ขอ
้ กาํ หนดและเงื่อนไขรายการสง่ เสริ มการขาย
“ไทยแลนด์ ทัวริ สต์ ซิม แบบพร้อมใช้ ระยะเวลา 1วัน”
1. สาํ หรับผูใ้ ชบ
้ ริ การที่เปิ ดเลขหมายใหมใ่ นรายการสง่ เสริ มการขาย ไทยแลนด์ ทัวริ สต์ ซิม
แบบพร้อมใช้ ระยะเวลา 1วัน บริ การโทรศั พทเ์ คลื่อนที่ทรู มูฟเอช ของ บริ ษัท เรี ยล มูฟ
จาํ กัด (“เรี ยลมูฟ”) และ/หรื อบริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั ่น จาํ กัด (“ทรู
มูฟ เอช”) (รวมเรี ยก “เรี ยลมูฟ” และ “ทรู มูฟ เอช” วา่ “บริ ษัท”) ในระบบเติมเงินใน
นามบุคคลธรรมดาที่ใชโ้ ทรศั พทเ์ คลื่อนที่รองรับการให้บริ การ 4G ในคลื่นความถี่ของ
้ ว่ ั นนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรื อจนกวา่ จะมีการ
บริ ษัท และสมัครใชบ
้ ริ การตังแต
เปลี่ยนแปลงเป็ นอยา่ งอื่น โดยผูใ้ ชบ
้ ริ การจะไดร้ ั บสิทธิใชบ
้ ริ การ ดังนี้

2. สิทธิพิเศษ
2.1.เมื่อเปิ ดใชบ
้ ริ การผูใ้ ชบ
้ ริ การจะไดร้ ั บสิทธิ
์
2.1.1. สิทธิในการใชบ
้ ริ การโทรออก รับสาย สง่ ขอ
้ ความ SMS และ MMS ภายใน
ประเทศ และตา่ งประเทศ จาํ นวน 15 บาท
2.1.2. สิทธิในการสง่ ขอ
้ ความโดยไมเ่ สียคา่ บริ การผา่ นทาง Application
Facebook, Line, IG, Whatsapp, KaKaoTalk, Facebook Messenger,
Twitter, WeChat, QQ, Weibo, KaKaoTalk, Snapchat, Viber, Skype and
้ จะคิดคา่ บริ การ เมกะไบท(์ MB) ละ 1.50
Pinterest นาน 24 ชั ่วโมง หลังจากนัน
่ 7% (บริ การ
ิ เป็ น 1 เมกะไบท์ ไมร่ วมภาษี มูลคา่ เพิม
บาท เศษของเมกะไบทค
์ ด
4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตตอ่ วินาที (Mbps) และบริ การ
3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตตอ่ วินาที (Mbps)
2.1.3. สิทธิในการใชบ
้ ริ การ WiFi ฟรี ตอ่ เนื่ อง ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตตอ่
้ จะคิดคา่ บริ การ นาทีละ 1 บาท
วินาที (Mbps) ใชไ้ ดน
้ าน 24 ชั ่วโมง หลังจากนัน
่ 7%
ิ เป็ น 1 นาที ไมร่ วมภาษี มูลคา่ เพิม
เศษของวินาทีคด
้ ่ 100 บาทขึ้นไป ผูใ้ ชบ
2.2. เมื่อเติมเงินสะสมตังแต
้ ริ การจะไดร้ ั บสิทธิ
2.2.1. สิทธิในการสง่ ขอ
้ ความโดยไมเ่ สียคา่ บริ การผา่ นทาง Application
Facebook, Line, IG, Whatsapp, KaKaoTalk, Facebook Messenger,
Twitter, WeChat, QQ, Weibo, KaKaoTalk, Snapchat, Viber, Skype and
้ จะคิดคา่ บริ การ เมกะไบท(์ MB) ละ 1.50 บาท
Pinterest นาน 8 วันหลังจากนัน
่ 7% (บริ การ 4G ที่
ิ เป็ น 1 เมกะไบท์ ไมร่ วมภาษี มูลคา่ เพิม
เศษของเมกะไบทค
์ ด
ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตตอ่ วินาที (Mbps) และบริ การ 3G/EDGE/GPRS ที่
ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตตอ่ วินาที (Mbps)
2.2.2. สิทธิในการใชบ
้ ริ การ WiFi ฟรี ตอ่ เนื่ อง ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตตอ่
้ จะคิดคา่ บริ การ นาทีละ 1 บาท เศษของ
วินาที (Mbps) ใชไ้ ดน
้ าน 8หลังจากนัน
่ 7%
ิ เป็ น 1 นาที ไมร่ วมภาษี มูลคา่ เพิม
วินาทีคด
2.2.3. สิทธิในการใชบ
้ ริ การตามขอ
้ ริ การจะไดร้ ั บสิทธิ 1 ครัง้
้ 2.2.1 ขอ
้ 2.2.2 ผูใ้ ชบ
้
ตลอดอายุการใชง้ านซิมการ์ดเทา่ นัน

