้ ับเครือ
ั
รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เพือ
่ ใชก
่ งโทรศพท์
True Smart 3.5 Hybrid
ื้ โทรศัพท์เคลือ
1. สิทธิพเิ ศษในรายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้ใช ้บริการ ทีซ
่ อ
่ นที่ True Smart 3.5 Hybrid พร ้อม
อุปกรณ์ (เรียกว่า ”เครือ
่ ง“) จากร ้าน 7-Eleven ในราคาพิเศษ 790 บาท (จากราคาปกติ 1,590 บาท) เมือ
่ เปิ ดใช ้
บริการเลขหมายใหม่ของ ทรูมฟ
ู เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือ บริษัท
่ จากัด (รวมเรียกว่า”บริษัทฯ“) สาหรับการรับสิทธิพเิ ศษดังกล่าว ในระหว่าง
ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
วันที่ 24 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2560
2. จากัดสิทธิ 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 3 สิทธิ ของเครือ
่ งพร ้อมแพ็กเกจ
3. เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ ของทรูมฟ
ู เอช จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู ใ้ ช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ
ดังต่อไปนี้
3.1 รับโบนัส 5 บาท สาหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่าย และ
่ ลแอพฯ ดังนี้ facebook และ line ฟรี 60 วัน
3.2 รับสิทธิเ์ ล่นโซเชีย
3.3 รับสิทธิใช ้ อัตราค่าใช ้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
3.3.1 โทรออกทุกเครือข่ายวินาทีละ 1.50 สตางค์ ตลอด 24 ชัว่ โมง คิดตามจริงเป็ นวินาที นาทีแรก 1 บาท
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
3.3.2 ส่งข ้อความสัน
3.3.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท
3.3.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1.99 บาท เศษของเมกะไบท์คด
ิ เป็ นหนึง่ เมกะไบท์ ความเร็วของ
การใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
3.3.5 Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
3.4 เมือ
่ มียอดการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ในแต่ละรอบ (รอบละ 30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ) รับสิทธิ
พิเศษเพิม
่ เติม ดังนี้
3.4.1 รับโบนัสเน็ ต 4G/3G/EDGE/GPRS ฟรี 1 กิกะไบท์ (ใช ้งานได ้นาน 7 วัน) นานสูงสุด 12 รอบ
ตรวจสอบยอดโบนัส เน็ ตคงเหลือ ได ้โดยกด *900# แล ้วโทรออก
3.4.2 ทัง้ นี้ หากรอบใดไม่มก
ี ารเติมเงินสะสมได ้ ตามจานวนทีก
่ าหนดข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้รับโบนัส
ของรอบนัน
้ ๆ
3.4.3 หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ หรือเปลีย
่ นจากระบบ
ิ้ สุดลง สิทธิในการรับ
เติมเงินเป็ นระบบรายเดือน หรือระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนีส
้ น
้ สุดลงทันที
โบนัสพิเศษของรอบถัดๆ ไปจะสิน
4. อัตราค่าใช ้บริการในรายการส่งเสริมการขาย โบนัสโทรและเน็ ต 3,600 บาท เดือนละ 300 บาท นาน 12 เดือน มี
ดังนี้
4.1 โทรออกทุกเครือข่าย นาทีละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นนาที
้ (SMS)ข ้อความละ 2 บาท
4.2 ส่งข ้อความสัน
4.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 2 บาท
4.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบต์ ความเร็วของการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั
พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
4.5 ตรวจสอบยอดคงเหลือได ้ที่ กด *510*11# แล ้วโทรออก (ไม่คด
ิ ค่าบริการ)
4.6 เมือ
่ ใช ้บริการจากแพ็กเกจโทรและเน็ ตจนหมด หรือใช ้บริการอืน
่ ๆ นอกจากทีก
่ าหนดข ้างต ้น จะคิดค่าใช ้
บริการตามรายการส่งเสริมการขายหลักทีผ
่ ู ้ใช ้บริการใช ้อยู่
5. อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 3 และ 4 สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ โทรศัพท์พน
ื้ ฐาน
ทีใ่ ช ้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านัน
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมาย
พิเศษการใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่งข ้อควา ม
บริการพิเศษและบริการเสริมอืน
่ ๆ
6. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ
7. บริการ 4G/3G สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามารถรองรับบริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ และจานวน
ผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้
8. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10,20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500 บาท
จะได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกันได ้สูงสุดไม่
เกิน 365 วัน
9. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ มต่อแบบอัตโนมัตผ
9.1 ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนือ
่ ง สามารถเชือ
ิ า่ นเครือข่าย .@ TrueMove Hผู ้ใช ้บริการมี
่
่
Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชัวโมง สามารถเชือมต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI
(หากไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
9.2 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต ”) มี

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

่ มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือ
ความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริ การจะต ้องปิ ด และ
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
เปิ ดการเชือ
ี ครัง้
9.3 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต
9.4 Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้
รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
ผู ้ใช ้บริการทีร่ ับสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต ้องใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ร่วมกับเลข
้งานดั
้บริ
หมายทีเ่ ปิ ดใช
งกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 12 เดือนต่อเนือ
่ งกัน นับตัง้ แต่เปิ ดใช การ หากผู ้ใช ้บริการ
้บริ
ต ้องการยกเลิกบริการก่อนกาหนด ผู ้ใช การจะต ้องชาระส่วนลดค่า เครือ
่ งคืนให ้แก่บริษัทฯ จนครบตามราคาตลาด
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตาม
หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
สัญญาได ้ทันที
12.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื น ข ้อ
ห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้
บริการเยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทา เท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใด
ทีอ
่ าจถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่
่ มต่อหรือเกีย
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทา การอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือ
่ ได ้ว่า จะก่อให ้เกิดการผิด ศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือ
เชือ
บุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตราย
ต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความ
ขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับ
12.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้อง แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่
หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของ
บริการนีห
้ รือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่าง
อืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถใชง้ านร่วมก ับบริการ All Together Bonus
รายการส่งเสริมการขายนีส
้ ามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
รายการส่งเสริมการขายนีอ
้ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขที่ บริษัทฯ กาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้
่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ
บริการที่ www.truemove-h.com และสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
True Call Centerโทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

้ ริการ Facebook, LINE
ข้อจาก ัดการใชบ
1. Facebook
1.1 สามารถใช ้บริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website www.facebook.com และหรือ/ m.facebook.com
และ หรือ/Application Facebook บนโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีท ี่ ผู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้
Link ทีป
่ รากฏบนหน ้า website m.facebook.com หรือ facebook แอพพลิเคชัน
บริการเพิม
่ เติม )ถ ้ามี( ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจทีผ
่ ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจที่
เลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้
ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อนเข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
1.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook ผู ้ใช ้บริการสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ได ้, ดู
รายละเอียดในหน ้า profile เช่น หน ้าwall, ข ้อมูลส่วนตัว และรูปภาพ, Update สถานะ, ซ่อนโพสต์จาก
Timeline, Like และ Unlike ข ้อความต่างๆ , comment ข ้อความต่างๆ และลบ Comment, ตัง้ ค่ารูปภาพเป็ น
่ ติดต่อในโทรศัพท์ หรือ ภาพพืน
ภาพของรายชือ
้ หลัง , อัพโหลดรูปภาพ, Tag บุคคลในรูปได ้, แก ้ไขความเป็ น
ส่วนตัวของรูปภาพ และสถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ นทัง้ wall, info, photo, ขอเพิม
่
เพือ
่ น และ ลบเพือ
่ นจากลิสต์, รับ add เพือ
่ นที่ request มา หรือปฏิเสธการรับเป็ นเพือ
่ น, ค ้นหาบุคคล จาก
menu search, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ น, โพสต์บน wall, ดูรูป และ Comment บนWall ของ
เพือ
่ น, อ่าน และสร ้าง event ของตนเอง, อ่าน Notes และเขียน Notes, อ่าน notification, สร ้าง page,
Groups สาหรับกลุม
่ เพือ
่ น และอ่านรายละเอียดต่างๆบน Group Page, ติดตาม หรือเลิกติดตาม Page, เปลีย
่ น

่ , บัญชีผู ้ใช ้, ความเป็ นส่วนตัว ต่างๆ ใน setting, สามารถรายงานโพสต์ และรูปภาพทีไ่ ม่
การตัง้ ค่าแอพลิเคชัน
เหมาะสม
2. Line
่ ไม่นับรวมในการใช ้ฟั งค์ชน
ั่ Free Call ผ่าน Line
2.1 สามารถใช ้บริการ Line เฉพาะบริการ Line แอพพลิเคชัน

่ บนโทรศัพท์เคลือ
แอพพลิเคชัน
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏบน
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริก ารเพิม
หน ้า Line แอพพลิเคชัน
่ เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจที่
ผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขที่
บริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อน
เข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
2.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Line ผู ้ใช ้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น line ด ้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือ
่ ใน
ลงทะเบียนด ้วย Email, สามารถแก ้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค ้นหาเพือ
่ นและเพิม
่ เพือ
่ นจากรายชือ
โทรศัพท์, QR Code, Shake it และค ้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Line, สร ้าง Group ใหม่ เพือ
่ แชทกัน
เป็ นกลุม
่ , เชิญเพือ
่ นเพือ
่ เข ้าร่วมสนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
่ ไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่งและรูป
ถ่ายจากอัลบัม
้ ภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับรูปภาพจากเพือ
่ น, สามารถส่งและรับวิดโี อ
จากแกลเลอรี่, สามารถถ่ายวิดโี อและส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับวิดโี อจากเพือ
่ น, สามารถโพสต์และแก ้ไขสถานะโปร
ไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพือ
่ นจากประวัตก
ิ ารสนทนา และลบทัง้ หมด ,
สามารถดู Timeline และดูโพสต์ตา่ งๆ ของเพือ
่ น, กด Like และ ส่งอีโมติคอ
่ นแสดงอารมณ์ และแสดงความ
คิดเห็นบนโพสต์, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชีผู ้ใช ้งานทีเ่ ป็ นทางการของ Line

