"Trade More get More Season 3" Terms and Conditions
This promotion is valid from 16 August 2021 to 15 November 2021
ั่ นีเ้ ริม
โปรโมชน
่ วันที่ 16 สงิ หาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
"Trade More get More Season 3" is offered by VANTAGE FX Global Limited
(Herein "the Company" or " VANTAGE FX ") to the Company's clients.
ั่ "เทรดแหลก แจกกระจาย ซซ
ี น
ั่ 3 " จัดขึน
โปรโมชน
้ โดย Vantage Global Limited
(ซงึ่ ต่อไปนีจ
้ ะหมายถึง "the Company" หรือ "VANTAGE FX") ให ้กับลูกค ้าของบริษัท
1. This offer is available to new clients and existing clients who make deposit within
16 August 2021 to 15 November 2021
ข ้อเสนอนีม
้ ใี ห ้สำหรับลูกค ้าใหม่และลูกค ้าปั จจุบน
ั ทีฝ
่ ากเงินภายในวันที่ 16 สงิ หาคม 2564
ถึง15 พฤศจิกายน 2564
2. Client referred by an Introducing Broker, MAM are eligible to participate in this offer.
ิ ธิเ์ ข ้าร่วมในข ้อเสนอนี้
ลูกค ้าทีแ
่ นะนำโดย Introducing Broker และ MAM มีสท
3. This offer is available to Thailand residents only.
ั อยูใ่ นประเทศไทยเท่านัน
ข ้อเสนอนีม
้ ใี ห ้สำหรับผู ้ทีอ
่ าศย
้
4. This offer cannot be used in conjunction with any other offers.
ข ้อเสนอนีไ
้ ม่สามารถใชร่้ วมกับข ้อเสนออืน
่ ๆ ได ้
5. By participating in this promotion, clients acknowledge that they have read and agreed to be bound by
these Terms and Conditions and VANTAGE FX Terms and Conditions.
ั่ นีล
โดยการเข ้าร่วมโปรโมชน
้ ก
ู ค ้ารับทราบว่าได ้อ่านและตกลงทีจ
่ ะผูกพันตามข ้อกำหนดและเงือ
่ นไขของ
VANTAGE FX แล ้ว
6. This offer is eligible on valid STP and ECN accounts.
ข ้อเสนอนีส
้ ำหรับบัญช ี STP และ ECN
7. To be eligible for claiming the reward from this offer, clients must:
ิ ธิร์ ับรางวัลจากข ้อเสนอนีล
เพือ
่ ให ้มีสท
้ ก
ู ค ้าจะต ้อง:
a. opt-in by submitting the online Opt-in form on
https://www.vantagefx.com/th/trademoregetmoreseason3/ Clients who successfully submit the Opt-in
form will be contacted by their account manager to confirm their participation and eligibility.
ั่ ออนไลน์ท ี่ https:
กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข ้าร่วมโปรโมชน
//www.vantagefx.com/th/trademoregetmoreseason3/ ลูกค ้าทีส
่ ง่ แบบฟอร์มการเข ้าร่วมสำเร็จจะได ้รับการ
ี องพวกเขาเพือ
ิ ธิก
ั่ นี้
ติดต่อจากผู ้จัดการบัญชข
่ ยืนยันสท
์ ารเข ้าร่วมโปรโมชน
b. Reach the designated deposit amount within the Promotion Period;
ั่ ;
ฝากเงินครบตามจำนวนเงินทีก
่ ำหนดภายในระยะเวลาโปรโมชน
c. Complete the required trading volume correspond to your net deposit tier within the promotion
ื้ ขายให ้ครบสอดคล ้องกับระดับเงินฝากสุทธิของคุณภายในระยะเวลาโปรโมชน
ั่
period. สะสมปริมาณการซอ
8. Eligible clients will receive the reward as per below table:
ิ ธิจ
ลูกค ้าทีม
่ ส
ี ท
์ ะได ้รับรางวัลตามตารางด ้านล่าง:

Reward
รางว ัล

Reward
Value
(USD)
มูลค่า
รางว ัล

Tier
ขน
ั้

Deposit (USD)
เงินฝากสะสม

Trading Volume
(Standard lots)
จำนวนเทรดดิง้
ล็อตสะสม

1

500–999

10

PTT BLUE CARD 500 Baht
บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 500 บาท

$15.87

2

1,000–1,999

20

PTT BLUE CARD 1,000 Baht
บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 1,000 บาท

$31.74

3

2,000–4,999

30

PTT BLUE CARD 1,500 Baht
บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 1,500 บาท

