For terms and conditions in English, please contact our call center at 02-700-910

เอกสารนีแก ้ไขล่าสุดเมือ: 13 กันยายน 2561

ข้อกําหนดและเงือนไขรายการส่ง เสริม การขาย 4G+ FUN Unlimited 499, 4G+ FUN Unlimited 599, 4G+ FUN Unlimited
699, 4G+ FUN Unlimited 899, 4G+ FUN Unlimited 1099, 4G+ FUN Unlimited 1299, 4G+ FUN Unlimited 1499, และ
4G+ FUN Unlimited 1899
1. รายการส่งเสริมการขายนี สํ าหรับผู ้สมัครใช ้บริการเลขหมายใหม่โ ทรศั พท์เ คลือนที ทรูม ูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด (“เรียลมูฟ ”)
ระบบรายเดือน ในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล ตังแต่วันที 6 กุมภาพ ันธ์ 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
2. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
2.1 รายการส่งเสริมการขาย 4G+ FUN Unlimited 499
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน 499 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 200 นาทีตอ
่ เดือน
(2) บริการ 4G ทีความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) เป็ นจํานวน 4 กิกะไบต์ (GB) หลัง จากนั น จะใช ้ได ้ไม่จํากัดปริม าณทีความเร็วสูง สุดไม่เ กิน 128 กิโ ลบิตต่อ
วินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิมเติม:
(1) รับสิทธิใช ้บริการ 4G/3G เพิมจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 4 กิกะไบต์ (GB) สํ าหรับการใช ้งานแอพพลิเคชั น YouTube,
LINE TV และ Facebook Live เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) หลังจากนันได ้รับสิทธิคงเหลือตามแพ็กเกจปกติ
(2) รับสิทธิใช ้บริการ 4G/3G เพิมจากปริมาณปกติในแพ็ก เกจอีก 1 กิก ะไบต์ (GB) สํ าหรับ Business Plus เป็ นระยะเวลา 20
เดือน (รอบบิล) หลังจากนันได ้รับสิทธิคงเหลือตามแพ็กเกจปกติ
(3) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สํ าหรับ ดูบนโทรศั พท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(นับจากวันที
เริมรับสิทธิครังแรก) ช่องรายการและเงือนไขการใช ้บริการ อาจเปลียนแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
(4) รับสิทธิใช ้บริก ารแอพพลิเ คชันเกมส์ ROV ได ้ไม่จํากัดปริม าณการใช ้งาน เป็ นระยะเวลา 12 เดือ น (รอบบิล) ผ่าน URL ที
เป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
2.2 รายการส่งเสริมการขาย 4G+ FUN Unlimited 599
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน 599 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี
่ เดือน
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 250 นาทีตอ
(2) บริการ 4G ทีความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) เป็ นจํานวน 6 กิกะไบต์ (GB) หลัง จากนั น จะใช ้ได ้ไม่จํากัดปริม าณทีความเร็วสูง สุดไม่เ กิน 128 กิโ ลบิตต่อ
วินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิมเติม:
(1) รับสิทธิใช ้บริการ 4G/3G เพิมจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 6 กิกะไบต์ (GB) สํ าหรับการใช ้งานแอพพลิเคชั น YouTube,
LINE TV และ Facebook Live เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) หลังจากนันได ้รับสิทธิคงเหลือตามแพ็กเกจปกติ
(2) รับสิทธิใช ้บริการ 4G/3G เพิมจากปริมาณปกติในแพ็ก เกจอีก 1 กิก ะไบต์ (GB) สํ าหรับ Business Plus เป็ นระยะเวลา 20
เดือน (รอบบิล) หลังจากนันได ้รับสิทธิคงเหลือตามแพ็กเกจปกติ
(3) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน TrueID ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีความเร็วสูง สุด 300 เมกะบิตต่อ วินาที( Mbps) เป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
