เงื่อนไขและวิธีการรับสิทธิพิเศษทาง Line OA: @NTMobile
1. เพิ่มเพื่อนกับ NT Mobile บน Application Line โดยการค้นหา @NTMobile เมื่อกดเพิ่มเพื่อน
แล้วสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ, โปรโมชั่น, ชำระค่าบริการ/เติมเงิน, สั่งซื้อซิมออนไลน์ และ
รับสิทธิพิเศษต่างๆ 1 เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT Mobile ต่อ 1 Line Account
2.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า NT Mobile (เครือข่าย TOTmobile) ระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน
1 เดือน/1 สิทธิ์ /1 เลขหมาย ที่มียอดค่าใช้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3.แบ่งกลุ่มลูกค้าที่รับสิทธิพิเศษเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Silver, Gold และ Platinum ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษ
ต่างกัน โดยพิจารณาจากค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน 2 เดือน
ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายถึง
- ระบบรายเดือน ค่าแพ็คเกจ/ค่าโทร/ค่า SMS ที่ออกใบเรียกเก็บเงิน
- ระบบเติมเงิน ค่าซื้อแพ็คเกจหลัก/ค่าซื้อแพ็คเกจเสริม/ค่าโทร/ ค่า SMS
ไม่รวม การเติมเงิน และค่าบริการที่ตัดจากเงินโบนัส
4.การกดรับสิทธิ์แต่ละแคมเปญจะสามารถกดรับสิทธิ์ได้ถึงวันสุดท้ายของทุกเดือน หรือจนกว่าจำนวน
สิทธิพิเศษจะหมด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดก่อน โดยในเดือนถัดไปลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษของ
เดือนใหม่หรืออาจจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษเลย ขึ้นอยู่กับค่าใช้บริการตามข้อ 2, 3
5.เมื่อกดยืนยันการรับสิทธิ์แล้วจะต้องแสดง QR Code/Barcode/Code ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของร้านค้า
โดยอายุของสิทธิพิเศษที่กดรับมาแล้ว หากยังไม่ได้ใช้ทันที สิทธิ์จะไปอยู่ในประวัติ และจะมีอายุ 24
ชั่วโมง นับจากเวลาที่กดรับสิทธิ์ หากเกินกำหนดเวลาสิทธิ์จะหมดอายุ ยกเว้นประเภทสิทธิพิเศษที่เป็น
กลุ่ม e-Code หรือโค้ดที่นำไปใช้แบบออนไลน์ เช่น ส่วนลด Delivery, Shopping Online จะมีอายุ
โค้ดเท่ากับระยะเวลาแคมเปญ ทั้งนี้ จะไม่สามารถคืนสิทธิ์ที่หมดอายุแล้วทุกกรณี
6.ระยะเวลากิจกรรมรับสิทธิพิเศษทาง Line: @NTMobile ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 สิ้นสุดเดือน
พฤษภาคม 2566
7.สิทธิพิเศษแต่ละแคมเปญและแต่ละเดือนมีจำนวนจำกัด และมีช่วงระยะเวลาของแต่ละแคมเปญ
ไม่เท่ากัน
8.เงื่อนไขของการใช้สิทธิพิเศษแต่ละร้านค้า เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
9.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับฟรีโดนัท Krispy Kreme Original Glazed 1 ชิ้น มูลค่า 29 บาท
วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า NT Mobile (เครือข่าย TOTmobile) ระบบรายเดือน/ระบบเติมเงิน ที่มีค่าใช้บริการ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
2. จำกัด 1 เลขหมาย / รหัส / สิทธิ์ / เดือน
3. รหัสมีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง หลังจากกดรับสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้รหัสตามกำหนดเวลา จะไม่สามารถคืนสิทธิ์
ให้ทุกกรณี
4. ไม่สามารถใช้รหัสที่เกิดจากการบันทึกภาพหน้าจอ หรือการถ่ายภาพหน้าจอได้
5. เข้าร่วมทุกสาขา ยกเว้น สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, สาขาที่เป็นในรูปแบบ Cart, Box Shop
เเละ Food Truck
6. กดยืนยันการแลกรับสิทธิ์เมื่อต้องการแลกสิทธิ์เท่านั้น เนื่องจาก Promotion Code มีระยะเวลาจำกัด
หลังจากยืนยันการรับสิทธิ์
7. คูปองเงื่อนไขการใช้รหัสนี้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ ต้องใช้
หมดมูลค่าภายในแต่ละครั้ง และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
8. สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ที่ร้านเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชย
ให้ในทุกกรณี
11. ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง ในการร่วมกิจกรรม คำตัดสินของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติถือเป็นที่สุด