2.3.ความเร็วในการใชบ
้ ริ การตามขอ
้ 2.1 และ 2.2 ขึ้นอยูก
่ ั บพื้นที่ให้บริ การและจาํ นวนผู้
้ รวมถึงลักษณะของการใชง้ าน ซ่ึงอาจตา่ ํ กวา่ ที่
ใชบ
้ ริ การขอ
้ มูลในพื้นที่ ณ ขณะนัน
ระบุในแพ็กเกจ
2.4.หากผูใ้ ชบ
้ ริ การยกเลิกการใชบ
้ ริ การ หรื อเปลี่ยนไปใชร้ ายการสง่ เสริ มการขายอื่น หรื อ
เปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็ นระบบรายเดือน สิทธิในการเลน
่ แอปพลิเคชั ่น WeChat,
QQ, Line, KaKaoTalk, Messenger, WhatsApp, SnapChat, Weibo,
้ สุดลงทันที
Facebook, Instagram, Twitter ,WiFi ฟรี ตามขอ
้ 2.1 และ 2.2 จะสิน
3. อัตราคา่ ใชบ
้ ริ การในรายการสง่ เสริ มการขาย “ไทยแลนด์ ทัวริ สต์ ซิม แบบพร้อมใช้ ระยะ
่ 7%)
เวลา 1วัน” มีดังนี้ (ยังไมร่ วมภาษี มูลคา่ เพิม
บริ การ

คา่ บริ การ

โทรภายในประเทศ

0.99 บาท/นาที

4Gl3GlEDGElGPRS

1.5 บาท/เมกะไบต์ เศษของเมกะไบท์
คิดเป็ น 1 เมกะไบท์ (บริ การ 4G ที่
ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตตอ่ วินาที
(Mbps) และบริ การ 3G/EDGE/GPRS
ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตตอ่ วินาที
(Mbps)

WiFi ที่ความเร็วสูงสุด
Mbps.

ิ เป็ น
200 1 บาท/นาที บาท เศษของนาทีคด
่
หนึ งนาที
(ความเร็วในการใชบ
้ ริ การ
่
ขึ้นอยูก
Wi-Fi
่ ั บพื้นทีให้บริ การและ
จาํ นวนผูใ้ ชบ
ณ
้ ริ การขอ
้ มูลในพื้นที่
้ รวมถึงลักษณะของการใชง้ าน
ขณะนัน
ซ่ึงอาจตา่ ํ กวา่ ที่ระบุขา้ งตน
้ )