(4) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สํ าหรับ ดูบนโทรศั พท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(นับจากวันที
เริมรับสิทธิครังแรก) ช่องรายการและเงือนไขการใช ้บริการ อาจเปลียนแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
(5) รับสิทธิใช ้บริก ารแอพพลิเ คชันเกมส์ ROV ได ้ไม่จํากัดปริม าณการใช ้งาน เป็ นระยะเวลา 12 เดือ น (รอบบิล) ผ่าน URL ที
เป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
2.3 รายการส่งเสริมการขาย 4G+ FUN Unlimited 699
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี
่ เดือน
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 300 นาทีตอ
(2) บริการ 4G ทีความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) เป็ นจํานวน 8 กิกะไบต์ (GB) หลัง จากนั น จะใช ้ได ้ไม่จํากัดปริม าณทีความเร็วสูง สุดไม่เ กิน 128 กิโ ลบิตต่อ
วินาที (Kbps)
(3) ใช ้บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิมเติม:
(1) รับสิทธิใช ้บริการ 4G/3G เพิมจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 8 กิกะไบต์ (GB) สํ าหรับการใช ้งานแอพพลิเ คชัน TrueID,
YouTube, LINE TV และ Facebook Live เป็ นระยะเวลา 12 เดือ น (รอบบิล) หลัง จากนั นได ้รับสิทธิ คงเหลือ ตาม
แพ็กเกจปกติ
(2) รับสิทธิใช ้บริการ 4G/3G เพิมจากปริมาณปกติในแพ็ก เกจอีก 1 กิก ะไบต์ (GB) สํ าหรับ Business Plus เป็ นระยะเวลา 20
เดือน (รอบบิล) หลังจากนันได ้รับสิทธิคงเหลือตามแพ็กเกจปกติ
(3) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน TrueID ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีความเร็วสูง สุด 300 เมกะบิตต่อ วินาที( Mbps) เป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
(4) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สํ าหรับ ดูบนโทรศั พท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(นับจากวันที
เริมรับสิทธิครังแรก) ช่องรายการและเงือนไขการใช ้บริการ อาจเปลียนแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
(5) รับสิทธิใช ้บริก ารแอพพลิเ คชันเกมส์ ROV ได ้ไม่จํากัดปริม าณการใช ้งาน เป็ นระยะเวลา 12 เดือ น (รอบบิล) ผ่าน URL ที
เป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งานของแต่ละบริการ

เอกสารนีแก ้ไขล่าสุดเมือ: 13 กันยายน 2561

2.4 รายการส่งเสริมการขาย 4G+ FUN Unlimited 899
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 400 นาทีตอ
่ เดือน
(2) บริการ 4G ทีความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิต
ต่อวินาที (Mbps) เป็ นจํานวน 15 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน จะใช ้ได ้ไม่จํากัดปริม าณทีความเร็วสูง สุดไม่เ กิน 384 กิโ ลบิต
ต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิมเติม:
(1) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน TrueID, YouTube, Facebook Live, LineTV ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีความเร็วสูงสุด
300 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งาน
ของแต่ละบริการ
(2) รับสิทธิใช ้บริการ 4G/3G เพิมจากปริมาณปกติในแพ็ก เกจอีก 1 กิก ะไบต์ (GB) สํ าหรับ Business Plus เป็ นระยะเวลา 20
เดือน (รอบบิล) หลังจากนันได ้รับสิทธิคงเหลือตามแพ็กเกจปกติ
(3) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สํ าหรับ ดูบนโทรศั พท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(นับจากวันที
เริมรับสิทธิครังแรก) ช่องรายการและเงือนไขการใช ้บริการ อาจเปลียนแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
(4) รับสิทธิใช ้บริก ารแอพพลิเ คชันเกมส์ ROV ได ้ไม่จํากัดปริม าณการใช ้งาน เป็ นระยะเวลา 12 เดือ น (รอบบิล) ผ่าน URL ที