้ ับเครือ
ั
รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เพือ
่ ใชก
่ งโทรศพท์
True Smart M1
ื้ โทรศัพท์เคลือ
1. สิทธิพเิ ศษในรายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้ใช ้บริการ ทีซ
่ อ
่ นที่ True Smart M1 พร ้อมอุปกรณ์
(เรียกว่า ”เครือ
่ ง“) จากร ้าน 7-Eleven ในราคาพิเศษ 1,990 บาท (จากราคาปกติ 4,890 บาท) เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการ
เลขหมายใหม่ของ ทรูมฟ
ู เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือ บริษัท ทรูมฟ
ู
่ จากัด (รวมเรียกว่า”บริษัทฯ“) สาหรับการรับสิทธิพเิ ศษดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 24
เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
กันยายนิ – 23 พฤศจิกายน 2560
2. จากัดสิทธิ 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 3 สิทธิ ของเครือ
่ งพร ้อมแพ็กเกจ
3. เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ ของทรูมฟ
ู เอช จากรายการส่งเสริม การขายนี้ ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ
ดังต่อไปนี้
3.1 รับโบนัส 5 บาท สาหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่าย และ
่ ลแอพฯ ดังนี้ facebook และ line ฟรี 60 วัน
3.2 รับสิทธิเ์ ล่นโซเชีย
3.3 รับสิทธิ เน็ ต 20 GB ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ใช ้ได ้นาน 30 วัน จานวนรอบทีไ่ ด ้รับสิทธิ 4 รอบ (รอบละ
30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ )
3.4 รับสิทธิใช ้ อัตราค่าใช ้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
3.4.1 โทรออกทุกเครือข่ายวินาทีละ 1.50 สตางค์ ตลอด 24 ชัว่ โมง คิดตามจริงเป็ นวินาที นาทีแรก 1 บาท
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
3.4.2 ส่งข ้อความสัน
3.4.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท
3.4.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1.99 บาท เศษของเมกะไบท์คด
ิ เป็ นหนึง่ เมกะไบท์ ความเร็วของ
การใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
3.4.5 Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
3.5 เมือ
่ มียอดการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ในแต่ละรอบ (รอบละ 30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ) รับสิทธิ
พิเศษเพิม
่ เติม ดังนี้
3.5.1 รับโบนัสเน็ ต 4G/3G/EDGE/GPRS ฟรี 1 กิกะไบท์ (ใช ้งานได ้นาน 7 วัน) นานสูงสุด 12 รอบ
ตรวจสอบยอดโบนัส เน็ ตคงเหลือ ได ้โดยกด *900# แล ้วโทรออก
3.5.2 ทัง้ นี้ หากรอบใดไม่มก
ี ารเติมเงินสะสมได ้ ตามจานวนทีก
่ าหนดข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้รับโบนัส
ของรอบนัน
้ ๆ
3.5.3 หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ หรือเปลีย
่ นจากระบบ
ิ้ สุดลง สิทธิในการรับโบนัส
เติมเงินเป็ นระบบรายเดือน หรือระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนีส
้ น
้ สุดลงทันที
พิเศษของรอบถัดๆ ไปจะสิน
4. อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 3 สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ โทรศัพท์พน
ื้ ฐานทีใ่ ช ้
หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านั ้ น ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ
การใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่งข ้อความบริกา ร
พิเศษและบริการเสริมอืน
่ ๆ
5. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ
6. บริการ 4G/3G สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามารถรองรับบริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ และจานวน
ผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้

7. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10,20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500 บาท
จะได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รั บวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกันได ้สูงสุดไม่
เกิน 365 วัน
8. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ มต่อแบบอัตโนมัตผ
8.1 ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนือ
่ ง สามารถเชือ
ิ า่ นเครือข่าย .@ TrueMove Hผู ้ใช ้บริการมี
่ มต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI
Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชัว่ โมง สามารถเชือ
(หากไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
8.2 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต ”) มี
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือ
ความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และ
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
เปิ ดการเชือ
ี ครั ้ง
8.3 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต
8.4 Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
9 สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้
รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
10 ผู ้ใช ้บริการทีร่ ับสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต ้องใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ร่วมกับเลข
หมายทีเ่ ปิ ดใช ้งานดังกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 12 เดือนต่อเนือ
่ งกัน นับตัง้ แต่เปิ ดใช ้บริการ หากผู ้ใช ้บริการ
ต ้องการยกเลิกบริการก่อนกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระส่วนลดค่า เครือ
่ งคืนให ้แก่บริษัทฯ จนครบตามราคาตลาด
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตาม
11 หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
สัญญาได ้ทันที
11.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื น ข ้อ
ห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้ บริการ
เยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทา เท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจ
ถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพื่ อ
่ มต่อหรือเกีย
่
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทา การอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
ได ้ว่า จะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอืน
่
ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่ สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย
หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไป
ตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับ
11.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพ ฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
12 บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่
หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่ อนไขของ
บริการนีห
้ รือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่าง
อืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
13 บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
14 รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถใชง้ านร่วมก ับบริการ All Together Bonus
15 รายการส่งเสริมการขายนีส
้ ามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
16 รายการส่งเสริมการขายนีอ
้ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขที่ บริษัทฯ กาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้
่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ
บริการที่ www.truemove-h.com และสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
True Call Centerโทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

้ ริการ Facebook, LINE
ข้อจาก ัดการใชบ
1. Facebook
1.1 สามารถใช ้บริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website www.facebook.com และหรือ/
m.facebook.com และ หรือ/Application Facebook บนโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีท ี่
ผู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏบนหน ้า website m.facebook.com หรือ facebook
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
แอพพลิเคชัน
่ เติม )ถ ้ามี( ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจทีผ
่ ู ้ใช ้บริการ
เลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ ไม่ ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัท
ฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อนเข ้า
ใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ

1.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook ผู ้ใช ้บริการสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ได ้, ดู
รายละเอียดในหน ้า profile เช่น หน ้าwall, ข ้อมูลส่วนตัว และรูปภาพ, Update สถานะ, ซ่อนโพสต์จาก
Timeline, Like และ Unlike ข ้อความต่างๆ , comment ข ้อความต่างๆ และลบ Comment, ตัง้ ค่ารูปภาพ
่ ติดต่อในโทรศัพท์ หรือ ภาพพืน
เป็ นภาพของรายชือ
้ หลัง , อัพโหลดรูปภาพ, Tag บุคคลในรูปได ้, แก ้ไข
ความเป็ นส่วนตัวของรูปภาพ และสถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ นทัง้ wall, info,
photo, ขอเพิม
่ เพือ
่ น และ ลบเพือ
่ นจากลิสต์, รับ add เพือ
่ นที่ request มา หรือปฏิเสธการรับเป็ นเพือ
่ น,
ค ้นหาบุคคล จาก menu search, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ น, โพสต์บน wall, ดูรูป และ
Comment บนWall ของเพือ
่ น, อ่าน และสร ้าง event ของตนเอง, อ่าน Notes และเขียน Notes, อ่าน
notification, สร ้าง page, Groups สาหรับกลุม
่ เพือ
่ น และอ่านรายละเอียดต่างๆบน Group Page, ติดตาม
่ , บัญชีผู ้ใช ้, ความเป็ นส่วนตัว ต่างๆ ใน setting,
หรือเลิกติดตาม Page, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าแอพลิเคชัน
สามารถรายงานโพสต์ และรูปภาพทีไ่ ม่เหมาะสม
2. Line
่ ไม่นับรวมในการใช ้ฟั งค์ชน
ั่ Free Call ผ่าน Line
2.1 สามารถใช ้บริการ Line เฉพาะบริการ Line แอพพลิเคชัน
่ บนโทรศัพท์เคลือ
แอพพลิเคชัน
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏบน
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
หน ้า Line แอพพลิเคชัน
่ เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจที่
ผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขที่
บริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อน
เข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
2.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Line ผู ้ใช ้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น line ด ้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือ
่ ใน
ลงทะเบียนด ้วย Email, สามารถแก ้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค ้นหาเพือ
่ นและเพิม
่ เพือ
่ นจากรายชือ
โทรศัพท์, QR Code, Shake it และค ้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Line, สร ้าง Group ใหม่ เพือ
่ แชทกัน
เป็ นกลุม
่ , เชิญเพือ
่ นเพือ
่ เข ้าร่วมสนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
่ ไอค่อนแสดงอารมณ์ใ นแชท, สามารถส่งและรูป
ถ่ายจากอัลบัม
้ ภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับรูปภาพจากเพือ
่ น, สามารถส่งและรับวิดโี อ
จากแกลเลอรี่, สามารถถ่ายวิดโี อและส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับวิดโี อจากเพือ
่ น, สามารถโพสต์และแก ้ไขสถานะโปร
ไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพือ
่ นจากประวั ตก
ิ ารสนทนา และลบทัง้ หมด,
สามารถดู Timeline และดูโพสต์ตา่ งๆ ของเพือ
่ น, กด Like และ ส่งอีโมติคอ
่ นแสดงอารมณ์ และแสดงความ
คิดเห็นบนโพสต์, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชีผู ้ใช ้งานทีเ่ ป็ นทางการของ Line

้ ับเครือ
ั
รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เพือ
่ ใชก
่ งโทรศพท์
True Super Hero
ื้ โทรศัพท์เคลือ
สิทธิพเิ ศษในรายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้ใช ้บริการ ทีซ
่ อ
่ นที่ True Super Hero พร ้อม
อุปกรณ์ (เรียกว่า ”เครือ
่ ง“) จากร ้าน 7-Eleven ในราคาพิเศษ 199 บาท (จากราคาปกติ 899 บาท) เมือ
่ เปิ ดใช ้
บริการเลขหมายใหม่ของ ทรูมฟ
ู เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือ
่ จากัด (รวมเรียกว่า”บริษัทฯ“) สาหรับการรับสิทธิพเิ ศษดังกล่าว
บริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2560
2.
จากัดสิทธิ 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 3 สิทธิ ของเครือ
่ งพร ้อมแพ็กเกจ
3. เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ ของทรูมฟ
ู เอช จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู ใ้ ช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ
ดังต่อไปนี้
3.1 รับโบนัส 5 บาท สาหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่าย และ
่ ลแอพฯ ดังนี้ facebook และ line ฟรี 60 วัน
3.2 รับสิทธิเ์ ล่นโซเชีย
3.3 รับสิทธิใช ้ อัตราค่าใช ้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
3.3.1 โทรออกทุกเครือข่ายวินาทีละ 1.50 สตางค์ ตลอด 24 ชัว่ โมง คิดตามจริงเป็ นวินาที นาทีแรก 1 บาท
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
3.3.2 ส่งข ้อความสัน
3.3.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท
3.3.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1.99 บาท เศษของเมกะไบท์คด
ิ เป็ นหนึง่ เมกะไบท์ ความเร็วของ
การใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
3.3.5 Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
3.4 เมือ
่ มียอดการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ในแต่ละรอบ (รอบละ 30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ) รับสิทธิ
พิเศษเพิม
่ เติม ดังนี้
3.4.1 รับโบนัสเน็ ต 4G/3G/EDGE/GPRS ฟรี 1 กิกะไบท์ (ใช ้งานได ้นาน 7 วัน) นานสูงสุด 12 รอบ
ตรวจสอบยอดโบนัส เน็ ตคงเหลือ ได ้โดยกด *900# แล ้วโทรออก
3.4.2 ทัง้ นี้ หากรอบใดไม่มก
ี ารเติมเงินสะสมได ้ ตามจานวนทีก
่ าหนดข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้รับโบนัส
ของรอบนัน
้ ๆ
3.4.3 หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ หรือเปลีย
่ นจากระบบ
ิ้ สุดลง สิทธิในการรับ
เติมเงินเป็ นระบบรายเดือน หรือระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนีส
้ น
้ สุดลงทันที
โบนัสพิเศษของรอบถัดๆ ไปจะสิน
1.