ส่วนลด McDonald’s มูลค่า 50 บาท
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า NT Mobile (เครือข่าย TOTmobile) ระบบรายเดือน/ระบบเติมเงิน ที่มีค่าใช้บริการ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
2. จำกัด 1 เลขหมาย / รหัส / สิทธิ์ / เดือน
3. รหัสมีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง หลังจากกดรับสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้รหัสตามกำหนดเวลา จะไม่สามารถคืนสิทธิ์
ให้ทุกกรณี
4. ไม่สามารถใช้รหัสที่เกิดจากการบันทึกภาพหน้าจอ หรือการถ่ายภาพหน้าจอได้
5. ไม่มีขั้นต่ำในการใช้ส่วนลด
6. กดยืนยันการแลกรับสิทธิ์เมื่อต้องการแลกสิทธิ์เท่านั้น เนื่องจาก Promotion Code มีระยะเวลาจำกัดหลังจาก
ยืนยันการรับสิทธิ์
7. รหัสนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และคูปองส่วนลด
จะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสม
8. แสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ร้าน Mc Donald's ทุกสาขา ยกเว้น สาขาในสนามบิน , เอ็มควอเทียร์ , บริการสั่ง
ออนไลน์ และ บริการสั่งอาหารถึงบ้าน
9. กรณีลูกค้าขอคืนสินค้าที่ใช้คูปองเป็นส่วนลดแล้ว ลูกค้าจะได้รับคืนเฉพาะส่วนที่ชำระจริง (ไม่คืนคูปองและ
ยอดซื้อที่เกิดจากการใช้คูปอง)
10. สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดที่ร้าน
เท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้
ในทุกกรณี
13. รหัสนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของร้านค้าที่ร่วมรายการได้
14. ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง ในการร่วมกิจกรรม คำตัดสินของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ถือเป็นที่สุด

ส่วนลด Dairy Queen มูลค่า 30 บาท
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า NT Mobile (เครือข่าย TOTmobile) ระบบรายเดือน/ระบบเติมเงิน ที่มีค่าใช้
บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
2. จำกัด 1 เลขหมาย / รหัส / สิทธิ์ / เดือน
3. รหัสมีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง หลังจากกดรับสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้รหัสตามกำหนดเวลาจะไม่สามารถคืนสิทธิ์
ทุกกรณี
4. ไม่สามารถใช้รหัสที่เกิดจากการบันทึกภาพหน้าจอ หรือการถ่ายภาพหน้าจอได้
5. แสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ Dairy Queen ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้นสาขา จังซีลอน1, จังซีลอน2,
โลตัส สมุย หาดเฉวง, เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, สถานีบริการน้ำมัน
(ปตท. บางนาขาเข้า-ขาออก, ปตท วังน้อย, ปตท สายไหม, ปตท พันธ์เจริญ 1 และ 3), มหาวิทยาลัย (รังสิต,
เอแบค,สวนสุนันทา,ธรรมศาสตร์ รังสิต,มหิดล, เกษตรศาสตร์-ทุกวิทยาเขต),สถานีขนส่ง (หมอชิต2,
เอสซี พลาซ่า),อาคารสำนักงาน (มิดทาวน์ อโศก), ร้านเอ้าท์ดอร์, ร้านทรัค, ร้านโมบาย และสาขาสนามบินทุกที่
6. Code ที่ได้รับไม่สามารถใช้ซ้ำได้ และไม่สามารถขอคืนคะแนนได้ทุกกรณี
7. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้
ในทุกกรณี
8. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้
ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
9. สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดที่
ร้านเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง ในการร่วมกิจกรรม คำตัดสินของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติถือเป็นที่สุด

ส่วนลด Lotus’s มูลค่า 50 บาท
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า NT Mobile (เครือข่าย TOTmobile) ระบบรายเดือน/ระบบเติมเงิน ที่มีค่าใช้บริการ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2. จำกัด 1 เลขหมาย / รหัส / สิทธิ์ / เดือน

3. รหัสมีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมง หลังจากกดรับสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้รหัสตามกำหนดเวลา จะไม่สามารถคืนสิทธิ์
ทุกกรณี

