รายการส่งเสริมการขาย “Prepay Smart Value”
1. สิทธิพเิ ศษในรายการส่งเสริมการขายนี้สำาหรบบ ผู้ใใช ใบริการทีเเปิิดใช ใบริการเลขหมายโทรศบพทเเคล่เอนทีใเ หม่ หร่อผู้ใใช ใ
บริการปิบจจบบบนของทร้ม้ฟเอช ระบบเติิมเงิน ในนามบบคคลธรรมดา กบบ บริษบทเรียลม้ฟจำากบดหร่อ บริษบท ทร้ม้ฟเอช ย้นิเวอรเ
่้ เคร่อ
เ จำากบด (รวมเรียกว่าบบริษบท””) ทีรเ บบสิทธิซอ
แซล คอมมิวนิเคชบน
เ งโทรศบพทเเคล่อ
เ นทีใเ นราคาพิเศษ (เฉพาะรบ่นทีเ
้ แพเกเกจเสริมติามทีเกำาหนด ในระหว่างวบนทีเ21 มีนาคม– 30 เมษายน 2560(หร่อจนกว่าจะมีการ
กำาหนด) และซ่อ
เปิลีเยนแปิลงจากบริษบท”)โดยจำากบดการรบบสิทธิ 1 เคร่อ
เ ง ติ่อ 1 บบติรปิระชาชน
2. เคร่อ
เ งโทรศบพทเเคล่อ
เ นทีเ ทีเร่วมรายการส่งเสริมการขาย มีดบงนี้

ราคาปกติ

ส่วนลดค่าเครื่อง

ราคาเครื่อง
(หลังหักส่วนลด)

แพ็กเกจ
Buffet Net

รวม
จ่าย

iPhone 7 32GB

26,500

5,000

21,500

3,000

24,500

iPhone 7 128GB

30,500

5,000

25,500

3,000

28,500

iPhone 7 256GB

34,500

5,000

29,500

3,000

32,500

iPhone 7 Plus 32GB

31,500

5,000

26,500

3,000

29,500

iPhone 7 Plus 128GB

35,500

5,000

30,500

3,000

33,500

iPhone 7 Plus 256GB

39,500

5,000

34,500

3,000

37,500

iPhone 7 128GB RED

29,500

5,000

24,500

3,000

27,500

iPhone 7 256GB RED

33,500

5,000

28,500

3,000

31,500

iPhone 7 Plus 128GB RED

34,500

5,000

29,500

3,000

32,500

iPhone 7 Plus 256GB RED

38,500

5,000

33,500

3,000

36,500

iPhone 6s 32GB

22,500

5,000

17,500

3,000

20,500

iPhone 6s 128GB

26,500

5,000

21,500

3,000

24,500

iPhone 6s Plus 32GB

26,500

5,000

21,500

3,000

24,500

iPhone 6s Plus 128GB

30,500

5,000

25,500

3,000

28,500

Samsung Galaxy A7 (2017)

16,490

5,000

11,490

3,000

14,490

Samsung Galaxy Note5 (64GB)

22,900

5,000

17,900

3,000

20,900

Huawei Mate9

23,900

5,000

18,900

3,000

21,900

Huawei Mate9 Pro

27,900

5,000

22,900

3,000

25,900

Moto Z

23,900

5,000

18,900

3,000

21,900

Moto Z Play

15,900

5,000

10,900

3,000

13,900

SONY X

13,990

5,000

8,990

3,000

11,990

SONY XZ

19,990

5,000

14,990

3,000

17,990

Samsung A5 2017

14,490

5,000

9,490

3,000

12,490

Samsung A9 Pro

15,900

5,000

10,900

3,000

13,900

Samsung S7 Edge

23,900

5,000

18,900

3,000

21,900

Vivo V5 Plus

13,990

5,000

8,990

3,000

11,990

Oppo R9s

14,990

5,000

9,990

3,000

12,990

Oppo F1 Plus

13,990

5,000

8,990

3,000

11,990

Samsung J7 Prime

9,900

3,000

6,900

2,000

8,900

Vivo V5

8,990

3,000

5,990

2,000

7,990

Huawei GR5 2017 (32GB)

8,900

3,000

5,900

2,000

7,900

Huawei GR5 2017 (64GB)

10,900

3,000

7,900

2,000

9,900
7,990

รุ่น

Oppo F1 S

8,990

3,000

5,990

2,000

Moto G4 Plus

8,990

3,000

5,990

2,000

7,990

Moto M

9,990

3,000

6,990

2,000

8,990

Lenovo K6 Note

8,990

3,000

5,990

2,000

7,990

Lenovo K6 Power

6,990

3,000

3,990

2,000

5,990

3. สำาหรบบผู้ใใช ใบริการทีเรบบสิทธิพรใอมเลขหมายปิบจจบบบน จะไดใรบบสิทธิใช ใบริการ ดใวยอบติราค่าใช ใบริการติามรายการส่งเสริม
การขายทีเผู้ใใช ใบริการใช ใอย้่
4. สำาหรบบผู้ใใช ใบริการทีเเปิิดใช ใบริการเลขหมายโทรศบพทเเคล่อ
เ นทีเใหม่ของทร้ม้ฟเอช จากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไดใ
รบบสิทธิใช ใบริการดบงติ่อไปินี้

