
รายการสง่เสรมิการขาย “ซมิยกกว๊น พรอ้ม ไอเทมพเิศษ จาก เกม  Point Blank ” 

สทิธพิเิศษเมือ่เปิดใชร้ายการสง่เสรมิการขาย “ซมิยกกว๊น พรอ้ม ไอเทมพเิศษ จาก เกม  Point Blank” 

ส ำหรับผูท้ีเ่ปิดใชบ้รกิำรเลขหมำยใหม ่ในรำยกำรสง่เสรมิกำรขำย “ซมิยกกว๊น” โดยใชบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ทรมูฟู เอช ของบรษัิท เรยีล มฟู จ ำกัด

และ/หรอืของบรษัิท ทร ูมฟู เอช ยนูเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชัน่ จ ำกัด (รวมเรยีกว่ำ “บรษัิทฯ”) ในนำมบคุคลธรรมดำ ในระบบเตมิเงนิ ตัง้แตวั่นที ่ 28  

ตลุำคม 2559 ถงึวันที ่31 มกรำคม  2560  (หรอืจนกวำ่จะมกีำรเปลีย่นแปลงจำกบรษัิทฯ ) 

สทิธพิเิศษ:  

1.   เมือ่ผูใ้ชบ้รกิำรมกีำรเตมิเงนิสะสมจนครบ 90 บำท/รอบ (รอบละ 30 วัน) จะไดรั้บโบนัสโทรและเน็ต พรอ้มเลน่ WiFi ฟร ีและ ไดร้ับรหัส (“Code”

)เพือ่ น ำไปแลกรับไอเทมพเิศษ จำกเกม Point Blank มลูคำ่ 250 บำท โดยโบนัสดังกลำ่ว มเีงือ่นไขดังนี ้

     1.1    รับโบนัส โทรและเน็ต มลูคำ่ 90 บำท และ สทิธใินกำรใชง้ำน WiFi ฟร ีจ ำนวน 90 ชัว่โมง 

          1.1.1   รับโบนัสโทรและเน็ตมลูคำ่ 90 บำท ใชส้ ำหรับโทรภำยในในเครอืขำ่ยทรมูฟู เอช โดยจะมกีำรคดิคำ่บรกิำรนำทลีะ 2 บำท (คดิตำมจรงิเป็น

วนิำท)ี, เลน่เน็ตเมกะไบทล์ะ 2  บำท ควำมเร็วของกำรใชง้ำนขึน้อยู่กับพืน้ทีใ่หบ้รกิำร จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรในขณะนัน้ และอปุกรณ์ทีใ่ชง้ำน, SMS ขอ้ควำม

ละ 2 บำท และ MMS ครัง้ละ 2 บำท ตรวจสอบยอดโบนัสโทรและเน็ต คงเหลอื กด *510*44# โทรออก ไมม่คีำ่ใชจ้่ำย 

          1.1.2  รับสทิธเิลน่ WiFi ฟร ีจ ำนวน 90 ชัว่โมง ทีค่วำมเร็วสงูสดุ 200 เมกะบติตอ่วนิำท ี(Mbps.)  ตรวจสอบสทิธคิงเหลอื กด *900# โทรออก 

ไมม่คีำ่ใชจ้่ำย 

          1.1.3 โบนัสดังกลำ่วในขอ้ 1.1.1 และ 1.1.2 ตอ้งใชง้ำนใหห้มดภำยใน 7 วัน โดยเริม่นับจำกวันทีรั่บสทิธ ิ

          1.1.4  โบนัสดังกลำ่ว รับสทิธสิงูสดุ 10 รอบ (รอบละ 30 วัน) รอบใดทีผู่ใ้ชบ้รกิำรเตมิเงนิสะสมไมค่รบตำมมลูคำ่ทีก่ ำหนด ถอืว่ำเสยีสทิธใินรอบ

นัน้ไป 

          1.1.5  ระบบจะค ำนวณคำ่ใชบ้รกิำร โดยหักจำกโบนัสโทรและเน็ตหรอื WiFi ฟรทีีไ่ดร้ับกอ่น จำกนัน้จะหักจำกเงนิทีเ่ตมิเขำ้มำในระบบ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มสีทิธใินกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขนีไ้ดต้ำมทีเ่ห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