เป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
2.5 รายการส่งเสริมการขาย 4G+ FUN Unlimited 1099
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน 1,099 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 650 นาทีตอ
่ เดือน
(2) บริการ 4G ทีความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิต
ต่อวินาที (Mbps) เป็ นจํานวน 16 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน จะใช ้ ได ้ไม่จํากัดปริมาณทีความเร็วสูงสุดไม่เ กิน 384 กิโ ลบิต
ต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิมเติม:
(1) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน TrueID, YouTube, Facebook Live, LineTV ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีความเร็วสูงสุด
300 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งาน
ของแต่ละบริการ
(2) รับสิทธิใช ้บริการ 4G/3G เพิมจากปริมาณปกติในแพ็ก เกจอีก 1 กิก ะไบต์ (GB) สํ าหรับ Business Plus เป็ นระยะเวลา 20
เดือน (รอบบิล) หลังจากนันได ้รับสิทธิคงเหลือตามแพ็กเกจปกติ
(3) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สํ าหรับ ดูบนโทรศั พท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(นับจากวันที
เริมรับสิทธิครังแรก) ช่องรายการและเงือนไขการใช ้บริการ อาจเปลียนแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
(4) รับสิทธิใช ้บริก ารแอพพลิเ คชันเกมส์ ROV ได ้ไม่จํากัดปริม าณการใช ้งาน เป็ นระยะเวลา 12 เดือ น (รอบบิล) ผ่าน URL ที
เป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
(5) รับสิทธิเล่น 4G แบบไม่ลดความเร็วนาน 12 เดือน(รอบบิล) นับแต่วันสมัครใช ้บริการ

2.6 รายการส่งเสริมการขาย 4G+ FUN Unlimited 1299
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน 1,299 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 850 นาทีตอ
่ เดือน
(2) บริการ 4G ทีความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิต
ต่อวินาที (Mbps) เป็ นจํานวน 20 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน จะใช ้ได ้ไม่จํากัดปริม าณทีความเร็วสูง สุดไม่เ กิน 384 กิโ ลบิต
ต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิมเติม:
(1) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน TrueID, YouTube, Facebook Live, LineTV ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีความเร็วสูงสุด
300 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งาน
ของแต่ละบริการ
(2) รับสิทธิใช ้บริการ 4G/3G เพิมจากปริมาณปกติในแพ็ก เกจอีก 1 กิก ะไบต์ (GB) สํ าหรับ Business Plus เป็ นระยะเวลา 20
เดือน (รอบบิล) หลังจากนันได ้รับสิทธิคงเหลือตามแพ็กเกจปกติ
(3) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สํ าหรับ ดูบนโทรศั พท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(นับจากวันที
เริมรับสิทธิครังแรก) ช่องรายการและเงือนไขการใช ้บริการ อาจเปลียนแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
(4) รับสิทธิใช ้บริก ารแอพพลิเ คชันเกมส์ ROV ได ้ไม่จํากัดปริม าณการใช ้งาน เป็ นระยะเวลา 12 เดือ น (รอบบิล) ผ่าน URL ที
เป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
(5) รับสิทธิเล่น 4G แบบไม่ลดความเร็วนาน 12 เดือน(รอบบิล) นับแต่วันสมัครใช ้บริการ

เอกสารนีแก ้ไขล่าสุดเมือ: 13 กันยายน 2561

2.7 รายการส่งเสริมการขาย 4G+ FUN Unlimited 1499
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน 1,499 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 1,200 นาทีตอ
่ เดือน