4.1 รบบโบนบส 5 บาท สำาหรบบใช ใโทรออกทบกเคร่อข่าย และ
4.2 รบบสิทธิใช ใ 4G/3G/EDGE/GPRS รวมจำานวน 50 เมกะไบทเ (MB)
4.3 รบบสิทธิใช ใ บโปิรชบวเ โมงละบาท” ซึงเ มีอติ
บ ราค่าใช ใบริการดบงนี้ (ยบงไม่รวมภาษีม้ลค่าเพิเม)
4.3.1 โทรในเคร่อข่ายชบวเ โมงละ 1 บาท (โทรไดใติ่อเน่อ
เ งนานส้งสบด 60 นาที จากนบ้นระบบจะติบดสายโดย
อบติโนมบติิ)
4.3.2 โทรติ่างเคร่อข่าย นาทีละ 1 บาท คิดติามจริงเปิเนนาที
้ (SMS) ขใอความละ 2 บาท
4.3.3 ส่งขใอความสบน
4.3.4 ส่งขใอความมบลติิมีเดีย (MMS) ครบง้ ละ 3 บาท
4.3.5 4G/3G/EDGE/GPRS เมกกะไบทเละ 1 บาท เศษของเมกกะไบทเคด
ิ เปิเนหนึเงเมกกะไบทเ
4.3.6 Wi-Fi ทีค
เ วามเรเวส้งสบด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาทเศษของนาทีคด
ิ เปิเนหนึเงนาที
4.4 เม่อ
เ ผู้ใใช ใบริการมีการเติิมเงินและมียอดเติิมเงินสะสมครบ 100 บาท ในแติ่ละเด่อน รบบสิทธิพิเศษเพิเมเติิม ดบงนี้
4.4.1 รบบสิทธิใช ใ 4G/3G/EDGE/GPRS เพ่อ
เ เล่น Facebook, Line, WhatsApp และ Instagram จำานวน 1
กิกะไบติเ (GB)นาน 30 วบนติ่อรอบ
4.4.2 รบบสิทธิใช ใ 4G/3G/EDGE/GPRS เพ่อ
เ รบบชมช่องรายการใน H TV Application รอบละ 500 เมกกะไบทเ
(MB) (หร่อปิระมาณ 10 ชบวเ โมง) ภายในช่วงเวลา 00:00 น. ถึง 17:00 น.ใช ใไดในาน 30 วบน
4.4.3 ติรวจสอบยอดโบนบสคงเหล่อ ไดใโดยกด *900# แลใวโทรออก
4.4.4 หากรอบใดไม่มีการเติิมเงินสะสม ติามทีก
เ ำาหนดขใางติในผู้ใใช ใบริการจะไม่ไดใรบ
บ โบนบส ของรอบนบ้นๆ
4.4.5 รบบสิทธิพเิ ศษจากขใอ 4.4 นี้ไดใรวมส้งสบด 24 รอบ
4.5 หากผู้ใใช ใบริการยกเลิกการใช ใบริการ หร่อเปิลีย
เ นไปิใช ใรายการส่งเสริมการขายอ่เน หร่อเปิลีเยนจากระบบเติิมเงิน
ิ้ สบดลง สิทธิในการรบบสิทธิพเิ ศษของรอบถบดๆ
เปิเนระบบรายเด่อน หร่อระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้สน
้ สบดลงทบนที
ไปิจะสิน
5. อบติราค่าใช ใบริการดบงกล่าวขใางติในสำาหรบบการโทรไปิยบงเลขหมายโทรศบพทเเคล่อ
เ นทีห
เ ร่อโทรศบพทเพน
่้ ฐานทีเใช ใหร่อจด
ทะเบียนภายในปิระเทศติลอดจนบริการเสริมอ่เนใดติามทีเระบบเท่านบ้น ไม่รวมถึงการโทรไปิยบงเลขหมายพิเศษการใช ใ
บริการโทรศบพทเทางไกลติ่างปิระเทศบริการขใามแดนระหว่างปิระเทศและการใช ใบริการรบบส่งขใอความบริการพิเศษและ
บริการเสริมอ่น
เ ๆ
6. ผู้ใใช ใบริการจะไม่สามารถใช ใบริการโอนเงินใหใเลขหมายอ่เนไดใติลอดอายบการใช ใบริการ
7. รายการส่งเสริมการขายนี้ เม่เอเติิมเงินม้ลค่า 10,20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะไดใรบบวบนใช ใงาน 30 วบน, 500 บาท
จะไดใรบบวบนใช ใงาน 50 วบน และ 1,000 บาท จะไดใรบบวบนใช ใงาน 100 วบน ทบ้งนี้ สามารถนำามาสะสมรวมกบนไดใส้งสบดไม่เกิน
365 วบน
8. เง่เอนไขการใช ใบริการ Wi-Fi by TrueMove H
เ username
8.1 ผู้ใใช ใบริการสามารถใช ใเลขหมายโทรศบพทเเคล่อ
เ นทีท
เ ร้ม้ฟเอช ของผู้ใใช ใบริการเปิเนช่อ
ติามดใวยโดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจบดส่ง password
เ มติ่ออินเทอรเเนเติหลบงจากทีเไดใเริเมใช ใงานซิมทร้ม้ฟ เอช แบบเติิมเงิน
