์ทเนอร์ทีDได้รับการอนมุตัแิละประกาศโดย Forex4you เทา่นั 6นทีDมีสทิธิ�ได้รับรางวลั 

b.  หากมีพาร์ทเนอร์ 2 ทา่นหรือมากกวา่ ทีDมีคะแนนเทา่กนั Forex4you 

ขอสงวนสทิธิ�ในการจดัอนัดบัพาร์ทเนอร์ตามดลุยพินิจ Forex4you 

ขอสงวนสทิธิ�ในการหาพาร์ทเนอร์ทดแทน 

หากพบวา่พาร์ทเนอร์ไมมี่คณุสมบตัหิรือถกูตดัสทิธิ�ในภายหลงั 

การพิจารณาคณุสมบตัขิองพาร์ทเนอร์ของ Forex4you ถือเป็นทีDสิ 6นสดุและมีผลผกูพนั 

c. ขึ 6นอยูก่บัความพร้อมของรางวลัในชว่งสิ 6นสดุโปรโมชัDน Forex4you 

มีสทิธิ�เปลีDยนแปลงรางวลัเป็นรางวลัอืDนได้ 

d. ในการรับรางวลั พาร์ทเนอร์ต้องปฎิบตัติามโดยไมมี่เงืDอนไขตามข้อกําหนดและเงืDอนไขของโปรโมชัDน 

E. ปริมาณลอ็ตการเทรด และคาํสั0ง 

1.  จํานวนลอ็ตทีDเกิดขึ 6นด้วยคําสัDงประเภทเฮจจิ 6ง (Hedging) 

จะถกูนําเข้าไปคํานวณในบญัชีเตม็จํานวนก็ตอ่เมืDอออกเดอร์ทีD � (ออเดอร์ในทิศทางตรงข้ามกบัออเดอร์แรก) 

ถกูเปิดภายหลงัออเดอร์แรกเกินกวา่ � ชัDวโมงหลงัจากออกออเดอร์แรก 

หากระยะเวลาระหวา่งการเปิดออเดอร์ตรงข้ามทั 6งสองออเดอร์ เทา่กบัหรือน้อยกวา่ � ชัDวโมง จํานวนลอ็ต 

ทีDน้อยกวา่จะถกูนํามาใช้ในการคํานวน 
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2. โบนสัเงินฝาก หรือ Welcome Bonus และจํานวนลอ็ตการเทรด โดยใช้เงินโบนสันั 6น 

จะไมถ่กูนํามาคํานวณในโปรโมชัDน 

3. ปริมาณการเทรดทั 6งหมดจะถกูคํานวณจากคําสัDงทีDปิดแล้วเทา่นั 6น เมืDอสิ 6นสดุระยะเวลาของโปรโมชัDน คําสัDงใด ๆ 

ทีDเปิดอยูเ่มืDอสิ 6นสดุโปรโมชัDน จะไมนํ่ามาพิจารณ ในโปรโมชัDน 

4.  

เงินฝากและปริมาณการเทรดจากแพลตฟอร์มการเทรดทีDมีอยูท่ั 6งหมดจะได้รับการประเมินเมืDอสิ 6นสดุระยะเวลาข

องโปรโมชัDน 

5. จํานวนคะแนนทีDกําหนดหรือการคํานวน Net deposit 

สาํหรับโปรโมชัDนอาจแตกตา่งกนัออกไปและขึ 6นอยูก่บัตราสาร/คูเ่งินทีDซื 6อขาย 

6. การคํานวณทั 6งหมดจะคํานวนตอ่เทรดเดอร์รูม ไมไ่ด้คํานวณจากแตล่ะบญัชีของพาร์ทเนอร์ 

7. Net deposit คือ จํานวนเงินฝากทั 6งหมดของลกูค้าชั 6นทีD 8 ลบด้วยจํานวนเงินถอนทั 6งหมด จากลกูค้าชั 6นทีD 1 

(สตูรการคํานวน เงินฝาก – เงินถอน = Net deposit) ภายในระยะเวลาทีDกําหนด 

8. Forex4you จะเป็นผู้ตดัสนิพาร์ทเนอร์แตล่ะราย ข้อมลูจะถกูนํามาจากกิจกรรมของพาร์ทเนอร์ 

แตผ่ลการคํานวนจากโปรโมชัDนจะไมร่วมถงึ 

a. การโอนเงินภายใน 

b. กิจกรรมทางการเงินอืDน ๆ ทีD Forex4you ถือวา่ไมเ่ข้าขา่ย 

 