    1.2   รับโบนัส โทรและเน็ต มูลคำ่ 90 บำท และ Code เพือ่น ำไปแลกไอเทมพเิศษ จำก เกม Point Blank มลูคำ่ 250 บำท (ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถไดรั้บ 

Code เมือ่มกีำรเตมิเงนิครบจ ำนวน 90 บำท โดยในแตล่ะรอบสำมำรถไดร้ับ Code เพยีงครัง้แรกทีเ่ตมิเงนิครบ 90 บำทเทำ่นัน้ 

          1.2.1   รับโบนัสโทรและเน็ตมลูคำ่ 90 บำท ใชส้ ำหรับโทรภำยในในเครอืขำ่ยทรมูฟู เอช โดยจะมกีำร คดิคำ่บรกิำรนำทลีะ 2 บำท (คดิตำมจรงิ

เป็นวนิำท)ี, เลน่เน็ตเมกะไบทล์ะ 2 บำท ควำมเร็วของกำรใชง้ำนขึน้อยูก่ับพืน้ทีใ่หบ้รกิำร จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรในขณะนัน้ และอปุกรณ์ทีใ่ชง้ำน, SMS 

ขอ้ควำมละ 2 บำท และ MMS ครัง้ละ 2 บำท ตรวจสอบยอดโบนัสโทรและเน็ต คงเหลอื  กด *510*44# โทรออก ไมม่คีำ่ใชจ้่ำย          

          1.2.2  โบนัสในขอ้ 1.2.1 ตอ้งใชง้ำนใหห้มดภำยใน 7 วัน โดยเริม่นับจำกวันทีรั่บสทิธ ิ

          1.2.3  โบนัสดังกลำ่ว รับสทิธสิงูสดุ 3 รอบ (รอบละ 30 วัน)รอบใดทีผู่ใ้ชบ้รกิำรเตมิเงนิสะสมไมค่รบตำมมลูค่ำทีก่ ำหนดถอืวำ่เสยีสทิธใินรอบนัน้ไป 

          1.2.4  ระบบจะค ำนวณคำ่ใชบ้รกิำร โดยหักจำกโบนัสโทรและเน็ต ฟรทีีไ่ดร้ับกอ่น จำกนัน้จะหักจำกเงนิทีเ่ตมิ เขำ้มำในระบบ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มสีทิธใินกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขนีไ้ดต้ำมทีเ่ห็นสมควร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

              1.2.5  ไอเทมพเิศษจำกเกม Point Blank มลูคำ่ 250 บำท ประกอบดว้ย  Exp weapon x30, Pass card x30 และ 300,000 Golds โดย

ผูใ้ชบ้รกิำรจะไดรั้บ Redeem Code  เพือ่มำแลกรับ ไอเทมโคด้ ผำ่นทำงเว็บไซตก์จิกรรม เว็บ http://bit.ly/PBMซมิยกกว๊น 

1.2.5.1 1 เกมไอด ีสำมำรถเตมิ ไอเทมโคด้ทีไ่ดร้ับจำกกจิกรรมนีไ้ดเ้พยีงแค่ 3 ครัง้เทำ่นัน้ (1 ครัง้ตอ่ 1 รอบ) 

1.2.5.2 1 ไอเทมโคด้สำมำรถใชเ้ตมิได ้1 เกมไอดเีทำ่นัน้ 

1.2.5.3 Redeem Code  และไอเทมโคด้ทีไ่ดร้ับสำมำรถใชไ้ดถ้งึวันที ่30 เมษำยน 2560 

1.2.5.4 ผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรมจะตอ้งเชือ่มตอ่ 3G/4G ของทรมูฟู เอช ในกำรรับโบนัสพเิศษในขอ้นี ้ 

1.2.5.5 มลูคำ่ของรำงวัล “ไอเทมโคด้” จำกกจิกรรมนี ้จะไมส่ำมำรถซือ้ขำย แลกเปลีย่นระหว่ำงผูเ้ลน่ในเกม และไมอ่นุญำตใหใ้ชเ้พือ่

กำรคำ้ใดๆ ทัง้สิน้ 

1.2.5.6 ไอเทมพเิศษดังกลำ่วรับสทิธสิงูสดุ 3 รอบรอบใดทีผู่ใ้ชบ้รกิำรเตมิเงนิสะสมไมค่รบตำมมลูคำ่ทีก่ ำหนดถอืวำ่เสยีสทิธใินรอบนัน้ไป 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขรายการสง่เสรมิการขาย “ซมิยกกว๊น พรอ้มโปรโมช ัน่ 900” 

