ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการนิทรรศการNINJA MAZE…The BIG Adventure
1. ผู้เข้ าชมงานจะต้ องปฎิบตั ิตามกฎต่างๆสาหรับการเล่นในโซนงาน นินจา เมซ...เดอะ บิก๊ แอดเวน
เจอร์
2. ผู้เข้ าชมงานทุกท่านต้ องถอดรองเท้ าและใส่ถงุ เท้ าเข้ าภายในโซนกิจกรรม ทางผู้จดั ฯได้ จดั ให้ มีจดุ
บริการเช่าล็อคเกอร์ โดยมีคา่ บริการ 10 บาทต่อชัว่ โมง
3. เด็กที่มีความสูงไม่ถึง 80 เซนติเมตร ได้ รับยกเว้ นในการซื ้อบัตรเข้ างาน
4. ไม่อนุญาตให้ ถือกล้ องถ่ายรูปหรื อโทรศัพท์มือถือระหว่างเล่นเครื่ องเล่น
5. ผู้จดั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ ผ้ ทู ี่มีอาการมึนเมาเข้ าเล่นในงาน
6. ผู้ที่ตงครรภ์
ั้
หรื อมีประวัติการรักษาคอ หลัง หรื อ โรคหัวใจ ไม่ควรเข้ าเล่น
7. ผู้จดั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาให้ บริ การนิทรรศการหรื อปิ ดนิทรรศการเป็ นการชัว่ คราว
หรื อ ระงับการให้ บริการในบางโซนเนื่องจากเหตุผลด้ านความปลอดภัยการซ่อมบารุงอุปกรณ์เป็ นการ
ชัว่ คราว หรื อเหตุผลอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
8. เด็กอายุต่ากว่า 11 ปี ต้ องอยู่ในความดูแลของผู้ที่มีอายุ 16 ปี บริบรู ณ์ ขึ ้นไป
9. กิจกรรมดังต่อไปนี ้ เป็ นสิ่งที่ห้ามกระทาภายในงาน นินจา เมซ...เดอะ บิก๊ แอดเวนเจอร์ โดย
เด็ดขาด:
 นาอาหารและเครื่ องดื่มจากนอกงานเข้ ามาในบริเวณงาน
 นารถเข็นเข้ ามาในพื ้นที่โซนกิจกรรม
 ถ่ายภาพหรื อวีดีโอภายในงานเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ยกเว้ นจะได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าจาก
ผู้จดั ฯ
 ใช้ คาพูด แสดงออก เกี่ยวกับกับการกระทาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงใช้ แบนเนอร์ ธง หรื อสัญลักษณ์
ใด ตลอดจนชุมนุมในลักษณะที่ขดั ต่อกฎหมายและความสงบเรี ยบร้ อย
 กระทาการใดๆอันซึง่ เป็ นเหตุอนั ตราย หรื อกระทาการใดๆที่ไปรบกวนการทางานในสถานที่
10. ผู้จดั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ บริการบางโซนที่ได้ รับการแจ้ งว่าชารุดหรื อขัดข้ อง
11. ผู้จดั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญผู้กระทาความผิดหรื อใช้ ความรุนแรงให้ ออกจากงาน
12. หากผู้เข้ าชมงานกระทาการใดๆที่ทาให้ เกิดความสกปรกในบริเวณพื ้นที่จดั แสดง (เช่น อุจจาระ
ปั สสาวะ ทาน ้าหรื อเครื่ องดื่มหก และกรณีอื่นๆ) จะถูกปรับเป็ นเงิน 2,000 บาทโดยไม่มีข้อยกเว้ น
13. ผู้จดั ฯจะไม่รับผิดในความเสียหายหรื ออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ ้นกับผู้เข้ าชมงานในกรณีที่ผ้ เู ข้ าชมงาน
ละเมิดกฏหรื อระเบียบข้ อใดข้ อหนึง่ ที่ผ้ เู ข้ าชมงานได้ กาหนดขึ ้น

14. ผู้เข้ าชมงานยอมรับและตกลงให้ ผ้ จู ดั ฯอาจจะนารูปภาพหรื อรูปถ่ายของผู้เข้ างานไปใช้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
15. ผู้เข้ าชมงานตกลงจะปฎิบตั ิตนตามคาเตือน คาสัง่ คาบอกกล่าว ของเจ้ าหน้ าที่ของผู้จดั งานเพื่อเหตุผล
ด้ านสุขภาพและความปลอดภัย
16. ภายในพื ้นที่โซนกิจกรรม ไม่มีห้องน ้าให้ บริการ ขอความกรุณาทาธุระให้ เรี ยบร้ อยก่อนเข้ าชม
สาหรับในกรณีฉกุ เฉิน กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ภายในพื ้นที่จดั แสดง
17. ในกรณีที่พบว่าผู้เข้ าชมงานได้ กระทาผิดกฎหมาย หรื อมีพฤติกรรมที่จะกระทาการที่เป็ นอันตรายต่อ
ความปลอดภัยต่องานและผู้เข้ าชมงานรายอื่นผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ ผ้ ชู มงานเข้ า
ชมงานหรื อเชิญผู้เข้ าชมงานให้ ออกจากงานโดยไม่คืนเงินค่าบัตรเข้ างาน หรื อ ชดใช้ คา่ เสียหายตาม
มูลค่าของอุปกรณ์นนๆ
ั้
18. ผู้จดั ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุละเมิด ความเสียหาย หรื อการได้ รับบาดเจ็บของผู้เข้ าชมงานหาก
สาเหตุดงั กล่าวเกิดจากการกระทาของผู้เข้ าชมงานเอง เว้ นแต่เหตุดงั กล่าวข้ างต้ นจะเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อ ของผู้จดั ฯหรื อเหตุอื่นๆ หรื อมีกฎหมายกาหนดไว้ ให้ ผ้ จู ดั ฯต้ องรับผิดชอบ
19. ในกรณีที่เกิดข้ อขัดแย้ งหรื อปั ญหาใดๆเกี่ยวกับบัตรเข้ าชมงาน ผู้จดั งานมีสิทธิ์ที่จะตัดสินข้ อขัดแย้ ง
ดังกล่าวและให้ ถือว่าคาตัดสินดังกล่าวเป็ นที่สิ ้นสุด
20. ข้ อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ การบังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและตกลงยอมรับเงื่อนไขข้ างต้ นแล้ ว

