
รางวัลที่สุดแห่งเรื่องราวที่น่าทึ่งและสุดยอด 

รางวัลระดับประเทศ 

ทีมงานจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศหนึ่งท่านจากแต่ละประเทศ 

ผู้ชนะจะได้รับรางวัลสุดพิเศษแล็ปท็อป ASUS  N Series ใหม่ล่าสุด 

สุดยอดแล็ปท็อปที่ปฏิวัติระบบเสียงและภาพอย่างโดดเด่นจนท่านต้องตะลึงกับเท

คโนโลยี ASUS SonicMaster ล่าสุดที่พัฒนาร่วมกับ Bang & Olufsen ICEpower® 

ผู้เชี่ยวชาญระบบเสียงโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังติดต้ัง 2nd Generation Intel® 

Core™ i5 Processor ที่เต็มเปี่ยมด้วยความอัจฉริยะที่มองเห็นได้ 

เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ท่านไม่อยากพลาดจากหน้าจอแม้เพียงเสี้ยววินาที 

นอกจากนี้ ผู้ชนะเลิศทุกท่านยังได้รับสิทธิ์เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งที่สุดระดับโลก  

 

รางวัลระดับโลก 

ความพิเศษของรางวัลที่สุดแห่งที่สุดของเรื่องราวที่น่าทึ่งและสุดยอดระดับโลก คือ 

จะได้รับโอกาสพิเศษในการนำเรื่องราวที่น่าทึ่งและสุดยอดของตนเองไปถ่ายทำภา

พยนตร์สั้นภายใต้ฝีมือการกำกับของผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

ภาพยนตร์เรื่องราวชนะเลิศนี้คือจุดหมายปลายทางของการเดินทางเพื่อแสวงหา

ความเหนือชั้นของเรา 

และเป็นเรื่องราวสุดท้ายของภาพยนตร์ซีรี่ย์ออนไลน์ของเราที่จบลงอย่างสมบูรณ์

แบบ 

ภาพยนตร์ซี่รี่ย์ทั้งหมดนี้จะเข้าร่วมชิงรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกใน 

Park City ยูทาห์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดย Jason Mraz 

ภาพยนตร์จะสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้ชม 

อีกทั้งยังได้เข้าร่วมในการคัดเลือกเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จตลอดเท

ศกาลภาพยนตร์ที่จัดข้ึนอีกด้วย ภาพยนตร์ทุกเรื่องจะได้รับรางวัลต๋ัวเครื่องบินไป-

กลับพร้อมที่พัก ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 

 



ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยสรุป 
1. เปิดรับเฉพาะผู้ที่มีอายุ  20 ปีขึ้นไป (ณ วันที่กรอกข้อมูล) 

และเป็นผู้อาศัยในประเทศไทย 
2. เข้าไปที ่http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible  

และกรอกแบบฟอร์มและบอกเล่าเรื่องแรงบันดาลใจโดยใช้คำ 
(สูงสุด 200 คำ) และวีดิทัศน ์(ความยาวสูงสุด 2 นาที) 
อัพโหลดภาพหรือเสียง เรากำลังมองหาเรื่องราวที่สร้างสรรค์ 
แปลกใหม่และเป็นชีวิตจริงที่เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านมาแล้วหรื

อจะสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น ข้อเสนอแนะต่างๆ 
จะต้องเข้ากันได้กับตราสินค้า Asus  

3. เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
เวลาตามมาตรฐานกรีนิชของวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2011 
ถึงเวลา 18.00 เวลาตามมาตรฐานกรีนิชของวันที่ 26 ตุลาคม 
ค.ศ. 2011 

4. ผู้ชะจะได้รับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Asus N55 
ในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 

5. นอกจากนั้น 
ผู้ชนะระดับประเทศจะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกเพื่อชิ

งรางวัลใหญ่  
โดยมีโอกาสที่จะนำเรื่องบันดาลใจไปผลิตเป็นหนังสั้น 
ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกให้ฉายในงานเทศกาลหนังระดับโลก ณ 
พาร์ค ซิตี ้มลรัฐยูทาห ์สหรัฐอเมริกา (โดยมีเงินรางวัล 
$15,000)  

6. ผู้ชนะรางวัลใหญ่จะคัดเลือกจากการโหวตของประชาชนและควา

มเห็นของศิลปินนักรอ้ง เจสัน มาร์ซ 
โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างหาก (link) 

7. หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งคนเท่านั้น หนึ่งเสียงโหวตต่อหนึ่งเรื่อง 
8. ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดได้ที ่http://zooppa.com/contests/in-

search-of-incredible  



9. ไม่มีการซื้อหรือจ่ายเงินใดๆ 
ในการกรอกข้อมูลหรือเพื่อใหช้นะเลิศทั้งสิ้น 

10. ผู้สนับสนุน: บริษัท อัสซุส เท็ก คอมพิวเตอร ์(ประเทศไทย) 
จำกัด เลขที ่11 อาคารคิวเฮาส ์สาทร ชั้น 17 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

  
ข้อกำหนดและเง ื ่อนไขทั ้งหมด 

1. บทนำ 
เรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดจากแต่ละประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับรางวัลเ
ป็น คอมพิวเตอร์แล็ป 

ท็อป Asus N55 และโอกาสเข้าแข่งขันกับผู้ชนะจากอีก 16 ประเทศเพื่อชิงรางวัล 
ระดับโลก ของการนำเรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของท่านไม่ว่า ณ 

ที่ใดในโลกกลับมามีชีวิตอีกครั้ง (เงินรางวัลรวม 15,000 เหรียญ) 
2. วันและเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 

การเข้าสู่ช่วงที่หนึ่งของการแข่งขัน (“การสนับสนุน”) เริ่มวันที ่ 19 กันยายน ค.ศ. 2011 

เวลา 10.00 น. ตามมาตรฐานกรีนิช (“มาตรฐานกรีนิช”) และสิ้นสุดวันที ่26 ตุลาคม ค.ศ. 
2011 เวลา 17.00 น ตามมาตรฐานกรีนิช (“ช่วงสนับสนุน”) และมีระยะต่างๆ ดังนี ้ 
ช่วงระยะเวลา กำหนดการณ์ 
ช่วงที่หนึ่ง: รางวัลระดับประเทศ  

เปิดให้กรอกข้อมูล 10.00 น. ตามมาตรฐานกรีนิช วันที ่ 19 
กันยายน ค.ศ. 2011  

ปิดรับการกรอกข้อมูล 17.00 น. ตามมาตรฐานกรีนิช วันที ่26 
ตุลาคมค.ศ. 2011 

ตัดสินผู้ได้รับคัดเลือกหนึ่งคนต่อหนึ่งประเทศ 27 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกและเริ่มให้โหวตเลือก 10.00 น. ตามมาตรฐานกรีนิช วันที ่10 

พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 
ปิดรับการโหวตในประเทศ 17.00 น. ตามมาตรฐานกรีนิช วันที ่ 17 

พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 
ประกาศผู้นะรางวัลของประเทศ 10.00 น. ตามมาตรฐานกรีนิช วันที ่ 24 

พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 
  
ช่วงที่สอง: รางวัลใหญ ่
สำหรับข้อกำหนดต่างๆ 
ของช่วงที่สองนี้ให้ดูลิงค์ที่แยกไว้ต่างหาก 

 

เปิดให้โหวตเพื่อเลือกผู้ชนะรางวัลใหญ ่1 คน 
จากผู้ชนะทั้ง 16 ประเทศ 

10.00 น. ตามมาตรฐานกรีนิช วันที ่1 
ธันวาคม ค.ศ. 2011 

ปิดรับการโหวต 17.00 น. ตามมาตรฐานกรีนิช วันที ่8 
ธันวาคม ค.ศ. 2011 

ประกาศผู้นะรางวัลใหญ ่ 10.00 น. ตามมาตรฐานกรีนิช วันที ่15 
ธันวาคม ค.ศ. 2011 

 



3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

การเข้าร่วมการแข่งขันนี้จำกัดไว้ให้เฉพาะผู้มีอาย ุ 20 ป ี(ณ วันที่กรอกข้อมูล) 
และเป็นผู้อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นลูกจ้างของผู้สนับสนุน 
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดหรือผู้พักอาศัยในครอบครัวนั้น 
(ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) 
หรือบุคคลผู้มีความเกี่ยวพันในทางการงานในการสนับสนุน คำว่า 
“สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด” หมายความถึงพ่อ-แม่, คู่สมรส,  บุตร, พี่น้อง ปู่ย่าตายาย 

4. การสนับสนุนเป็นโมฆะในประเทศที่มีกฎหมายห้ามไว ้

5. ห้ามไม่ให้ซื้อหรือจ่ายเงินใดๆ การซื้อจะไม่ทำให้โอกาสชนะของท่านเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด  

