Annex 1
Promotion Offered to FlyerBonus Members
Offers: Persons who purchases a Wall Street English course, refers friends who purchase a

course, or renews their course. For transactions during 15 November 2018 – 31 January 2019.
- The 1st prize winner will receive 100,000 Bonus points which equivalent to be round-trip
(4 people) award tickets to Maldives.
- The 2nd - 8th prize winners will receive 20,000 Bonus points for round-trip which equivalent
to be award tickets for any domestic routes for 2 persons.
Promotion Qualifying Period: 15 November 2018 – 31 January 2019
Announcement Period: By 8 February 2019
Ticket Issuing Period: within June 2019.
Terms & Conditions
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This offer only applies to a person who purchases a Wall Street English course, refers
friends who purchase a course, or renews their course. For transactions during 15
November 2018 – 31 January 2019.
The winners of the Lucky Draw will have to register to be a FlyerBonus Member to
receive FlyerBonus points.
2.1. The 1st prize winner will receive 100,000 Bonus points which equivalent to be
round-trip (4 people) award tickets to Maldives.
2.2. The 2nd - 8th prize winners will receive 20,000 Bonus points for round-trip (2
people), equivalent to be award tickets for any domestic routes.
2.3. FlyerBonus award fee, fuel surcharge and taxes apply.
The winners will be announced on 8th of February 2019 via Wall Street English
Facebook (TH) and the WSE committee’s decision is final.
a. The winners should be a current student at Wall Street English on the announcing
day.
b. The winners have to confirm the privileges by 11th of February, 2019, otherwise
they are considered waived.
c. FlyerBonus Points will be transferred to the winners’ FlyerBonus Account by 15th
February 2019.
d. Award tickets have to be issued before 30th Jun 2019
These Bonus points do NOT count towards Bangkok Airways membership status.
The winners must book and issue the award tickets within June 2019 via;
e. Online at flyerbonus.bangkokair.com or
f. FlyerBonus Customer Service Tel. 1771 (Domestic Calls) or 66(2) 270 6699
(Press 2) (For International calls), from 8:00am – 8:00pm daily (except Thailand’s
public holidays).
Award tickets are subject to seat availability at the time of booking.
This offer cannot be used in conjunction with other promotions.
Changes to the passenger's name and flight date are NOT permitted.
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An award ticket is considered used if a winner fails to check-in and take a flight already
reserved and the subsequent segments under the same booking will be cancelled.
Members will not be able to refund surcharges and fees or re-deposit those points.
FlyerBonus award redemption is subject to FlyerBonus Programme's terms &
conditions at flyerbonus.bangkokair.com
The winner is not permitted to cancel the award ticket; points cannot be credited back
to FlyerBonus account.
According to Bangkok Airways Public Company Limited's policy, award tickets
cannot be sold, or changed into cash or any other reward or transferred to a third party.
If there is a case of policy violation, the company will take no responsibility for damage
occurred. Bangkok Airways reserves the right to terminate the FlyerBonus membership
of such member.
Wall Street English and Bangkok Airways reserves the right to change the programmed
structure, rules, regulations, benefits and all other Terms & Conditions in whole or in
part at any time with or without prior notice, even though the change may affect the
value of the points or awards already issued.
Unless otherwise stated above, other Terms & Conditions of Wall Street English and
FlyerBonus apply. In the event of any dispute or argument, the decision by Wall Street