F. รางวัลและการมอบรางวัล  

1. ลักษณะของรางวัล 

a. รางวลัประกอบไปด้วย ทริปการเดนิทางรวมทั 6งหมด h วนั, คา่ใช้จา่ยในเดนิทาง, คา่ทีDพกัและคา่อาหาร  

ซึDง Forex4you เป็นผู้ รับผิดชอบให้ผู้ชนะ 

b. รายละเอียดของทริปการเดนิทาง จะประกาศในชว่งไตรมาสทีD � ของปีพ.ศ �h�h 

c. คา่ใช้จา่ยอืDนๆทีDไมเ่กีDยวข้องจากการเดนิทาง เชน่ การซื 6อของฝาก หรือ การช้อปปิ 6ง  

คา่ใช้จา่ยดงักลา่วจะเป็นความรับผิดชอบผู้ชนะ 

d. Forex4you จะเป็นผู้ กําหนดวนัและเวลาของการเดนิทาง 

จะไมมี่ข้อยกเว้นหรือเปลีDยนแปลงวนัทีDสาํหรับผู้ชนะทีDไมส่ามารถเข้าร่วมการเดนิทางได้ 

ขึ 6นอยูก่บัตามดลุยพินิจของ Forex4youแตเ่พียงผู้ เดียว 

e. Forex4you จะเป็นผู้ กําหนดประเภทของการเดนิทางและประเภทของทีDพกั 

จะไมมี่ข้อยกเว้นหรือเปลีDยนแปลงใดๆ กบัการดําเนินการนี 6 ขึ 6นอยูก่บัตามดลุยพินิจของ Forex4you 

f.  สทิธิ�ในการรับรางวลัไมส่ามารถเปลีDยนแปลง หรือคืนเงินหรือถ่ายโอน หรือแลกเปลีDยนเป็นของขวญั 

บตัรกํานลัหรือเงินสด หรือผลประโยชน์ใด ๆ เว้นแตว่า่ Forex4you จะเป็นผู้ กําหนด 

g. Forex4you ขอสงวนสทิธิ�ในการแทนทีD และ/หรือ 

สบัเปลีDยนและ/หรือเปลีDยนแปลงรางวลัเป็นสิDงของอืDนทีDเทา่เทียมกนั หรือมีมลูคา่ทีDแนะนําใกล้เคียง 

กบัรางวลัใดๆ ได้ตลอดเวลาและโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าหรือแจ้งเหตผุล 

หรือแสดงความรับผิดชอบใด ๆ ตอ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึDง  

h. การดาํเนินการและเอกสาร  
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i. Forex4you จะดําเนินการเรืDองวีซา่,ตั¢วการเดนิทาง,ทีDพกั 

และจดัเตรียมรายละเอียดการเดนิทาง 

ii. ผู้ชนะต้องเตรียมเอกสารสว่นตวั เชน่ หนงัสอืเดนิทาง เมืDอมีการร้องรอจากทาง Forex4you 

iii. หากไมมี่การสง่เอกสารตามร้องขอภายใน �� ชัDวโมง ถือวา่ผู้ชนะปฏิเสธการรับรางวลั 

iv. ผู้ชนะต้องแจ้งให้ Forex4you ทราบเกีDยวกบัประวตัอิาชญากรรม ประวตักิารทําวีซา่ 

หรือคา่ใช้จา่ยในทางกฎหมาย ทีDอาจสง่ผลได้รับการปฏิเสธการยืDนขอวีซา่ 

v. ผู้ชนะต้องแจ้งให้ Forex4you ทราบเกีDยวกบัความบกพร่องทางร่างกาย  อาการแพ้ 

เงืDอนไขข้อจํากดัทีDแพทย์ระบ ุหรือข้อจํากดัด้านอาหารมีอยูก่่อนดําเนินการจองตั¢วเดนิทาง 