6. ท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยประกาศการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวข
อง Asus [http://www.asus.co.th/ASUS Website Information/Privacy 
Policy/]   

การเข้าร่วม 
7. ท่านอาจร่วมในการสนับสนุนสำหรับประเทศที่ท่านอาศัยเท่านั้นและไม่มีสิทธิร่วมในการส่ง

เสริมที่ดำเนินการโดยประเทศอื่นๆ  

8. เข้าชมเวปไซต์ของการสนับสนุนสำหรับประเทศจำกัดเฉพาะของท่านและกรอกแบบฟอร์ม

ลงทะเบียนด้วยวันที่เกิด ชื่อตัว นามสกุล ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล 
และทำการยืนยันว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเนื้อหาทั้งหมดแล้ว  

9. อัพโหลดแนวความคิดเกีย่วกับแรงบันดาลใจของคุณไม่เกิน 200 คำและอัพโหลดวีดิทัศน ์
ภาพหรือเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด 

10. วีดิทัศน์ต้องอยู่ในฟอร์แมทดังต่อไปนึ้คือ MPEG  AVI  MP4  FLV  MOV 
และความยาวไม่เกิน 2 นาที ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 100mb 

11. ภาพต้องอยู่ใน JPEG  PNG หรือ GIF และมีขนาดไม่เกิน 20 Mb 

12.  ไฟล์เสียง (audio track) ต้องเป็น MP3 or WAV, และความยาวไม่เกิน 2 
นาที และมีขนาดไม่เกิน 20 Mb 

13. ท่านต้องส่งเรื่องราวอันเหลือเชื่อของท่านเป็นภาษาราชการของผู้เข้าร่วมแข่งขันห

รือเป็นภาษาอังกฤษ 

14. ปฏิบัติตามข้อความแนะนำดังนี ้
เรากำลังมองหาเรื่องราวที่สร้างสรรค์ 
แปลกใหม่และเป็นชีวิตจริงที่เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านมาแล้วหรื

อจะสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น ข้อเสนอแนะต่างๆ 



จะต้องเข้ากันได้กับตราสินค้า Asus 
และจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้ด้วยงบประมาณไม่เกิน  
15,000 เหรียญ 

15. เมื่อท่านได้นำเสนอเรื่องราวอันเหลือเชื่อของท่านแล้ว 
ท่านจะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาใดๆ ได้อีก 

16. หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งคนเท่านั้นและถ้าการป้อนข้อมูลหนึ่งทำขึ้นโดยบุคคลมากกว่าหนึ่

งคน 
ท่านต้องเลือกบุคคลเพียงหนึ่งคนที่จะให้ปรากฏบนแบบฟอร์มกรอกข้อมูลและผู้สนับสนุนจ

ะถือว่าบุคคลนี้มีอำนาจกระทำการและโต้ตอบในนามบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในการนำเ

สนอรายการนั้น  

17. โปรดทราบว่าวีดิทัศน์ที่นำเสนอนั้นจะปรากฏบน Youtube 
และจากการบันทึกข้อมูลแสดงว่าท่านยืนยันว่าวิดีทัศน์ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดด้าน

บริการของ YouTube: 
[http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms] 
แม้ว่าวีดีทัศน์ของท่านจะไม่ได้รับการนำเสนอใน Youtube 
ด้วยเหตุผลทางตรรกวิทยาวีดีทัศน์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ของ Youtube  

เนื้อหาต้องห้าม 
18. เรื่องราวอันเหลือเชือ่ทั้งหลายต้องสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผู้สนับสนุนและต้อ

งไม่ 

1. ไม่มีภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งของบุคคลใดๆ ที่มีหรือปรากฏว่ามีอายุต่ำกว่า  

20 ป ี 

2. ไม่มีเครื่องหมายการค้า 
สัญลักษณ์หรือสื่อที่มีลิขสิทธิ์ที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของหรือใช้โดยไม่ได้รับการอนุญา

ตเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ถือสิทธิเสียก่อน (รวมถึงชื่อที่มีชื่อเสียง ชื่อบริษัท 
เป็นต้น)  

3. ไม่มีชื่อ ภาพเหมือน ภาพถ่าย 
วีดิทัศน์หรือสิ่งคล้ายคลึงกันของบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบุคคลเ

หล่านั้น  

4. ไม่มีการอ้างอิงถึงบุคคลสาธารณะ 

5. ไม่มี่เนื้อหาหยาบคาย เรื่องเพศ เนื้อหาที่ส่งเสริมสุรา ยาผิดกฎหมาย บุหรี ่
อาวุธปืน อาวุธหรือเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังใดๆ (รวมถึงด้านเชื้อชาต ิเพศ 
เป็นต้น) เนื้อหาที่ส่งเสริมความรุนแรงหรือเป็นภัยหรือก้าวร้าว 
ลามกอนาจารหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตามดุลพินิจฝา่ยเดียวของผู้สนบัสนุน 



6. ไม่กล่าวร้าย ให้ข้อมูลเท็จ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือบริษัทอื่นๆ  

7. ไม่เป็นการข่มขู ่กรรโชกหรือกลั่นแกล้งบุคคลอื่น  

8. ไม่ส่งเสริมวาระที่เกี่ยวข้องทางการเมือง 

เง ื ่อนไขของการป้อนข้อมูล 
19. ท่านรับทราบและตกลงรับผิดชอบทั้งหมดต่อเรื่องราวอันเหลือเชื่อของท่านและท่า

นรับรองต่อไปอีกว่า  

1. เป็นงานที่ท่านจัดทำขึ้นเอง โดยไม่มีเนื้อหาใดๆ ของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง 

2. ไม่เคยตีพิมพ์หรือชนะหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน 

3. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นรวมถึงแต่ไม่จำกดัเพียงกรรมสิทธิ ์ลิขสิทธิ ์
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สัญลักษณ์ สิทธิให้อนุญาต 
สิทธิเผยแพร่หรือความเป็นส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด  

4. เรื่องราวที่นำเสนอจะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 
และสามารถจัดหาคำอนุญาตนั้นได้เมื่อผู้สนับสนุนร้องขอ 

5. ไม่มีเนื้อหาใดๆ 
ที่ผู้สนับสนุนพิจารณาเห็นว่าก้าวร้าวหรือสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อ 
ชื่อเสียงหรือความนิยมของผู้สนับสนุน 

6. เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหลายของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี ้

20. ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาชิ้นงานที่จะอัพโหลดหรือไม่อัพโหลดหรือ

ถอดเนื้อหาใดๆ ที่อัพโหลดไปแล้วได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ  

21. เรื่องราวอันเหลือเชื่อทั้งหลายต้องได้รับไว้ก่อนเวลาและวันปิดรับ (ดูข้อ 2 ข้างต้น)  

22. ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ ในการเข้าร่วมการส่งเสริม อย่างไรก็ตาม 
ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้อินเมอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านก่อขึ้นกับบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น การผลิตวีดิทัศน ์
ค่าใช้จ่ายเช่นว่านั้นเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว 

สิทธิต ่างๆ และการให้อนุญาต 
23. ผู้เข้าร่วมแข่งขันรับทราบวา่ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่านอื่นๆ 

อาจได้สร้างสรรค์ความคิดและแนวคิดที่อาจคล้ายคลึงกับของตนได ้
และรับทราบว่าตนจะไม่มีสิทธิได้รับการชดเชยหรือสิทธิในการเจรจากับผู้สนบัสนุนเกี่ยวกั

บเรื่องดังกล่าว 

การคัดเล ือกผู ้ชนะ- ช่วงที ่หน ึ ่ง 



24. หลังจากวันปิดของช่วงที่หนึ่ง (ข้อ 2 ข้างต้น) 
เรื่องราวที่เหมาะสมทั้งหลายที่ได้รับมาจากแต่ละประเทศจะได้รับการพิจารณาตัดสินจากค

ณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก Asus, Intel และเอเจนซี่ของบริษัททั้งสองและ 
PromoVeritas เป็นประธานคณะกรรมการ และหน่วยงานตรวจสอบการสนับสนุนอิสระ  
เกณฑ์การตัดสินจะเป็นดงันี้  

  ก. ที่มาของความคิดที่เป็นแรงบันดาลใจ 
  ข. ความสามารถทำได้ภายในงบประมาณที่เลือก 
  ค. ความเกี่ยวข้องกับยี่ห้อ Asus  
  ง. คุณภาพของการนำเสนอ 

25. ผู้ตัดสินจะเลือกผู้ได้รับคัดเลือกหนึ่งคนจาก 10 
เรื่องต่อหนึ่งประเทศที่จะไปต่อไปขั้นตอนการโหวต 

26. ผู้ได้รับคัดเลือกสำหรับแต่ละประเทศจะแสดงอยู่บน 

www.insearchofincredible.com และการโหวตเริ่มเวลา 10.00 น ของวันที ่
10 พฤศจิกายน ค.ศ.2011 และจะปิดรับโหวตเวลา 17.00 น ของวันที ่24 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 