(2) บริการ 4G ทีความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิต
ต่อวินาที (Mbps) เป็ นจํานวน 25 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน จะใช ้ ได ้ไม่จํากัดปริมาณทีความเร็วสูง สุดไม่เ กิน 384 กิโ ลบิต
ต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิมเติม:
(1) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน TrueID, YouTube, Facebook Live, LineTV ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีความเร็วสูงสุด
300 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งาน
ของแต่ละบริการ
(2) รับสิทธิใช ้บริการ 4G/3G เพิมจากปริมาณปกติในแพ็ก เกจอีก 1 กิก ะไบต์ (GB) สํ าหรับ Business Plus เป็ นระยะเวลา 20
เดือน (รอบบิล) หลังจากนันได ้รับสิทธิคงเหลือตามแพ็กเกจปกติ
(3) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สํ าหรับ ดูบนโทรศั พท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(นับจากวันที
เริมรับสิทธิครังแรก) ช่องรายการและเงือนไขการใช ้บริการ อาจเปลียนแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
(4) รับสิทธิเล่น 4G แบบไม่ลดความเร็วนาน 12 เดือน(รอบบิล) นับแต่วันสมัครใช ้บริการ
(5) รับสิทธิใช ้บริก ารแอพพลิเ คชันเกมส์ ROV ได ้ไม่จํากัดปริม าณการใช ้งาน เป็ นระยะเวลา 12 เดือ น (รอบบิล) ผ่าน URL ที
เป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
2.8

รายการส่งเสริมการขาย 4G+ FUN Unlimited 1899
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน 1,899 บาท ต่อเดือน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี
(1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 2,000 นาทีตอ
่ เดือน
(2) บริการ 4G ทีความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิต
ต่อวินาที (Mbps) เป็ นจํานวน 30 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน จะใช ้ ได ้ไม่จํากัดปริมาณทีความเร็วสูง สุดไม่เ กิน 384 กิโ ลบิต
ต่อวินาที (Kbps)
(3) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิมเติม:
(1) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน TrueID, YouTube, Facebook Live, LineTV ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทีความเร็วสูงสุด
300 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งาน
ของแต่ละบริการ
(2) รับสิทธิใช ้บริการ 4G/3G เพิมจากปริมาณปกติในแพ็ก เกจอีก 1 กิก ะไบต์ (GB) สํ าหรับ Business Plus เป็ นระยะเวลา 20
เดือน (รอบบิล) หลังจากนันได ้รับสิทธิคงเหลือตามแพ็กเกจปกติ
(3) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Premium HD สํ าหรับ ดูบนโทรศั พท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(นับจากวันที
เริมรับสิทธิครังแรก) ช่องรายการและเงือนไขการใช ้บริการ อาจเปลียนแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
(4) รับสิทธิเล่น 4G แบบไม่ลดความเร็วนาน 12 เดือน(รอบบิล) นับแต่วันสมัครใช ้บริการ
(5) รับสิทธิใช ้บริก ารแอพพลิเ คชันเกมส์ ROV ได ้ไม่จํากัดปริม าณการใช ้งาน เป็ นระยะเวลา 12 เดือ น (รอบบิล) ผ่าน URL ที
เป็ นไปตามข ้อกําหนดและเงือนไขการใช ้งานของแต่ละบริการ

Fair Usage Policy: เรียล มูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และ
เพือช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จํากัด หรือ ลดความเร็วหรือดําเนินการใดๆ ในการรับส่งข ้อมูล
ต่างๆ การใช ้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช ้งานใดทีมีการ
รับส่งข ้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนือง
หรือทีมีผลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม
ก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อ
