Splash of Fun Together with Pokémon
“สงกรานต์ ปีนี.้ .. ทรูชวนสาดความสุข สนุกกับ Pokemon”
พบกับกิจกรรมมันส์ๆ และสิทธิพิเศษดีๆ มากมาย ตลอดทังเดื
้ อน เพื่อลูกค้ าทรู โดยเฉพาะกับสุข 3 ต่อ ตลอด
สงกรานต์นี ้

สุขที่ 1 โทรฟรี เล่น IG ฟรี ฟั งเพลงผ่านแอพ True ID ฟรี
- โทรฟรี ในเครือข่ ายไม่ อนั ้ 1 วัน (สาหรับลูกค้ าทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน)
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. เพียงเป็ นลูกค้ าทรูมฟู เอช รายเดือน แบบจดทะเบียนบุคคล ที่มสี ถานะเป็ น Active
2. ลูกค้ า 1 เบอร์ รับได้ 1 สิทธิเท่านัน้
วิธีรับสิทธิ์
กด *588# โทรออก รับสิทธิ์ได้ ทนั ที ระหว่างวันที่ 10-30 เม.ย. 2560
- โทรฟรี ในเครือข่ ายไม่ อนั ้ 1 วัน (สาหรับลูกค้ าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน)
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. เพียงเป็ นลูกค้ าทรูมฟู เอช บุคคลธรรมดา แบบเติมเงิน
2. จากัด 1 เบอร์ 1 สิทธิ ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ
วิธีรับสิทธิ์
กด *777# โทรออก รับสิทธิ์ได้ ทนั ที ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 2560
- เล่ น Instagram ฟรี 15 วัน
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. เพียงเป็ นลูกค้ าทรูมฟู เอช แบบรายเดือนและเติมเงิน
2. บริ การ Instagram เฉพาะใช้ บริ การผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่ผา่ น Application Instagram เท่านัน้
3. จากัด 1 สิทธิตอ่ 1 เบอร์ ทรูมฟู เอช
วิธีรับสิทธิ์
กด *900*333# โทรออก รับสิทธิ์ได้ ทนั ที ระหว่างวันที่ 10-24 เม.ย. 2560
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- ฟั งเพลง และดูหนังฟรี ต้ อนรับเทศกาลสงกรานต์ ผ่ านแอพทรู ไอดี
วิธีรับสิทธิ์
ดาวน์โหลดและสมัครแอปพลิเคชัน TrueID (ได้ ทงระบบปฏิ
ั้
บตั กิ าร iOS และ Andriod) ระหว่างวันที่ 10-16
เม.ย. 2560 ก็เพลิดเพลินกับแอนิเมชัน่ โปเกม่อน หนัง และความบันเทิงต้ อนรับเทศกาลสงกรานต์ ได้ ทนั ที

สุขที่ 2 รับฟรี Songkran Pokemon Gift
รับฟรี สินค้ า Songkran Gift ลิขสิทธิ์แท้ จากโปเกม่ อน
ได้ ที่ทรูช้อป และทรูสเพียร์ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เม.ย. 2560 โดยแบ่งเป็ น
1. เปิ ดเบอร์ หรื อสมัครบริ การ 499 บาท รับฟรี ! ซองกันน ้า
2. เปิ ดเบอร์ หรื อสมัครบริ การ 799 บาท รับฟรี ! ปื นฉีดน ้า
3. เปิ ดเบอร์ หรื อสมัครบริ การ 1299 บาท รับฟรี! กระเป๋ ากันน ้า
หมายเหตุ ของมีจานวนจากัด

สุขที่ 3
พบกับ Pikachu Splash Gang ที่จะมาสาดความสนุก ความชุ่มช่าให้ กบั คุณ ในมินิคอนเสิร์ตกับศิลปิ นมากมาย
และพบกิจกรรมสนุกๆให้ เล่นตลอดทังวั
้ น ในงาน M2F Presents Bangkok Songkran Festival 2017 ณ ลาน
ด้ านหน้ า Central World ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. 60
เพียงดาวน์โหลด แอพทรูไอดี รับสิทธิพิเศษมากมายในงาน
รายชื่อศิลปิ นในงาน
วันที่ 13/4/17 - Potato จัสติน ผ่องอาไพ และศิลปิ น AF The Voice
วันที่ 14/4/17 - วง Mild ศรัณย์ แอนนิ่ง และศิลปิ น AF The Voice
วันที่ 15/4/17 - AOF PONGSAK พริ ม้ จันทร์ ทิพย์ และศิลปิ น AF The Voice
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วันครอบครัว ลูกค้ าทรู รับฟรี ชุดสรงน ้า ได้ ที่ ทรูช้อป และทรูสเพียร์ ทัว่ ประเทศ ในวันที่ 13 เม.ย. 60 (ของมี
จานวนจากัด)
พิเศษจาก TrueYou ลูกค้ าทีม่ ี True Card เพียงใช้ True Point 20 คะแนน รับส่วนลด 50% ในการสินค้ าลิขสิทธ์
แท้ จากโปเกม่อน เฉพาะที่ทรู ช้ อป ที่รวมรายการ ระหว่างวันที่ 1-16 เม.ย. 60 เพียงกด *878*2309# โทรออก
รายชื่อร้ านที่ร่วมรายการ
1. ทรูช้อป เดอะ มอลล์ บางแค
2. ทรูช้อป เซ็นทรัล บางนา
3. ทรูช้อป แฟชัน่ ไอส์แลนด์
4. ทรูช้อป เซ็นทรัล แอร์ พอร์ ต พลาซ่า เชียงใหม่
5. ทรูช้อป เซ็นทรัล พระราม 2
6. ทรูมฟู ช้ อป เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้ า
7. ทรูช้อป เซ็นทรัล ลาดพร้ าว
8. ทรูช้อป เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
9. ทรูช้อป ซีพี ทาวเวอร์ สีลม
10. ทรูช้อป ไอทีมอลล์ ฟอร์ จนู ทาวน์
11. ทรูช้อป ใยแก้ ว
12. ทรูไลฟ์ สยามสแควร์ ซอย 3
13. ทรูมฟู สยามสแควร์ ซอย 2
14. ทรูช้อป ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต(เฮช)
15. ทรูช้อป เดอะมอลล์ ท่าพระ
16. ทรูช้อป สีลม คอมเพล็กซ์
17. ทรูช้อป เมกา บางนา
18. ทรูช้อป เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 4
19. ทรูช้อป สยามพารากอน
20. ทรูช้อป เทอร์ มินอล 21
21. ทรูช้อป ซีคอน บางแค
22. ทรูช้อป เซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่
23. ทรูช้อป เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่
24. ทรูช้อป เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
25. ทรูช้อป เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา
26. ทรูช้อป โรบินสัน เพชรบุรี
27. ทรูช้อป เอ็มควอเทียร์
28. ทรูช้อป เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง
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29. ทรูช้อป โรบินสัน บุรีรัมย์
30. ทรูช้อป เซ็นทรัล พลาซ่า เวสท์เกต
31. ทรูช้อป เซ็นทรัล เฟสติวลั อีสต์วิลล์
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี www.truecorp.co.th/truesplashtogether
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