27. คะแนนโหวตที่ได้รับภายหลังจากเวลาที่ระบุไว้จะไม่นำมานับรวมด้วย  
28. ท่านอาจโหวตเรื่องราวอันเหลือเชื่อหลายเรื่องตามที่ท่านต้องการ 

แต่สำหรับเรื่องราวเหลือเชื่อแต่ละเรื่อง ท่านมีสิทธิโหวตได้เพียงครั้งเดียว 
ระบบต่างๆ ถูกติดตั้งเพื่อบ่งชี้คะแนนโหวตเพิ่มเติมซึ่งไม่นำมานับรวม 

29.
 ผู้ชนะระดับประเทศจะเป็นเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับคะแนนจากสาธ

ารณะเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการโหวตมากที่สุดซึ่งตรวจสอบโดย PromoVeritas 
ในกรณีที่มีสองเรื่องขึ้นไปได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเท่ากันแล้ว 
ผู้ตัดสินจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะระดับประเทศเอาจากเรื่องทั้งหมด 

30. ผู้ชนะระดับประเทศต้องพิสูจน์แสดงตัวตนและที่พำนัก 
31. ถ้าผู้ชนะระดับประเทศไม่สามารถยอมรับหรือรับรางวัลได ้

ผู้สนับสนุนจะมอบรางวัลให้แก่เรื่องราวอันเหลือเชื่อที่ได้รับคะแนนโหวดสูงสุดอันดั
บสองและต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถมอบรางวัลได ้

32. การแจ้งให ้ผ ู ้ชนะทราบ 
ผู้ชนะของช่วงที่หนึ่งในแต่ละประเทศจะได้รับแจ้งผ่านบริการส่งเอกสารด่วน 

โทรศัพท์ และ/หรือจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ภายในวันที ่ 24 พฤศจิกายน 
ค.ศ.2011 
และจะต้องลงนามและกรอกหนังสือรับรองคุณสมบัติและเอกสารเผยแพร่และส่งก
ลับโดยผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์หรือโทรสารภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับแ
จ้งและส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์เมื่อได้รับแจ้ง  

33. ถ้าเอกสารใดๆ ที่ส่งไปด้วยวิธีใดๆ 
ไปยังผู้มีโอกาสชนะถูกส่งกลับเพราะไม่ได้รับหรือถ้าผู้มีโอกาสชนะไม่ได้ลงนามอย่
างถูกต้องและส่งเอกสารกลับภายในระยะเวลาที่แจ้งไว ้
หรือถ้าผู้มีโอกาสชนะไม่มีคุณสมบัติหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ 
เหล่านี้แล้ว 
ผู้มีโอกาสชนะจะถูกตัดสิทธิและผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดลำดับถัดไปจะได้
รับการแจ้งโดยมีระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามข้างต้นเช่นกัน  

34. ถ้าผู้มีโอกาสชนะปฏิเสธรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
ผู้มีโอกาสชนะรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าสู่ช่วงที่สองและจะถูกแทนที่ด้วยผู้เข้าร่วมแข่งขั
นที่มีคะแนนสูงสุดลำดับถัดไป 



35. รายชื่อผู้ชนะ 

 ผู้ชนะของช่วงที่หนึ่งจะถูกประกาศบนwww.insearchofincredible.c
om ระหว่างวันที ่24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที ่8 ธันวาคม 2554  

รางวัลสำหรับผู ้ชนะประจำประเทศ 
36. รางวัลชนะเล ิศ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Asus N55 หนึ่งเครื่องต่อหนึ่งประเทศ 

37. ผู ้สน ับสนุน บริษัท อัสซุส เท็ก คอมพิวเตอร ์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที ่11 

อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เง ื ่อนไขและข้อกำหนดทั ้งหมดสำหรับรอบสอง วันที ่ 14 กันยายน 2554 
 
 
บทนำ: 

1. ผู้ชนะระดับประเทศจากรอบที่หนึ่ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://zooppa.com/contests/in-
search-of-incredible สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับรอบทีห่นึ่ง) 
จะแข่งขันกันเองเพื่อชิงรางวัลใหญ ่
สำหรับโอกาสในการแปลงเรื่องอันน่าเหลือเชื่อของพวกเขาเพื่อทำเป็นหนังสั้น 
และได้เข้าร่วมรอบฉายหนัง ณ หนึ่งในบรรดาเทศกาลภาพยนต์ชั้นนำในยูท่าห ์
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินรางวัล: 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐ)  