1. รำยกำรสง่เสรมิกำรขำยนี้ ส ำหรับผูส้มัครใชบ้รกิำรโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่รมูฟู เอช ของบรษัิท เรยีล มฟู จ ำกัด และ/หรอืบรษัิท ทร ูมูฟ เอช ยนูเิวอร์

แซล คอมมวินเิคชัน่ จ ำกัด (รวมเรยีกวำ่“บรษัิทฯ”)  ในนำมบคุคลธรรมดำ ในระบบเตมิเงนิ ตัง้แตวั่นที ่28  ตลุำคม 2559 ถงึวันที ่31 มกรำคม  

2560  หรอืจนกวำ่จะมกีำรเปลีย่นแปลงจำกบรษัิทฯ โดยผูใ้ชบ้รกิำรจะไดรั้บสทิธใิชบ้รกิำรดังตอ่ไปนีภ้ำยใน 60 วัน นับแตวั่นเปิดใชบ้รกิำร  



1.1   รับโบนัส 5 บำท ส ำหรับใชโ้ทรออกทกุเครอืขำ่ย โดยโบนัสนีจ้ะถกูหักช ำระคำ่บรกิำรกอ่น จำกนัน้จะหักจำกเงนิทีเ่ตมิเขำ้มำในระบบ และ 

1.2   รับสทิธใิช ้4G/3G/EDGE/GPRS รวมจ ำนวน 10 เมกะไบท ์

2. อัตรำคำ่ใชบ้รกิำรในรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยนี ้มดัีงนี้ (ยังไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่)  

2.1   โทรทกุเครอืขำ่ย คดิคำ่บรกิำรนำทลีะ 1.50 บำท คดิตำมจรงิเป็นวนิำท ี  

2.2   สง่ขอ้ควำมสัน้ (SMS) คดิคำ่บรกิำรขอ้ควำมละ 2 บำท 

2.3   สง่ขอ้ควำมมัลตมิเีดยี (MMS) คำ่บรกิำรครัง้ละ 3 บำท  

2.4   4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบตล์ะ 1.50 บำท คดิตำมจรงิเป็นกโิลไบต ์ 

2.5   Wi-Fi ทีค่วำมเร็วสงูสดุ 200 Mbps. คดิอัตรำคำ่บรกิำรนำทลีะ 1 บำท เศษของนำทคีดิเป็นหนึง่นำท ี

3. สทิธโิทรฟร ีเมือ่ผูใ้ชบ้รกิำรมกีำรโทรไปหำเลขหมำยภำยในเครอืขำ่ยทรมูฟู เอช จะคดิคำ่ค่ำใชบ้รกิำรตำมจ ำนวนกำรใชง้ำนจรงิในอัตรำตำมที่

ก ำหนดไวใ้นขอ้ 2.1 จนกวำ่จะวำงสำย และเมือ่ผูใ้ชบ้รกิำรโทรไปหำเลขหมำยภำยในเครอืขำ่ยทรมูฟู เอช จนคำ่บรกิำรครบ  9 บำท (โดยกำรคดิ

คำ่บรกิำรจะหักจำกเงนิทีเ่ตมิ) ภำยในวันเดยีวกัน ตัง้แตเ่วลำ 00.01 นำฬกิำ เป็นตน้ไป (ไมจ่ ำกัดจ ำนวนครัง้ และสำมำรถน ำคำ่บรกิำรในแตล่ะครัง้

มำรวมกันได)้ ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสทิธโิทรฟร ีส ำหรับใชโ้ทรไปยังเลขหมำยในเครอืขำ่ยทรมูฟู เอช ในครัง้ถัดไปภำยในวันเดยีวกันจนถงึเวลำ 

23.59 นำฬกิำ ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 60 นำท ี(เมือ่ครบ 60 นำทรีะบบจะตัดสำยอัตโนมัต)ิ ไมจ่ ำกัดจ ำนวนครัง้ 