4. อัตราค่าใช ้บริการในรายการส่งเสริมการขาย โบนัสโทรและเน็ ต 1,200 บาท เดือนละ 100 บาท นาน 12 เดือน
มีดงั นี้
4.1 โทรออกทุกเครือข่าย นาทีละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นนาที
้ (SMS)ข ้อความละ 2 บาท
4.2 ส่งข ้อความสัน
4.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 2 บาท
4.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบต์ ความเร็วของการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่
ให ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
4.5 ตรวจสอบยอดคงเหลือได ้ที่ กด *510*11# แล ้วโทรออก (ไม่คด
ิ ค่าบริการ)
4.6 เมือ
่ ใช ้บริการจากแพ็กเกจโทรและเน็ ตจนหมด หรือใช ้บริการอืน
่ ๆ นอกจากทีก
่ าหนดข ้างต ้น จะคิดค่าใช ้
บริการตามรายการส่งเสริมการขายหลักทีผ
่ ู ้ใช ้บริการใช ้อยู่
5. อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 3 และ 4 สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ โทรศัพท์
พืน
้ ฐานทีใ่ ช ้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านัน
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยัง
เลขหมายพิเศษการใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการ
รับส่งข ้อความบริการพิเศษและบริการเสริมอืน
่ ๆ
6. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ
7. บริการ 4G/3G สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามารถรองรับบริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ และจานวน
ผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้
8. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10,20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500
้งาน
บาทจะได ้รับวันใช
50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกันได ้
สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
9. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ มต่อแบบอั ตโนมัตผ
9.1 ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนือ
่ ง สามารถเชือ
ิ า่ นเครือข่าย .@ TrueMove H
่ มต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI
ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชัว่ โมง สามารถเชือ
(หากไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
9.2 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต ”) มี
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือ
ความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
และเปิ ดการเชือ
ี ครั ้ง
9.3 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต
9.4 Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
10. สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้
รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
11. ผู ้ใช ้บริการทีร่ ับสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต ้องใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ร่วมกับ
เลขหมายทีเ่ ปิ ดใช ้งานดังกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 12 เดือนต่อเนือ
่ งกัน นับตัง้ แต่เปิ ดใช ้บริการ หาก
ผู ้ใช ้บริการต ้องการยกเลิกบริการก่อนกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระส่วนลดค่า เครือ
่ งคืนให ้แก่บริษัทฯ จนครบ
ตามราคาตลาด
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตาม
12. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
สัญญาได ้ทันที
12.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื น ข ้อ
ห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้ บริการ
เยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทา เท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจ
ถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่
่ มต่อหรือเกีย
่
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทา การอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
ได ้ว่า จะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอืน
่
ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย
หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไป
ตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ใ้ ช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับ
12.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
13. บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด
คาสัง่ หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไข

14.
15.
16.
17.

ของบริการนีห
้ รือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้ง
เป็ นอย่างอืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถใชง้ านร่วมก ับบริการ All Together Bonus
รายการส่งเสริมการขายนีส
้ ามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
รายการส่งเสริมการขายนีอ
้ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขที่ บริษัทฯ กาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อน
่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemoveเลือกใช ้บริการที่ www.truemove-h.com และสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
h.com/apn หรือ True Call Centerโทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

้ ริการ Facebook, LINE
ข้อจาก ัดการใชบ
1. Facebook
1.1. สามารถใช ้บริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website www.facebook.com และหรือ/
m.facebook.com และ หรือ/Application Facebook บนโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีท ี่ ผู ้ใช ้บริการ
่
ใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏบนหน ้า website m.facebook.com หรือ facebook แอพพลิเคชัน
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
่ เติม )ถ ้ามี( ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจทีผ
่ ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ
ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯกาหนด โดยจะมีการ
้บริ
้บริ
แสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช การยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช การก่อนเข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
้บริ
1.2. บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook ผู ้ใช การสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ได ้, ดู
รายละเอียดในหน ้า profile เช่น หน ้าwall, ข ้อมูลส่วนตัว และรูปภาพ, Update สถานะ, ซ่อนโพสต์จาก
Timeline, Like และ Unlike ข ้อความต่างๆ , comment ข ้อความต่างๆ และลบ Comment, ตัง้ ค่ารูปภาพเป็ น
่ ติดต่อในโทรศัพท์ หรือ ภาพพืน
ภาพของรายชือ
้ หลัง , อัพโหลดรูปภาพ, Tag บุคคลในรูปได ้, แก ้ไขความเป็ น
ส่วนตัวของรูปภาพ และสถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ นทัง้ wall, info, photo, ขอเพิม
่
เพือ
่ น และ ลบเพือ
่ นจากลิสต์, รับ add เพือ
่ นที่ request มา หรือปฏิเสธการรับเป็ นเพือ
่ น, ค ้นหาบุคคล จาก
menu search, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ น, โพสต์บน wall, ดูรูป และ Comment บนWall ของ
เพือ
่ น, อ่าน และสร ้าง event ของตนเอง, อ่าน Notes และเขียน Notes, อ่าน notification, สร ้าง page,
Groups สาหรับกลุม
่ เพือ
่ น และอ่านรายละเอียดต่างๆบน Group Page, ติดตาม หรือเลิกติดตาม Page, เปลีย
่ น
่ , บัญชีผู ้ใช ้, ความเป็ นส่วนตัว ต่างๆ ใน setting, สามารถรายงานโพสต์ และรูปภาพทีไ่ ม่
การตัง้ ค่าแอพลิเคชัน
เหมาะสม
2. Line
่ ไม่นับรวมในการใช ้ฟั งค์ชน
ั่ Free Call ผ่าน Line
2.1. สามารถใช ้บริการ Line เฉพาะบริการ Line แอพพลิเคชัน
่ บนโทรศัพท์เคลือ
แอพพลิเคชัน
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏบน
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
หน ้า Line แอพพลิเคชัน
่ เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจที่
ผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขที่
บริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อน
เข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
2.2. บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็ กเกจ Line ผู ้ใช ้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น line ด ้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือ
่ ใน
ลงทะเบียนด ้วย Email, สามารถแก ้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค ้นหาเพือ
่ นและเพิม
่ เพือ
่ นจากรายชือ
โทรศัพท์, QR Code, Shake it และค ้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Line, สร ้าง Group ใหม่ เพือ
่ แชทกัน
เป็ นกลุม
่ , เชิญเพือ
่ นเพือ
่ เข ้าร่วมสนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
่ ไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่งและรูป
ถ่ายจากอัลบัม
้ ภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับรูปภาพจากเพือ
่ น, สามารถส่งและรับวิดโี อ
จากแกลเลอรี่, สามารถถ่ายวิดโี อและส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับวิดโี อจากเพือ
่ น, สามารถโพสต์และแก ้ไขสถานะโปร
ไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพือ
่ นจากประวัตก
ิ ารสนทนา และลบทัง้ หมด ,
สามารถดู Timeline และดูโพสต์ตา่ งๆ ของเพือ
่ น, กด Like และ ส่งอีโมติคอ
่ นแสดงอารมณ์ และแสดงความ
คิดเห็นบนโพสต์, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชีผู ้ใช ้งานทีเ่ ป็ นทางการของ Line

้ ับเครือ
ั
รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เพือ
่ ใชก
่ งโทรศพท์
หน้าจอ 5.5”

True Smart OCTA
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ื้ โทรศัพท์เคลือ
สิทธิพเิ ศษในรายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้ใช ้บริการ ทีซ
่ อ
่ นที่ True Smart OCTA พร ้อม
อุปกรณ์ (เรียกว่า ”เครือ
่ ง“) จากร ้าน 7-Eleven ในราคาพิเศษ 2,990 บาท (จากราคาปกติ 4,990 บาท) เมือ
่ เปิ ดใช ้
บริการเลขหมายใหม่ของ ทรูมฟ
ู เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือ บริษัท
่ จากั ด (รวมเรียกว่า”บริษัทฯ“) สาหรับการรับสิทธิพเิ ศษดังกล่าว ในระหว่าง
ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
วันที่ 24 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2560
จากัดสิทธิ 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 3 สิทธิ ของเครือ
่ งพร ้อมแพ็กเกจ
เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ ของทรูมฟ
ู เอช จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู ใ้ ช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ
ดังต่อไปนี้
3.1 รับโบนัส 5 บาท สาหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่าย และ
่ ลแอพฯ ดังนี้ facebook และ line ฟรี 60 วัน
3.2 รับสิทธิเ์ ล่นโซเชีย
3.3 รับสิทธิ โทรในเครือข่ายไม่อน
ั ้ และ เน็ ตไม่อน
ั ้ ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ใช ้ได ้นาน 30 วัน จานวนรอบ
ทีไ่ ด ้รับสิทธิ 8 รอบ (รอบละ 30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ)
3.4 รับสิทธิใช ้ อัตราค่าใช ้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
3.4.1 โทรออกทุกเครือข่ายวินาทีละ 1.50 สตางค์ ตลอด 24 ชัว่ โมง คิดตามจริงเป็ นวินาที นาที
แรก 1 บาท
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
3.4.2 ส่งข ้อความสัน
3.4.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท
3.4.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1.99 บาท เศษของเมกะไบท์คด
ิ เป็ นหนึง่ เมกะไบท์
ความเร็วของการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์
ทีใ่ ช ้งาน
3.4.5 Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
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3.5 เมือ
่ มียอดการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ในแต่ละรอบ (รอบละ 30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ) รับ
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม ดังนี้
3.5.1 รับโบนัสเน็ ต 4G/3G/EDGE/GPRS ฟรี 1 กิกะไบท์ (ใช ้งานได ้นาน 7 วัน) นานสูงสุด 12
รอบ ตรวจสอบยอดโบนัส เน็ ตคงเหลือ ได ้โดยกด *900# แล ้วโทรออก
3.5.2 ทัง้ นี้ หากรอบใดไม่มก
ี ารเติมเงินสะสมได ้ ตามจานวนทีก
่ าหนดข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้รับ
โบนัส ของรอบนัน
้ ๆ
3.5.3 หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ หรือเปลีย
่ น
ิ้ สุดลง
จากระบบเติมเงินเป็ นระบบรายเดือน หรือระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนีส
้ น
้ สุดลงทันที
สิทธิในการรับโบนัสพิเศษของรอบถัดๆ ไปจะสิน
อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 3 สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ โทรศัพท์พน
ื้ ฐานทีใ่ ช ้
หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุ เท่านัน
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ
การใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่งข ้อความบริกา ร
พิเศษและบริการเสริมอืน
่ ๆ
ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ
บริการ 4G/3G สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามารถรองรับบริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ และจานวน
ผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้
รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10,20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500 บาท
จะได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกันได ้สูงสุดไม่
เกิน 365 วัน
เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ มต่อแบบอัตโนมัตผ
8.1 ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนือ
่ ง สามารถเชือ
ิ า่ นเครือข่าย .@ TrueMove Hผู ้ใช ้บริการมี
่ มต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI
Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชั่วโมง สามารถเชือ
(หากไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
8.2 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต ”) มี
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือ
ความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และ
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
เปิ ดการเชือ
ี ครัง้
8.3 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต
8.4 Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้
รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย

10 ผู ้ใช ้บริการทีร่ ับสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต ้องใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ร่วมกับเลข
หมายทีเ่ ปิ ดใช ้งานดังกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 12 เดือนต่อเนือ
่ งกัน นับ ตัง้ แต่เปิ ดใช ้บริการ หากผู ้ใช ้บริการ
ต ้องการยกเลิกบริการก่อนกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระส่วนลดค่า เครือ
่ งคืนให ้แก่บริษัทฯ จนครบตามราคาตลาด
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตาม
11 หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
สัญญาได ้ทันที
11.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื น ข ้อ
ห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้ บริการ
เยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทาเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจ
ถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่
่ มต่อหรือเกีย
่
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทา การอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
ได ้ว่า จะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอืน
่
ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย
หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไป
ตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับ
11.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
12 บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่
หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขข อง
บริการนีห
้ รือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่าง
อืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
13 บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
14 รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถใชง้ านร่วมก ับบริการ All Together Bonus
15 รายการส่งเสริมการขายนีส
้ ามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
16 รายการส่งเสริมการขายนีอ
้ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขที่ บริษัทฯ กาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้
่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ
บริการที่ www.truemove-h.com และสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
True Call Centerโทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

้ ริการ Facebook, LINE
ข้อจาก ัดการใชบ
1. Facebook
1.1 สามารถใช ้บริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website www.facebook.com และหรือ/ m.facebook.com
และ หรือ/Application Facebook บนโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีท ี่ ผู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้
Link ทีป
่ รากฏบนหน ้า website m.facebook.com หรือ facebook แอพพลิเคชัน
บริการเพิม
่ เติม )ถ ้ามี( ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจทีผ
่ ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจที่
เลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้
ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อนเข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
1.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook ผู ้ใช ้บริการสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ได ้, ดู
รายละเอียดในหน ้า profile เช่น หน ้าwall, ข ้อมูลส่วนตัว และรูปภาพ, Update สถานะ, ซ่อนโพสต์จาก
Timeline, Like และ Unlike ข ้อความต่างๆ , comment ข ้อความต่างๆ และลบ Comment, ตัง้ ค่ารูปภาพเป็ น
่ ติดต่อในโทรศัพท์ หรือ ภาพพืน
ภาพของรายชือ
้ หลัง , อัพโหลดรูปภาพ, Tag บุคคลในรูปได ้, แก ้ไขความเป็ น
ส่วนตัวของรูปภาพ และสถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ นทัง้ wall, info, photo, ขอเพิม
่
เพือ
่ น และ ลบเพือ
่ นจากลิสต์, รับ add เพือ
่ นที่ request มา หรือปฏิเสธการรับเป็ นเพือ
่ น, ค ้นหาบุคคล จาก menu
search, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ น, โพสต์บน wall, ดูรูป และ Comment บนWall ของเพือ
่ น, อ่าน
และสร ้าง event ของตนเอง, อ่าน Notes และเขียน Notes, อ่าน notification, สร ้าง page, Groups สาหรับกลุม
่
่ ,
เพือ
่ น และอ่านรายละเอียดต่างๆบน Group Page, ติดตาม หรือเลิกติดตาม Page, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าแอพลิเคชัน
บัญชีผู ้ใช ้, ความเป็ นส่วนตัว ต่างๆ ใน setting, สามารถรายงานโพสต์ และรูปภาพทีไ่ ม่เหมาะสม
2. Line
่ ไม่นับรวมในการใช ้ฟั งค์ชน
ั่ Free Call ผ่าน Line
2.1 สามารถใช ้บริการ Line เฉพาะบริการ Line แอพพลิเคชัน
่ บนโทรศัพท์เคลือ
แอพพลิเคชัน
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏบน
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
หน ้า Line แอพพลิเคชัน
่ เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจที่
ผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริ การตามเงือ
่ นไขที่
บริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อน
เข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
2.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Line ผู ้ใช ้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น line ด ้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือ
่ ใน
ลงทะเบียนด ้วย Email, สามารถแก ้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค ้นหาเพือ
่ นและเพิม
่ เพือ
่ นจากรายชือ

โทรศัพท์, QR Code, Shake it และค ้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Line, สร ้าง Group ใหม่ เพือ
่ แชทกัน
เป็ นกลุม
่ , เชิญเพือ
่ นเพือ
่ เข ้าร่วมสนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
่ ไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่งและรูป
ถ่ายจากอัลบัม
้ ภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับรูปภาพจากเพือ
่ น, สามารถส่งและรับวิดโี อ
จากแกลเลอรี่, สามารถถ่ายวิดโี อและส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับวิดโี อจากเพือ
่ น, สามารถโพสต์และแก ้ไขสถานะโปร
ไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพือ
่ นจากประวัตก
ิ ารสนทนา และลบทัง้ หมด,
สามารถดู Timeline และดูโพสต์ตา่ งๆ ของเพือ
่ น, กด Like และ ส่งอีโมติคอ
่ นแสดงอารมณ์ และแสดงความ
คิดเห็นบนโพสต์, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชีผู ้ใช ้งานทีเ่ ป็ นทางการของ Line
้ ับเครือ
ั
รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เพือ
่ ใชก
่ งโทรศพท์
True Smart 3.5”
ื้ โทรศัพท์เคลือ
1. สิทธิพเิ ศษในรายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้ใช ้บริการ ทีซ
่ อ
่ นที่ True Smart 3.5 นิว้ พร ้อม
อุปกรณ์ (เรียกว่า ”เครือ
่ ง“) จากร ้าน 7-Eleven ในราคาพิเศษ 199 บาท (จากราคาปกติ 1,390 บาท) เมือ
่ เปิ ด
ใช ้บริการเลขหมายใหม่ของ ทรูมฟ
ู เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือ
่ จากัด (รวมเรียกว่า”บริษัทฯ“) สาหรับการรับสิทธิพเิ ศษดังกล่าว
บริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2560
2. จากัดสิทธิ 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ ของเครือ
่ งพร ้อมแพ็กเกจ
3. เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ ของทรูมฟ
ู เอช จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู ใ้ ช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ
ดังต่อไปนี้
3.1 รับโบนัส 5 บาท สาหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่าย และ
่ ลแอพฯ ดังนี้ facebook และ line ฟรี 60 วัน
3.2 รับสิทธิเ์ ล่นโซเชีย
้
3.3 รับสิทธิใช อัตราค่าใช ้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
3.3.1 โทรออกทุกเครือข่ายวินาทีละ 1.50 สตางค์ ตลอด 24 ชัว่ โมง คิดตามจริงเป็ นวินาที นาที
แรก 1 บาท
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
3.3.2 ส่งข ้อความสัน
3.3.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท
3.3.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1.99 บาท เศษของเมกะไบท์คด
ิ เป็ นหนึง่ เมกะไบท์
ความเร็วของการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์
ทีใ่ ช ้งาน
3.3.5 Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
3.4 เมือ
่ มียอดการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ในแต่ละรอบ (รอบละ 30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ) รับ
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม ดังนี้
3.4.1 รับโบนัสเน็ ต 4G/3G/EDGE/GPRS ฟรี 1 กิกะไบท์ (ใช ้งานได ้นาน 7 วัน) นานสูงสุด 12 รอบ
ตรวจสอบยอดโบนัส เน็ ตคงเหลือ ได ้โดยกด *900# แล ้วโทรออก
3.4.2 ทัง้ นี้ หากรอบใดไม่มก
ี ารเติมเงินสะสมได ้ ตามจานวนทีก
่ าหนดข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้รับ
โบนัส ของรอบนัน
้ ๆ
3.4.3 หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ หรือเปลีย
่ น
ิ้ สุดลง
จากระบบเติมเงินเป็ นระบบรายเดือน หรือระยะเวลาของรายการส่ง เสริมการขายนีส
้ น
้ สุดลงทันที
สิทธิในการรับโบนัสพิเศษของรอบถัดๆ ไปจะสิน
4. อัตราค่าใช ้บริการในรายการส่งเสริมการขาย โบนัสโทรและเน็ ต 800 บาท เดือนละ 200 บาท นาน 4 เดือน มี
ดังนี้
5.1 โทรออกทุกเครือข่าย นาทีละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นนาที
้ (SMS)ข ้อความละ 2 บาท
5.2 ส่งข ้อความสัน
5.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 2 บาท
5.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบต์ ความเร็วของการใช ้งานขึน
้ อยู่
กับพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
5.5 ตรวจสอบยอดคงเหลือได ้ที่ กด *510*11# แล ้วโทรออก (ไม่คด
ิ ค่าบริการ)
5.6 เมือ
่ ใช ้บริการจากแพ็กเกจโทรและเน็ ตจนหมด หรือใช ้บริการอืน
่ ๆ นอกจากทีก
่ าหนดข ้างต ้น จะคิด
ค่าใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายหลักทีผ
่ ู ้ใช ้บริการใช ้อยู่
5. อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 3 และ 4 สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ โทรศัพท์
พืน
้ ฐานทีใ่ ช ้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านัน
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยัง
เลขหมายพิเศษการใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการ
รับส่งข ้อความบริการพิเศษและบริการเสริมอืน
่ ๆ
6. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ
7. บริการ 4G/3G สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามารถรองรับบริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ และ
จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้
8. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10,20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500
บาทจะได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกันได ้
สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
9. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
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่ มต่อแบบอัต โนมัตผ
9.1 ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนือ
่ ง สามารถเชือ
ิ า่ นเครือข่าย .@ TrueMove H
่ มต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI
ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชัว่ โมง สามารถเชือ
(หากไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
9.2 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต”) มี
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือ
ความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
และเปิ ดการเชือ
ี ครัง้
9.3 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต
9.4 Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
10. สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใด
ได ้ รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
11. ผู ้ใช ้บริการทีร่ ับสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต ้องใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ร่วมกับ
เลขหมายทีเ่ ปิ ดใช ้งานดังกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 12 เดือนต่อเนือ
่ งกัน นับตัง้ แต่เปิ ดใช ้บริการ หาก
ผู ้ใช ้บริการต ้องการยกเลิกบริการก่อนกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระส่วนลดค่า เครือ
่ งคืนให ้แก่บริษัทฯ จนครบ
ตามราคาตลาด
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตาม
12. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
สัญญาได ้ทันที
12.1
กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือ
เป็ นการฝ่ าฝื น ข ้อห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้
บริการเยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทา เท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่
อืน
่ ใดทีอ
่ าจถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นา บริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใด
่ มต่อหรือเกีย
เพือ
่ เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทา การอันมีลก
ั ษณะหรือ
่ ได ้ว่า จะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่
คาดหมายได ้หรือเชือ
เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อ
ความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่าย
หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร
12.2
กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ใช ้ หรือรับข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิด
กฎหมาย
ิ ธิทจ
บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้ า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่
หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของ
บริการนีห
้ รือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่าง
อืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถใชง้ านร่วมก ับบริการ All Together Bonus
รายการส่งเสริมการขายนีส
้ ามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
รายการส่งเสริมการขายนีอ
้ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขที่ บริษัทฯ กาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้
่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ
บริการที่ www.truemove-h.com และสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
True Call Centerโทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