ใหใผู้ใใช ใบริการผู่านทาง SMS ในการเช่อ
8.2 หากผู้ใใช ใบริการล่ม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรบบ password ใหม่ไดใโดย
ติิดติ่อทร้ม้ฟ เอช แครเ 1331 หร่อผู่านช่องทางทีเทร้ม้ฟ เอช กำาหนดใหใ
8.3 ในระหว่างการใหใบริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษบท ทร้ อินเทอรเเนเติ จำากบด (“ทร้ อินเทอรเเนเติ”)
เ มติ่ออินเทอรเเนเติ(Session time out) ทบก ๆ 90 นาที เพ่อ
มีความจำาเปิเนติใองติบดระบบการเช่อ
เ ติรวจสอบ
และบบนทึกปิริมาณการใช ใงาน หลบงจากการติบดการใช ใงานนี้แลใวหากติใองการใช ใงานติ่อ ผู้ใใช ใบริการจะติใองปิิด
เ มติ่อสบญญาณใหม่อีกครบ้ง
และเปิิดการเช่อ
8.4 ในกรณีทีเผู้ใใช ใบริการ Wi-Fi by TrueMove H ล่ม Log out หร่อไม่ไดใใช ใบริการติิดติ่อกบนเกิน 10 นาที
ระบบจะทำาการ Log Out ใหใโดยอบติโนมบติิ
เ มติ่อสบญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใใช ใงานเพียง 1 คนติ่อการใช ใงานอินเทอรเเนเติ
8.5 Concurrent ในการเช่อ
หร่อ Wi-Fi ติ่อครบ้งเท่านบ้น
้ ริการ Facebook, LINE, WhatsApp,Instagram Application และ H TV
ข้อจำากัดการใชบ
1. Facebook
1.1 สามารถใช ใบริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website www.facebook.com และ/
หร่อ m.facebook.com และ/หร่อ Application Facebook บนโทรศบพทเเคล่อ
เ นทีเหร่อแทเบเลเติ ในกรณีทีเ ผู้ใใช ใ
เ ผู้ใใช ใ
บริการใช ใ website อ่เนหร่อ Link ทีเปิรากฏบนหนใา website m.facebook.com หร่อ facebook แอพพลิเคชบน
บริการจะติใองชำาระค่าใช ใบริการเพิเมเติิม (ถใามี)ติามอบติราทีเระบบในแพเกเกจทีเผู้ใใช ใบริการเล่อกใช ใงานอย้่ณ ขณะนบ้น
หร่อหากในแพเกเกจทีเเล่อกใช ใ ไม่ไดใระบบไวใใหใคด
ิ ค่าบริการติามเง่อ
เ นไขทีเบริษบท” กำาหนดโดยจะมีการแสดงหนใา
แจใงเติ่อนเพ่เอใหใผู้ใใช ใบริการย่นยบนความปิระสงคเทีเติอ
ใ งการใช ใบริการก่อนเขใาใช ใบริการเวเบไซติเอน
่เ ๆ
ใบริ
1.2 บริการทีเรวมอย้่ในแพเกเกจ Facebook ผู้ใใช การสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ไดใ, ด้ราย
ละเอียดในหนใา profile เช่นหนใา wall, ขใอม้ลส่วนติบว และร้ปิภาพ, Update สถานะ, ซ่อนโพสติเจาก Timeline,
เ
Like และ Unlike ขใอความติ่างๆ , comment ขใอความติ่างๆและลบ Comment, ติบง้ ค่าร้ปิภาพเปิเนภาพของรายช่อ
ติิดติ่อในโทรศบพทเ หร่อ ภาพพ่้นหลบง, อบพโหลดร้ปิภาพ, Tag บบคคลในร้ปิไดใ, แกใไขความเปิเนส่วนติบวของร้ปิภาพ
และสถานะของเรา, ด้รายละเอียดในหนใา profile ของเพ่อ
เ นทบ้ง wall, info, photo, ขอเพิม
เ เพ่อ
เ น และลบเพ่อ
เ นจา
กลิสติเ, รบบ add เพ่อ
เ นทีเ request มาหร่อปิฏิเสธการรบบเปิเนเพ่อ
เ น, คในหาบบคคล จาก menu search, ด้รายละเอียด
ในหนใา profile ของเพ่อ
เ น, โพสติเบน wall, ด้ร้ปิ และ Comment บน Wall ของเพ่อ
เ น, อ่าน และสรใาง event ของ
ตินเอง, อ่าน Notes และเขียน Notes, อ่าน notification, สรใาง page, Groups สำาหรบบกลบม
่ เพ่อ
เ น และอ่านราย