4. อัตรำคำ่ใชบ้รกิำรดังกลำ่ว ส ำหรับกำรโทรไปยังเลขหมำยโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หรอืโทรศัพทพ์ืน้ฐำนทีใ่ชห้รอืจดทะเบยีนภำยในประเทศ ตลอดจน

บรกิำรเสรมิอืน่ใดตำมทีร่ะบเุทำ่นัน้ ไมร่วมถงึกำรโทรไปยังเลขหมำยพเิศษ กำรใชบ้รกิำรโทรศัพทท์ำงไกลตำ่งประเทศ บรกิำรขำ้มแดนระหวำ่ง

ประเทศ และกำรใชบ้รกิำรรับสง่ขอ้ควำมบรกิำรพเิศษ และบรกิำรเสรมิอืน่ๆ 

5. ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งช ำระคำ่บรกิำรเสรมิ และคำ่บรกิำรอืน่ใดนอกเหนอืจำกทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2 ในอัตรำปกตติำมจรงิ (ถำ้ม)ี 

6. รำยกำรสง่เสรมิกำรขำยนี้ เมือ่เตมิเงนิมลูคำ่10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บำท จะไดรั้บวันใชง้ำน 30 วัน, 500 บำทจะไดรั้บวันใชง้ำน 50 วัน 

และ 1,000 บำท จะไดรั้บวันใชง้ำน 100 วัน ทัง้นี ้สำมำรถน ำมำสะสมรวมกันไดส้งูสดุไมเ่กนิ 365 วัน 

7. เงือ่นไขกำรใชบ้รกิำร Wi-Fi by TrueMove H 

7.1   ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถใชเ้ลขหมำยโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่รมูฟู เอช ของผูใ้ชบ้รกิำรเป็นชือ่ username  

         ตำมดว้ยโดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทำงระบบจะจัดสง่ password  

         ใหผู้ใ้ชบ้รกิำรผำ่นทำง SMS ในกำรเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตหลังจำกทีไ่ดเ้ริม่ใชง้ำนซมิทรมูฟู เอช แบบเตมิเงนิ 

         ภำยใน 1 ชัว่โมงโดยอัตโนมัต ิ

7.2   หำกผูใ้ชบ้รกิำรลมื password ของ Wi-Fi by TrueMove H สำมำรถขอรับ password ใหมไ่ดโ้ดย 

         ตดิตอ่ทรมูฟู เอช แคร ์1331 หรอืผำ่นชอ่งทำงทีท่รมูฟู เอช ก ำหนดให ้

7.3   ในระหวำ่งกำรใหบ้รกิำร Wi-Fi by TrueMove H ของบรษัิท ทร ูอนิเทอรเ์น็ต จ ำกัด (“ทร ูอนิเทอรเ์น็ต”)  

         มคีวำมจ ำเป็นตอ้งตัดระบบกำรเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต(Session time out) ทกุ ๆ 90 นำท ีเพือ่ตรวจสอบ  

         และบันทกึปรมิำณกำรใชง้ำน หลังจำกกำรตัดกำรใชง้ำนนีแ้ลว้หำกตอ้งกำรใชง้ำนตอ่ ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งปิด  

         และเปิดกำรเชือ่มตอ่สัญญำณใหมอ่กีครัง้ 

7.4   ในกรณีทีผู่ใ้ชบ้รกิำร Wi-Fi by TrueMove H ลมื Log out หรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิำรตดิตอ่กันเกนิ 10 นำท ี 

         ระบบจะท ำกำร Log Out ใหโ้ดยอัตโนมัต ิ 

7.5   Concurrent ในกำรเชือ่มตอ่สัญญำณ Wi-Fi จะมผีูใ้ชง้ำนเพยีง 1 คนตอ่กำรใชง้ำนอนิเทอรเ์น็ต 

         หรอื Wi-Fi ตอ่ครัง้เทำ่นัน้ 

8. สทิธใิด ๆ ตำมทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยนี ้ไมส่ำมำรถแลก คนื หรอืเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืของอืน่ใดได ้รวมตลอดทัง้ไมส่ำมำรถโอน

ไปใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลอืน่ใดไดด้ว้ย 

9. หำกผูใ้ชบ้รกิำรกระท ำกำรอันเป็นกำรอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ดังตอ่ไปนี ้บรษัิทฯ มสีทิธใินกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำรตำมสัญญำไดท้ันท ี 

