เอกสารนีแ
) ก ้ไขล่าสุดเมือ
4 : 15 ตุลาคม 2562
ข้อกําหนดและเงือ
0 นไขรายการส่งเสริมการขาย 4G+ Max Speed Unlimited 399, 4G+ Max Speed Unlimited 499 และ 4G+
Max Speed Unlimited 599
1. รายการส่งเสริมการขายนี) สําหรับลูกค ้าปั จจุบันประเภทบุคคลธรรมดาทีเ4 ปลีย
4 นจากเติมเงินเป็ นรายเดือนของบริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์
4 จํากัด สําเร็จตัง) แต่วน
แซล คอมมิวนิเคชัน
ั ที4 18 ตุลาคม 2562 จนถึงว ันที0 31 ธ ันวาคม 2562 (หรือจนกว่าจะมีการแจ ้งเปลีย
4 นแปลงเป็ น
อย่างอืน
4 )โดยมีอายุการใช ้งานในระบบเติมเงินตัง) แต่ 180 วันขึน
) ไป และเลือกใช ้รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Max Speed Unlimited
399, 4G+ Max Speed Unlimited 499, และ 4G+ Max Speed Unlimited 599 ตามทีก
4 ําหนด
2. รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายขัน
) ตํ4ารายเดือน 50% สําหรับรายการส่งเสริมการขาย 4G+ Max Speed Unlimited 399, 4G+ Max
Speed Unlimited 499 และ 4G+ Max Speed Unlimited 599 นาน 12 เดือน (รอบบิล) โดยผู ้ใช ้บริการต ้องยอมรับข ้อตกลง
(สัญญา) ใช ้บริการต่อเนื4องในระบบรายเดือนไม่น ้อยกว่า 6 เดือน
3. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
4
1. รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Max Speed Unlimited 399
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
) ตํา4 รายเดือน 399 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี)
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 150 นาทีตอ
่ เดือน
(2) บริการ 4G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
เป็ นจํานวน 5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
) จะใช ้ได ้ไม่จํากัดปริมาณทีค
4 วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
0 เติม:
(1) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Ultimate สําหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
4 นที/4 แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(นับจากวันทีเ4 ริม
4
รับสิทธิครัง) แรก) ช่องรายการและเงือ
4 นไขการใช ้บริการ อาจเปลีย
4 นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
) เกมส์ ROV ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเ4 ป็ น
(2) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน
ไปตามข ้อกําหนดและเงือ
4 นไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
2.

รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Max Speed Unlimited 499
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
) ตํา4 รายเดือน 499 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี)
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 200 นาทีตอ
่ เดือน
(2) บริการ 4G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
เป็ นจํานวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
) จะใช ้ได ้ไม่จํากัดปริมาณทีค
4 วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
0 เติม:
(1) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Ultimate สําหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
4 นที/4 แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(นับจากวันทีเ4 ริม
4
รับสิทธิครัง) แรก) ช่องรายการและเงือ
4 นไขการใช ้บริการ อาจเปลีย
4 นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
) เกมส์ ROV ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเ4 ป็ น
(2) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน
ไปตามข ้อกําหนดและเงือ
4 นไขการใช ้งานของแต่ละบริการ

3.

รายการส่งเสริมการขาย 4G+ Max Speed Unlimited 599
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
) ตํา4 รายเดือน 599 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี)
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 300 นาทีตอ
่ เดือน
(2) บริการ 4G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
เป็ นจํานวน 16 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
) จะใช ้ได ้ไม่จํากัดปริมาณทีค
4 วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
0 เติม:
(1) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Ultimate สําหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
4 นที/4 แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(นับจากวันทีเ4 ริม
4
รับสิทธิครัง) แรก) ช่องรายการและเงือ
4 นไขการใช ้บริการ อาจเปลีย
4 นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
) เกมส์ ROV ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเ4 ป็ น
(2) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน
ไปตามข ้อกําหนดและเงือ
4 นไขการใช ้งานของแต่ละบริการ