เ , บบญชีผู้ใใช ใ, ความ
ละเอียดติ่างๆบน Group Page, ติิดติาม หร่อเลิกติิดติาม Page, เปิลีเยนการติบ้งค่าแอพลิเคชบน
เปิเนส่วนติบว ติ่างๆ ใน setting, สามารถรายงานโพสติเและร้ปิภาพทีเไม่เหมาะสม
2. Line
เ ไม่นบบรวมในการใช ใฟบงคเชน
บเ Free Call ผู่าน Line แอพ
2.1 สามารถใช ใบริการ Line เฉพาะบริการ Line แอพพลิเคชบน
เ บนโทรศบพทเเคล่อ
พลิเคชบน
เ นทีเหร่อแทเบเลเติในกรณีทีเผู้ใใช ใบริการใช ใ website อ่น
เ หร่อ Link ทีปิ
เ รากฏบนหนใา
เ ผู้ใใช ใบริการจะติใองชำาระค่าใช ใบริการเพิเมเติิม (ถใามี)ติามอบติราทีเระบบในแพเกเกจทีเผู้ใใช ใบริการ
Line แอพพลิเคชบน
เล่อกใช ใงานอย้่ ณ ขณะนบ้นหร่อหากในแพเกเกจทีเเ ล่อกใช ใไม่ไดใระบบไวใ ใหใคด
ิ ค่าบริการติามเง่เอนไขทีเบริษบท”
กำาหนดโดยจะมีการแสดงหนใาแจใงเติ่อนเพ่เอใหใผู้ใใช ใบริการย่นยบนความปิระสงคเทีเติอ
ใ งการใช ใบริการก่อนเขใาใช ใ
บริการเวเบไซติเอน
่เ ๆ
2.2 บริการทีเรวมอย้่ในแพเกเกจ Line ผู้ใใช ใบริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น line ดใวยเบอรเโทรศบพทเของผู้ใใช ใบริการ หร่อ
เ ในโทรศบพทเ,
ลงทะเบียนดใวย Email, สามารถแกใไขร้ปิภาพโปิรไฟลเ, สามารถคในหาเพ่เอนและเพิม
เ เพ่เอนจากรายช่อ
QR Code, Shake it และคในหาจาก ID, สามารถ Chat ผู่าน Line, สรใาง Group ใหม่เพ่อ
เ แชทกบนเปิเนกลบ่ม, เชิญ
เพ่อ
เ นเพ่อ
เ เขใาร่วมสนทนาเปิเนกลบ่ม, สามารถเพิม
เ ไอค่อนแสดงอารมณเในแชท, สามารถส่งร้ปิถ่ายจากอบลบบ้ม
ภาพ,สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งใหใเพ่เอน รวมทบง้ รบบร้ปิภาพจากเพ่อ
เ น, สามารถส่งและรบบวิดีโอจากแกลเลอรีเ,
สามารถถ่ายวิดีโอและส่งใหใเพ่อ
เ น รวมทบง้ รบบวิดีโอจากเพ่อ
เ น, สามารถโพสติเและแกใไขสถานะโปิรไฟลเของผู้ใใช ใ
บริการ, สามารถลบเพ่อ
เ นจากปิระวบติก
ิ ารสนทนา และลบทบ้งหมด,
สามารถด้ Timeline และด้โพสติเติ่างๆ ของเพ่เอน, กด Like และ ส่งอีโมติิคอ
่ นแสดงอารมณเและแสดงความคิด
เหเนบนโพสติเ, เปิลีเยนการติบ้งค่าติ่างๆ ใน settings, ด้และเพิม
เ บบญชีผู้ใใช ใงานทีเเปิเนทางการของ Line
3. WhatsApp
3.1 สามารถใช ใบริการ WhatsApp เฉพาะบริการภายใน Application WhatsApp บนโทรศบพทเเคล่อ
เ นทีเหร่อแทเบเลเติ
เ ผู้ใใช ใบริการจะติใองชำาระ
ในกรณีทีเ ผู้ใใช ใบริการใช ใ website อ่เนหร่อ Link ทีเปิรากฏบนหนใา WhatsApp แอพพลิเคชบน
ค่าใช ใบริการเพิเมเติิม (ถใามี) ติามอบติราทีเระบบในแพเกเกจทีเผู้ใใช ใบริการเล่อกใช ใงานอย้่ ณ ขณะนบ้น หร่อหากในแพเก