9.1   กระท ำกำรฝ่ำฝืนขอ้หำ้มในสัญญำ: หำกผูใ้ชบ้รกิำรกระท ำผดิวัตถปุระสงคแ์หง่สัญญำ ใหถ้อืเป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้หำ้มในสัญญำ 

     “วัตถปุระสงคแ์หง่สัญญำ” : ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้ง  

(ก.)  ใชบ้รกิำรตำมรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยนีเ้พือ่กำรสือ่สำรเฉพำะตนโดยมเีจตนำสจุรติตำมวธิกีำรใช ้บรกิำรเยีย่งปกตปิระเพณีของบคุคลธรรมดำ

ทั่วไปทีจ่ะพงึกระท ำเทำ่นัน้ มใิชเ่พือ่ประโยชน ์หรอืสิง่อืน่ใดทีอ่ำจถอืเอำประโยชนไ์ด ้และจะไมน่ ำบรกิำรไปใชใ้นเชงิพำณชิยห์รอืใหบ้รกิำรตอ่ 

(ข.)  ไมใ่ช ้ไมน่ ำบรกิำรมำใช ้ไม่ดัดแปลง หรอืไมก่ระท ำกำรใดๆ ในเทคโนโลยหีรอืระบบหรอืสิง่อืน่ใดเพือ่เชือ่มตอ่หรอืเกีย่วขอ้งกับกำรใชบ้รกิำร



ดังกลำ่ว รวมทัง้ไมก่ระท ำกำร อันมลัีกษณะหรอืคำดหมำยไดห้รอืเชือ่ไดว้ำ่จะกอ่ใหเ้กดิกำรผดิศลีธรรมหรอืเกดิควำมเสยีหำยหรอืเกดิควำมไมเ่ป็น

ธรรมตอ่บรษัิทฯหรอืบคุคลอืน่ใด ทัง้ในทำงตรงและทำงออ้ม หรอืไมท่ ำกำรรบกวน หรอืกอ่ควำมไมส่ะดวก หรอืเป็นอันตรำยตอ่เครอืขำ่ย หรอืท ำ

ใหป้ระสทิธภิำพกำรปฏบัิตงิำนของเครอืขำ่ยหรอืสว่นใด ๆ ของเครอืข่ำย เกดิควำมขัดขอ้งไมเ่ป็นไปตำมปกต ิ 

9.2   กระท ำกำรทีม่เีหตผุลอันเชือ่ไดว้ำ่ผูใ้ชบ้รกิำรทจุรติหรอืมกีำรปลอมแปลงเอกสำรในกำรสมัครใช ้

         หรอืรับขอ้เสนอของบรกิำรหรอืมพีฤตกิรรมฉอ้ฉลในกำรใชบ้รกิำรหรอืน ำบรกิำรไปใชโ้ดยผดิกฎหมำย 

10. บรษัิทฯ มสีทิธทิีจ่ะแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ หำกมขีอ้ก ำหนด ค ำสั่ง หรอืนโยบำยของหน่วยงำน

ของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนดใหม้กีำรแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิเงือ่นไขของบรกิำรนีห้รอืค ำสั่งดังกลำ่วเป็นกำรเพิม่ภำระในกำรด ำเนนิกำร

ของบรษัิทฯ 

11. เวน้แตจ่ะไดร้ะบไุวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยำ่งอืน่ บรษัิทฯ มสีทิธใินกำรแกไ้ข  เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิเงือ่นไขและขอ้ก ำหนดนีไ้ดต้ำมควำม

เหมำะสมโดยจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วันผำ่นทำงชอ่งทำงทีบ่รษัิทฯ พจิำรณำเห็นสมควร 

12. รำยกำรสง่เสรมิกำรขำยนีส้ำมำรถใชไ้ดถ้งึวันท ี 30 พฤศจกิำยน 2560 

13. รำยกำรสง่เสรมิกำรขำยนีอ้ยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขทีบ่รษัิทฯก ำหนด ผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิกอ่นเลอืกใชบ้รกิำรที ่www.truemove-

h.com และส ำหรับกำรตัง้คำ่เชือ่มตอ่ระบบ 3G ที ่www.truemove-h.com/apn หรอื ทรมูฟู เอช แคร ์โทร 1331 หรอืสอบถำมพนักงำนขำย 
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