้ ริการ Facebook, LINE
ข้อจาก ัดการใชบ
1. Facebook
1.1 สามารถใช ้บริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website www.facebook.com และหรือ/
m.facebook.com และ หรือ/Application Facebook บนโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีท ี่
ผู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏบนหน ้า website m.facebook.com หรือ facebook
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
แอพพลิเคชัน
่ เติม )ถ ้ามี( ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจทีผ
่ ู ้ใช ้บริการ
เลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัท
ฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อนเข า้
ใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
1.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook ผู ้ใช ้บริการสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ได ้, ดู
รายละเอียดในหน ้า profile เช่น หน ้าwall, ข ้อมูลส่วนตัว และรูปภาพ, Update สถานะ, ซ่อนโพสต์จาก

Timeline, Like และ Unlike ข ้อความต่างๆ , comment ข ้อความต่างๆ และลบ Comment, ตัง้ ค่ารูปภาพ
่ ติดต่อในโทรศัพท์ หรือ ภาพพืน
เป็ นภาพของรายชือ
้ หลัง , อัพโหลดรูปภาพ, Tag บุคคลในรูปได ้, แก ้ไข
ความเป็ นส่วนตัวของรูปภาพ และสถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ นทัง้ wall, info,
photo, ขอเพิม
่ เพือ
่ น และ ลบเพือ
่ นจากลิสต์, รับ add เพือ
่ นที่ request มา หรือปฏิเสธการรับเป็ นเพือ
่ น,
ค ้นหาบุคคล จาก menu search, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ น, โพสต์บน wall, ดูรูป และ
Comment บนWall ของเพือ
่ น, อ่าน และสร ้าง event ของตนเอง, อ่าน Notes และเขียน Notes, อ่าน
notification, สร ้าง page, Groups สาหรับกลุม
่ เพือ
่ น และอ่านรายละเอียดต่างๆบน Group Page, ติดตาม
่ , บัญชีผู ้ใช ้, ความเป็ นส่วนตัว ต่างๆ ใน setting,
หรือเลิกติดตาม Page, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าแอพลิเคชัน
สามารถรายงานโพสต์ และรูปภาพทีไ่ ม่เหมาะสม
2 Line
่ ไม่นับรวมในการใช ้ฟั งค์ชน
ั่ Free Call ผ่าน Line
2.1 สามารถใช ้บริการ Line เฉพาะบริการ Line แอพพลิเคชัน
่ บนโทรศัพท์เคลือ
แอพพลิเคชัน
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏบน
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
หน ้า Line แอพพลิเคชัน
่ เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจที่
ผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขที่
บริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อน
เข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
2.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Line ผู ้ใช ้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น line ด ้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือ
่ ใน
ลงทะเบียนด ้วย Email, สามารถแก ้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค ้นหาเพือ
่ นและเพิม
่ เพือ
่ นจากรายชือ
โทรศัพท์, QR Code, Shake it และค ้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Line, สร ้าง Group ใหม่ เพือ
่ แชทกัน
เป็ นกลุม
่ , เชิญเพือ
่ นเพือ
่ เข ้าร่วมสนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
่ ไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่งและรูป
ถ่ายจากอัลบัม
้ ภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับรูปภาพจากเพือ
่ น, สามารถส่งและรับวิดโี อ
จากแกลเลอรี่, สามารถถ่ายวิดโี อและส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับวิดโี อจากเพือ
่ น, สามารถโพสต์และแก ้ไขสถานะโปร
ไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพือ
่ นจากประวัตก
ิ ารสนทนา และลบทัง้ หมด ,
สามารถดู Timeline และดูโพสต์ตา่ งๆ ของเพือ
่ น, กด Like และ ส่งอีโมติคอ
่ นแสดงอารมณ์ และแสดงความ
คิดเห็นบนโพสต์, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชีผู ้ใช ้งานทีเ่ ป็ นทางการของ Line

้ ับเครือ
ั
รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เพือ
่ ใชก
่ งโทรศพท์
True Smart Max 4G 5”
ื้ โทรศัพท์เคลือ
สิทธิพเิ ศษในรายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้ใช ้บริการ ทีซ
่ อ
่ นที่ True Smart Max 4G 5 นิว้
พร ้อมอุปกรณ์ (เรียกว่า ”เครือ
่ ง“) จากร ้าน 7-Eleven ในราคาพิเศษ 1,690 บาท (จากราคาปกติ 2,990 บาท) เมือ
่
เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ของ ทรูมฟ
ู เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือ
่ จากัด (รวมเรียกว่า”บริษัทฯ“) สาหรับการรับสิทธิพเิ ศษดังกล่าว ใน
บริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2560
2 จากัดสิทธิ 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 3 สิทธิ ของเครือ
่ งพร ้อมแพ็กเกจ
3 เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ ของทรูมฟ
ู เอช จากรายการส่งเสริ มการขายนี้ ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ
ดังต่อไปนี้
3.1 รับโบนัส 5 บาท สาหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่าย และ
่ ลแอพฯ ดังนี้ facebook และ line ฟรี 60 วัน
3.2 รับสิทธิเ์ ล่นโซเชีย
3.3 รับสิทธิใช ้ อัตราค่าใช ้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
3.3.1 โทรออกทุกเครือข่ายวินาทีละ 1.50 สตางค์ ตลอด 24 ชัว่ โมง คิดตามจริงเป็ นวินาที นาทีแรก 1
บาท
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
3.3.2 ส่งข ้อความสัน
3.3.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท
3.3.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1.99 บาท เศษของเมกะไบท์คด
ิ เป็ นหนึง่ เมกะไบท์ ความเร็ว
ของการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
3.3.5 Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
3.4 เมือ
่ มียอดการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ในแต่ละรอบ (รอบละ 30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ) รับสิทธิ
พิเศษเพิม
่ เติม ดังนี้
3.4.1 รับโบนัสเน็ ต 4G/3G/EDGE/GPRS ฟรี 1 กิกะไบท์ (ใช ้งานได ้นาน 7 วัน) นานสูงสุด 12 รอบ
ตรวจสอบยอดโบนัส เน็ ตคงเหลือ ได ้โดยกด *900# แล ้วโทรออก
3.4.2 ทัง้ นี้ หากรอบใดไม่มก
ี ารเติมเงินสะสมได ้ ตามจานวนทีก
่ าหนดข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้รับ
โบนัส ของรอบนัน
้ ๆ
3.4.3 หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ หรือเปลีย
่ นจาก
ิ้ สุดลง สิทธิใน
ระบบเติมเงินเป็ นระบบรายเดือน หรือระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนีส
้ น
้ สุดลงทันที
การรับโบนัสพิเศษของรอบถัดๆ ไปจะสิน
4 อัตราค่าใช ้บริการในรายการส่งเสริมการขาย โบนัสโทรและเน็ ต 6,800 บาท เดือนละ 1,700 บาท นาน 4 เดือน มี
ดังนี้
4.1 โทรออกทุกเครือข่าย นาทีละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นนาที
1

้ (SMS)ข ้อความละ 2 บาท
4.2 ส่งข ้อความสัน
4.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 2 บาท
4.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบต์ ความเร็วของการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่
ให ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
4.5 ตรวจสอบยอดคงเหลือได ้ที่ กด *510*11# แล ้วโทรออก (ไม่คด
ิ ค่าบริการ)
4.6 เมือ
่ ใช ้บริการจากแพ็กเกจโทรและเน็ ตจนหมด หรือใช ้บริการอืน
่ ๆ นอกจากทีก
่ าหนดข ้างต ้น จะคิดค่าใช ้บริการ
ตามรายการส่งเสริมการขายหลักทีผ
่ ู ้ใช ้บริการใช ้อยู่
5 อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 3 และ 4 สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ โทรศัพท์พน
ื้ ฐานทีใ่ ช ้
หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านัน
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษการ
ใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่งข ้อความบริกา รพิเศษ
และบริการเสริมอืน
่ ๆ
6 ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ
7 บริการ 4G/3G สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามา รถรองรับบริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการและจานวน
ผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้
8 รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10,20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500 บาทจะ
ได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกันได ้สูงสุดไม่เกิน
365 วัน
9 เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ มต่อแบบอัตโนมัตผ
9.1 ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนือ
่ ง สามารถเชือ
ิ า่ นเครือข่าย .@ TrueMove H
่ มต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI
ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชัว่ โมง สามารถเชือ
(หากไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
9.2 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต ”) มี
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือ
ความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
และเปิ ดการเชือ
ี ครัง้
9.3 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต
9.4 Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
10 สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้ รวม
ตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิ ตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
11 ผู ้ใช ้บริการทีร่ ับสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต ้องใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ร่วมกับเลขหมาย
ทีเ่ ปิ ดใช ้งานดังกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 12 เดือนต่อเนือ
่ งกัน นับตัง้ แต่เปิ ดใช ้บริการ หากผู ้ใช ้บริการต ้องการ
ยกเลิกบริการก่อนกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระส่วนลดค่า เครือ
่ งคืนให ้แก่บริษัทฯ จนครบตามราคาตลาด
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญา
12 หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
ได ้ทันที
12.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื น ข ้อ
ห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้ บริการ
เยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทา เท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจ
ถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่
่ มต่อหรือเกีย
่
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่ กระทาการอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
ได ้ว่า จะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอืน
่
ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย
หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไป
ตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับ
12.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
13 บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่
หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนี้
หรือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
14 บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
15 รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถใชง้ านร่วมก ับบริการ All Together Bonus
16 รายการส่งเสริมการขายนีส
้ ามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

17 รายการส่งเสริมการขายนีอ
้ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขที่ บริษัทฯ กาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้
่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ True
บริการที่ www.truemove-h.com และสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
Call Centerโทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