Fair Usage Policy: เรียล มูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
4 รักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และ
เพือ
4 ช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จํากัด หรือ ลดความเร็วหรือดําเนินการใดๆ ในการรับส่งข ้อมูล
ต่างๆ การใช ้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช ้งานใดทีม
4 ก
ี าร
รับส่งข ้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนือ
4 ง หรือทีม
4 ผ
ี ลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม ก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อผู ้ใช ้
บริการอืน
4 และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให ้บริการโดยรวมของบริษัท
้ ริการ TrueID: สามารถใช ้บริการTrueID เฉพาะบริการภายในแอพพลิเคชัน
4 TrueID บนโทรศัพท์เคลือ
เงือ
0 นไขการใชบ
4 นทีห
4 รือ
4 TrueID ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชําระค่าใช ้
แท๊บเล็ต ในกรณีทผ
ี4 ู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
4 หรือลิงค์หรือการแชร์ทป
ี4 รากฏบนหน ้าแอพพลิเคชัน
บริการเพิม
4 เติม (ถ ้ามี)ตามอัตราทีร4 ะบุในแพ็กเกจทีผ
4 ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
) หรือหากในแพ็กเกจทีเ4 ลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้
คิดค่าบริการตามเงือ
4 นไขทีบ
4 ริษัทกําหนด

เอกสารนีแ
) ก ้ไขล่าสุดเมือ
4 : 15 ตุลาคม 2562
บริการทีร4 วมอยูใ่ นแพ็กเกจ TrueID ผู ้ใช ้สามารถใช ้งาน login และ logout สามารถใช ้บริการดูทวี ส
ี ตรีมมิง4 , หนัง, เพลง, บทความ ผ่านเมนู
Exclusive, Movie, TV, Soccer, Music, Sport, Travel, Food, Game, Men, Women และ Entertainment ไม่นับรวมในการใช ้งานใน
เมนู Privileges, Cloud และ Payment
้ ริการแอพพลิเคชน
0 ั เกม ROV: สามารถใช ้บริการแอพพลิเคชัน
) เกม ROV เฉพาะบริการภายในแอพพลิเคชัน
4 เกม ROV
ข้อจําก ัดการใชบ
4 เกม ROV ผู ้
บนโทรศัพทํเคลือ
4 นที4 หรือแท๊บเล็ต ในกรณีท ี4 ผู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
4 หรือลิงค์หรือการแชร์ทป
ี4 รากฏบนหน ้าแอพพลิเคชัน
ใช ้บริการจะต ้องชําระค่าใช ้บริการเพิม
4 เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร4 ะบุในแพ็คเกจทีผ
4 ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
) หรือหากในแพ็คเกจ
ทีเ4 ลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
4 นไขทีบ
4 ริษัทกําหนด
บริการทีร4 วมอยูใ่ นแพ็คเกจ ROV ผู ้ใช ้สามารถใช ้งาน login และ logout สามารถใช ้บริการเล่นเกม ROV ในโหมดปกติ โหมดจัดอันดับ
แคมป์ ฝึ ก เข ้าในการเมนูข ้อมูลผู ้เล่น ภารกิจรายวัน ร ้านค ้า ฮีโร่ รูน ไอเทม คลัง กิลด์ ส่งข ้อความ ของขวัญ ความสําเร็จ จดหมาย และเมนู
เพือ
4 น ค ้นหาเพือ
4 น ไม่นับรวมในการใช ้งานในเมนู Payment และ Banner ทีล
4 งิ ค์ออกนอกเกม
4. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
) ทีก
4 ารให ้บริการของ WiFi by TrueMove H ได ้ที4 www.truewifi.net
5. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
) ทีก
4 ารให ้บริการ 4G และอุปกรณ์ทรี4 องรับได ้ที4 www.truemove-h.com/4G
6. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิม
4 เติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
) ตํา4 รายเดือนในอัตรา ดังนี)
1. โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท คิดค่าบริการเป็ นรายนาที เศษของนาทีนับเป็ นหนึง4 นาที
) (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
2. บริการส่งข ้อความสัน
4 นทีท
4 ใี4 ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 3 บาท
3. บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
4 นทีทใี4 ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครัง) ละ 5 บาท
7. อัตราค่าใช ้บริการในข ้อ 2 และข ้อ 3 ทัง) หมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
4 นทีห
4 รือโทรศัพท์พน
ื) ฐานทีใ4 ช ้
และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามทีร4 ะบุไว ้เท่านัน
) ไม่รวมถึงค่าบริการอืน
4 ๆ เช่น
บริการดาวน์โหลดข ้อมูลเนือ
) หาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข ้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข ้ามแดนและบริการเสริ
มอืน
4 ๆ
8. อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นทัง) หมดยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
4
9. เงือ
4 นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
1. ผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกใช ้บริการผ่าน .@ truemoveH เท่านั น
)
2.