เกจทีเเล่อกใช ใไม่ไดใระบบไวใ ใหใคด
ิ ค่าบริการติามเง่เอนไขทีเบริษบท” กำาหนดโดยจะมีการแสดงหนใาแจใงเติ่อนเพ่เอใหใผู้ใ
ใช ใบริการย่นยบนความปิระสงคเทติ
ีเ อ
ใ งการใช ใบริการก่อนเขใาใช ใบริการเวเบไซติเอ่เนๆ
3.2 บริการทีเรวมอย้ใ่ นแพเกเกจ WhatsApp ผู้ใใช ใบริการสามารถ ลงทะเบียนเพ่อ
เ เริเมเล่น WhatsApp, สามารถคในหา
เ ติิดติ่อของผู้ใใช ใบริการทีเใช ใ WhatsApp, เพิม
เพ่อ
เ นในรายช่อ
เ และเปิลีย
เ นสถานะปิบจจบบบนของผู้ใใช ใบริการ, ด้และแกใไข
เ โปิรไฟลเ, สามารถแชทผู่าน WhatsApp, สรใาง Group ใหม่เพ่อ
ร้ปิโปิรไฟลเ และช่อ
เ แชทกบนเปิเนกลบม
่ , กระจาย
เ เพ่อ
ขใอความ broadcast ใหใเพ่อ
เ นทีเมีหมายเลขโทรศบพทเของผู้ใใช ใบริการในเคร่อ
เ งของพวกเขา, คในหารายช่อ
เ นใน
WhatsApp, สามารถส่งและรบบร้ปิภาพจากอบลบบ้มภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งใหใเพ่เอน, สามารถส่งและรบบ
เ ติิดติ่อใน
วิดีโอจากอบลบบ้มภาพและรบบวิดีโอจากเพ่อ
เ น, สามารถถ่ายวิดีโอและส่งใหใเพ่อ
เ น, สามารถ Share รายช่อ
เ ติิดติ่อจากเพ่อ
โทรศบพทเ และรบบรายช่อ
เ น, สามารถเพิเมไอค่อนแสดงอารมณเในแชท, สามารถบลเอกเพ่อ
เ นในราย
เ WhatsApp, สามารถลบบางขใอความ หร่อลใางบทสนทนาทบ้งหมดทีเแชทกบบเพ่อ
ช่อ
เ น, สามารถเปิลีย
เ นภาพพ่น
้
หลบงของแชท, เปิลีเยนการติบ้งค่าติ่างๆ ใน settings และลบบบญชีผู้ใใช ใ WhatsApp จากโทรศบพทเมอ
่ ถ่อ
4. Instagram
เ บนโทรศบพทเเคล่อ
4.1 สามารถใช ใบริการ Instagram เฉพาะบริการ Instagram แอพพลิเคชบน
เ นทีเหร่อแทเบเลเติ ในกรณี
เ ผู้ใใช ใบริการจะติใองชำาระค่า
ทีเผู้ใใช ใบริการใช ใ website อ่น
เ หร่อ Link ทีปิ
เ รากฏบนหนใา Instagram แอพพลิเคชบน
ใช ใบริการเพิเมเติิม (ถใามี)ติามอบติราทีเระบบในแพเกเกจทีเผู้ใใช ใบริการเล่อกใช ใงานอย้่ ณ ขณะนบ้นหร่อหากในแพเกเกจทีเ
เล่อกใช ใไม่ไดใระบบไวใใหใคด
ิ ค่าบริการติามเง่เอนไขทีเบริษบท” กำาหนด โดยจะมีการแสดงหนใาแจใงเติ่อนเพ่อ
เ ใหใผู้ใใช ใ
บริการย่นยบนความปิระสงคเทติ
ีเ ใองการใช ใบริการก่อนเขใาใช ใบริการเวเบไซติเอ่เนๆ
4.2 บริการทีเรวมอย้ใ่ นแพเกเกจ Instagram ผู้ใใช ใบริการสามารถสรใางบบญชีและเริเมลงทะเบียนเขใาใช ใงาน, ด้โพสติเของ
เ ผู้ใใช ใใน Instagram, คในหาจาก Tag, ติิดติาม / เลิกติิดติามผู้ใใช ใ
ผู้ใใช ใทบเวไปิบน Instagram, คในหาช่อ
Instagram , บลเอคผู้ใใช ใงาน / รายงานปิบญหา, สามารถแบ่งปิบนร้ปิภาพใน gallery ในโทรศบพทเของคบณ, สามารถ