SMS ภายในประเทศ

2 บาท/SMS

SMS ตา่ งประเทศ

5 บาท/SMS

MMS ภายในประเทศ

5 บาท/MMS

MMS ตา่ งประเทศ

9 บาท/MMS

4. อัตราคา่ ใชบ
้ ริ การดังกลา่ ว สาํ หรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศั พทเ์ คลื่อนที่ หรื อโทรศั พท์
้
พื้นฐานที่ใชห
้ รื อ จดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริ การเสริ มอื่นใดตามที่ระบุเทา่ นัน
ไมร่ วมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ การใชบ
้ ริ การโทรศั พทท
์ างไกลตา่ งประเทศ
บริ การขา้ มแดนระหวา่ งประเทศ และการใชบ
้ ริ การรับสง่ ขอ
้ ความบริ การพิเศษ และบริ การ
่
เสริ มอืนๆ

5. ทุกครัง้ ที่มีการเติมเงินมูลคา่ 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะไดร้ ั บวันใชง้ าน 30
้ ้
วัน, 500 บาทจะไดร้ ั บวัน ใชง้ าน 50 วัน และ 1,000 บาทจะไดร้ ั บวันใชง้ าน 100 วัน ทังนี
สามารถนํามาสะสมรวมกันไดส
้ ูงสุดไมเ่ กิน 90 วัน
6. เงื่อนไขการใชบ
้ ริ การ WiFi by TrueMove H
6.1.ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถใชเ้ ลขหมายโทรศั พทเ์ คลื่อนที่ทรู มูฟเอช ของผูใ้ ชบ
้ ริ การเป็ นชื่อ
user name และสามารถขอรับ password เพื่อใชบ
้ ริ การผา่ นหมายเลขดว่ นพิเศษ
่
USSD *871*4# โทรออก (ฟรี ) หรื อชอ่ งทางทีเรี ยลมูฟกาํ หนดให้
6.2.หากผูใ้ ชบ
้ ริ การลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ
password ใหมไ่ ดโ้ ดยติดตอ่ ทรู ฟเอช แคร์ 1331 หรื อผา่ นหมายเลขดว่ นพิเศษ
USSD *871*4# โทรออก (ฟรี ) หรื อชอ่ งทางที่เรี ยลมูฟกาํ หนดให้
7. การเชื่อมตอ่ WiFi by TrueMove H
7.1.การเชื่อมตอ่ โดยใช้ username และ password ผา่ นหน้าจอสาํ หรับ login บน
หน้าตา่ งอินเตอร์เน็ ต (internet browser) สามารถใชไ้ ดก
้ ั บเครื อขา่ ยสั ญญาณ WiFi
(SSID) “ .@TRUEWIFI “ หรื อ “ @TRUEWIFI”
7.2.การเชื่อมตอ่ อัตโนมัติ (Auto Login) แบบใช้ user name และ password เพื่อ
้ การในครัง้ แรกผูใ้ ชบ
WiFi
ทาํ การติดตังบริ
้ ริ การตอ
้ งเลือกผา่ นเครื อขา่ ยสั ญญาณ
้
(SSID) “ .@truemoveH” เทา่ นัน
8. ในระหวา่ งการให้บริ การ WiFi by TrueMove H ลืม Log out หรื อไมไ่ ดใ้ ชบ
้ ริ การติดตอ่
กันเกิน 10 นาที ระบบจะทาํ การ log out ให้โดยอัตโนมัติ
9. Concurrent ในการเชื่อมตอ่ สั ญญาณ WiFI จะมีการใชง้ านผา่ นชื่อผูใ้ ชง้ านเดียวกันเพียง
้
1 คนตอ่ การใชง้ านอินเตอร์เน็ ตหรื อ WiFi ตอ่ ครัง้ นัน
10. อัตราคา่ บริ การสาํ หรับการโทรไปตา่ งประเทศผา่ นรหัส 006 และ 00600 ผูใ้ ชบ
้ ริ การ
สามารถตรวจสอบอัตราคา่ บริ การไดจ้ าก www.truemove-h.com
11. สิทธิใดๆ ตามที่ไดร้ ะบุไวใ้ นรายการสง่ เสริ มการขายนี้ ไมส
่ ามารถแลก คืน หรื อเปลี่ยน
้ ส
เป็ นเงินสด หรื อของอื่นใดได้ รวมตลอดทังไม
่ ามารถโอนไปให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่น
ใดไดด
้ ว้ ย
12. หากผูใ้ ชบ
้ ริ การกระทาํ การอันเป็ นการอยา่ งใดอยา่ งหนึ่ งดังตอ่ ไปนี้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ
ในการยกเลิกการให้บริ การตามสั ญญาไดท
้ ั นที
หากผูใ้ ชบ
12.1. กระทาํ การฝ่าฝื นขอ
้ ริ การกระทาํ ผิดวัตถุประสงคแ์ หง่
้ ห้ามในสั ญญา:
สั ญญา ให้ถือเป็ นการฝ่าฝื นขอ
้ ห้ามในสั ญญา
“วัตถุประสงคแ์ หง่ สั ญญา” :ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ ง
้
ก. ใชบ
้ ริ การตามรายการสง่ เสริ มการขายนี เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนา
สุจริ ตตามวิธีการใช้ บริ การเยี่ยงปกติประเพณี ของบุุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึง
้ มิใชเ่ พื่อประโยชน์ หรื อสิง่ อื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะ
กระทาํ เทา่ นัน
ไมน
่ ําบริ การไปใชใ้ นเชิงพาณิ ชยห
์ รื อให้บริ การตอ่
ข. ไมใ่ ช้ ไมน
่ ําบริ การมาใช้ ไมด
่ ั ดแปลง หรื อไมก
่ ระทาํ การใดๆ ในเทคโนโลยีหรื อ
้ ่
ระบบหรื อสิง่ อื่นใดเพื่อเชื่อมตอ่ หรื อเกี่ยวขอ
้ ริ การดังกลา่ ว รวมทังไม
้ งกับการใชบ
ี
กระทาํ การ อันมีลักษณะ หรื อคาดหมายไดห
้ รื อเชื่อไดว้ า่ จะกอ
่ ให้เกิดการผิดศล
ธรรมหรื อเกิดความเสียหายหรื อเกิดความไมเ่ ป็ นธรรมตอ่ บริ ษัทหรื อบุคคลอื่นใด
้
ทังในทางตรงและทางอ
อ
้ ม หรื อไมท
่ าํ การรบกวน หรื อกอ
่ ความไมส
่ ะดวก หรื อ
เป็ นอันตรายตอ่ เครื อขา่ ย
หรื อทาํ ให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครื อขา่ ย
หรื อสว่ นใด ๆ ของเครื อขา่ ย เกิดความขัดขอ
้ งไมเ่ ป็ นไปตามปกติ