ผู ้ใช ้บริการอืน และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให ้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ

เงือนไขการใช้บริการ TrueID: สามารถใช ้บริก ารTrueID เฉพาะบริก ารภายในแอพพลิเ คชั น TrueID บนโทรศั พท์เ คลือนทีหรือ
แท๊บเล็ต ในกรณีทผู
ี ้ใช ้บริการใช ้ website อืนหรือลิงค์หรือการแชร์ทีปรากฏบนหน ้าแอพพลิเ คชั นTrueID ผู ้ใช ้บริก ารจะต ้องชํ าระค่าใช ้
บริการเพิมเติม(ถ ้ามี)ตามอัตราทีระบุในแพ็กเกจทีผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน หรือหากในแพ็กเกจทีเลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิด
ค่าบริการตามเงือนไขทีบริษัทกําหนด
บริการทีรวมอยูใ่ นแพ็กเกจ TrueID ผู ้ใช ้สามารถใช ้งาน login และ logout สามารถใช ้บริการดูทวี ส
ี ตรีมมิง, หนัง, เพลง, บทความ ผ่านเมนู
Exclusive, Movie, TV, Soccer, Music, Sport, Travel, Food, Game, Men, Women และ Entertainment ไม่นับรวมในการใช ้งานใน
เมนู Privileges, Cloud และ Payment
เงือนไขการใช้บริการ YouTube: สามารถใช ้บริการ YouTube เฉพาะบริการภายในแอพพลิเคชั น YouTube และ m.youtube.com บน
โทรศัพท์เคลือนที หรือ แท็บเล็ต ในกรณีที ผู ้ใช ้บริก ารใช ้ website อืนหรือ ลิง ค์ทีปรากฏบนหน ้า YouTube แอพพลิเ คชั น ผู ้ใช ้บริก าร
จะต ้องชํ าระค่าใช ้บริการเพิมเติม (ถ ้ามี)ตามอัตราทีระบุในแพ็กเกจทีผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน หรือหากในแพ็กเกจทีเลือ กใช ้
ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือนไขทีบริษัทกําหนด บริการทีรวมอยูใ่ นแพ็กเกจ YouTube ผู ้ใช ้สามารถใช ้งานด ้านดูคลิป , VDO กด
like ยกเว ้นฟั งก์ชั นการดาวน์โหลดในโหมด Offline

เอกสารนีแก ้ไขล่าสุดเมือ: 13 กันยายน 2561

เงือนไขการใช้บริการ Facebook Live: สามารถใช ้บริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website www.facebook.com และ/หรือ
m.facebook.com และ/หรือ Application Facebook บนโทรศั พท์เคลือนทีหรือแท็บเล็ต ในกรณีที ผู ้ใช ้บริการใช ้ website อืนหรือ Link
ทีปรากฏบนหน ้า website m.facebook.com หรือ facebook แอพพลิเคชั น ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชํ าระค่าใช ้บริการเพิมเติม (ถ ้ามี) ตามอัตรา
ทีระบุในแพ็กเกจทีผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน หรือหากในแพ็กเกจทีเลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือนไขทีบริษัท
กําหนด บริก ารทีรวมอยู่ใ นแพ็ก เกจ Facebook ผู ้ใช ้บริก ารสามารถ log in และ Log out, อ่าน News Feed ได ้, ดูรายละเอียดในหน ้า
profile เช่ น หน ้าwall, ข ้อมูลส่ วนตัว และรูปภาพ, Update สถานะ, ซ่อ นโพสต์จาก Timeline, Like และ Unlike ข ้อความต่างๆ ,
comment ข ้อความต่างๆ และลบ Comment, ตังค่ารูปภาพเป็ นภาพของรายชือติดต่อในโทรศั พท์ หรือ ภาพพืนหลัง, อัพโหลดรูปภาพ,
Tag บุคคลในรูปได ้, แก ้ไขความเป็ นส่ วนตัวของรูปภาพ และสถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือนทัง wall, info,
photo, ขอเพิมเพือน และ ลบเพือนจากลิสต์, รับ add เพือนที request มา หรือปฏิเสธการรับเป็ นเพือน, ค ้นหาบุคคล จาก menu search,
ดูรายละเอียดในหน ้า profile ของเพือน, โพสต์บน wall, ดูรป
ู และ Comment บนWall ของเพือน, อ่าน และสร ้าง event ของตนเอง, อ่าน
Notes และเขียน Notes, อ่าน notification, สร ้าง page, Groups สํ าหรับกลุม
่ เพือน และอ่านรายละเอียดต่างๆบน Group Page, ติดตาม
หรือเลิกติดตาม Page, เปลียนการตังค่าแอพลิเคชั น, บัญชีผู ้ใช ้, ความเป็ นส่วนตัว ต่างๆ ใน setting, สามารถรายงานโพสต์และรูปภาพที
ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช ้งานดู VDO และการ Live
