ขอ
้ กาํ หนดและเงื่อนไขรายการสง่ เสริ มการขาย
“ไทยแลนด์ ทัวริ สต์ ซิม แบบพร้อมใช้ ระยะเวลา 8 วัน”
1. สาํ หรับผูใ้ ชบ
้ ริ การที่เปิ ดเลขหมายใหมใ่ นรายการสง่ เสริ มการขาย ไทยแลนด์ ทัวริ สต์ ซิม
แบบพร้อมใช้ ระยะเวลา 8 วันบริ การโทรศั พทเ์ คลื่อนที่ทรู มูฟเอช ของ บริ ษัท เรี ยล มูฟ
จาํ กัด (“เรี ยลมูฟ”) และ/หรื อบริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั ่น จาํ กัด (“ทรู
มูฟ เอช”) (รวมเรี ยก “เรี ยลมูฟ” และ “ทรู มูฟ เอช” วา่ “บริ ษัท”)
ในระบบเติมเงินในนามบุคคลธรรมดาที่ใชโ้ ทรศั พทเ์ คลื่อนที่รองรับการให้บริ การ 4G
้ ว่ ั นนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในคลื่นความถี่ของบริ ษัท และสมัครใชบ
้ ริ การตังแต
หรื อจนกวา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอยา่ งอื่น โดยผูใ้ ชบ
้ ริ การจะไดร้ ั บสิทธิใชบ
้ ริ การ ดังนี้
1.1.สาํ หรับไทยแลนด์ ทัวริ สต์ ซิม แบบพร้อมใช้ ระยะเวลา 8
วันไดร้ ั บสิทธิ์ใชบ
้ ริ การโทรออก รับสาย สง่ ขอ
้ ความ SMS และ MMS
ภายในประเทศ และตา่ งประเทศ จาํ นวน 100 บาท และใชอ
้ ินเทอร์เน็ ต
4Gl3GlEDGElGPRS ไดอ
้ ยา่ งตอ่ เนื่ อง 8 วัน
ตามนโยบายการใชง้ านการรับสง่ ขอ
้ มูลอยา่ งเหมาะสมของเรี ยลมูฟ (Fair
Usage Policy) โดยผูใ้ ชบ
้ ริ การจะไดร้ ั บสิทธิใช้ 4G|3G|EDGE|GPRS
จาํ นวน 2.5 กิกะไบต(์ GB) ไดท
้ ่ีความเร็วสูงสุด 100
เมกะบิตตอ่ วินาทีสาํ หรับผูใ้ ชบ
้ ริ การ 4G หรื อ ความเร็วสูงสุด 42
เมกะบิตตอ่ วินาที สาํ หรับผูใ้ ชบ
้ ริ การ 3G
่
้ ใชง้ านไดต
หลังจากนัน
้ อ่ เนื องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตตอ่ วินาที (Kbps.)
และ WiFi ใชง้ านไดอ
้ ยา่ งตอ่ เนื่ อง 8 วัน
รวมถึงการใชง้ านอินเตอร์เน็ ตสาํ หรับแอพพลิเคชั ่น WeChat และ QQ
ฟรี เป็ นเวลา 8 วัน โดยไมห
่ ั กปริ มาณอินเตอร์เน็ ตที่ไดร้ ั บจากแพ็กเกจ
้ ว่ ั นที่จดทะเบียนเปิ ดใชบ
นับตังแต
้ ริ การ
้
สิทธิการใชบ
้ ริ การนี้ สาํ หรับใชง้ านภายในประเทศไทยเทา่ นัน
และไมร่ วมคา่ บริ การขา้ มแดนระหวา่ งประเทศ
Fair Usage Policy:
บริ ษัทสงวนสิทธิในการจัดการบริ หารเครื อขา่ ยตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐาน
คุณภาพของบริ การและเพื่อชว่ ยให้ผูใ้ ชบ
้ ริ การโดยรวมสามารถใชง้ านไดอ
้ ยา่ งมีประสิท
ธิภาพเชน
่ จาํ กัดหรื อลดความเร็วหรื อดาํ เนิ นการใดๆในการรับสง่ ขอ
้ มูลตา่ งๆการใชง้ าน
Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรื ออัพโหลดไฟลข์ นาดใหญ,่
หรื อการใชง้ านใดที่มีการรับสง่ ขอ
้ มูลในปริ มาณมากอยา่ งตอ่ เนื่ องหรื อที่มีผลตอ่ การใช้
บริ การหรื อเกิดความไมเ่ ป็ นธรรมกอ
้ ริ การอื่น
่ หรื ออาจกอ
่ ให้เกิดความเสียหายตอ่ ผูใ้ ชบ
และ/หรื อตอ่ เครื อขา่ ยหรื อการให้บริ การโดยรวมของบริ ษัท
คา่ บริ การสว่ นที่เกินจากอัตราเหมาจา่ ยตามขา้ งตน
้
่
้
จะคิดตามอัตราทีระบุในรายการสง่ เสริ มการขายหลักที่ผูใ้ ชบ
้ ริ การเลือกใชใ้ นขณะนัน
่ )
2. อัตราคา่ ใชบ
้ ริ การมีดังนี้ (ยังไมร่ วมภาษี มูลคา่ เพิม
บริ การ