10.2. กระทาํ การที่มีเหตุผลอันเชื่อไดว้ า่ ผูใ้ ชบ
้ ริ การทุจริ ตหรื อมีการปลอมแปลงเอกสาร
ในการสมัครใชห
ขอ
้ รื อรับ
้ เสนอของบริ การหรื อมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้
บริ การหรื อนําบริ การไปใชโ้ ดยผิดกฎหมาย
13. บริ ษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ ข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกไดโ้ ดยไมต
้ งแจง้ ให้
่ อ
ทราบลว่ งหน้า หากมีขอ
้ กาํ หนด คาํ สั ง่ หรื อนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ
้ ง
กาํ หนดให้มีการแกไ้ ข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกเงื่อนไขของบริ การนี้ หรื อคาํ สั ง่ ดัง
่ ภาระในการดาํ เนิ นการของบริ ษัท
กลา่ วเป็ นการเพิม
14. เวน
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการแกไ้ ข
้ แตจ่ ะไดร้ ะบุไวโ้ ดยชั ดแจง้ เป็ นอยา่ งอื่น
่
้
เปลียนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกขอ
้ ามความเหมาะสมโดยจะแจง้ ให้ทราบลว่ ง
้ กาํ หนดนี ไดต
หน้าอยา่ งน้อย 30 วันผา่ นทางชอ่ งทางที่บริ ษัทพิจารณาเห็นสมควร
่ เติมผา่ นทางชอ่ งทางดังนี้ ทรู มูฟ เอช แคร์โทร
15. ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถสอบถามขอ
้ มูลเพิม
1331 หรื อ ทาง Web site http://www.truemove-h.com

