เอกสารนีแ
) ก ้ไขล่าสุดเมือ
4 : 31 สิงหาคม 2563

For terms and condition in English, please contact our call centre at 1242.
่ เสริมการขายเปลีย
ข้อกําหนดและเงือ
0 นไขรายการสง
0 นเติมเงินเป็นรายเดือน 5G Max Speed Unlimited
1. รายการส่งเสริมการขายนี) สําหรับลูกค ้าปั จจุบันประเภทบุคคลธรรมดาทีเ4 ปลีย
4 นจากเติมเงินเป็ นรายเดือนของบริษัท ทรูมฟ
ู
4 จํากัด สําเร็จตัง) แต่วน
เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
ั ที4 1 ก ันยายน 2563 จนถึงว ันที0 30 ก ันยายน 2563 (หรือจนกว่า
จะมีการแจ ้งเปลีย
4 นแปลงเป็ นอย่างอืน
4 )โดยมีอายุการใช ้งานในระบบเติมเงินตัง) แต่ 90 วันขึน
) ไป และเลือกใช ้รายการส่งเสริม
การขาย 5G Max Speed Unlimited 399, 5G Max Speed Unlimited 499, และ 5G Max Speed Unlimited
599 ตามทีก
4 ําหนด
ิ ธิพเิ ศษและเงือ
2. สท
0 นไขทีไ0 ด้ร ับ
2.1. รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายขัน
) ตํา4 รายเดือน 50% สําหรับรายการส่งเสริมการขาย 5G Max Speed Unlimited
399, 5G Max Speed Unlimited 499 และ 5G Max Speed Unlimited 599 ไม่รวมบริการเสริมพิเศษ นาน
12 เดือน (รอบบิล) โดยผู ้ใช ้บริการต ้องยอมรับข ้อตกลง (สัญญา) ใช ้บริการต่อเนือ
4 งในระบบรายเดือนไม่น ้อยกว่า 6
เดือนติดต่อกัน
2.2. ได ้รับบริการ 4G และ 3G เพิม
4 จากปริมาณปกติในรายการส่งเสริมการขาย 4G+ Max Speed Unlimited 499
และ 4G+ Max Speed Unlimited 599 เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) หากลูกค ้ามีการเปลีย
4 นแปลงรายการ
) สุดทันที
ส่งเสริมการขายก่อนระยะเวลาทีก
4 ําหนดสิทธิพเิ ศษทีไ4 ด ้รับจะสิน
2.3. ได ้รับสิทธิใช ้งาน 5G, 4G และ 3G เพิม
4 เป็ นจํานวน 10 กิกะไบต์ (GB)จากปริมาณการใช ้งานปกติในรายการส่งเสริม
การขาย 5G Max Speed Unlimited 399, 5G Max Speed Unlimited 499 และ 5G Max Speed
Unlimited 599 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน (รอบบิล) ซึง4 สามารถใช ้ได ้ทัง) 5G/4G/3G โดยจะถูกหักการใช ้งานก่อน
แพ็กเกจหลัก รับสิทธิโU ดยการนํ าซิมทรูใส่กบ
ั อุปกรณ์ทรี4 องรับ 5G จํากัดสิทธิU 1 หมายเลข / 1 สิทธิU โดยต ้องรับสิทธิU
ก่อนวันที4 31 ตุลาคม 2563 ทัง) นีห
) ากเคยรับสิทธิก
U ารใช ้งาน5G แล ้ว จะไม่สามารถรับสิทธิบ
U ริการ 5G, 4G และ 3G
เพิม
4 เป็ นจํานวน 10 กิกะไบต์ (GB) ได ้อีก
) สุดทันที
ทัง) นี) หากลูกค ้ามีการเปลีย
4 นแปลงรายการส่งเสริมการขายสิทธิพเิ ศษทีไ4 ด ้รับตามข ้อนีจ
) ะสิน
3. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
4
่ เสริมการขาย 5G Max Speed Unlimited 399
1. รายการสง
ิ ธิตามแพ็กเกจปกติ:
สท
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
) ตํา4 รายเดือน 399 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี)
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 150 นาทีตอ
่ เดือน
(2) บริการ 5G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 4G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็ นจํานวน 5 กิกะไบต์ (GB) หลัง
จากนัน
) จะใช ้ได ้ไม่จํากัดปริมาณทีค
4 วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
ิ ธิพเิ ศษเพิม
สท
0 เติม:
(1) รับบริการ 5G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 4G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที เพิม
0 จากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10
กิกะไบต์เป็ นระยะเวลา 3 เดือน (รอบบิล)
่ เสริมการขาย 5G Max Speed Unlimited 499
2. รายการสง
ิ ธิตามแพ็กเกจปกติ:
สท
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
) ตํา4 รายเดือน 499 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี)
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 200 นาทีตอ
่ เดือน
(2) บริการ 5G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 4G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็ นจํานวน 10 กิกะไบต์ (GB)
หลังจากนัน
) จะใช ้ได ้ไม่จํากัดปริมาณทีค
4 วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
ิ ธิพเิ ศษเพิม
สท
0 เติม:
(1) รับบริการ 5G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 4G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณทีเ4 พิม
0 จากปริมาณปกติ
ในแพ็กเกจอีก 10 กิกะไบต์ (GB) รวมเป็ นจํานวน 20 กิกะไบต์ (GB) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) หลังจาก
) สุดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
นัน
) ได ้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติจนสิน
(2) รับบริการ 5G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 4G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที เพิม
0 จากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10
กิกะไบต์เป็ นระยะเวลา 3 เดือน (รอบบิล)
่ เสริมการขาย 5G Max Speed Unlimited 599
3. รายการสง
ิ ธิตามแพ็กเกจปกติ:
สท