้ ริการ Facebook, LINE
ข้อจาก ัดการใชบ
1. Facebook
1.1. สามารถใช ้บริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website www.facebook.com และหรือ/
m.facebook.com และ หรือ/Application Facebook บนโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีท ี่
ผู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏบนหน ้า website m.facebook.com หรือ facebook
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
แอพพลิเคชัน
่ เติม )ถ ้ามี( ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจทีผ
่ ู ้ใช ้บริการ
เลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ
กาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อนเข ้าใช ้
บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
1.2. บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook ผู ้ใช ้บริการสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ได ้, ดู
รายละเอียดในหน ้า profile เช่น หน ้าwall, ข ้อมูลส่วนตัว และรูปภาพ, Update สถานะ, ซ่อนโพสต์จาก
Timeline, Like และ Unlike ข ้อความต่างๆ , comment ข ้อความต่างๆ และลบ Comment, ตัง้ ค่ารูปภาพเป็ น
่ ติดต่อในโทรศัพท์ หรือ ภาพพืน
ภาพของรายชือ
้ หลัง , อัพโหลดรูปภาพ, Tag บุคคลในรูปได ้, แก ้ไขความเป็ น
ส่วนตัวของรูปภาพ และสถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ นทัง้ wall, info, photo, ขอเพิม
่
เพือ
่ น และ ลบเพือ
่ นจากลิสต์, รับ add เพือ
่ นที่ request มา หรือปฏิเสธการรับเป็ นเพือ
่ น, ค ้นหาบุคคล จาก
menu search, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ น, โพสต์บน wall, ดูรูป และ Comment บนWall ของ
เพือ
่ น, อ่าน และสร ้าง event ของตนเอง, อ่าน Notes และเขียน Notes, อ่าน notification, สร ้าง page,
Groups สาหรับกลุม
่ เพือ
่ น และอ่านรายละเอียดต่างๆบน Group Page, ติดตาม หรือเลิกติดตาม Page,
่ , บัญชีผู ้ใช ้, ความเป็ นส่วนตัว ต่างๆ ใน setting, สามารถรายงานโพสต์ และ
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าแอพลิเคชัน
รูปภาพทีไ่ ม่เหมาะสม
2. Line
่ ไม่นับรวมในการใช ้ฟั งค์ชน
ั่ Free Call ผ่าน Line
2.1. สามารถใช ้บริการ Line เฉพาะบริการ Line แอพพลิเคชัน
่ บนโทรศัพท์เคลือ
แอพพลิเคชัน
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏบน
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
หน ้า Line แอพพลิเคชัน
่ เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจที่
ผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขที่
บริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อน
เข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
2.2. บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Line ผู ้ใช ้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น line ด ้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือ
่ ใน
ลงทะเบียนด ้วย Email, สามารถแก ้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค ้นหาเพือ
่ นและเพิม
่ เพือ
่ นจากรายชือ
โทรศัพท์, QR Code, Shake it และค ้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Line, สร ้าง Group ใหม่ เพือ
่ แชทกัน
เป็ นกลุม
่ , เชิญเพือ
่ นเพือ
่ เข ้าร่วมสนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
่ ไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่งและรูป
ถ่ายจากอัลบัม
้ ภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับรูปภาพจากเพือ
่ น, สามารถส่งและรับวิดโี อ
จากแกลเลอรี่, สามารถถ่ายวิดโี อและส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับวิดโี อจากเพือ
่ น, สามารถโพสต์และแก ้ไขสถานะโปร
ไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพือ
่ นจากประวัตก
ิ ารสนทนา และลบทัง้ หมด ,
สามารถดู Timeline และดูโพสต์ต่างๆ ของเพือ
่ น, กด Like และ ส่งอีโมติคอ
่ นแสดงอารมณ์ และแสดงความ
คิดเห็นบนโพสต์, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชีผู ้ใช ้งานทีเ่ ป็ นทางการของ Line

้ ับเครือ
ั
รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เพือ
่ ใชก
่ งโทรศพท์
True Smart Max 4G 4”
ื้ โทรศัพท์เคลือ
1. สิทธิพเิ ศษในรายการส่งเสริมก ารขายนีส
้ าหรับผู ้ใช ้บริการ ทีซ
่ อ
่ นที่ True Smart Max 4G พร ้อม
อุปกรณ์ (เรียกว่า ” เครือ
่ ง“) จากร ้าน 7-Eleven ในราคาพิเศษ 90 บาท (จากราคาปกติ 1,790 บาท) เมือ
่ เปิ ดใช ้
บริการเลขหมายใหม่ ของ ทรูมฟ
ู เอช ในระบบเติ มเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือ บริษัท

่ จากัด (รวมเรียกว่า ” บริษัทฯ“) พร ้อมซือ
้ แพ็กเกจ 800 บาท สาหรับการรับ
ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
สิทธิพเิ ศษดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2560
2. จากัดสิทธิ 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 3 สิทธิ ของเครือ
่ งพร ้อมแพ็กเกจ
3. เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ ของทรูมฟ
ู เอช จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ
ดังต่อไปนี้
3.1. รับโบนัส 5 บาท สาหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่าย และ
่ ลแอพฯ ดังนี้ facebook และ line ฟรี 60 วัน
3.2. รับสิทธิเ์ ล่นโซเชีย
3.3. รับสิทธิใช ้ อัตราค่าใช ้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
3.3.1. โทรออกทุกเครือข่ายวินาทีละ 1.50 สตางค์ ตลอด 24 ชัว่ โมง คิดตามจริงเป็ นวินาที นาทีแรก 1 บาท
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
3.3.2. ส่งข ้อความสัน
3.3.3. ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท
3.3.4. 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1.99 บาท เศษของเมกะไบท์คด
ิ เป็ นหนึง่ เมกะไบท์ ความเร็วของ
การใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
3.3.5. Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
3.4. เมือ
่ มียอดการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ในแต่ละรอบ (รอบละ 30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ) รับสิทธิ
พิเศษเพิม
่ เติม ดังนี้
3.4.1. รับโบนัสเน็ ต 4G/3G/EDGE/GPRS ฟรี 1 กิกะไบท์ (ใช ้งานได ้นาน 7 วัน) นานสูงสุด 12 รอบ
ตรวจสอบยอดโบนัส เน็ ตคงเหลือ ได ้โดยกด *900# แล ้วโทรออก
3.4.2. ทัง้ นี้ หากรอบใดไม่มก
ี ารเติมเงินสะสมได ้ ตามจานวนทีก
่ าหนดข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้รับโบนัส
ของรอบนัน
้ ๆ
3.4.3. หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ หรือเปลีย
่ นจากระบบ
ิ้ สุดลง สิ ทธิในการรับโบนัส
เติมเงินเป็ นระบบรายเดือน หรือระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนีส
้ น
้ สุดลงทันที
พิเศษของรอบถัดๆ ไปจะสิน
4. อัตราค่าใช ้บริการในรายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจ โทรและเน็ ต 800 บาท รับโบนัสโทรและเน็ ต 4,000 บาท
ใช ้ได ้ นาน 120 วัน มีดงั นี้
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

โทรออกทุกเครือข่าย นาทีละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นนาที
้ (SMS)ข ้อความละ 2 บาท
ส่งข ้อความสัน
ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 2 บาท
4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบต์ ความเร็วของการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่
ให ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
4.5. ตรวจสอบยอดคงเหลือได ้ที่ กด *510*11# แล ้วโทรออก (ไม่คด
ิ ค่าบริการ)
4.6. เมือ
่ ใช ้บริการจากแพ็กเกจโทรและเน็ ตจนหมด หรือใช ้บริการอืน
่ ๆ นอกจากทีก
่ าหนดข ้างต ้น จะคิดค่าใช ้
บริการตามรายการส่งเสริมการขายหลักทีผ
่ ู ้ใช ้บริการใช ้อยู่
5. อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 3 และ 4 สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ โทรศัพท์พน
ื้ ฐาน
ทีใ่ ช ้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านัน
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมาย
พิเศษการใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่งข ้อความ
บริการพิเศษและบริการเสริมอืน
่ ๆ
6. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ
7. บริการ 4G/3G สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามารถรองรับบริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ และจานวน
ผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้
8. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10,20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500 บาท
จะได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกันได ้สูงสุดไม่
เกิน 365 วัน
9. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ มต่อแบบอั ตโนมัตผ
9.1. ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนือ
่ ง สามารถเชือ
ิ า่ นเครือข่าย .@ TrueMove H
่ มต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI
ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชัว่ โมง สามารถเชือ
(หากไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
9.2. ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต ”) มี
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือ
ความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
และเปิ ดการเชือ
ี ครัง้
9.3. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต
9.4. Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้

10. สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้
รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
11. ผู ้ใช ้บริการทีร่ ับสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต ้องใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ร่วมกับ เลข
หมายทีเ่ ปิ ดใช ้งานดังกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 12 เดือนต่อเนือ
่ งกัน นับตัง้ แต่เปิ ดใช ้บริการ หากผู ้ใช ้บริการ
ต ้องการยกเลิกบริการก่อนกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระส่วนลดค่า เครือ
่ งคืนให ้แก่บริษัทฯ จนครบตามราคาตลาด
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตาม
12. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่ างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
สัญญาได ้ทันที
12.1.กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื น ข ้อ
ห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้ บริการ
เยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทา เท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจ
ถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่
่ มต่อหรือเกีย
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทา การอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือ
่ ได ้ว่า จะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือ
เชือ
บุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อ
เครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความ
ขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุ จริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับ
12.2.กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
13. บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่
หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของ
บริการนีห
้ รือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่าง
อืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
14. บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนี้ ได ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
15. รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถใชง้ านร่วมก ับบริการ All Together Bonus
16. รายการส่งเสริมการขายนีส
้ ามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
17. รายการส่งเสริมการขายนี้อยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขที่ บริษัทฯ กาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้
่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ
บริการที่ www.truemove-h.com และสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
True Call Centerโทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

้ ริการ Facebook, LINE
ข้อจาก ัดการใชบ
1. Facebook
1.1. สามารถใช ้บริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website www.facebook.com และหรือ/ m.facebook.com
และ หรือ/Application Facebook บนโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีท ี่ ผู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระ
หรือ Link ทีป
่ รากฏบนหน ้า website m.facebook.com หรือ facebook แอพพลิเคชัน
ค่าใช ้บริการเพิม
่ เติม )ถ ้ามี( ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจที่ผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากใน
แพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือน
เพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อนเข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
1.2. บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook ผู ้ใช ้บริการสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ได ้, ดู
รายละเอียดในหน ้า profile เช่น หน ้าwall, ข ้อมูลส่วนตัว และรูปภาพ, Update สถานะ, ซ่อนโพสต์จาก
Timeline, Like และ Unlike ข ้อความต่างๆ , comment ข ้อความต่างๆ และลบ Comment, ตัง้ ค่ารูปภาพเป็ น
่ ติดต่อในโทรศัพท์ หรือ ภาพพืน
ภาพของรายชือ
้ หลัง , อัพโหลดรูปภาพ, Tag บุคคลในรูปได ้, แก ้ไขความเป็ น
ส่วนตัวของรูปภาพ และสถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ นทัง้ wall, info, photo, ขอเพิม
่
เพือ
่ น และ ลบเพือ
่ นจากลิสต์, รับ add เพือ
่ นที่ request มา หรือปฏิเสธการรับเป็ นเพือ
่ น, ค ้นหาบุคคล จาก
menu search, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ น, โพสต์บน wall, ดูรูป และ Comment บนWall ของ
เพือ
่ น, อ่าน และสร ้าง event ของตนเอง, อ่าน Notes และเขียน Notes, อ่าน notification, สร ้าง page,
Groups สาหรับกลุม
่ เพือ
่ น และอ่านรายละเอียดต่างๆบน Group Page, ติดตาม หรือเลิกติดตาม Page, เปลีย
่ น
่ , บัญชีผู ้ใช ้, ความเป็ นส่วนตัว ต่างๆ ใน setting, สามารถรายงานโพสต์ และรูปภาพทีไ่ ม่
การตัง้ ค่าแอพลิเคชัน
เหมาะสม
2. Line
่ ไม่นับรวมในการใช ้ฟั งค์ชน
ั่ Free Call ผ่าน Line
2.1 สามารถใช ้บริการ Line เฉพาะบริการ Line แอพพลิเคชัน
่ บนโทรศัพท์เคลือ
แอพพลิเคชัน
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏบน
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
หน ้า Line แอพพลิเคชัน
่ เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจที่
ผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขที่

บริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อน
เข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
2.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Line ผู ้ใช ้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น line ด ้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือ
่ ใน
ลงทะเบียนด ้วย Email, สามารถแก ้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค ้นหาเพือ
่ นและเพิม
่ เพือ
่ นจากรายชือ
โทรศัพท์, QR Code, Shake it และค ้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Line, สร ้าง Group ใหม่ เพือ
่ แชทกัน
เป็ นกลุม
่ , เชิญเพือ
่ นเพือ
่ เข ้าร่วมสนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
่ ไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่งและรูป
ถ่ายจากอัลบัม
้ ภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับรูปภาพจากเพือ
่ น, สามารถส่งและรับวิดโี อ
จากแกลเลอรี่, สามารถถ่ายวิดโี อและส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับวิดโี อจากเพือ
่ น, สามารถโพสต์และแก ้ไขสถานะ
โปรไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพือ
่ นจากประวัตก
ิ ารสนทนา และลบทัง้ หมด ,
สามารถดู Timeline และดูโพสต์ตา่ งๆ ของเพือ
่ น, กด Like และ ส่งอีโมติคอ
่ นแสดงอารมณ์ และแสดงความ
คิดเห็นบนโพสต์, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชีผู ้ใช ้งานทีเ่ ป็ นทางการของ Line

้ ับเครือ
ั
รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เพือ
่ ใชก
่ งโทรศพท์
True Smart Max 3G
้ โทรศัพท์เคลือ
1. สิทธิพเิ ศษในรายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้ใช ้บริการที่ ซือ
่ นที่ True Smart Max 3G พร ้อม
อุปกรณ์ (เรียกว่า ”เครือ
่ ง“) จากร ้าน 7-Eleven ราคาพิเศษ 190 บาท (จากราคาปกติ 1,590 บาท) เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการเลข
หมายใหม่ของ ทรูมฟ
ู เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือ บริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนิ
่
้
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จากัด (รวมเรียกว่า”บริษัทฯ“) พร ้อมซือแพ็กเกจ 400 บาท สาหรับการรับสิทธิพเิ ศษดังกล่าว ใน
ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2560
2. จากัดสิทธิ 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 3 สิทธิ ของเครือ
่ งพร ้อมแพ็กเกจ
3. เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ ของทรูมฟ
ู เอช จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู ใ้ ช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ
ดังต่อไปนี้
3.1 รับโบนัส 5 บาท สาหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่าย และ
่ ลแอพฯ ดังนี้ facebook และ line ฟรี 60 วัน
3.2 รับสิทธิเ์ ล่นโซเชีย
3.3 รับสิทธิใช ้ อัตราค่าใช ้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
3.3.1 โทรออกทุกเครือข่ายวินาทีละ 1.50 สตางค์ ตลอด 24 ชัว่ โมง คิดตามจริงเป็ นวินาที นาทีแรก 1 บาท
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
3.3.2 ส่งข ้อความสัน
3.3.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท
3.3.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1.99 บาท เศษของเมกะไบท์คด
ิ เป็ นหนึง่ เมกะไบท์ ความเร็วของ
การใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
3.3.5 Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
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3.4 เมือ
่ มียอดการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ในแต่ละรอบ (รอบละ 30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ) รับสิทธิ
พิเศษเพิม
่ เติม ดังนี้
3.4.1 รับโบนัสเน็ ต 4G/3G/EDGE/GPRS ฟรี 1 กิกะไบท์ (ใช ้งานได ้นาน 7 วัน) นานสูงสุด 12 รอบ
ตรวจสอบยอดโบนัส เน็ ตคงเหลือ ได ้โดยกด *900# แล ้วโทรออก
3.4.2 ทัง้ นี้ หากรอบใดไม่มก
ี ารเติมเงินสะสมได ้ ตามจานวนทีก
่ าหนดข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้รับโบนัส
ของรอบนัน
้ ๆ
3.4.3 หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ หรือเปลีย
่ นจากระบบ
ิ้ สุดลง สิทธิในการรับ
เติมเงินเป็ นระบบรายเดือน หรือระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนีส
้ น
้ สุดลงทันที
โบนัสพิเศษของรอบถัดๆ ไปจะสิน
อัตราค่าใช ้บริการในรายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจ โทรและเน็ ต 400 บาท รับโบนัสโทรและเน็ ต 2,400 บาท
ใช ้ได ้ นาน 120 วัน มีดงั นี้
4.1 โทรออกทุกเครือข่าย นาทีละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นนาที
้ (SMS)ข ้อความละ 2 บาท
4.2 ส่งข ้อความสัน
4.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 2 บาท
4.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบต์ ความเร็วของการใช ง้ านขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่
ให ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
4.5 ตรวจสอบยอดคงเหลือได ้ที่ กด *510*11# แล ้วโทรออก (ไม่คด
ิ ค่าบริการ)
4.6 เมือ
่ ใช ้บริการจากแพ็กเกจโทรและเน็ ตจนหมด หรือใช ้บริการอืน
่ ๆ นอกจากทีก
่ าหนดข ้างต ้น จะคิดค่าใช ้บริการ
ตามรายการส่งเสริมการขายหลักทีผ
่ ู ้ใช ้บริการใช ้อยู่
อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 3 และ 4 สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ โทรศัพท์พน
ื้ ฐาน
ทีใ่ ช ้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านัน
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมาย

6
7
8
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10
11
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13

14
15
16
17

พิเศษการใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่งข ้อความ
บริการพิเศษและบริการเสริมอืน
่ ๆ
ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ
บริการ 4G/3G สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามารถร องรับบริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการและจานวน
ผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้
รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10,20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500 บาท
จะได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกั นได ้สูงสุดไม่
เกิน 365 วัน
เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ มต่อแบบอัตโนมัตผ
9.1 ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนือ
่ ง สามารถเชือ
ิ า่ นเครือข่าย .@ TrueMove Hผู ้ใช ้บริการ
่ มต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI
มี Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชัว่ โมง สามารถเชือ
(หากไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
9.2 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต ”) มี
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือ
ความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และ
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
เปิ ดการเชือ
ี ครัง้
9.3 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต
9.4 Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้
รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิ ตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
ผู ้ใช ้บริการทีร่ ับสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต ้องใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ร่วมกับเลข
หมายทีเ่ ปิ ดใช ้งานดังกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 12 เดือนต่อเนือ
่ งกัน นับตัง้ แต่เปิ ดใช ้บริการ หากผู ้ใช ้บริการ
ต ้องการยกเลิกบริการก่อนกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระส่วนลดค่า เครือ
่ งคืนให ้แก่บริษัทฯ จนครบตามราคาตลาด
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตาม
หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
สัญญาได ้ทันที
12.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื น ข ้อ
ห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้ บริการ
เยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทา เท่านัน
้ มิใ ช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจ
ถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่
่ มต่อหรือเกีย
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่ กระทาการอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือ
่ ได ้ว่า จะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือ
เชือ
บุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อ
เครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความ
ขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับ
12.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่
หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของ
บริการนีห
้ รือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่าง
อืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถใชง้ านร่วมก ับบริการ All Together Bonus
รายการส่งเสริมการขายนีส
้ ามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
รายการส่งเสริมการขายนีอ
้ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขที่ บริษัทฯ กาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้
่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ
บริการที่ www.truemove-h.com และสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
True Call Centerโทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

้ ริการ Facebook, LINE
ข้อจาก ัดการใชบ
1.Facebook
1.1 สามารถใช ้บริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website www.facebook.com และหรือ/ m.facebook.com
และ หรือ/Application Facebook บนโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีท ี่ ผู ้ใช ้บริการใช ้ website
่ ผู ้ใช ้บริการ
อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏบนหน ้า website m.facebook.com หรือ facebook แอพพลิเคชัน

จะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
่ เติม )ถ ้ามี( ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจทีผ
่ ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้
หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดง
หน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อนเข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
1.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook ผู ้ใช ้บริการสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ได ้, ดู
รายละเอียดในหน ้า profile เช่น หน ้าwall, ข ้อมูลส่วนตัว และรูปภาพ, Update สถานะ, ซ่อนโพสต์จาก
Timeline, Like และ Unlike ข ้อความต่างๆ , comment ข ้อความต่างๆ และลบ Comment, ตัง้ ค่ารูปภาพ
่ ติดต่อในโทรศัพท์ หรือ ภาพพืน
เป็ นภาพของรายชือ
้ หลัง , อัพโหลดรูปภาพ, Tag บุคคลในรูปได ้, แก ้ไข
ความเป็ นส่วนตัวของรูปภาพ และสถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ นทัง้ wall, info,
photo, ขอเพิม
่ เพือ
่ น และ ลบเพือ
่ นจากลิสต์, รับ add เพือ
่ นที่ request มา หรือปฏิเสธการรับเป็ นเพือ
่ น,
ค ้นหาบุคคล จาก menu search, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ น, โพสต์บน wall, ดูรูป และ
Comment บนWall ของเพือ
่ น, อ่าน และสร ้าง event ของตนเอง, อ่าน Notes และเขียน Notes, อ่าน
notification, สร ้าง page, Groups สาหรับกลุม
่ เพือ
่ น และอ่านรายละเอียดต่างๆบน Group Page, ติดตาม
่ , บัญชีผู ้ใช ้, ความเป็ นส่วนตัว ต่างๆ ใน setting,
หรือเลิกติดตาม Page, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าแอพลิเคชัน
สามารถรายงานโพสต์ และรูปภาพทีไ่ ม่เหมาะสม
2.Line
่ ไม่นับรวมในการใช ้ฟั งค์ชน
ั่ Free Call ผ่าน Line
2.1 สามารถใช ้บริการ Line เฉพาะบริการ Line แอพพลิเคชัน
่ บนโทรศัพท์เคลือ
แอพพลิเคชัน
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏ
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
บนหน ้า Line แอพพลิเคชัน
่ เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจ
ทีผ
่ ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตาม
เงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการ
้บริ
้บริ
ใช การก่อนเข ้าใช การเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
2.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Line ผู ้ใช ้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น line ด ้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือ
่ ใน
ลงทะเบียนด ้วย Email, สามารถแก ้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค ้นหาเพื่อนและเพิม
่ เพือ
่ นจากรายชือ
โทรศัพท์, QR Code, Shake it และค ้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Line, สร ้าง Group ใหม่ เพือ
่ แชท
กันเป็ นกลุม
่ , เชิญเพือ
่ นเพือ
่ เข ้าร่วมสนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
่ ไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่ง
และรูปถ่ายจากอัลบัม
้ ภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับรูปภาพจากเพือ
่ น, สามารถส่ง
และรับวิดโี อจากแกลเลอรี่ , สามารถถ่ายวิดโี อและส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับวิดโี อจากเพือ
่ น, สามารถโพสต์
และแก ้ไขสถานะโปรไฟล์ของคุณ , สามารถลบเพือ
่ นจากประวัตก
ิ ารสนทนา และลบทัง้ หมด ,
สามารถดู Timeline และดูโพสต์ตา่ งๆ ของเพือ
่ น, กด Like และ ส่งอีโมติคอ
่ นแสดงอารมณ์ และแสดง
ความคิดเห็นบนโพสต์, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชีผู ้ใช ้งานทีเ่ ป็ นทางการของ Line
้ ับเครือ
ั
รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เพือ
่ ใชก
่ งโทรศพท์
True Smart 4G
Speedy 4.0”
ื้ โทรศัพท์เคลือ
1. สิทธิพเิ ศษในรายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้ใช ้บริการทีซ
่ อ
่ นที่ True Smart 4G Speedy
4.0” พร ้อมอุปกรณ์ (เรียกว่า ”เครือ
่ ง“) จากร ้าน 7-Eleven ในราคาพิเศษ 11 บาท (จากราคาปกติ 1,990
บาท) และเปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ของ ทรูมฟ
ู เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล
่ จากัด (รวมเรียกว่า”บริษัทฯ“) พร ้อมเติมแพ็กเกจ
มูฟ จากัด หรือ บริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
ื้ เครือ
700 บาท สาหรับการรับสิทธิซอ
่ งราคาพิเศษดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 23 พฤศจิกายน
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2. จากัดสิทธิ 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 3 สิทธิ ของเครือ
่ งพร ้อมแพ็กเกจ
3. เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ ของทรูมฟ
ู เอช จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู ใ้ ช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ
ดังต่อไปนี้
3.1 รับโบนัส 5 บาท สาหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่าย และ
่ ลแอพฯ ดังนี้ facebook และ line ฟรี 60 วัน
3.2 รับสิทธิเ์ ล่นโซเชีย
3.3 รับสิทธิใช ้ อัตราค่าใช ้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
3.3.1 โทรออกทุกเครือข่ายวินาทีละ 1.50 สตางค์ ตลอด 24 ชัว่ โมง คิดตามจริงเป็ นวินาที นาทีแรก 1
บาท
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
3.3.2 ส่งข ้อความสัน
3.3.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท
3.3.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1.99 บาท เศษของเมกะไบท์คด
ิ เป็ นหนึง่ เมกะไบท์ ความเร็ว
ของการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
3.3.5 Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
3.4 เมือ
่ มียอดการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ในแต่ละรอบ (รอบละ 30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ รับสิทธิ )
พิเศษเพิม
่ เติม ดังนี้ ้