คา่ บริ การ

โทรภายในประเทศ

0.99 บาท/นาที

4Gl3GlEDGElGPRS

1.5 บาท/เมกะไบต์

WiFi

1 บาท/นาที

SMS ภายในประเทศ

2 บาท/SMS

SMS ตา่ งประเทศ

5 บาท/SMS

MMS ภายในประเทศ

5 บาท/MMS

MMS ตา่ งประเทศ

9 บาท/MMS

3. เงื่อนไขการใชบ
้ ริ การ WiFi by TrueMove H
3.1.ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถใชเ้ ลขหมายโทรศั พทเ์ คลื่อนที่ทรู มูฟเอช ของผูใ้ ชบ
้ ริ การเป็ นชื่อ
user name และสามารถขอรับ password เพื่อใชบ
้ ริ การผา่ นหมายเลขดว่ นพิเศษ
่
USSD *871*4# โทรออก (ฟรี ) หรื อชอ่ งทางทีเรี ยลมูฟกาํ หนดให้
3.2.หากผูใ้ ชบ
้ ริ การลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ
password ใหมไ่ ดโ้ ดยติดตอ่ ทรู ฟเอช แคร์ 1331 หรื อผา่ นหมายเลขดว่ นพิเศษ
USSD *871*4# โทรออก (ฟรี ) หรื อชอ่ งทางที่เรี ยลมูฟกาํ หนดให้
4. การเชื่อมตอ่ WiFi by TrueMove H
4.1.การเชื่อมตอ่ โดยใช้ username และ password ผา่ นหน้าจอสาํ หรับ login
บนหน้าตา่ งอินเตอร์เน็ ต (internet browser) สามารถใชไ้ ดก
้ ั บเครื อขา่ ยสั ญญาณ
WiFi (SSID) “ .@TRUEWIFI “ หรื อ “ @TRUEWIFI”
4.2.การเชื่อมตอ่ อัตโนมัติ (Auto Login) แบบใช้ user name และ password
้ การในครัง้ แรกผูใ้ ชบ
เพื่อทาํ การติดตังบริ
้ ริ การตอ
้ งเลือกผา่ นเครื อขา่ ยสั ญญาณ WiFi
้
(SSID) “ .@truemoveH” เทา่ นัน
5. ในระหวา่ งการให้บริ การ
WiFi
by
TrueMove
H
Log
out
ลืม
หรื อไมไ่ ดใ้ ชบ
้ ริ การติดตอ่ กันเกิน 10 นาที ระบบจะทาํ การ log out ให้โดยอัตโนมัติ
6. Concurrent ในการเชื่อมตอ่ สั ญญาณ WiFI จะมีการใชง้ านผา่ นชื่อผูใ้ ชง้ านเดียวกันเพียง
้
1 คนตอ่ การใชง้ านอินเตอร์เน็ ตหรื อ WiFi ตอ่ ครัง้ นัน
7. อัตราคา่ บริ การสาํ หรับการโทรไปตา่ งประเทศผา่ นรหัส 006 และ 00600
ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถตรวจสอบอัตราคา่ บริ การไดจ้ าก www.truemove-h.com
8. สิทธิใดๆ
ตามที่ไดร้ ะบุไวใ้ นรายการสง่ เสริ มการขายนี้
ไมส
คืน
่ ามารถแลก
่
่
หรื อเปลียนเป็ นเงินสด
หรื อของอืนใดได้
้ ส
รวมตลอดทังไม
้ ว้ ย
่ ามารถโอนไปให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นใดไดด
9. หากผูใ้ ชบ
้ ริ การกระทาํ การอันเป็ นการอยา่ งใดอยา่ งหนึ่ งดังตอ่ ไปนี้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริ การตามสั ญญาไดท
้ ั นที
9.1.กระทาํ การฝ่าฝื นขอ
้ ริ การกระทาํ ผิดวัตถุประสงคแ์ หง่ สั ญญา
้ ห้ามในสั ญญา: หากผูใ้ ชบ
ให้ถือเป็ นการฝ่าฝื นขอ
้ ห้ามในสั ญญา
“วัตถุประสงคแ์ หง่ สั ญญา” :ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ ง
ก.