เงือนไขการใช้บริการ LINE TV: สามารถใช ้บริการ LINE TV เฉพาะบริการ LINE TV แอพพลิเคชันบนโทรศั พท์เคลือนที หรือแท๊บเล็ต
ไม่นับรวมในการใช ้ฟั งค์ชั นการแชร์ หรือการเชือมต่อไปยัง Social Media อืนๆ บริการทีรวมอยูใ่ นแพ็กเกจ LINE VIP ผู ้ใช ้สามารถใช ้งาน
ด ้านดูคลิป VDO กด Like และส่งอีโมติคอ
่ นแสดงอารมณ์และแสดงความคิดเห็นบนโพสต์, เปลียนการตังค่าต่างๆ ใน settings, ดูและเพิม
บัญชีผู ้ใช ้งานทีเป็ นทางการของ LINE
ข้อจําก ัดการใช้บริการแอพพลิเคชนเกม
ั
ROV: สามารถใช ้บริการแอพพลิเคชันเกม ROV เฉพาะบริการภายในแอพพลิเคชั นเกม ROV
บนโทรศั พทํเคลือนที หรือแท๊บเล็ต ในกรณีที ผู ้ใช ้บริการใช ้ website อืนหรือลิงค์หรือการแชร์ทปรากฏบนหน
ี
้าแอพพลิเคชั นเกม ROV
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชํ าระค่าใช ้บริการเพิมเติม (ถ ้ามี) ตามอัตราทีระบุในแพ็คเกจทีผู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน หรือหากในแพ็คเกจ
ทีเลือกใช ้ ไม่ได ้ระบุไว ้ ให ้คิดค่าบริการตามเงือนไขทีบริษัทกําหนด
บริการทีรวมอยูใ่ นแพ็คเกจ ROV ผู ้ใช ้สามารถใช ้งาน login และ logout สามารถใช ้บริการเล่นเกม ROV ในโหมดปกติ โหมดจัดอันดับ
แคมป์ ฝึ ก เข ้าในการเมนูข ้อมูลผู ้เล่น ภารกิจรายวัน ร ้านค ้า ฮีโร่ รูน ไอเทม คลัง กิลด์ ส่งข ้อความ ของขวัญ ความสํ าเร็จ จดหมาย และเมนู
เพือน ค ้นหาเพือน ไม่นับรวมในการใช ้งานในเมนู Payment และ Banner ทีลิงค์ออกนอกเกม
4. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืนทีการให ้บริการของ WiFi by TrueMove H ได ้ที www.truewifi.net
5. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืนทีการให ้บริการ 4G และอุปกรณ์ทรองรั
ี
บได ้ที www.truemove-h.com/4G
6. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิมเติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตรา ดังนี
6.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที
6.2 บริการส่งข ้อความสัน (SMS) ระหว่างโทรศั พท์เคลือนทีทีใช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 3 บาท
6.3 บริการส่งข ้อความมั ลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศั พท์เคลือนทีทใช
ี ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครังละ 5 บาท
7. อัตราค่าใช ้บริการในข ้อ 2 และข ้อ 3 ทังหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศั พท์เคลือนทีหรือโทรศั พท์พนฐานที
ื
ใช ้
และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริก าร 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริก ารเสริม ตามประเภทและอัตราตามทีระบุไว ้เท่านั น ไม่รวมถึง
ค่าบริการอืนๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข ้อมูลเนือหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข ้อมูล, ค่าบริการโทรศั พท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศั พท์ข ้ามแดน
และบริการเสริมอืนๆ
8. อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นทังหมดยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
9. เงือนไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
9.1 ผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกใช ้บริการผ่าน .@ truemoveH เท่านัน
9.2 ผู ้ใช ้บริก ารสามารถใช ้เลขหมายโทรศั พท์เ คลือนที ทรูม ูฟ เอช ของผู ้ใช ้บริก ารเป็ นชื อ Username (09XXXXXXXX) และขอรับ
Password เพือใช ้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ง Password ผ่านทาง SMS
9.3 ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จํากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”)
หลังจากทีได ้เริมใช ้บริการ ภายใน 1 ชั วโมงโดยอัตโนมัต ิ