4 Username (09XXXXXXXX) และขอรับ
ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพท์เคลือ
4 นที4 ทรูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ
Password เพือ
4 ใช ้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ง Password ผ่านทาง SMS

3.

ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จํากัด (“ทรู
อินเทอร์เน็ ต”) หลังจากทีไ4 ด ้เริม
4 ใช ้บริการ ภายใน 1 ชัว4 โมงโดยอัตโนมัต ิ

4.

หากผู ้ใช ้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้ โดยติดต่อ ทรูมฟ
ู เอช แคร์ 1242
หรือผ่านช่องทางทีบ
4 ริษัท กําหนดให ้

5.

4 มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session
ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ ต มีความจําเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
Time Out) ทุก ๆ 90 นาที เพือ
4 ตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
) ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้
4 มต่อสัญญาณใหม่อก
บริการจะต ้องปิ ด และเปิ ดการเชือ
ี ครัง)

6.

ในกรณีทผ
ี4 ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทําการ Log Out
ให ้โดยอัตโนมัต ิ

7.

4 มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ตหรือ Wi-Fi ต่อครัง) เท่านัน
Concurrent ในการเชือ
)

10. สิทธิใด ๆ ตามทีร4 ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนีไ
) ม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
4 นเป็ นเงินสดหรือของอืน
4 ใดได ้ รวมตลอดทัง) ไม่สามารถโอน
ไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
4 ใดได ้ด ้วย
) (SMS) ทีม
11. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข ้อความสัน
4 ก
ี ารคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช ้
บริการเสริม BlackBerry ทัง) นี) จนกว่าจะมีการแจ ้งเปลีย
4 นแปลง
12. หากผู ้ใช ้บริการกระทําการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง4 ดังต่อไปนี) บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญาได ้ทันที
12.1 กระทําการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทําผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
4 สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธก
(ก.)
ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีเ) พือ
4 การสือ
ี ารใช ้ บริการเยีย
4 งปกติ
ประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว4 ไปทีจ
4 ะพึงกระทําเท่านัน
) มิใช่เพือ
4 ประโยชน์ หรือสิง4 อืน
4 ใดทีอ
4 าจถือเอาประโยชน์ได ้ และ
จะไม่นําบริการไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
4 มต่อหรือ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นําบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทําการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง4 อืน
4 ใดเพือ
4 เชือ
4 ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการ
เกีย
4 วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง) ไม่กระทําการ อันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือ เชือ
ผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอืน
4 ใด ทัง) ในทางตรงและทางอ ้อม
หรือไม่ทําการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทําให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของ
เครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
4 ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้หรือรับข ้อเสนอของบริการ
12.2 กระทําการทีม
4 เี หตุผลอันเชือ
หรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนํ าบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย

เอกสารนีแ
) ก ้ไขล่าสุดเมือ
4 : 15 ตุลาคม 2562

13. บริษัท ขอสงวนสิทธิทจ
ี4 ะแก ้ไข เปลีย
4 นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกําหนด คําสัง4 หรือนโยบายของ
หน่วยงานของรัฐทีเ4 กีย
4 วข ้องกําหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
4 นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
4 นไขของบริการนีห
) รือคําสัง4 ดังกล่าวเป็ นการเพิม
4 ภาระใน
การดําเนินการของบริษัท
14. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
4 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก ้ไขเปลีย
4 นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกําหนดนีไ
) ด ้ตามความเหมาะสม
โดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางทีบ
4 ริษัทพิจารณาเห็นสมควร
15. รายการส่งเสริมการขายนีม
) รี ะยะเวลา 12 เดือน นับตัง) แต่วน
ั ทีจ
4 ดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี)