ขอ
้ eChat, QQ, Line, KaKaoTalk, Messenger, WhatsApp, SnapChat,
้ จาํ กัดการใชW
Weibo, Facebook, Instagram, Twitter Application
1. Facebook
1.1 สามารถใชบ
้ ริ การ Facebook เฉพาะบริ การภายใน website
www.facebook.com และ/หรื อ m.facebook.com และ/หรื อ Application Facebook
บนโทรศั พทเ์ คลื่อนที่หรื อแท็บเล็ต ในกรณี ท่ี ผูใ้ ชบ
้ ริ การใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรากฏ
บนหน้า website m.facebook.com หรื อ facebook แอพพลิเคชั ่น ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ งชาํ ระ
่ เติม (ถา้ มี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผูใ้ ชบ
คา่ ใชบ
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ ขณะ
้ ริ การเพิม
้ หรื อหากในแพ็กเกจที่เลือกใชไ้ มไ่ ดร้ ะบุไวใ้ ห้คด
ิ คา่ บริ การตามเงื่อนไขที่บริ ษัทกาํ หนด
นัน
โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้ เตือนเพื่อให้ผูใ้ ชบ
้ ริ การ
้ ริ การยืนยันความประสงคท
้ งการใชบ
์ ่ีตอ
่
กอ
้ ริ การเว็บไซตอ์ ืนๆ
่ นเขา้ ใชบ
1.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถ log in และ Log out,
อา่ น News Feed ได,้ ดูรายละเอียดในหน้า profile เชน
่ หน้าwall, ขอ
้ มูลสว่ นตัว และรู ปภาพ
, Update สถานะ, ซอ
่ นโพสตจ์ าก Timeline, Like และ Unlike ขอ
้ ความตา่ งๆ , comment
้ า่ รู ปภาพเป็ นภาพของรายชื่อติดตอ่ ในโทรศั พท์ หรื อ
ขอ
้ ความตา่ งๆ และลบ Comment, ตังค
ภาพพื้นหลัง, อัพโหลดรู ปภาพ, Tag บุคคลในรู ปได,้ แกไ้ ขความเป็ นสว่ นตัวของรู ปภาพ และ
่ เพื่อน
สถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน้า profile ของเพื่อนทัง้ wall, info, photo, ขอเพิม
และ ลบเพื่อนจากลิสต,์ รับ add เพื่อนที่ request มา หรื อปฏิเสธการรับเป็ นเพื่อน, คน
้ หา
่
บุคคล จาก menu search, ดูรายละเอียดในหน้า profile ของเพือน, โพสตบ
์ น wall, ดูรูป
่
และ Comment บนWall ของเพือน, อา่ น และสร้าง event ของตนเอง, อา่ น Notes และ
เขียน Notes, อา่ น notification, สร้าง page, Groups สาํ หรับกลุม
่ เพื่อน และอา่ นราย
้ า่ แอพลิเคชั ่น,
ละเอียดตา่ งๆบน Group Page, ติดตาม หรื อเลิกติดตาม Page, เปลี่ยนการตังค
บัญชีผูใ้ ช,้ ความเป็ นสว่ นตัว ตา่ งๆ ใน setting, สามารถรายงานโพสต์ และรู ปภาพที่ไมเ่ หมาะ
สม ไมน
่ ั บรวมถึงการดู VDO ผา่ น website www.facebook.com และ/หรื อ
m.facebook.com และ/หรื อ Application Facebook บนโทรศั พทเ์ คลื่อนที่หรื อแท็บเล็ต