แบ่งปิบนวิดีโอใน gallery ในโทรศบพทเของผู้ใใช ใบริการ, อบพโหลดและแบ่งปิบนร้ปิภาพทีเถ่ายจากกลใองโทรศบพทเ,
เ , รายงาน
อบพโหลดและแบ่งปิบนวิดีโอทีถ
เ ่ายจากกลใองโทรศบพทเ, คบดลอกลิงคเของร้ปิภาพหร่อวิดีโอในแอพพลิเคชบน
ร้ปิภาพและวีดีโอทีเไม่เหมาะสม, แกใไขร้ปิภาพ และวีดีโอก่อนแบ่งปิบน, เพิม
เ คำาบรรยายร้ปิภาพ, เพิม
เ ผู้ใใช ใงานคน
เ ติิดติ่อในโทรศบพทเ, ผู้ใใช ใทีแ
เ , ช่อ
เ ผู้ใใช ใ),
อ่เนๆ ในโพสติเของผู้ใใช ใบริการ, คในหาเพ่อ
เ นจากรายช่อ
เ อพแนะนำา,ช่อ
สามารถกด Like โพสติเทีเชอบไดใ, สามารถแสดงความคิดเหเนบนโพสติเไดใ, สามารถเปิลีย
เ นภาพโปิรไฟลเและแกใไข
ขใอม้ลโปิรไฟลเ, สามารถด้โพสติเติ่างๆไดใ, ลบ / แบ่งปิบน / เพิเมผู้ใใช ใคนอ่เน บนโพสติเ, ด้โพสติเของผู้ใใช ใทีติ
เ ิดติามผู้ใ
เ ผู้ใใช ใบริการในโพสติเของผู้ใใช ใอ่น
ใช ใบริการและผู้ใใช ใทีเผู้ใใช ใบริการติิดติาม, สามารถด้ร้ปิภาพทีเแทเกช่อ
เ , ด้กจ
ิ กรรม
ล่าสบดของผู้ใใช ใทบกคนทีเผู้ใใช ใบริการติิดติาม, เปิลีเยนการติบ้งค่าติ่างๆ ในบบญชีของผู้ใใช ใบริการ
5. H TV
เ H TV และ www.truemove-h.com/HTV บน
5.1 สามารถใช ใบริการ H TV เฉพาะใช ใบริการภายใน แอพพลิเคชบน
โทรศบพทเเคล่อ
เ นทีห
เ ร่อแทเบเลเติ บริการทีเรวมอย้่ในแพเกเกจ HTV ผู้ใใช ใบริการสามารถ , ด้ฟรีทีวีออนไลนเ เช่น
ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7HD ช่อง 9 และช่องทร้อก
ี หลายช่อง
เ H TV หร่อ www.truemove5.2 ในกรณีทีเผู้ใใช ใบริการใช ใเวเบไซติเอน
่เ หร่อลิงคเอ่เนทีปิ
เ รากฏบนหนใา แอพพลิเคชบน
h.com/HTV อาทิ ลิงคเอา่ นข่าวสารและขใอม้ลเวเบไซติเติ่างๆ นอกเหน่อจากการบริการขใางติใน ผู้ใใช ใบริการจะติใอง
ชาระค่าใช ใบริการเพิเมเติิม (ถใามี) ติามอบติราทีเระบบในแพเกเกจทีเผู้ใใช ใบริการเล่อกใช ใงานอย้่ ณ ขณะนบ้น หร่อหากใน
แพเกเกจทีเเล่อกใช ใ ไม่ไดใระบบไวใ ใหใคด
ิ ค่าบริการติามเง่อ
เ นไขทีเบริษบท” กำาหนด โดยจะมีการแสดงหนใาแจใงเติ่อน
เพ่อ
เ ใหใผู้ใใช ใบริการย่นยบนความปิระสงคเทีเติอ
ใ งการใช ใบริการก่อนเขใาใช ใบริการเวเบไซติเอน
่เ ๆ ติ่อไปิ
6. บริการทีเนอกเหน่อจากทีก
เ ล่าวมาขใางติใน เช่น การใช ใบริการทีเ link ไปิยบง URL อ่เนเช่น ด้วีดีโอ ผู่าน You Tube หร่อ
เ มโยงไปิยบงเวปิไซดเอ่เนๆผู้ใใช ใบริการจะติใองชำาระค่าใช ใบริการเพิเมเติิม ติามอบติราทีเระบบในแพเกเกจทีเผู้ใใช ใบริการ
link ทีเเ ช่อ