รับโบนัสเน็ ต 4G/3G/EDGE/GPRS ฟรี 1 กิกะไบท์ ใช ้งานได ้นาน(7 วัน) นานสูงสุด 12 รอบ
ตรวจสอบยอดโบนัสเน็ ตคงเหลือ ได ้โดยกด *900 วโทรออกแล ้ #
3.4.2 ทัง้ นี้ หากรอบใดไม่มก
ี ารเติมเงินสะสมได ้ ตามจานวนทีก
่ าหนดข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้รับ
โบนัส ของรอบนัน
้ ๆ
3.4.3 หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ หรือเปลีย
่ นจาก
ิ้ สุดลง สิทธิใน
ระบบเติมเงินเป็ นระบบรายเดือน หรือระยะเวลาของรายการส่ง เสริมการขายนีส
้ น
้ สุดลงทันที
การรับโบนัสพิเศษของรอบถัดๆ ไปจะสิน
4. อัตราค่าใช ้บริการในรายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจ โทรและเน็ ต 700 บาท รับโบนัสโทรและเน็ ต 3,600
บาทใช ้ได ้ นาน 120 วัน มีดงั นี้
3.4.1

4.1
4.2
4.3
4.4

โทรออกทุกเครือข่าย นาทีละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นนาที
้ (SMS)ข ้อความละ 2 บาท
ส่งข ้อความสัน
ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 2 บาท
4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบต์ ความเร็วของการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ที่
ให ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
4.5 ตรวจสอบยอดคงเหลือได ้ที่ กด *510*11# แล ้วโทรออก (ไม่คด
ิ ค่าบริการ)
4.6 เมือ
่ ใช ้บริการจากแพ็กเกจโทรและเน็ ตจนหมด หรือใช ้บริการอืน
่ ๆ นอกจากทีก
่ าหนดข ้างต ้น จะคิดค่าใช ้
บริการตามรายการส่งเสริมการขายหลักทีผ
่ ู ้ใช ้บริการใช ้อยู่
อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 3 และ 4 สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ โทรศัพท์
พืน
้ ฐานทีใ่ ช ้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านัน
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยัง
เลขหมายพิเศษการใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการ
รับส่งข ้อความบริการพิเศษและบริการเสริมอืน
่ ๆ
6 ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ
้ได
7 บริการ 4G/3G สามารถใช ้เฉพาะกับเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามารถรองรับบริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ และ
จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้
8. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10,20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500
บาทจะได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกันได ้
สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
9. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ มต่อแบบอัตโนมัตผ
9.1 ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนือ
่ ง สามารถเชือ
ิ า่ นเครือข่าย .@ TrueMove H
่ มต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI
ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชัว่ โมง สามารถเชือ
(หากไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
9.2 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต ”) มี
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือ
ความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
ปิ ด และเปิ ดการเชือ
ี ครัง้
9.3 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต
9.4 Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
10 สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้
รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
11 ผู ้ใช ้บริการทีร่ ับสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต ้องใช ้บริการ โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ร่วมกับเลข
หมายทีเ่ ปิ ดใช ้งานดังกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 12 เดือนต่อเนือ
่ งกัน นับตัง้ แต่เปิ ดใช ้บริการ หากผู ้ใช ้บริการ
ต ้องการยกเลิกบริการก่อนกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระส่วนลดค่า เครือ
่ งคืนให ้แก่บริษัทฯ จนครบตามราคาตลาด
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตาม
12 หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
สัญญาได ้ทันที
12.1
กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือเป็ นการฝ่ า
ฝื น ข ้อห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้
บริการเยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทา เท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่
ใดทีอ
่ าจถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นา บริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่
่ มต่อหรือเกีย
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทา การอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือ
่ ได ้ว่า จะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือ
เชือ
บุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตราย
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ต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิด
ความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับ
12.2
กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมี ข ้อกาหนด
คาสัง่ หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไข
ของบริการนีห
้ รือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ น
อย่างอืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถใชง้ านร่วมก ับบริการ All Together Bonus
รายการส่งเสริมการขายนีส
้ ามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
รายการส่งเสริมการขายนีอ
้ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขที่ บริษัทฯ กาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้
่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ
บริการที่ www.truemove-h.com และสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
True Call Centerโทร 1242 หรือสอบถามพนั กงานขาย

้ ริการ Facebook, LINE
ข้อจาก ัดการใชบ
1.Facebook
1.1 สามารถใช ้บริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website www.facebook.com และหรือ/ m.facebook.com
และ หรือ/Application Facebook บนโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีท ี่ ผู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
หรือ Link ทีป
่ รากฏบนหน ้า website m.facebook.com หรือ facebook แอพพลิเคชัน
ชาระค่าใช ้บริการเพิม
่ เติม )ถ ้ามี( ตามอัตราทีร่ ะบุในแพ็กเกจทีผ
่ ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือ
้
หากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้า
้ ริการเว็บไซต์อ ื่นๆ
แจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อนเข ้าใช บ
1.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook ผู ้ใช ้บริการสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ได ้, ดู
รายละเอียดในหน ้า profile เช่น หน ้าwall, ข ้อมูลส่วนตัว และรูปภาพ, Update สถานะ, ซ่อนโพสต์จาก
Timeline, Like และ Unlike ข ้อความต่างๆ , comment ข ้อความต่างๆ และลบ Comment, ตัง้ ค่ารูปภาพ
่ ติดต่อในโทรศัพท์ หรือ ภาพพืน
เป็ นภาพของรายชือ
้ หลัง , อัพโหลดรูปภาพ, Tag บุคคลในรูปได ้, แก ้ไข
ความเป็ นส่วนตัวของรูปภาพ และสถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ นทัง้ wall, info,
photo, ขอเพิม
่ เพือ
่ น และ ลบเพือ
่ นจากลิสต์, รับ add เพือ
่ นที่ request มา หรือปฏิเสธการรับเป็ นเพือ
่ น,
ค ้นหาบุคคล จาก menu search, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือ
่ น, โพสต์บน wall, ดูรูป และ
Comment บนWall ของเพือ
่ น, อ่าน และสร ้าง event ของตนเอง, อ่าน Notes และเขียน Notes, อ่าน
notification, สร ้าง page, Groups สาหรับกลุม
่ เพือ
่ น และอ่านรายละเอียดต่างๆบน Group Page, ติดตาม
่ , บัญชีผู ้ใช ้, ความเป็ นส่วนตัว ต่างๆ ใน setting,
หรือเลิกติดตาม Page, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าแอพลิเคชัน
สามารถรายงานโพสต์ และรูปภาพทีไ่ ม่เหมาะสม
2.Line
่ ไม่นับรวมในการใช ้ฟั งค์ชน
ั่ Free Call ผ่าน Line
2.1 สามารถใช ้บริการ Line เฉพาะบริการ Line แอพพลิเคชัน
่ บนโทรศัพท์เคลือ
แอพพลิเคชัน
่ นทีห
่ รือแท็บเล็ต ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการใช ้ website อืน
่ หรือ Link ทีป
่ รากฏ
่ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าใช ้บริการเพิม
บนหน ้า Line แอพพลิเคชัน
่ เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร่ ะบุใน
แพ็กเกจทีผ
่ ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
้ หรือหากในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช ้ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิด
ค่าบริการตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯกาหนด โดยจะมีการแสดงหน ้าแจ ้งเตือนเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้บริการยืนยันความ
ประสงค์ทต
ี่ ้องการใช ้บริการก่อนเข ้าใช ้บริการเว็บไซต์อน
ื่ ๆ
2.2 บริการทีร่ วมอยูใ่ นแพ็กเกจ Line ผู ้ใช ้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น line ด ้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือ
่ ใน
ลงทะเบียนด ้วย Email, สามารถแก ้ไขรูปภาพโปรไฟล์, สามารถค ้นหาเพือ
่ นและเพิม
่ เพือ
่ นจากรายชือ
โทรศัพท์, QR Code, Shake it และค ้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน Line, สร ้าง Group ใหม่ เพือ
่ แชท
กันเป็ นกลุม
่ , เชิญเพือ
่ นเพือ
่ เข ้าร่วมสนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
่ ไอค่อนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่ง
และรูปถ่ายจากอัลบัม
้ ภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับรูปภาพจากเพือ
่ น, สามารถส่ง
และรับวิดโี อจากแกลเลอรี่ , สามารถถ่ายวิดโี อและส่งให ้เพือ
่ น รวมทัง้ รับวิดโี อจากเพือ
่ น, สามารถโพสต์
และแก ้ไขสถานะโปรไฟล์ของคุณ , สามารถลบเพือ
่ นจากประวัตก
ิ ารสนทนา และลบทัง้ หมด ,
สามารถดู Timeline และดูโพสต์ตา่ งๆ ของเพือ
่ น, กด Like และ ส่งอีโมติคอ
่ นแสดงอารมณ์ และแสดง
ความคิดเห็นบนโพสต์, เปลีย
่ นการตัง้ ค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชีผู ้ใช ้งานทีเ่ ป็ นทางการของ
Line