2. Line
2.1 สามารถใชบ
้ ริ การ Line เฉพาะบริ การ Line แอพพลิเคชั ่น ไมน
้ั ง
่ ั บรวมในการใชฟ
คช์ ั ่น Free Call ผา่ น Line แอพพลิเคชั ่นบนโทรศั พทเ์ คลื่อนที่หรื อแท็บเล็ต ในกรณี ท่ีผูใ้ ช้
บริ การใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรากฏบนหน้า Line แอพพลิเคชั ่น ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ ง
่ เติม (ถา้ มี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผูใ้ ชบ
ชาํ ระคา่ ใชบ
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ
้ ริ การเพิม
้ หรื อหากในแพ็กเกจที่เลือกใชไ้ มไ่ ดร้ ะบุไวใ้ ห้คด
ิ คา่ บริ การตามเงื่อนไขที่บริ ษัท
ขณะนัน
กาํ หนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้ เตือนเพื่อให้ผูใ้ ชบ
้ ริ การยืนยันความประสงคท
้ งการใช้
์ ่ีตอ
่
บริ การกอ
้ ริ การเว็บไซตอ์ ืนๆ
่ นเขา้ ใชบ
2.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Line ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถ ลงทะเบียนเลน
่ line ดว้ ย
เบอร์โทรศั พทข์ องคุณ หรื อลงทะเบียนดว้ ย Email, สามารถแกไ้ ขรู ปภาพโปรไฟล,์ สามารถ
่ เพื่อนจากรายชื่อในโทรศั พท,์ QR Code, Shake it และคน
คน
้ หาเพื่อนและเพิม
้ หาจาก ID,
สามารถ Chat ผา่ น Line, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม
่ , เชิญเพื่อนเพื่อเขา้ ร่วม
่ ไอคอ่ นแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถสง่ และรู ปถา่ ยจากอัลบัม้
สนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
้ ั บรู ปภาพจากเพื่อน, สามารถสง่ และรับ
ภาพ, สามารถถา่ ยภาพใหมแ
่ ละสง่ ให้เพื่อนรวมทังร
้ ั บวิดีโอจากเพื่อน,สามารถ
วิดีโอจากแกลเลอรี่ , สามารถถา่ ยวิดีโอและสง่ ให้เพื่อนรวมทังร
โพสตแ์ ละแกไ้ ขสถานะโปรไฟลข์ องคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบ
้
ทังหมด
สามารถดู Timeline และดูโพสตต
์ า่ งๆ ของเพื่อน, กด Like และ สง่ อีโมติคอ่ นแสดง
้ า่ ตา่ งๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชี
อารมณ์ และแสดงความคิดเห็นบนโพสต,์ เปลี่ยนการตังค
ผูใ้ ชง้ านที่เป็ นทางการของ Line
3. WhatsApp
3.1 สามารถใชบ
้ ริ การ WhatsApp เฉพาะบริ การภายใน Application WhatsApp บน
่
่
โทรศั พทเ์ คลือนทีหรื อ แท็บเล็ต ในกรณี ท่ี ผูใ้ ชบ
้ ริ การใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรากฏบน
่ เติม (ถา้ มี) ตามอัตรา
หน้า WhatsApp แอพพลิเคชั ่น ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ ริ การเพิม
้ งชาํ ระคา่ ใชบ
่
่
้ หรื อหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่
ทีระบุในแพ็กเกจทีผูใ้ ชบ
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ ขณะนัน
ิ คา่ บริ การตามเงื่อนไขที่บริ ษัทกาํ หนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้ เตือนเพื่อให้
ไดร้ ะบุไว้ ให้คด
ผูใ้ ชบ
้ ริ การกอ
้ ริ การเว็บไซตอ์ ่ืนๆ
้ ริ การยืนยันความประสงคท
้ งการใชบ
่ นเขา้ ใชบ
์ ่ีตอ
3.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ WhatsApp ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถ ลงทะเบียนเพื่อเริ่ ม
่ และ
เลน
้ หาเพื่อนในรายชื่อติดตอ่ ของคุณที่ใช้ WhatsApp, เพิม
่ WhatsApp, สามารถคน
เปลี่ยนสถานะปัจจุบันของคุณ, ดูและแกไ้ ขรู ปโปรไฟล์ และชื่อโปรไฟล,์ สามารถแชทผา่ น
WhatsApp, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม
้ ความ broadcast ให้เพื่อน
่ , กระจายขอ
ที่มีหมายเลขโทรศั พทข์ องคุณในเครื่ องของพวกเขา, คน
้ หารายชื่อเพื่อนใน WhatsApp,
้
สามารถสง่ และรับรู ปภาพจากอัลบัมภาพ,
สามารถถา่ ยภาพใหมแ
่ ละสง่ ให้เพื่อน, สามารถสง่
้
และรับวิดีโอจากอัลบัมภาพ
และรับวิดีโอจากเพื่อน, สามารถถา่ ยวิดีโอและสง่ ให้เพื่อน,
่ ไอคอ่ น
สามารถ Share รายชื่อติดตอ่ ในโทรศั พท์ และรับรายชื่อติดตอ่ จากเพื่อน, สามารถเพิม
แสดงอารมณ์ในแชท, สามารถบล็อกเพื่อนในรายชื่อ WhatsApp, สามารถลบบางขอ
้ ความ
่แชทกับเพื่อน, สามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังของแชท, เปลี่ยนการ
้
หรื อลา้ งบทสนทนาทังหมดที
้ า่ ตา่ งๆ ใน settings และลบบัญชีผูใ้ ช้ WhatsApp จากโทรศั พทม
ตังค
์ ือถือ
4. Instagram
4.1 สามารถใชบ
้ ริ การ Instagram เฉพาะบริ การ Instagram แอพพลิเคชั ่น บน
โทรศั พทเ์ คลื่อนที่หรื อแท็บเล็ต ในกรณี ท่ี ผูใ้ ชบ
้ ริ การใช้ website อื่น หรื อ Link ที่ปรากฏ