ใชบ
้ ริ การตามรายการสง่ เสริ มการขายนี้ เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจ
ริ ตตามวิธีการใช้
้
บริ การเยี่ยงปกติประเพณี ของบุุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทาํ เทา่ นัน
มิใชเ่ พื่อประโยชน์
หรื อสิง่ อื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้
และจะไมน
่ ําบริ การไปใชใ้ นเชิงพาณิ ชยห
์ รื อให้บริ การตอ่
ข. ไมใ่ ช้
ไมน
ไมด
หรื อไมก
่ ําบริ การมาใช้
่ ั ดแปลง
่ ระทาํ การใดๆ
ในเทคโนโลยีหรื อระบบหรื อสิง่ อื่นใดเพื่อเชื่อมตอ่ หรื อเกี่ยวขอ
้ ริ การ
้ งกับการใชบ
้
ดังกลา่ ว
รวมทังไมก
อันมีลักษณะ
่ ระทาํ การ
่
ี ธรรมหรื อเกิดความเสียหา
หรื อคาดหมายไดห
้ รื อเชือไดว้ า่ จะกอ
่ ให้เกิดการผิดศล
่
ยหรื อเกิดความไมเ่ ป็ นธรรมตอ่ บริ ษัทหรื อบุคคลอืนใด
้
ทังในทางตรงและทางอ
หรื อไมท
หรื อกอ
อ
้ ม
่ าํ การรบกวน
่ ความไมส
่ ะดวก
หรื อเป็ นอันตรายตอ่ เครื อขา่ ย
หรื อทาํ ให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครื อขา่ ยหรื อสว่ นใด ๆ ของเครื อขา่ ย
เกิดความขัดขอ
้ งไมเ่ ป็ นไปตามปกติ
10.2.
กระทาํ การที่มีเหตุผลอันเชื่อไดว้ า่ ผูใ้ ชบ
้ ริ การทุจริ ตหรื อมีการปลอมแปลงเอกสารในก
ารสมัครใชห
้ รื อรับ
ขอ
้ ริ การหรื อนําบริ การไปใชโ้ ดยผิ
้ เสนอของบริ การหรื อมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใชบ
ดกฎหมาย
เปลี่ยนแปลง
ระงับ
10.บริ ษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ ข
หรื อยกเลิกไดโ้ ดยไมต
หากมีขอ
คาํ สั ง่
้ งแจง้ ให้ทราบลว่ งหน้า
้ กาํ หนด
่ อ
หรื อนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ
้ งกาํ หนดให้มีการแกไ้ ข เปลี่ยนแปลง ระงับ
หรื อยกเลิกเงื่อนไขของบริ การนี้
่ ภาระในการดาํ เนิ นการของบริ ษัท
หรื อคาํ สั ง่ ดังกลา่ วเป็ นการเพิม
11.เวน
้ แตจ่ ะไดร้ ะบุไวโ้ ดยชั ดแจง้ เป็ นอยา่ งอื่น บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการแกไ้ ข เปลี่ยนแปลง
ระงับ หรื อยกเลิกขอ
้ ามความเหมาะสมโดยจะแจง้ ให้ทราบลว่ งหน้าอยา่ งน้อย
้ กาํ หนดนี้ ไดต
่
30 วันผา่ นทางชอ่ งทางทีบริ ษัทพิจารณาเห็นสมควร
่ เติมผา่ นทางชอ่ งทางดังนี้ ทรู มูฟ เอช แคร์โทร
12.ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถสอบถามขอ
้ มูลเพิม
1331 หรื อ ทาง Web site http://www.truemove-h.com