วันเริ่มและวันสิ้นสุด และเวลา: 
2. ประกาศผู้เข้าแข่งขันสำหรับรอบสองของการแช่งขัน (การสนับสนุน) วันที ่ 1 ธันวาคม 2554 

เวลา 10.00 น. ตามเวลากรีนวีช (GMT) เริ่มร่วมลงคะแนนโหวตตั้งแต่เวลา 10.00 น. วันที ่1 
ธันวาคม 2544 นสด ณ วันที ่8 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น. (“รอบสนับสนุน”) 

                                  สิ้น 
 

ขั ้นตอน วันสำคัญ 

เป ิดร ับการลงคะแนนโหวต: 
เล ือกผู ้ชนะรางวัลใหญ่จาก 16 
ประเทศ 

10.00 น. GMT วันที ่1 ธันวาคม 2554 

ปิดร ับการลงคะแนนโหวต 17.00 น. GMT วันที ่8 ธันวาคม 2554 

ประกาศผู ้ชนะรางวัลใหญ่ 10.00 น. GMT วันที ่15 ธันวาคม 2554 

 
 
 

3. การมีสิทธิ์เข้ารับเลือก: 
เฉพาะผู้ชนะระดับประเทศจากรอบแรกจะได้รับเชิญให้ยื่นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับรอบสอง 

4. เรื่องอันน่าเหลือเชื่อทั้งหมดผู้ชนะระดับประเทศจากรอบแรกจะได้รับการแปล 
(เป็นตัวอักษรและวีดีโอ) เป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้สนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ซึ่งผู้สนับสนุนอาจจะมีการปรึกษากับผู้ชนะระดับประเทศ 
แต่เป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในการแปลทั้งหมด 

5. สำหรับการแปลอื่นๆ จะไม่มีการแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่ส่งมาก่อนหน้านี ้
6. กฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อตกลง เงื่อนไขการใช ้

ประกาศเกี่ยวกับกับใช ้ และ ASUS Privacy Policy รวมถึง 
แต่ทั้งนี้ไม่จำกัดสำหรับลิขสิทธิ์ทางปัญญาและใบอนุญาตและข้อจำกัดต่างๆ 
ถูกนำมาใช้ในรอบที่สองนี ้

7. การคัดเล ือกผู ้ชนะ: รอบสองนี ้สำหรับผู ้ชนะระดับประเทศจากรอบแรก 
และสาธารณชนจะได้รับการเชิญเพื่อร่วมลงคะแนนโหวตทางระบบออนไลน์ที ่
www.insearchoftheincredible.com เพื่อเลือกคนที่ชื่นชอบ การลงคะแนนจะเริ่มตั้งแต ่10.00 
น. GMT วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงเวลา 17.00 น. GMT ของวันที ่8 ธันวาคม 2554  

8. คุณอาจลงคะแนนโหวตเลือกเร ื ่องอ ันน่าเหลือเช ื ่อบทหนึ ่งหร ือหลายๆ 
บทจากประเทศใดก็ได ้ 
แต่ค ุณสามารถลงคะแนนโหวตให้เร ื ่องอ ันน่าเหลือเช ื ่อบทหนึ ่งน ั ้นได ้เพ ียงครั ้ง
เด ียว และคุณสามารถลงคะแนนได้มากกว่าหนึ ่งบท 
ระบบจะทำการระบุคะแนนเสียงที่ลงให้เกินซึ่งอาจทำให้ถูกตัดสิทธิ ์



9. ผู้ชนะรางวัลใหญ่จะเป็นผู้ชนะระดับประเทศซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดสำหรับเรื่องอันน่าเห
ลือเชือของเขาหรือเธอ ซึ่งคะแนนต่างๆ จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี ้

a. ผลจากการลงคะแนนเสียงสาธารณะ – ได้คะแนน 20 
แต้มสำหรับเรื่องอันน่าเหลือเชื่อซึ่งได้รับการลงคะแนนสูงสุดจากสาธารณะ ณ 
วันปิด ได้คะแนน 19 แต้ม 
สำหรับเรื่องอันน่าเหลือเชื่อที่ได้รับการลงคะแนนเป็นอันดับสอง 
และไล่เรียงกันลงไป 

b. ทรรศนะของเจสัน มราซ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะให้คะแนน 20 
แต้มแก่เรื่องที่เขาชื่นชอบ 19 แต้มสำหรับเรื่องรองลงไป 