เอกสารนีแ
) ก ้ไขล่าสุดเมือ
4 : 31 สิงหาคม 2563

คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
) ตํา4 รายเดือน 599 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี)
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 300 นาทีตอ
่ เดือน
(2) บริการ 5G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 4G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็ นจํานวน 16 กิกะไบต์ (GB)
หลังจากนัน
) จะใช ้ได ้ไม่จํากัดปริมาณทีค
4 วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
ิ ธิพเิ ศษเพิม
สท
0 เติม:
(1) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Ultimate สําหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
4 นที/4 แท็บเล็ต/เว็บไซด์ และใช ้บริการแอพพลิเค
)
้งาน
ชัน TrueID ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช
ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps)นาน 12 เดือน(นับจาก
วันทีเ4 ริม
4 รับสิทธิครัง) แรก) ช่องรายการและเงือ
4 นไขการใช ้บริการ อาจเปลีย
4 นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
4 Youtube ทีค
(2) รับสิทธิใช ้บริการแอปพลิเคชัน
4 วามเร็วสูงสุด เป็ นจํานวน 10 กิกะไบต์ (GB) เป็ นระยะเวลานาน 6
เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเ4 ป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือ
4 นไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
(3) รับบริการ 5G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 4G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในปริมาณทีเ4 พิม
0 จากปริมาณปกติ
ในแพ็กเกจอีก 16 กิกะไบต์ (GB) รวมเป็ นจํานวน 32 กิกะไบต์ (GB) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) หลังจาก
) สุดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
นัน
) ได ้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติจนสิน
(4) รับบริการ 5G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 4G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
4 วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที เพิม
0 จากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10
กิกะไบต์เป็ นระยะเวลา 3 เดือน (รอบบิล)
ิ ธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
Fair Usage Policy:
บริษัท มีสท
4 รักษามาตรฐานคุณภาพของ
้บริ
บริการ และเพือ
4 ช่วยให ้ผู ้ใช การโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จํากัด หรือ ลดความเร็วหรือดําเนินการ
ใดๆ ในการรับส่งข ้อมูลต่างๆ การใช ้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์
ขนาดใหญ่, หรือ การใช ้งานใดทีม
4 ก
ี ารรับส่งข ้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนือ
4 ง หรือทีม
4 ผ
ี ลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่
้บริ
เป็ นธรรม ก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อผู ้ใช การอืน
4 และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให ้บริการโดยรวมของบริษัท
้ ริการ TrueID: สามารถใช ้บริการTrueID เฉพาะบริการภายในแอพพลิเคชัน
4 TrueID บนโทรศัพท์เคลือ
เงือ
0 นไขการใชบ
4 น
้บริ
้
4 TrueID ผู ้ใช ้บริการ
ทีห
4 รือแท๊บเล็ต ในกรณีทผ
ี4 ู ้ใช การใช website อืน
4 หรือลิงค์หรือการแชร์ทป
ี4 รากฏบนหน ้าแอพพลิเคชัน
จะต ้องชําระค่าใช ้บริการเพิม
4 เติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีร4 ะบุในแพ็กเกจทีผ
4 ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
) หรือหากในแพ็ก
้
เกจทีเ4 ลือกใช ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือ
4 นไขทีบ
4 ริษัทกําหนด
บริการทีร4 วมอยูใ่ นแพ็กเกจ TrueID ผู ้ใช ้สามารถใช ้งาน login และ logout สามารถใช ้บริการดูทวี ส
ี ตรีมมิง4 , หนัง, เพลง,
บทความ ผ่านเมนู Exclusive, Movie, TV, Soccer, Music, Sport, Travel, Food, Game, Men, Women และ
Entertainment ไม่นับรวมในการใช ้งานในเมนู Privileges, Cloud และ Payment
4. ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้บริการ 5G ได ้ร่วมกับอุปกรณ์ทรี4 องรับ 5G และอยูใ่ นพืน
) ทีท
4 ใี4 ห ้บริการเท่านัน
)
5. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
) ทีก
4 ารให ้บริการ 5G ได ้ที4 http://truemoveh.truecorp.co.th/truemoveh5g
6. สิทธิก
U ารใช ้บริการ 5G สามารถใช ้บริการได ้ถึงวันที4 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
4 นแปลง
7. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
) ทีก
4 ารให ้บริการของ WiFi by TrueMove H ได ้ที4 www.truewifi.net
8. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิม
4 เติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
) ตํา4 รายเดือนในอัตรา ดังนี)
1. โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท คิดค่าบริการเป็ นรายนาที เศษของนาทีนับเป็ นหนึง4 นาที
) (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
2. บริการส่งข ้อความสัน
4 นทีท
4 ใี4 ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 3 บาท
3. บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
4 นทีทใี4 ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครัง) ละ 5 บาท
9. อัตราค่าใช ้บริการในข ้อ 2 และข ้อ 3 ทัง) หมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
4 นทีห
4 รือ
โทรศัพท์พน
ื) ฐานทีใ4 ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามทีร4 ะบุไว ้
เท่านัน
) ไม่รวมถึงค่าบริการอืน
4 ๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข ้อมูลเนือ
) หาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข ้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข ้ามแดนและบริการเสริมอืน
4 ๆ
10.อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นทัง) หมดยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
4
11.เงือ
4 นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
1. ผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกใช ้บริการผ่าน .@ truemoveH เท่านั น
)
2.