$47.61

4

5,000 – 9,999

120

Central Gift Voucher 5,000 Baht
็ ทรัล มูลค่า 5,000 บาท
บัตรของขวัญเซน

$158.73

5

10,000–19,999

230

Gift Voucher Apple Store 12,000 Baht
บัตรของขวัญ Apple Store มูลค่า 12,000 บาท

$380.95

6

20,000–29,999

400

Gift Voucher Apple Store 24,000 Baht
บัตรของขวัญ Apple Store มูลค่า 24,00 บาท

$761.90

7

30,000 or Above
มากกว่าขึน
้ ไป

700

Gift Voucher Apple Store 45,000 Baht
บัตรของขวัญ Apple Store มูลค่า 45,000 บาท

$1,428.57

9. Only closed transaction in FX, Gold, Oil and Silver products will be counted towards this offer.
เฉพาะธุรกรรมทีป
่ ิ ดใน FX, Gold, Oil และ Silver เท่านัน
้ ทีจ
่ ะถูกนับรวมในข ้อเสนอนี้
10.Only 1(One) reward can be redeemed per client.
สามารถแลกรางวัลเพียง 1 (หนึง่ ) รางวัลต่อลูกค ้าหนึง่ รายเท่านัน
้
11.Rewards cannot be exchanged for cash.
รางวัลไม่สามารถแลกเปลีย
่ นเป็ นเงินสดได ้
12.The process of review and giving the prize will be done within December 15, 2021. If the said period is
over, the client will waive the right to receive the prize.
ิ้ ภายใน 15 ธันวาคม 2564 หากระยะเวลาดังกล่าวสน
ิ้ สุดลง
ขัน
้ ตอนการตรวจสอบและการให ้รางวัลจะเสร็จสน
ิ
ลูกค ้าจะถูกตัดสทธิใ์ นการรับรางวัล

13.This offer can be retracted at any time of VANTAGE FX 's choosing and account eligibility will be subject to
our discretion.
ิ ธิเ์ ข ้าร่วมบัญชจ
ี ะขึน
ข ้อเสนอนีส
้ ามารถยุตไิ ด ้ตลอดเวลาตามดุลยพินจ
ิ ของ VANTAGE FX และการมีสท
้ อยูก
่ บ
ั
่ กัน
ดุลยพินจ
ิ ของเราด ้วยเชน
General Terms and Conditions
ข ้อกำหนดและเงือ
่ นไขทัว่ ไป
The following conditions apply to all offers, unless explicitly stated otherwise:
ั เจน:
เงือ
่ นไขต่อไปนีใ้ ชกั้ บข ้อเสนอทัง้ หมดเว ้นแต่จะระบุไว ้เป็ นอย่างอืน
่ อย่างชด
●
●
●

●

●

●

●

●

Offers cannot be used in conjunction with any other offer.
ข ้อเสนอนีไ
้ ม่สามารถใชร่้ วมกับข ้อเสนออืน
่ ๆ
All VANTAGE FX offers are only available in accordance with applicable law.
้ านัน
ข ้อเสนอ VANTAGE FX ทัง้ หมดมีให ้ตามกฎหมายทีบ
่ งั คับใชเท่
้
VANTAGE FX offers are not designed to alter or modify an individual's risk preference or encourage
individuals to trade in a manner inconsistent with their own trading strategies.
ี่ งของแต่ละบุคคลหรือ
ข ้อเสนอ VANTAGE FX ไม่ได ้ถูกออกแบบมาเพือ
่ แก ้ไขหรือปรับเปลีย
่ นความเสย
้
ื
้
ื
สนับสนุนให ้บุคคลทางการซอขายในลักษณะทีไ่ ม่สอดคล ้องกับกลยุทธ์การซอขายของตนเอง
Clients should ensure that they operate their trading account in a manner consistent with their trading
comfort level.
ื้ ขายในบัญชก
ี ารซอ
ื้ ขายของตนเองในลักษณะทีส
ลูกค ้าควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่า ลูกค ้าได ้ทำการซอ
่ อดคล ้อง
้
ื
กับระดับความสะดวกสบายในการซอขายของลูกค ้าเอง
New Accounts are subject to approval as per VANTAGE FX 's account opening procedure. Individuals who
apply for an account must check their local laws and regulations before applying for an account with
VANTAGE FX.
ี อง VANTAGE FX บุคคลทีส
ี ะต ้องตรวจ
บัญชใี หม่จะต ้องได ้รับการอนุมต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนการเปิ ดบัญชข
่ มัครบัญชจ
ี บ
สอบกฎหมายและข ้อบังคับในท ้องถิน
่ ของตนก่อนทีจ
่ ะสมัครบัญชก
ั VANTAGE FX
VANTAGE FX reserves the right to decline any application or indication to participate in any promotion at
its sole discretion, without the need to provide any justification or explain the reasons for such a decline.
ิ ธิใ์ นการปฏิเสธใบสมัครหรือข ้อบ่งชใี้ ด ๆ ทีจ
ั่ ใด ๆ ตาม
VANTAGE FX ขอสงวนสท
่ ะเข ้าร่วมในโปรโมชน
ดุลยพินจ
ิ ของ VANTAGE FX โดยไม่จำเป็ นต ้องให ้เหตุผลใด ๆ หรืออธิบายเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าว
VANTAGE FX at its sole discretion can exclude a client from participating in its offers or promotions if it
believes of a suspected fraudulent activity or an action by a client is found to in violation of its Accounts
Terms and Conditions or the offer/promotion Terms and Conditions. In case of a breach, VANTAGE FX
reserves the right to deduct any bonus amounts.
ิ ธิใ์ นการใชดุ้ ลยพินจ
VANTAGE FX ขอสงวนสท
ิ แต่เพียงผู ้เดียวในการยกเว ้นเข ้าร่วมในข ้อเสนอหรือโปรโม
ั่ ของลูกค ้า หากเชอ
ื่ ว่ามีการฉ ้อโกงทีน
ั หรือการกระทำของลูกค ้าทีพ
ชน
่ ่าสงสย
่ บว่าละเมิดข ้อกำหนดและ
ี
่
ั
ิ ธิใ์ นการหัก
เงือ
่ นไขบัญชหรือข ้อเสนอ / โปรโมชน เงือ
่ นไข ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารละเมิด VANTAGE FX ขอสงวนสท
จำนวนโบนัสใด ๆ
VANTAGE FX may at any time make changes to these terms and conditions and will notify you of these
changes by posting the modified terms on VANTAGE FX website. You are advised to revise these Terms

