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ข้อกําหนดและเงือนไขรายการส่งเสริมการขาย Business Buffet No Limit
1.
2.

รายการส่งเสริมการขายนีสํ าหรับผู ้สมัครใช ้บริการโทรศั พท์เคลือนที ทรูมฟ
ู เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือ น ใน
นามนิตบ
ิ ค
ุ คล ตังแต่วันที 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
รายการส่งเสริมการขาย : มีรายละเอียดดังนี

ตารางรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย Business Buffet No Limit

รายการ
ส่งเสริมการ
ขาย

ค่าบริการ
เหมาจ่าย
ขนตํ
ั าราย
เดือน
(บาท)

บริการทีได้ร ับ
โทรทุกเครือข่าย

SMS

โทร
ภายใน
กลุม
่ *

4G/3G/EDGE/GPRS
(ไม่จา
ํ ก ัดปริมาณการใช้
งาน)

WiFi

ไม่จํากัดจํานวนครัง ใช ้
งานได ้ติดต่อนาน 60 นาที
ใช ้งานทีความเร็วสูงสุด
Buffet 990
990
100
ในช่วงเวลา
ไม่จํากัด
4Mbps
ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
06:00-17:59
ไม่จํากัดจํานวนครัง ใช ้
งานได ้ติดต่อนาน 60 นาที
ใช ้งานทีความเร็วสูงสุด
Buffet 1190
1190
100
ในช่วงเวลา
ไม่จํากัด
4Mbps
ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
06:00-19:59
ไม่จํากัดจํานวนครัง ใช ้
งานได ้ติดต่อนาน 60 นาที
ใช ้งานทีความเร็วสูงสุด
Buffet 1390
1390
100
ไม่จํากัด
ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
ในช่วงเวลา
6Mbps
00:00-19:59
ไม่จํากัดจํานวนครัง ใช ้
ใช ้งานทีความเร็วสูงสุด
Buffet 1790
1790
งานได ้ติดต่อนาน 60 นาที 100
ไม่จํากัด
ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
6Mbps
24 ชั วโมง
* โทรภายในกลุม
่ หมายถึง โทรหากันระหว่างเลขหมายทีใช ้รายการส่งเสริมการขาย Business Buffet No Limit ทีจดทะเบียนในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน

2.1

รายการส่งเสริมการขาย Business Buffet No Limit 990
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 990 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี
(1) โทรออกทุกเครือข่ายฟรี 60 นาทีแรก โดยเริมใช ้งานได ้ตังแต่เวลาหกโมงเช้า – ก่อน 6 โมงเย็ น (06:00-17:59 น.) สามารถโทรได ้ไม่
จํากัดจํานวนครัง หลังจากนัน ผู ้ใช ้บริการจะต ้องวางสาย เพือโทรออกใหม่อก
ี ครัง ในกรณีผู ้ใช ้บริการใช ้งานติดต่อกันไม่วางสาย
ตังแต่นาทีที 61 เป็ นต ้นไป ระบบจะคิดค่าบริการนาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จํากัด
(3) รับสิทธิสง่ ข ้อความสัน (SMS) จํานวน 100 ข ้อความ (SMS) ต่อเดือน (รอบบิล) ค่าใช ้บริการส่วนทีเกินจะคิดเพิมเติมจากค่าใช ้
บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน
(4) ใช ้บริการ 4G/3G ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งานทีความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
(5) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน บริก าร Wi-Fi เป็ นบริก ารทีผู ้
ให ้บริก ารจั ด หามาเพืออํ า นวยความสะดวกแก่ ผู ้ใช ้บริก าร โดยผู ้ใช ้บริก ารรั บ ทราบและตกลงว่า ผู ้ให บ
้ ริก ารสามารถ
เปลียนแปลงพืนทีการให ้บริการได ้ตลอดเวลา ตามความเหมาะสม