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

เอกสารนีแ
) ก ้ไขล่าสุดเมือ
4 : 31 สิงหาคม 2563

3.

ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H หลังจากทีไ4 ด ้เริม
4 ใช ้บริการ ภายใน 1
ชัว4 โมงโดยอัตโนมัต ิ

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

12. สิทธิใด ๆ ตามทีร4 ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนีไ
) ม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
4 นเป็ นเงินสดหรือของอืน
4 ใดได ้ รวมตลอดทัง)
ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
4 ใดได ้ด ้วย
) (SMS) ทีม
13. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข ้อความสัน
4 ก
ี ารคิดเงินในเชิง
พาณิชย์ ใช ้บริการเสริม BlackBerry ทัง) นี) จนกว่าจะมีการแจ ้งเปลีย
4 นแปลง
14. หากผู ้ใช ้บริการกระทําการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง4 ดังต่อไปนี) บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญา
ได ้ทันที
14.1 กระทําการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทําผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื นข ้อห ้าม
ในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
4 สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธก
(ก.)
ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีเ) พือ
4 การสือ
ี ารใช ้ บริการ
เยีย
4 งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว4 ไปทีจ
4 ะพึงกระทําเท่านัน
) มิใช่เพือ
4 ประโยชน์ หรือสิง4 อืน
4 ใดทีอ
4 าจถือ
เอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นําบริการไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
4 ม
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นําบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทําการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง4 อืน
4 ใดเพือ
4 เชือ
4 ได ้
ต่อหรือเกีย
4 วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง) ไม่กระทําการ อันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือ เชือ
ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอืน
4 ใด
ทัง) ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทําการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย
หรือทําให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไป
ตามปกติ
4 ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้หรือรับข ้อ
14.2 กระทําการทีม
4 เี หตุผลอันเชือ
เสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนํ าบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
15. บริษัท มีสท
ี4 ะแก ้ไข เปลีย
4 นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกําหนด คําสัง4 หรือ
นโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ4 กีย
4 วข ้องกําหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
4 นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
4 นไขของบริการนีห
) รือคําสัง4
ดังกล่าวเป็ นการเพิม
4 ภาระในการดําเนินการของบริษัท
16. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
4 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก ้ไขเปลีย
4 นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกําหนดนีไ
) ด ้ตาม
ความเหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางทีบ
4 ริษัทพิจารณาเห็นสมควร
17. รายการส่งเสริมการขายนีม
) รี ะยะเวลา 12 เดือน นับตัง) แต่วน
ั ทีจ
4 ดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี)