vi. ผู้ชนะจะต้องปฏิบตัติามในรายละเอียดการเดนิทางทีDกําหนดโดย Forex4you 

ในกรณีทีDไมส่ามารถปฏิบตัติามได้ จะต้องแจ้งให้ Forex4you ทราบลว่งหน้า 

vii. ผู้ชนะทกุคนต้องลงนามในเอกสารทางกฎหมายทีDจําเป็นทีDจดัเตรียม โดย Forex4you 

ก่อนการเดนิทาง เอกสารใด ๆ ทีDปฎิเสธการลงนามจะสง่ผลให้ผู้ชนะถกูเพิกถอนการเดนิทาง 

viii.  Forex4you ไมรั่บผิดชอบผลการอนมุตัวีิซา่ หากวีซา่ของผู้ชนะถกูปฏิเสธ 

ผู้ชนะอาจถกูเพิกถอนรางวลั ทั 6งนี 6รางวลัสาํหรับผู้ชนะ Forex4you 

จะตดัสนิใจตามดลุยพินิจอีกครั 6ง   

 

2. การมอบรางวัลและการเพกิถอนรางวัล 

a. พาร์ทเนอร์ผู้ชนะทีDมีคณุสมบตัคิรบ h อนัดบัแรก จะได้รับการตดิตอ่เป็นการสว่นตวัจากForex4you 

หรือสามารถตดิตอ่ Forex4you ได้เมืDอสิ 6นสดุโปรโมชัDน  

b.  Forex4you จะตดิตอ่ผา่นทางโทรศพัท์ ข้อความ หรืออีเมลเพืDอแจ้งให้ทราบถงึสทิธิ�ในการได้รับรางวลั 

และคะแนนรวมสดุท้าย ของพาร์ทเนอร์แตล่ะรายทีDได้สะสมไว้ภายในสามสบิ (��) 

วนัทําการหลงัสิ 6นสดุโปรโมชัDน (หรือในวนัทีD Forex4you ตดัสนิใจตามดลุยพินิจ) 

c. ถ้าพาร์ทเนอร์ไมมี่การตอบกลบัเพืDอยืนยนัของรางวลัของทาง Forex4you ภายในห้า (h) วนัทําการ 

ทางโทรศพัท์ หรืออีเมล พาร์ทเนอร์จะถกูเรียกเพิกถอนรางวลั 

และทีมงานจะเลือกผู้ชนะคนใหมร่ายอืDนแทนทีDผู้ชนะทีDถกูตดัสทิธิ� 

d. Forex4you ขอสงวนสทิธิ�ในการเปิดเผย และเผยแพร่ชืDอ รายละเอียดอืDน ๆ (รวมไปถงึรูปภาพ) 

ของพาร์ทเนอร์ใด ๆ ตามทีDบริษัทเหน็สมควรตามความเหมาะสม เพืDอการประชาสมัพนัธ์ 

พาร์ทเนอร์ยินยอมทีDจะถ่ายภาพ เปิดเผยข้อมลูสว่นตวั การใช้ชืDอ รูปภาพ 

และเสยีงเพืDอการประชาสมัพนัธ์ทีDเกีDยวข้องกบัโปรโมชัDน และมีสว่นร่วมในกิจกรรมทีDจดัขึ 6นโดย 

Forex4you สาํหรับวตัถปุระสงค์นี 6โดยไมมี่การชดเชยเพิDมเตมิ 

e. พาร์ทเนอร์ทกุทา่นต้องเผยแพร่ขา่วรางวลัทีDได้รับลงโซเชียลมีเดียก่อนการรับรางวลัจาก Forex4you 

f. ในกรณีทีDเอกสารอยูร่ะหวา่งการดําเนินการและผู้ชนะไมส่ามารถเข้าร่วมทริปการเดนิทางครั 6งนี 6ได้ 

สบืเนืDองมาจากสาเหตใุดๆ ก็ตาม  Forex4you จะไมช่ดเชยคา่ใช้จา่ยใดๆ 

ให้กบัผู้ชนะและผู้ชนะจะถกูตดัสทิธิ�ในรางวลั จะไมก่ารเปลีDยนแปลงสาํหรับกรณีดงักลา่ว 
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g. ในกรณีทีDผู้ชนะไมส่ามารถเข้าร่วมทริปการเดนิทางครั 6งนี 6 

ก่อนมีการจองตั¢วการเดนิทางและการดําเนินการใดๆ ผู้ชนะควรแจ้งให้ Forex4you ทราบลว่งหน้า 