2.2

รายการส่งเสริมการขาย BUSINESS Buffet No Limit 1190
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 1190 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี
(1) โทรออกทุกเครือข่ายฟรี 60 นาทีแรก โดยเริมใช ้งานได ้ตังแต่เวลาหกโมงเช้า – ก่อน 2 ทุม
่ (06:00-19:59 น.) สามารถโทรได ้
ไม่จํากัดจํานวนครัง หลังจากนัน ผู ้ใช ้บริการจะต ้องวางสาย เพือโทรออกใหม่อก
ี ครัง ในกรณีผู ้ใช ้บริการใช ้งานติดต่อกันไม่วาง
สายตังแต่นาทีที 61 เป็ นต ้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จํากัด
(3) รับสิทธิสง่ ข ้อความสัน (SMS) จํานวน 100 ข ้อความ (SMS) ต่อเดือน (รอบบิล) ค่าใช ้บริการส่วนทีเกินจะคิดเพิมเติมจากค่าใช ้
บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน
(4) ใช ้บริการ 4G/3G ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งานทีความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
(5) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน บริก าร Wi-Fi เป็ นบริก ารทีผู ้
ให ้บริก ารจั ด หามาเพืออํ า นวยความสะดวกแก่ ผู ้ใช ้บริก าร โดยผู ้ใช ้บริก ารรั บ ทราบและตกลงว่า ผู ้ให บ
้ ริก ารสามารถ
เปลียนแปลงพืนทีการให ้บริการได ้ตลอดเวลา ตามความเหมาะสม

หน้ า 1 จาก 3

2.3

รายการส่งเสริมการขาย Business Buffet No Limit 1390
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 1390 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี
(1) โทรออกทุกเครือข่ายฟรี 60 นาทีแรก โดยเริมใช ้งานได ้ตังแต่เวลาเทียงคืน – ก่อน 2 ทุม
่ (00:00-19:59 น.) สามารถโทร
ได ้ไม่จํากัดจํานวนครัง หลังจากนัน ผู ้ใช ้บริการจะต ้องวางสาย เพือโทรออกใหม่อก
ี ครัง ในกรณีผู ้ใช ้บริการใช ้งานติดต่อกันไม่
วางสายตังแต่นาทีที 61 เป็ นต ้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จํากัด
(3) รับสิทธิสง่ ข ้อความสัน (SMS) จํานวน 100 ข ้อความ (SMS) ต่อเดือน (รอบบิล) ค่าใช ้บริการส่วนทีเกินจะคิดเพิมเติมจากค่าใช ้
บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน
(4) ใช ้บริการ 4G/3G ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งานทีความเร็วสูงสุด 6 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
(5) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน บริก าร Wi-Fi เป็ นบริก ารทีผู ้
ให ้บริก ารจั ด หามาเพืออํ า นวยความสะดวกแก่ ผู ้ใช ้บริก าร โดยผู ้ใช ้บริก ารรั บ ทราบและตกลงว่า ผู ้ให บ
้ ริก ารสามารถ
เปลียนแปลงพืนทีการให ้บริการได ้ตลอดเวลา ตามความเหมาะสม

2.4

รายการส่งเสริมการขาย Business Buffet No Limit 1790
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 1790 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี
(1) โทรออกทุกเครือข่ายฟรี 60 นาทีแรก นั บตังแต่โทรออกในแต่ละครัง ตลอด 24 ชั วโมง ได ้ไม่จํากัดจํานวนครัง หลังจากนั น
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องวางสาย เพือโทรออกใหม่อก
ี ครัง ในกรณีผู ้ใช ้บริการใช ้งานติดต่อกันไม่วางสายตังแต่นาทีที 61 เป็ นต ้นไป คิด
ค่าบริการนาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จํากัด
(3) รับสิทธิสง่ ข ้อความสัน (SMS) จํานวน 100 ข ้อความ (SMS) ต่อเดือน (รอบบิล) ค่าใช ้บริการส่วนทีเกินจะคิดเพิมเติมจากค่าใช ้
บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน
(4) ใช ้บริการ 4G/3G ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งานทีความเร็วสูงสุด 6 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
(5) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน บริก าร Wi-Fi เป็ นบริก ารทีผู ้
ให ้บริก ารจั ด หามาเพืออํ า นวยความสะดวกแก่ ผู ้ใช ้บริก าร โดยผู ้ใช ้บริก ารรั บ ทราบและตกลงว่า ผู ้ให บ
้ ริก ารสามารถ
เปลียนแปลงพืนทีการให ้บริการได ้ตลอดเวลา ตามความเหมาะสม
เงือนไขการใช้รายการส่งเสริมการขาย