4. ไม่สามารถใช้รหัสที่เกิดจากการบันทึกภาพหน้าจอ หรือการถ่ายภาพหน้าจอได้

5. กดรับสิทธิ์ที่หน้าแคชเชียร์เท่านั้น โปรโมชั่นใช้ได้ที่ Lotus's ทุกสาขา (รวมทั้ง Lotus's Express, Lotus's
Extra) โดยต้องแสดงพร้อมบัตรคลับการ์ด

6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถถอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่น และไม่สามารถทอนส่วนต่างเป็นเงินสด
กรณีซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของคูปอง

7. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง

8. ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ นมดัดแปลงสาหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) Bill Payment และค่าธรรมเนียม บริการ
ไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร โลตัสช้อปออนไลน์ และสินค้า/ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของโลตัส

9. ส่วนลดจากการใช้ จะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นแต้มคลับการ์ด
10. ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ทุกกรณี

11. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ใน
ทุกกรณี

12. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วม
กับโปรโมชั่นอื่นได้

13. สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดที่ร้าน
เท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง ในการร่วมกิจกรรม คำตัดสินของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ถือเป็นที่สุด

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

1 . เป็นเพื่อน Line OA: @NTMobile หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน
2. เลือกเมนู “สิทธิพิเศษ”
3. log in เข้าสู่ระบบรับสิทธิพิเศษ NT Mobile Loyalty Platform
4. เข้าสู่หน้ายืนยันตัวตนและตรวจสอบการรับสิทธิพิเศษ
4.1 กรอกเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT Mobile
4.2 กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระบบ
4.3 กดรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4.4 เข้าสู่ระบบ

5. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะปรากฏหน้าสิทธิพิเศษ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งจะได้รับ
สิทธิพิเศษไม่เท่ากัน เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้ค่าบริการแต่ละเดือน ได้แก่
Silver
Gold
Platinum

6. การกดรับสิทธิพิเศษ
6.1 กดรับสิทธิ์
6.2 แสดงหน้ารายละเอียดสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ
6.3 กด “รับสิทธิพิเศษ” และกด “ยืนยัน”
6.4 แสดงโค้ดสิทธิพิเศษ ใช้ตามเงื่อนไขของร้านค้า ได้แก่ คิวอาร์โค้ด, บาร์โค้ด, โค้ด

7. ประวัติการรับสิทธิ์
สามารถดูประวัติการกดรับสิทธิ์เป็นรายเดือน โดยแสดง
สถานะรายการสิทธิพิเศษที่เคยกดรับมาแล้ว ดังนี้
- สิทธิ์หมดอายุ
- ใช้สิทธิ์ (กดรับสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้
สิทธิ์ทันที สิทธิ์จะปรากฏที่หน้า “ดูประวัติ” ลูกค้าสามารถ
กดรับสิทธิ์ที่หน้าประวัติได้อีกครั้ง หากสิทธิ์นั้นยังไม่หมดอายุ)

สิทธิ์หมดอายุเกิดจาก

7. ประวัติการรับสิทธิ์
1) กรณีเป็นโค้ดแบบ “นับเวลาถอยหลัง” เป็นสิทธิพิเศษที่ต้องไปแสดงโค้ดหน้าร้านค้า
สามารถดูประวัติการกดรับสิทธิ์เป็นรายเดือน
โดยแสดงสถานะรายการสิทธิพิเศษ
โดยเมื่อกดรับสิทธิ์แล้วหากยังไม่ได้นำไปใช้ทันที โค้ดจะอยู่ที่เมนู “ดูประวัติ” และจะหมดอายุ
ที่เคยกดรับมาแล้ว ดังนี้
ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กด
- สิทธิ์หมดอายุ
- ใช้สิทธิ์ (กดรับสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ทันที สิทธิ์จะปรากฏที่หน้า
“ดูประวัติ” ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ที่หน้าประวัติได้อีกครั้ง หากสิทธิ์นั้นยังไม่หมดอายุ)

2) กรณีเป็นโค้ดแบบ “กำหนดระยะเวลา” เป็นสิทธิพิเศษกลุ่ม E-Code หรือโค้ดที่ นำไปใช้แบบ
ออนไลน์ เช่น ส่วนลด Delivery, Shopping Online จะมีอายุโค้ดเท่ากับระยะเวลาแคมเปญ เช่น
ระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2565 กดรับสิทธิ์เมื่อเดือนมิถุนายน
โค้ดก็จะหมดอายุในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น. (วันหมดอายุโค้ดจะแสดงที่หน้า
”รายละเอียดแคมเปญ”)