ทั 6งนี 6รางวลัของผู้ชนะในกรณีดงักลา่วจะขึ 6นอยูก่บัดลุยพินิจของ Forex4you  

h. หาก Forex4you พบภายหลงัหรือพิจารณาตามดลุยพินิจแล้ววา่ พาร์ทเนอร์ไมมี่สทิธิ� 

หรือถกูตดัสทิธิ�เข้าร่วม โปรโมชัDนหรือไมส่ามารถปฏิบตัติามข้อกําหนดและเงืDอนไขใด ๆ 

ทีDเกีDยวข้องกบัโปรโมชัDน Forex4you จะเป็นผู้ตดัสนิใจดงัตอ่ไปนี 6 

i.  เพิกถอนรางวลั; และ/หรือ 

ii. เรียกคืนรางวลัจากพาร์ทเนอร์ และเลอืกพาร์ทเนอร์รายอืDนทีDมีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์  

i. เพืDอความปลอดภยั, หากในระหวา่งการเดนิทางผู้ชนะมีการกระทําทีDไมเ่หมาะสมและ/หรือ 

กิจกรรมใดๆซึDงก่อให้เกิดอนัตรายหรือความผิดร้ายแรงตอ่ผู้ อืDน Forex4you 

มีสทิธิ�ทีDจะยตุกิารเดนิทางก่อนเวลาสาํหรับผู้ชนะทีDมีการกระทําและ/หรือ กิจกรรมดงักลา่ว 

 

G. ข้อสงวนสทิธิtและการตดัสทิธิt 

1.  Forex4you ขอสงวนสทิธิ�ตามดลุยพินิจทีDเหน็สมควรในการ 

a. ปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้ เข้าร่วมในโปรโมชัDน 

b. ตดัสทิธิ�ในการเข้าร่วมโปรโมชัDนของพาร์ทเนอร์หากพาร์ทเนอร์ดงักลา่วละเมิดหรือละเมิดข้อกําหนดการ

ใช้บริการของ Forex4you 

2. พาร์ทเนอร์ทีDลงทะเบียนกบั Forex4you และมาจากประเทศทีDเกีDยวข้องเทา่นั 6นทีDมีคณุสมบตัเิข้าร่วมโปรโมชัDน 

ทีมงานอาจขอให้พาร์ทเนอร์แจ้งข้อมลูทีDสามารถระบตุวับคุคลได้เพืDอวตัถปุระสงค์การในยืนยนัตวัตนเวลาใดก็ได้ 

Forex4you ขอสงวนสทิธิ�ในการจํากดั ปิดกั 6นการเข้าถงึบริการของ Forex4you และ/หรือ 

ระงบับญัชีของพาร์ทเนอร์ถ้าหากพาร์ทเนอร์ไมม่อบข้อมลูดงักลา่ว 

การให้ข้อมลูกบัทีมงานและการลงทะเบียนกบั Forex4you เป็นการยืนยนัวา่ข้อมลูใด ๆ ทีDมอบให้นั 6นถกูต้อง 

เป็นปัจจบุนั และสมบรูณ์ 

3. ยกเลกิโปรโมชัDน หรือเงืDอนไขเพิDมเตมิเหลา่นี 6โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

4.  Forex4you ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลีDยนแปลง แก้ไข หรือยกเลกิโปรโมชัDนได้ตลอดเวลา และ Forex4you 

ไมมี่ข้อผกูมดัในการแจ้งเตือนลกูค้าเกีDยวกบัการเปลีDยนแปลงตา่ง ๆ สาํหรับโปรโมชัDน 

ลกูค้าและพาร์ทเนอร์มีหน้าทีDต้องปฏิบตัติามกฎและเงืDอนไขทั 6งหมดของโปรโมชัDนและคอยตดิตามตรวจสอบการเ

ปลีDยนแปลงตา่ง ๆ ของข้อกําหนดและเงืDอนไขเหลา่นี 6 และข้อกําหนดและเงืDอนไขต้นฉบบัของโปรโมชัDน   

5. ตามดลุพินิจทีDสมเหตสุมผลของบริษัท หากมีข้อบง่ชี 6วา่มีการทํา Arbitrage หรือ  การซื 6อขายแบบเก็งกําไร 