เล่อกใช ใงานอย้่ ณ ขณะนบ้น หร่อหากในแพเกเกจทีเเล่อกใช ใ ไม่ไดใระบบไวใ ใหใคด
ิ ค่าบริการติามเง่เอนไขทีเบริษบท” กำาหนด
โดยจะมีการแสดงหนใาแจใงเติ่อนเพ่อ
เ ใหใผู้ใใช ใบริการย่นยบนความปิระสงคเทีเติอ
ใ งการใช ใบริการก่อนเขใาใช ใบริการเวเบไซติเ
อ่เนๆ
ข้อกำาหนดและเงื่อนไข แพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อันนความเร็วสงงสุด 4Mbps

1.

แพเกเกจเสริมเนเติไม่อบ้นความเรเวส้งสบด 4Mbps นาน 150 วบนคิดอบติราค่าใช ใบริการเหมาจ่าย 2,000 บาท รบบสิทธิใช ใ

บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ไดใทค
ีเ วามเรเวส้งสบด 4 เมกะบิติติ่อวินาที (Mbps)
2. แพเกเกจเสริมเนเติไม่อบ้นความเรเวส้งสบด 4Mbps นาน 240 วบนคิดอบติราค่าใช ใบริการเหมาจ่าย 3,000 บาท รบบสิทธิใช ใ
บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ไดใทค
ีเ วามเรเวส้งสบด 4 เมกะบิติติ่อวินาที (Mbps)
ิ ธิในการจำากบดการใช ใงานเนเติไม่จำากบดปิริมาณการใช ใงาน ติามแพเกเกจทีเผู้ใใช ใบริการไดใสมบครใช ใบริการควบค้่
3. บริษบทมีสท
ไปิกบบเลขหมายโทรศบพทเเคล่อ
เ นทีเ และโทรศบพทเเคล่อ
เ นทีปิ
เ ระเภท Smart phone ติามทีเบริษบทกำาหนด หากบริษบท
ติรวจพบ หร่อมีการแจใงมายบงบริษบท ว่าผู้ใใช ใบริการมีการใช ใงานในลบกษณะของการกระจายสบญญาณโมบายอินเติอรเเนเติ
ใหใกบบโทรศบพทเเคล่อ
เ นทีเ และ/หร่ออบปิกรณเอน
่เ เพ่อ
เ ร่วมใช ใงานดใวย และ/หร่อการกระทำาอ่น
เ ๆ ในลบกษณะเดียวกบน หร่อ
คลใายคลึงกบนทบกกรณี
ิ ธิในการจบดการบริหารเคร่อข่ายติามความเหมาะสมเพ่เอรบกษามาติรฐานคบณภาพของบริการและเพ่อ
4. บริษบทมีสท
เ ช่วยใหใผู้ใ
ใช ใบริการโดยรวมสามารถใช ใงานไดใอย่างมีปิระสิทธิภาพโดยการจำากบดปิริมาณการใช ใงานของผู้ใใช ใบริการและความเรเว
ของโมบายอินเติอรเเนเติติามความเหมาะสมในรอบบิลถบดไปิในกรณีทีเบริษบทพบหร่อสบนนิษฐานไดใว่าผู้ใใช ใบริการมีการ
ดาวนเโหลด และ/หร่ออบพโหลดไฟลเขนาดใหญ่หร่อการใช ใงานใดๆ ทีเมก
ี ารรบบส่งขใอม้ลในปิริมาณส้งมากอย่างติ่อเน่เอง
ในลบกษณะไม่เปิเนปิกติิดบงเช่นบบคคลทบเวไปิพึงใช ใงาน หร่อผู้ใใช ใบริการมีพฤฒิิกรรมการใช ใงานทีเมีผูลติ่อการใช ใบริการหร่อ
เกิดความไม่เปิเนธรรมก่อหร่ออาจก่อใหใเกิดความเสียหาย หร่อกระทบ หร่ออาจจะกระทบติ่อการใช ใบริการผู้ใใช ใบริการ
รายอ่เนและ/หร่อติ่อเคร่อข่ายหร่อการใหใบริการโดยรวมของบริษบททบง้ นี้การลดความเรเวอาจลดติำเากว่าทีเระบบในแพเกเกจ
ไดใ
ึ
5. ระบบจะทำาการยกเลิกการใช ใบริการโดยอบติโนมบติิ ณ เวลา 24.00 น. ของวบนทีเครบกำ
าหนดระยะเวลาใช ใบริการ ติามแพเก
เกจทีเสมบครใช ใ (150 วบน หร่อ 240 วบน)นบบติบ้งแติ่วบนทีเไดใรบบ SMS ย่นยบนการสมบครใช ใบริการ
เงื่อนไขเพิ่มเติม
1. สิทธิใด ๆ ติามทีเไดใระบบไวใในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกค่นหร่อเปิลีย