บริษัทมีสท
ิ ธิในการจํากัดการใช ้งานเน็ตไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ตามแพ็กเกจทีผู ้ใช ้บริการได ้สมัครใช ้บริการควบคูไ่ ปกับเลขหมาย
โทรศั พท์เคลือนที และโทรศัพท์เคลือนทีประเภท Smart phone และ Tablet หากบริษัทตรวจพบ หรือมีการแจ ้งมายังบริษัท ว่า
ผู ้ใช ้บริการ มีการใช ้งานในลักษณะของการกระจายสัญญาณโมบายอินเตอร์เน็ตให ้กับโทรศั พท์เคลือนที และ/หรืออุปกรณ์อนเพื
ื
อร่วม
ใช ้งานด ้วย และ/หรือการกระทําอืนๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือคล ้ายคลึงกันทุกกรณี

บริษัทมีสท
ิ ธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพือช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการ
โดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจํากัดปริมาณการใช ้งานของผู ้ใช ้บริการและความเร็วของโมบายอินเตอร์เน็ต
ตามความเหมาะสมในรอบบิลถัดไป ในกรณีทบริ
ี ษัทพบหรือสั นนิษฐานได ้ว่าผู ้ใช ้บริการมีการดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์
ขนาดใหญ่ หรือ การใช ้งานใดๆ ทีมีการรับส่งข ้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนือง ในลักษณะไม่เป็ นปกติดังเช่นบุคคลทัวไปพึงใช ้
งาน หรือผู ้ใช ้บริการมีพฤฒิกรรมการใช ้งานทีมีผลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม ก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหาย หรือ
กระทบ หรืออาจจะกระทบต่อการใช ้บริการผู ้ใช ้บริการรายอืน และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให ้บริการโดยรวมของบริษัท ทังนีการลด
ความเร็วอาจลดตํากว่าทีระบุในแพ็กเกจได ้

บริษัทมีสท
ิ ธิจํากัดการใช ้งานในลักษณะ BitTorrent, การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข ้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติเกินบุคคล
ทัวไปพึงใช ้งาน หรือมีการใช ้งานทีอาจส่งผลกระทบต่อการใช ้งานโดยรวม

3.

ค่าบริการส่วนเกิน คิดเพิมเติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตรา ดังนี
3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร
3.2 บริการส่งข ้อความสัน (SMS) ระหว่างโทรศั พท์เคลือนทีทีใช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 2 บาท
3.3 บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศั พท์เคลือนทีทีใช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครังละ 5 บาท

4.

ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชํ าระค่าบริการส่วนเกินจากอัตราค่าใช ้บริก ารเหมาจ่ายขันตํารายเดือ นข ้างต ้นตลอดจนค่าบริก ารเสริม และค่าบริก ารอืนใด
นอกเหนือจากทีระบุไว ้ในข ้อ 2 และข ้อ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ ้ามี)

5.

อัตราค่าใช ้บริการในข ้อ 2 และข ้อ 3 ทังหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศั พท์เคลือนทีหรือโทรศั พท์พืนฐานทีใช ้และจดทะเบียน
ภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามทีระบุไว ้เท่านัน ไม่รวมถึงค่าบริการอืนๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข ้อมูล
เนือหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข ้อมูล, ค่าบริการโทรศั พท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศั พท์ข ้ามแดนและบริการเสริมอืนๆ

6.

อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นทังหมดยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม

7.

เรียลมูฟ มีสท
ิ ธิในการจํากัดการใช ้งาน 4G ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ตามรายการส่งเสริมการขายทีผู ้ใช ้บริการได ้สมัครใช ้บริการควบคูไ่ ปกับ
เลขหมายโทรศั พท์เคลือนที หากเรียลมูฟตรวจพบ หรือมีการแจ ้งมายัง เรียลมูฟ ว่าผู ้ใช ้บริการ มีการใช ้งานในลักษณะของการกระจายสั ญญาณ
โมบายอินเตอร์เน็ตให ้กับโทรศั พท์เคลือนที และ/หรืออุปกรณ์อนเพื
ื
อร่วมใช ้งานด ้วย และ/หรือการกระทําอืนๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือ
คล ้ายคลึงกันทุกกรณี
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8.

เรียลมูฟ มีสท
ิ ธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพือช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวมสามารถใช ้งานได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจํากัดปริมาณการใช ้งานของผู ้ใช ้บริการและความเร็วของโมบายอินเตอร์เน็ตตามความเหมาะสมในรอบบิลถัดไป ในกรณีทเรี
ี ยลมูฟ
พบหรือสั นนิษฐานได ้ว่าผู ้ใช ้บริการมีการดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือ การใช ้งานใดๆ ทีมีการรับส่งข ้อมูลในปริมาณสูงมากอย่าง
ต่อเนือง ในลักษณะไม่เป็ นปกติดังเช่นบุคคลทัวไปพึงใช ้งาน หรือผู ้ใช ้บริการมีพฤฒิกรรมการใช ้งานทีมีผลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม ก่อหรือ
อาจก่อให ้เกิดความเสียหาย หรือกระทบ หรืออาจจะกระทบต่อการใช ้บริการผู ้ใช ้บริการรายอืน และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให ้บริการโดยรวมของ เรียลมูฟ
ทังนีการลดความเร็วอาจลดตํากว่าทีระบุในแพ็กเกจได ้

9. เงือนไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
9.1. ผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกใช ้บริการผ่าน .@ truemoveH เท่านัน
9.2. ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศั พท์เคลือนที ทรูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ Username (09XXXXXXXX) และขอรับ Password
เพือใช ้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ง Password ให ้ผู ้ใช ้บริการผ่านทาง SMS
9.3. ผู ้ใช ้บริก ารจะได ้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เ น็ ต จํากัด (“ทรู อินเทอร์เ น็ ต”)
หลังจากทีได ้เริมใช ้บริการ ภายใน 1 ชั วโมงโดยอัตโนมัต ิ
9.4. หากผู ้ใช ้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้ โดยติดต่อ ทรูมฟ
ู เอช แคร์ 1331 หรือผ่าน
ช่องทางทีเรียลมูฟ กําหนดให ้
9.5. ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจําเป็ นต ้องตัดระบบการเชื อมต่ออินเทอร์เน็ ต (Session Time Out) ทุก ๆ 90 นาที
เพือตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริก ารจะต ้องปิ ด และเปิ ดการ
เชือมต่อสั ญญาณใหม่อก
ี ครัง
9.6. ในกรณีทผู
ี ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทําการ Log Out ให ้
โดยอัตโนมัต ิ
9.7. Concurrent ในการเชือมต่อสั ญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครังเท่านัน
9.8. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืนทีการให ้บริการของ WiFi by TrueMove H ได ้ที www.truewifi.net
10. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืนทีการให ้บริการ 4G และอุปกรณ์ทรองรั
ี
บได ้ที www.truemove-h.com/4G
11. สิทธิใด ๆ ตามทีระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนีไม่สามารถแลก คืน หรือเปลียนเป็ นเงินสด หรือของอืนใดได ้ รวมตลอดทัง
ไม่สามารถทบยอดคงเหลือไปใช ้ในเดือนถัดไปได ้ หรือโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืนใดได ้ด ้วย
12. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข ้อความสัน (SMS) ทีมีการคิดเงินในเชิง
พาณิชย์ ทังนี จนกว่าจะมีการแจ ้งเปลียนแปลง
13. หากผู ้ใช ้บริการกระทําการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี เรียลมูฟ มีสท
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญาได ้ทันที
13.1
กระทําการอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม
ต่อเรียลมูฟหรือบุคคลอืนใด ทังในทางตรงและทางอ ้อม หรือทําการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวกหรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย
หรือทําให ้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
13.2
กระทําการทีมีเหตุผลอันเชือได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้หรือรับข ้อเสนอของ
บริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนําบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
14. เรียลมูฟ มีสท
ิ ธิที จะแก ้ไข เปลียนแปลง ระงั บ หรือ ยกเลิก ได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกําหนด คําสั ง หรือ นโยบายของ
หน่วยงานของรัฐทีเกียวข ้องกําหนดให ้มีการแก ้ไข เปลียนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือนไขของบริการนีหรือคําสั งดัง กล่าวเป็ นการเพิมภาระใน
การดําเนินการของเรียลมูฟ
15. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชั ดแจ ้งเป็ นอย่างอืน เรียลมูฟ มีสท
ิ ธิในการแก ้ไขเปลียนแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกําหนดนีได ้ตามความเหมาะสมโดย
จะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางทีเรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
16. รายการส่งเสริมการขายนีมีระยะเวลา 12 เดือน นับตังแต่วันทีจดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี
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