การละเมิดฝ่าฝืน การฉ้อโกง การปัDนหุ้น การอาบทิราจแบบคืนเงิน ธรุกรรมทั 6งหมดทีDเกีDยวข้อง  และ/หรือ 

กําไรหรือขาดทนุทั 6งหมดในบญัชีเทรดทีDเกีDยวข้องกบักิจกรรมของพาร์ทเนอร์หรือโปรโมชัDนนี 6จะกลายเป็นโมฆะ 

6. ถ้าหากพาร์ทเนอร์มีข้อสงสยัในเรืDองความถกูต้องของข้อมลูทีDเกีDยวกบัทางสถิตขิองบญัชีเทรด 

ดงันั 6นจงึไมไ่ด้เข้าร่วมโปรโมชัDนพาร์ทเนอร์จะไมมี่สทิธิ�ได้รับรางวลัใดๆ 

และถ้าหากพาร์ทเนอร์พยายามทีDจะละเมิดรางวลัโปรโมชัDน หรือบดิเบือนการจดัลาํดบัในโปรโมชัDน 

พาร์ทเนอร์จะถกูเพิกถอนรางวลั เพืDอประโยชน์ในการเลอืกพาร์ทเนอร์รายตอ่ไปในโปรโมชัDน.  
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7.  

ถ้าพาร์ทเนอร์พยายามทีDจะยืนยนัความถกูต้องหรือการดําเนินการตามกฎเกณฑ์ของโปรโมชัDนด้วยการเจาะเข้าร

ะบบ, โกง,ฉ้อโกงหรือจดัการในทางใดทางหนึDงรวมไปถงึให้รายละเอียดเทจ็ หรือลงทะเบียนเทจ็ Forex4you 

อาจยตุบิญัชีผู้ ใช้ดงักลา่วตามดลุยพินิจ นอกจากนี 6 Forex4you อาจละเว้นการมอบรางวลั และ/หรือ 

หกัจํานวนรางวลัทีDจะมอบให้กบัผู้ เข้าร่วมโปรโมชัDนและ/หรือ 

ห้ามไมใ่ห้พาร์ทเนอร์เข้าร่วมโปรโมชัDนและโปรโมชัDนอืDน ๆ ในอนาคต 

8. ด้วยเหตสุดุวิสยั ไมว่า่ในกรณีใดๆ Forex4you 

จะไมรั่บผิดชอบหรือรับผิดตอ่ความล้มเหลวหรือความลา่ช้าในการปฏิบตัติามภาระผกูพนัทีDเกิดขึ 6นจากหรือเหตกุ

ารณ์อืDนๆทีDอยูน่อกเหนือการควบคมุโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ซึDงรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียง การนดัหยดุงาน 

การหยดุทํางาน อบุตัเิหต ุสงครามหรือการก่อการร้าย ความวุน่วายทางแพง่หรือทางการทหาร โรคและโรคระบาด 

(รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ Covid-8§) ภยัพิบตัทิางนิวเคลยีร์หรือธรรมชาตหิรือการกระทําของพระเจ้า 

และการหยดุชะงกั การสญูเสยีหรือการทํางานผิดพลาดของสาธารณปูโภค การสืDอสาร หรือคอมพิวเตอร์ 

(ซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์) บริการ Forex4you 

จะใช้ความพยายามทีDสมเหตสุมผลซึDงสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัขิองตลาดทีDยอมรับโดยเร็วทีDสดุเทา่ทีDจะเป็นไ

ปได้ภายใต้สถานการณ์  

9.  ข้อกําหนดและเงืDอนไขนี 6จดัทําขึ 6นเป็นภาษาตา่งๆและจะถือวา่ทกุฉบบัภาษานั 6นเป็นฉบบัแท้ทีDมีความถกูต้อง 

ในกรณีทีDมีข้อพิพาทและการเจรจาระงบัข้อพิพาท จะใช้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกัเพืDอจดุประสงค์ทางกฎหมาย 

 

H. แจ้งเตอืนเกี0ยวกับความเสี0ยง 

1.  การเทรดฟอเร็กซ์มีความเสีDยงตอ่เงินทนุของคณุ 

โปรดศกึษาข้อมลูและตรวจสอบให้มัDนใจวา่คณุได้เข้าใจในเอกสารการ เปิดเผยความเสีDยงอยา่งดีแล้ว 