10. การนับคะแนนโหวต คำตัดสินและแต้มรวมทั้งหมดจะมีการตรวจสอบโดย PromoVeritas 
11. ในกรณีที่มีสองเรื่องที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 

ดังนั้นเรื่องที่ได้รับการโหวตจากสาธารณะสูงสุดจะเป็นผู้ชนะรางวัลใหญ ่
12. ผู้ชนะรางวัลใหญ่จะมีหน้าที่รับผิดชอบว่าเขาสามารถที่จะรับรางวัลตามที่กำหนดในเงื่อนไข

และข้อกำหนดต่างๆ นี ้ ซึ่งหมายรวมถึงสามารถลางาน 
และปฏิบัติตามคำแนะนำที่สมเหตสมผลจากผู้สนับสนุนได ้เป็นต้น 

13. หากผู้ชนะรางวัลใหญ่ไม่สามารถรับรางวัลได ้
ผู้สนับสนุนจะให้รางวัลนี้แก่ผู้ชนะเรื่องอันน่าเหลือเชื่ออันดับรองลงไป 
จนกว่าจะสามารถหาผู้รับรางวัลได ้

14. การแจ้งแก่ผ ู ้ชนะ: ผู้ชนะรางวัลใหญ่จะได้รับการแจ้งโดยผู้ส่งสาร ทางโทรศัพท ์
และ/หรืออีเมล ์ ภายในวันที ่ 12 ธันวาคม 2554 
และผู้ได้รับรางวัลต้องเซ็นและกรอกเอกสารดังต่อไปนี ้ และส่งกลับทางอีเมล์หรือแฟกซ ์
(และส่งเอกสารที่กรอกแล้วตามไปทางไปรษณีย์ตามคำแนะนำที่มีแจ้งไว้ให)้ 
ไปยังที่อยู่ที่เตรียมไว้ให้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

a. คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับสิทธิ์ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
b. ข้อมูลการเดินทางและการเผยแพร ่
c. ข้อตกลงอื่นๆ ซึ่งอาจมีการร้องขอจากผู้สนับสนุน 

15. หากเอกสารใดๆ ที่ส่งด้วยวิธีใดไปยังผู้ชนะรางวัลใหญถู่กตีกลับว่าส่งไม่ถึง 
หรือผู้ชนะรางวัลใหญไ่ม่สามารถส่งกลับเอกสารตามที่ได้ระบุไว้ในนี้ภายในระยะเวลาที่กำห
นด 
หรือพบว่าผู้ชนะรางวัลใหญไ่ม่มีสิทธิ์หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามประกาศ
นี ้ผู้ชนะรางวัลใหญจ่ะถือว่าถูกตัดสิทธิ ์

16. รายชื่อผู้ชนะ: ผู ้ชนะรางวัลใหญ่ในรอบสอง  (ซึ ่งข ึ ้นอยู ่ก ับการวิน ิจฉ ัย) 
จะได้ร ับการประกาศใน www.insearchofincredible.com เวลา 10.00 น. GMT วันที ่ 15 
ธันวาคม 2554 

17. รางวัลใหญ:่ 
โอกาสในการนำเร ื ่องราวอันน่าเหลือเช ื ่อของผู ้ชนะรางว ัลใหญ่เป ็นภาพยนต์แล
ะเข ้าร ่วมการฉายรอบพิเศษที ่ เทศกาลภาพยนต์ในยูท ่าห ์  สหรัฐอเมริกา มูลค่า 
15,000 ดอล์ล ่าร ์ ซึ ่งรวมถึงค่าใช ้จ ่ายเก ี ่ยวกับ  เท ี ่ยวบิน อาหาร การเดินทาง 
ที ่พ ัก เป ็นต้น สำหรับผู ้ชนะรางว ัลใหญ่และแขก 
ทั ้งน ี ้ เป ็นไปตามเง ื ่อนไขในการรับรางวัลว ่า 
องค์ประกอบหลักๆของการเดินทางจะถูกถ ่ายด้วยช่างกล้องของ  Asus 
สำหรับการรณรงค์ทางการตลาดในอนาคต 

18. เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรางวัลใหญ:่ 
a. รางวัลนี้สำหรับผู้ชนะและแขก – ซึ่งอย่างน้อยคนใดคนหนึ่งต้องมีอายุเกิน 21 ป ี