9.4 หากผู ้ใช ้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้ โดยติดต่อ ทรูม ูฟ เอช แคร์ 1242
หรือผ่านช่องทางทีเรียลมูฟ กําหนดให ้
9.5 ในระหว่างการให ้บริก าร Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เ น็ ต มีความจําเป็ นต ้องตัดระบบการเชื อมต่อ อินเทอร์เ น็ต (Session
Time Out) ทุก ๆ 90 นาที เพือตรวจสอบ และบันทึก ปริม าณการใช ้งาน หลัง จากการตัดการใช ้งานนีแล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และเปิ ดการเชือมต่อสั 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
10. สิทธิใด ๆ ตามทีระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนีไม่สามารถแลก คืน หรือเปลียนเป็ นเงินสดหรือของอืนใดได ้ รวมตลอดทังไม่สามารถโอน
ไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืนใดได ้ด ้วย
11. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือ ส่ ง ข ้อความสัน (SMS) ทีมีก ารคิดเงินในเชิง พาณิช ย์ ใช ้
บริการเสริม BlackBerry ทังนี จนกว่าจะมีการแจ ้งเปลียนแปลง
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12. หากผู ้ใช ้บริการกระทําการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสั ญญาได ้ทันที
12.1 กระทํา การฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสั ญ ญา: หากผู ้ใช ้บริก ารกระทํ าผิดวัต ถุประสงค์แห่ง สั ญ ญา ให ้ถือ เป็ นการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสั ญ ญา
“วัตถุประสงค์แห่งสั ญญา”: ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
(ก.) ใช ้บริก ารตามรายการส่ ง เสริม การขายนีเพือการสื อสารเฉพาะตนโดยมีเ จตนาสุจริตตามวิธีก ารใช ้ บริก ารเยียงปกติ
ประเพณีของบุคคลธรรมดาทัวไปทีจะพึงกระทําเท่านัน มิใช่เพือประโยชน์ หรือสิงอืนใดทีอาจถือเอาประโยชน์ได ้ และ
จะไม่นําบริการไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นําบริการมาใช ้ ไม่ดัดแปลง หรือ ไม่ก ระทําการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือ ระบบหรือ สิงอืนใดเพือเชื อมต่อ หรือ
เกียวข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทังไม่กระทําการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได ้หรือ เชือได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการ
ผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอืนใด ทังในทางตรงและทางอ อ
้ ม
หรือไม่ทําการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทําให ้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของ
เครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
12.2 กระทําการทีมีเหตุผลอันเชือได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้หรือ รับข ้อเสนอของบริก าร
หรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนําบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
13. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิทจะแก
ี
้ไข เปลียนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกําหนด คําสั ง หรือ นโยบาย
ของหน่วยงานของรัฐทีเกียวข ้องกําหนดให ้มีการแก ้ไข เปลียนแปลง ระงั บ หรือ ยกเลิก เงือนไขของบริก ารนีหรือ คําสั งดัง กล่าวเป็ นการเพิม
ภาระในการดําเนินการของเรียลมูฟ
14. เว ้นแต่จะได ้ระบุไ ว ้โดยชั ด แจ ้งเป็ นอย่างอืน เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิใ นการแก ้ไขเปลียนแปลง ระงั บหรือ ยกเลิก ข ้อกํา หนดนีได ้ตามความ
เหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางทีเรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
15. รายการส่งเสริมการขายนีมีระยะเวลา 12 เดือน นับตังแต่วันทีจดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี

