Campaign / Collect Points
1. โหลดแล้วลด (Download Get Discount)
ร่วมสนุกกับกิจกรรม ในแคมเปญ “โหลดแล้วลด” เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Creative Journey จากนั้นลงทะเบียน
เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน Promotion แล้วเลือกเขตพื้นที่ ที่ท่านอยู่ จากนั้นเลือกร้านค้าที่ต้องการใช้โปรโมชัน และ Scan QR code จาก
ร้านในพื้นที่นั้น ๆ พร้อมยืนยันสิทธิ์ เท่านี้ท่านก็จะได้รับ สิทธิ์ส่วนลดจากทางร้านค้า ที่พัก จากผู้ประกอบการที่เค้าร่วมโครงการ
พร้อมรับแต้มสะสมทันที 50 แต้มเมื่อใช้สิทธิ์ต่อครั้ง เพื่อนาแต้มสะสมมาแลกของรางวัลที่ร้าน มรดกพระร่วง ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31
พฤษภาคม 2560 ยิ่งใช้มากยิ่งมีสิทธ์มาก
เงื่อนไขแคมเปญ โหลดแล้วลด (Download Get Discount)
แอพพลิเคชัน Creative Journey ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีการได้แต้มสะสม 50 แต้มจะได้ต่อเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ
จากนั้นใช้สิทธิ์โปรโมชันจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยการ Scan QR code กับทางร้านค้า แล้วระบบแสดงข้อความ “ คุณ
ได้รับสิทธิ์ ” และแสดงข้อความนีใ้ ห้กับผู้ประกอบการ เพื่อยืนยันสิทธิ์
แอพพลิเคชัน Creative Journey สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้ง iOS และ Android ที่
www.creativejourneyapp.com หรือ ค้นหาใน App store / Google play พิมพ์ creative journey

2. เส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ( Creative Journey Route )
แคมเปญ “เส้นทางท่องเที่ยวสร้าง” กิจกรรมที่จะพาท่านท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กับการลุ้นรับของรางวัลและ สิทธิ์พิเศษ
มากมาย ง่ายๆ เพียง ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Creative Journey จากนั้นลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นที่โหมด Profile เพื่อ
สร้างเส้นทางผ่านทางการ Create Journey โดย Check-in ตามสถานที่ ที่ตนเองท่องเที่ยว พร้อม ถ่ายรูป Selfie กับสถานที่ จน
ครบ 5 สถานที่ก็สามารถรับไปเลยทันที 100 แต้ม เมื่อสร้างเส้นทางต่อครั้ง เพื่อนาแต้มสะสมมาแลกของรางวัลที่ร้าน มรดกพระ
ร่วง ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2560
เงื่อนไขแคมเปญ เส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ( Creative Journey Route )
แอพพลิเคชัน Creative Journey ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีการได้แต้มสะสม 100 แต้มจะได้ต่อเมื่อผู้ใช้ทาการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
และสร้างเส้นทาง (Create Journey) นั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง 5 สถานที่ ที่ Check-in พร้อมรูปถ่าย แบบ Slefie กับ
สถานที่เท่านั้น
แอพพลิเคชัน Creative Journey สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้ง iOS และ Android ที่
www.creativejourneyapp.com หรือ ค้นหาใน App store / Google play พิมพ์ creative journey

เกณฑ์การสะสมแต้มจาก Application Creative Journey
1.การสะสมแต้มในส่วนของนักท่องเที่ยว
1.1 Welcome point 100 แต้ม
- เมื่อผู้ใช้ Download Application และเข้าสูร้ ะบบโดยการ Log-in ผ่าน Facebook, Google หรือ Email ก็สามารถรับทันที
100 แต้ม
1.2 Promotion claim 50 แต้ม
- เมื่อผู้ใช้ ใช้สิทธิ์ในการใช้โปรโมชันจากทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ การใช้สิทธิ์โปรโมชัน 1 ครั้ง จะสามารถสะสมแต้มได้ครั้ง
ละ 50 แต้ม
1.3 Creative Route 100 แต้ม
-

เมื่อผู้ใช้สร้างเส้นทางการเดินทาง (Create journey) ใน Application Creative Journey ครั้งแรกก็สามารรับแต้มได้ทันที
100 แต้ม

-

Extra Creative Route 100 แต้ม เมื่อผู้ใช้สร้างเส้นทางท่องเที่ยวของตนเอง ครบ 5 เส้นทางพร้อมถ่ายรูปตนเองกับสถานที่
ที่เช็คอิน ก็สามารถรับอีก 100 แต้มทันที

2. การสะสมแต้มของผู้ประกอบการ
2.1 Welcome point 100 แต้ม
- เมื่อผู้ใช้ Download Application และเข้าสูร้ ะบบโดยการ Log-in ผ่าน Facebook, Google หรือ Email ก็สามารถรับทันที
100 แต้ม
2.2 Promotion claim 50 แต้ม
- เมื่อผู้ใช้ ได้รับการใช้สิทธิ์จากการใช้โปรโมชันของนักท่องเที่ยว โดยการใช้สิทธิ์โปรโมชันจากนักท่องเที่ยว 1 ครั้ง จะสามารถ
สะสมแต้มได้ครั้งละ 50 แต้ม
2.3 เถ้าแก่ Point 100 แต้ม
- เมื่อผู้ใช้มีการสร้างโปรโมชันให้กบั ทาง Application Creative Journey ก็สามารถรับทันที 100 แต้ม