English and FlyerBonus shall be absolute and final.
More information, please visit www.wallstreetenglish.in.th

ข้ อกำหนดและเงื่อนไข
1. ข้ อเสนอมีผลสำหรับผู้ที่ซื ้อ คอร์ สเรี ยนวอลล์สตรี ท อิงลิช ทุกกรณี รวมถึงกำรซื ้อคอร์ สต่อสัญญำจำกนักเรี ยนปัจจุบนั
และกำรแนะนำเพื่อนมำสมัคร โดยจะต้ องสมัครในช่วง วันที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 – 31 มกรำคม พ.ศ.2562
เท่ำนัน้
2. ผู้โชคดีจำกกำรจับรำงวัลจะต้ องสมัครสมำชิกฟลำยเออร์ โบนัส ของ Bangkok Airways เพื่อรับรำงวัลคะแนนสะสมฟ
ลำยเออร์ โบนัส ซึง่ สำมำรถใช้ ในกำรแลกบัตรโดยสำร
2.1 ผู้โชคดีที่ได้ รับรำงวัลที่ 1 จะได้ รับคะแนนสะสมฟลำยเออร์ โบนัส จำนวน 100,000 คะแนน ซึง่ สำมำรถใช้ แลก
รำงวัลบัตรโดยสำรเครื่ องบินไป -กลับ มัลดีฟส์ จำนวน 4 ที่นงั่
2.2 ผู้โชคดีที่ได้ รับรำงวัลที่ 2-8 จะได้ รับคะแนนฟลำยเออร์ โบนัส จำนวน 20,000 คะแนน ซึง่ สำมำรถใช้ แลกเป็ น
รำงวัลบัตรโดยสำรไป -กลับ ภำยในประเทศ จำนวน 2 ที่นงั่
2.3 กำรแลกบัตรโดยสำรจำกคะแนนสะสมฟลำยเออร์ โบนัสไม่ได้ รวมค่ำธรรมเนียมเชื ้อเพลิง ค่ำภำษี และบริ กำร
3. กำรประกำศรำงวัลผู้โชคดีจะมีขึ ้นในวันที่ 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 ทำงเฟสบุ๊คของ วอลล์สตรี ท อิงลิช ประเทศไทย
โดยกำรตัดสินของคณะกรรมกำรของวอลล์สตรี ท ถือว่ำเป็ นที่สิ ้นสุด
3.1 ผู้โชคดีจะต้ องมีสถำนะเป็ นนักเรียนวอลล์สตรี ท อิลลิช อยู่ ณ วันที่ประกำศ
3.2 ผู้โชคดีจะต้ องยืนยันสิทธิ์กำรรับคะแนน ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 มิเช่นนันถื
้ อว่ำสละสิทธิ์
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3.3 ผู้โชคดีจะต้ องจองและออกบัตรโดยสำรภำยในวันที่ 30 มิถนุ ำยน พ.ศ.2562
คะแนนสะสมฟลำยเออร์ โบนัสที่ได้ รับจำกกำรข้ อเสนอนี ้ ไม่สำมำรถใช้ เพื่อกำรปรับเลือ่ นสถำนะสมำชิกได้
ผู้โชคดีจะต้ องจองเส้ นทำง และออกบัตรโดยสำรภำยในวันที่ 30 มิถนุ ำยน พ.ศ.2562 ผ่ำนทำง
5.1 เว๊ ปไซต์ที่ flyerbonus.bangkokair.com หรื อ
5.2 แผนกบริ กำรลูกค้ ำสมำชิกฟลำยเออร์ โบนัส โทร. 1771 (Domestic Calls) หรื อ 66(2) 270 6699 (กด 2)
(สำหรับภำษำอังกฤษ) ตังแต่
้ เวลำ 8:00 น. – 20:00 น. ได้ ทกุ วัน (ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ที่นงั่ และกำรเลือกที่นงั่ ขึ ้นอยูก่ บั จำนวนที่นงั่ ว่ำงตำมเงื่อนไขกำรจำกัดจำนวนที่นงั่ ของบัตรโดยสำรรำงวัล
ข้ อเสนอนี ้ไม่สำมำรถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้
ทำงสำยกำรบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้ เปลีย่ นชื่อผู้โดยสำรและวันเดินทำงไม่วำ่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
ในกรณีทำ่ นผู้โชคดีไม่สำมำรถไปเช็คอินได้ ทนั หรื อไม่สำมำรถเดินทำงได้ ในวันที่จอง บัตรโดยสำรรำงวัลจะถือว่ำถูก
ใช้ แล้ ว ไม่สำมำรถขอออกบัตรโดยสำรใหม่ หรื อ ขอคืนคะแนนได้ อีกทังกำรจองที
้
่นงั่ ในขำกลับที่แสดงอยูบ่ นบัตร
โดยสำรรำงวัลนันจะถู
้ กยกเลิกไปด้ วย ท่ำนไม่สำมำรถเรี ยกคืนคะแนน และไม่สำมำรถเรี ยกคืนค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
เป็ นเงินสดได้
กำรแลกรำงวัลบัตรโดยสำรด้ วยคะแนนฟลำยเออร์ โบนัส สำมำรถดูข้อมูลข้ อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมรำยกำร
สะสมฟลำยเออร์ โบนัส เพิ่มเติมได้ ที่ flyerbonus.bangkokair.com
บัตรโดยสำรรำงวัลไม่สำมำรถยกเลิกได้ และไม่สำมำรถขอคะแนนสะสมฟลำยเออร์ โบนัสคืนได้
ตำมนโยบำยของบำงกอกแอร์ เวย์ส บัตรโดยสำรรำงวัลไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงเป็ นเงินสด หรื อโอนสิทธิ์ไปยังบุคคลที่
สำมได้ หำกมีกำรละเมิดข้ อบังคับข้ ำงต้ น ทำงบำงกอกแอร์ เวย์สจะไม่รับผิดชอบควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ ้น โดยทำง
บำงกอกแอร์ เวย์สของสงวนสิทธิ์ในกำรถอดถอนกำรเป็ นสมำชิกฟลำยเออร์ โบนัสของบุคคลนันๆ
้
วอลล์สตรี ท อิงลิช และบำงกอก แอร์ เวย์ส ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ ำง กฏ ข้ อบังคับ ผลประโยชน์
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขของข้ อเสนอนี ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
หำกมีกรณีพิพำทใดๆที่นอกเหนือจำกข้ อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำว กำรตัดสินของวอลล์สตรี ท อิงลิช และ ฟลำย
เออร์ โบนัสถือว่ำเป็ นที่สิ ้นสุด
ตรวจสอบเงื่อนไขได้ ที่ www.wallstreetenglish.in.th