●
●

●

●

●
●

regularly, and by your continued use of VANTAGE FX website and services that you accept any such
modified terms. VANTAGE FX reserves the right to modify or cancel any offers at its sole discretion at any
time.
อาจทำการเปลีย
่ นแปลงข ้อกำหนดและเงือ
่ นไขเหล่านีไ
้ ด ้ตลอดเวลาและจะแจ ้งให ้คุณทราบถึงการ
เปลีย
่ นแปลงเหล่านีโ้ ดยการโพสต์ข ้อกำหนดทีแ
่ ก ้ไขบนเว็บไซต์ www.vantagefx.com/th/
แนะนำให ้ลูกค ้าหมัน
่ ตรวจสอบการแก ้ไขข ้อกำหนดเหล่านีเ้ ป็ นประจำผ่านทางเว็บไซต์
www.vantagefx.com/th/ และบริการทีค
่ ณ
ุ ยอมรับข ้อกำหนดทีแ
่ ก ้ไขดังกล่าว
ิ ธิใ์ นการแก ้ไขหรือยกเลิกข ้อเสนอใด ๆ ตามดุลยพินจ
VANTAGE FX ขอสงวนสท
ิ ของตนได ้ตลอดเวลา
VANTAGE FX may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its promotions.
ั่ ใด ๆ ตามดุลยพินจ
อาจยุตห
ิ รือยกเลิกโปรโมชน
ิ ของตนแต่เพียงผู ้เดียว
All VANTAGE FX promotions only apply to VANTAGE FX standard accounts unless explicitly stated
otherwise.
ั่ VANTAGE FX ทัง้ หมดจะใชกั้ บมาตรฐาน VANTAGE FX เท่านัน
โปรโมชน
้ เว ้นแต่จะระบุไว ้เป็ นอย่างอืน
่ อย่าง
ั เจน
ชด
VANTAGE FX will not be liable for any loss, costs, expense or damage which may be suffered in
connection with this offer and which by law may not be excluded by these Terms.
ี ค่าใชจ่้ ายหรือความเสย
ี หายทีอ
VANTAGE FX จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสย
่ าจได ้รับจากการเข ้าร่วมข ้อเสนอ
นี้ ซงึ่ ตามกฎหมายอาจจะไม่ได ้รับการยกเว ้นตามข ้อตกลงเหล่านี้
If these terms and conditions are translated into a language other than English, then the English version
of the terms shall prevail where there is an inconsistency.
่ าษาอังกฤษ ข ้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษจะมี
หากข ้อกำหนดและเงือ
่ นไขเหล่านีถ
้ ก
ู แปลเป็ นภาษาอืน
่ ทีไ่ ม่ใชภ
้
ผลบังคับใชในกรณี
ทม
ี่ ค
ี วามไม่สอดคล ้องกัน
The provider of this offer is Vantage Global Limited (Reg. No. 700271)
ผู ้ให ้บริการของข ้อเสนอนีค
้ อ
ื Vantage Global Limited (Reg. No. 700271)
Irrespective of the number of trading accounts that a Client may hold with VANTAGE FX, the Promotion is
applicable for one Account only.
ี ารค ้าทีล
ั่ นีส
้ ้กับหนึง่ บัญช ี
โดยไม่คำนึงถึงจำนวนบัญชก
่ ก
ู ค ้าอาจถือด ้วย VANTAGE FX โปรโมชน
้ ามารถใชได
เท่านัน
้