เ นเปิเนเงินสดหร่อของอ่เนใดไดใรวม
ติลอดทบ้งไม่สามารถโอนไปิใหใบบคคลหร่อนิติิบบคคลอ่น
เ ใดไดใดใวย
2. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช ใงานร่วมกบบบริการ All Together Bonus
ิ ธิในการยกเลิกการใหใบริการติามสบญญาไดใทบนที
3. หากผู้ใใช ใบริการกระทำาการอย่างใดอย่างหนึเงดบงติ่อไปินี้บริษบท” มีสท
3.1 กระทำาการฝ่่าฝ่่นขใอหใามในสบญญา: หากผู้ใใช ใบริการกระทำาผูิดวบติถบปิระสงคเแห่งสบญญาใหใถอ
่ เปิเนการฝ่่าฝ่่นขใอ
หใามในสบญญา
บวบติถบปิระสงคเแห่งสบญญา” :ผู้ใใช ใบริการจะติใอง
เ สารเฉพาะตินโดยมีเจตินาสบจริติติามวิธีการใช ใ
(.) ใช ใบริการติามรายการส่งเสริมการขายนี้เพ่อ
เ การส่อ
บริการเยีเยงปิกติิปิระเพณีของบบคคลธรรมดาทบเวไปิทีเจะพึงกระทำาเท่านบ้น มิใช่เพ่อ
เ ปิระโยชนเ หร่อสิงเ อ่น
เ
ใดทีอ
เ าจถ่อเอาปิระโยชนเไดใ และจะไม่นำาบริการไปิใช ใในเชิงพาณิชยเหร่อใหใบริการติ่อ
(.) ไม่ใช ใ ไม่นำาบริการมาใช ใ ไม่ดด
บ แปิลง หร่อไม่กระทำาการใดๆ ในเทคโนโลยีหร่อระบบหร่อส งิเ อ่เนใดเพ่อ
เ
เ
ใบริ
เช่อมติ่อหร่อเกีเยวขใองกบบการใช การดบงกล่าว รวมทบ้งไม่กระทำาการอบนมีลก
บ ษณะหร่อคาดหมายไดใ
เ ไดใว่าจะก่อใหใเกิดการผูิดศีลธรรมหร่อเกิดความเสียหายหร่อเกิดความไม่เปิเนธรรมติ่อบริษบท”
หร่อเช่อ
หร่อบบคคลอ่เนใด ทบง้ ในทางติรงและทางอใอม หร่อไม่ทำาการรบกวน หร่อก่อความไม่สะดวก หร่อเปิเน
อบนติรายติ่อเคร่อข่าย หร่อทำาใหใปิระสิทธิภาพการปิฏิบบติงิ านของเคร่อข่ายหร่อส่วนใด ๆ ของเคร่อข่าย
เกิดความขบดขใองไม่เปิเนไปิติามปิกติิ
เ ไดใว่าผู้ใใช ใบริการทบจริติหร่อมีการปิลอมแปิลงเอกสารในการสมบครใช ใหร่อรบบขใอ
3.2 กระทำาการทีเมีเหติบผูลอบนเช่อ
เสนอของบริการหร่อมีพฤติิกรรมฉใอฉลในการใช ใบริการหร่อนำาบริการไปิใช ใโดยผูิดกฎหมาย
ิ ธิทีเจะแกใไข เปิลีเยนแปิลง ระงบบ หร่อยกเลิกไดใโดยไม่ติใองแจใงใหใทราบล่วงหนใา หากมีขใอกำาหนด คำาสบงเ
4. บริษบท” มีสท
หร่อนโยบายของหน่วยงานของรบฐทีเเกีเยวขใองกำาหนดใหใมก
ี ารแกใไข เปิลีเยนแปิลง ระงบบ หร่อยกเลิกเง่อ
เ นไขของบริการ
นี้หร่อคำาสบงเ ดบงกล่าวเปิเนการเพิเมภาระ ในการดำาเนินการของบริษบท”เวในแติ่จะไดใระบบไวใโดยชบดแจใงเปิเนอย่างอ่เน
ิ ธิในการแกใไขเปิลีเยนแปิลง ระงบบหร่อยกเลิกขใอกำาหนดนี้ไดใติามความเหมาะสม โดยจะแจใงใหใทราบล่วง
5. บริษบท” มีสท
หนใาอย่างนใอย 30 วบนผู่านช่องทางทีเ บริษบท” พิจารณาเหเนสมควร
6. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถรบบสิทธิไดใถงึ วบนทีเ 30 เมษายน 2560
7. รายการส่งเสริมการขายนี้อย้ภ่ ายใติใเง่เอนไขทีเ บริษบท” กำาหนด ผู้ใใช ใบริการจะติใองศึกษาขใอม้ลเพิมเ เติิมก่อนเล่อกใช ใ
บริการทีเ www.truemove-h.com หร่อ ทร้ม้ฟเอชแครเ โทร 1331 หร่อสอบถามพนบกงานขาย