และทั้งสองต้องมีอายุอย่างต่ำ 18 ป ี



b. วันที่และสถานที่ในการเดินทางสำหรับรางวัลใหญ่จะถูกกำหนดร่วมกับผู้สนับสนุน
และขึ้นอยู่กับความพร้อมและเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินและโรงแรมตา
มมาตรฐาน 

c. ผู้ชนะรางวัลใหญจ่ะต้องพร้อมสำหรับการถ่ายทำเรื่องอันน่าเหลือเชื่อระหว่างต้นเ
ดือนมกราคม 2555 และต้องสามารถเดินทางไปยังยูท่าห ์สหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันที ่17 ถึง 31 มกราคม 2555 

d. ผู้สนับสนุนจะเตรียมทีมงานและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการถ่ายทำเรื่องอันน่าเหลื
อเชื่อของผู้ชนะรางวัลใหญ ่

e. รางวัลประกอบด้วย 

i. ตั๋วเครื่องบินไปกลับสำหรับ 2 ท่าน ไปยังเมืองซอล์ทเลค ซิตี ้ยูท่าห ์
(รวมถึงการพบปะสังสรรค์ที่สนามบินและรถรับส่งไปยังโรงแรมที่พัก) 

ii. ที่พัก 4 คืนที่โรงแรมไฮแอท เอสคาล่า ลอด์จ ที่พาร์ค ซิตี ้

iii. บัตรผ่าน 2 ใบเพื่อเข้าชมเทศกาลภาพยนต ์

iv. รถรับส่งจากโรงแรมไปยังงานเทศกาลภาพยนต์ในแต่ละวันและงานฉายภ
าพยนต์รอบพิเศษของผู้ชนะ 

v. อาหารค่ำที่ภัตตาคารอดอล์ฟ พาร์คซิตี้สำหรับ 2 ท่าน 

vi. เงินสดสำหรับใช้จ่ายจำนวน (ทั้งสิ้น) 1,000 ดอลล่าร ์

vii. ค่าธรรมเนียมในการขอ American ESTA สำหรับ 2 ท่าน 

viii. ประกันภัยการเดินทาง (ตามข้อกำหนดมาตรฐาน) 

f. รางวัลใหญ่ไม่รวมค่าเดินทางภายในประเทศหรือค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลใดๆ 
ที่ไม่ได้ระบุไว้สำหรับผู้ชนะรางวัลใหญ่และแขก 

g. ผู้เดินทางทั้งหมดต้องรับผิดชอบในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับห
นังสือเดินทาง ใบรับรองทางการแพทย ์
หรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็นในการเข้าประเทศที่จะเดินทางไป 

h. ผู้เดินทางทั้งหมดต้องถือ ESTA ที่ยังมีอายุครบซึ่งออกโดยสถานทูตสหรัฐ 
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะรางวัลใหญใ่นการปฏิบัติตามข้อกำหนด ESTA 
ของสหรัฐ ผู้สนับสนุนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม 
แต่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อขออนุมัตหิรือการปฏิเสธจากสถาน
ทูตสหรัฐ 

i. ต้องมีการรับรางวัลใหญ่ตามที่ได้ระบ ุ
ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนเป็นเงินสดหากส่วนไหนไม่ได้มีการใช ้

j. ผู้สนับสนุนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีบัตรโดยสารหรือตั๋วเข้าชมเทศกาลสูญหา
ยหรือถูกขโมยหรือวางผิดที่ผิดทางโดยผู้ชนะหรือแขก 
หรือในกรณีที่พลาดการโดยสารต่างๆ ที่จองไว้ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น 

k. มูลค่าตามจริงของการเดินทางขึ้นอยู่กับที่พกัหรือประเทศที่ออกเดินทางของผู้ชนะ
รางวัล 



l. ผู้ชนะรางวัลใหญย่ินยอมโดยไม่มีการพิจารณาเพิ่ม 
ให้มีการถ่ายภาพยนต์จากเรื่องของพวกเขาและการเดินทางและการเผยแพร่ภาพ
ยนต์ดังกล่าวในสื่อที่ผู้สนับสนุนเลือก เช่น เว๊บ เฟซบุ๊ค ยูทูบ  

 
19. ผู้สนับสนุน: Asus ที่อยู ่(“ผู้สนับสนุน”) ASUSTEL (อังกฤษ) จำกัด / ฮีแมล วัน บาวดารี ่เวย์ 
ฮีเมล เฮมสตีด, HP2 7Y ในนามของ ASUS Technology Pte Limited/ 15A CHANGI BUSINESS PARK 
CENTRAL 1, #05-01 EIGHTRIUM, SINGAPORE 486035B 
 