่ เติม (ถา้ มี) ตาม
บนหน้า Instagram แอพพลิเคชั ่น ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ ริ การเพิม
้ งชาํ ระคา่ ใชบ
้ หรื อหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้
อัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผูใ้ ชบ
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ ขณะนัน
ิ คา่ บริ การตามเงื่อนไขที่บริ ษัทกาํ หนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้ เตือนเพื่อ
ไมไ่ ดร้ ะบุไว้ ให้คด
ให้ผูใ้ ชบ
้ ริ การกอ
้ ริ การเว็บไซตอ์ ่ืนๆ
้ ริ การยืนยันความประสงคท
้ งการใชบ
่ นเขา้ ใชบ
์ ่ีตอ
4.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Instagram ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถสร้างบัญชี และเริ่ มลง
ทะเบียนเขา้ ใชง้ าน, ดูโพสตข์ องผูใ้ ชท
้ ั ่วไปบน Instagram, คน
้ หาชื่อผูใ้ ชใ้ น Instagram,
คน
้ หาจาก Tag, ติดตาม / เลิกติดตามผูใ้ ช้ Instagram, บล็อคผูใ้ ชง้ าน / รายงานปัญหา,
สามารถแบง่ ปันรู ปภาพใน gallery ในโทรศั พทข์ องคุณ, สามารถแบง่ ปันวิดีโอใน gallery ใน
โทรศั พทข์ องคุณ, อัพโหลดและแบง่ ปันรู ปภาพที่ถา่ ยจากกลอ
้ งโทรศั พท,์ อัพโหลดและแบง่
ปันวิดีโอที่ถา่ ยจากกลอ
้ งโทรศั พท,์ คัดลอกลิงคข์ องรู ปภาพหรื อวิดีโอในแอพพลิเคชั ่น,
่ คาํ บรรยาย
รายงานรู ปภาพ และวีดีโอที่ไมเ่ หมาะสม, แกไ้ ขรู ปภาพ และวีดีโอกอ
่ นแบง่ ปัน, เพิม
่ ผูใ้ ชง้ านคนอื่นๆ ในโพสตข์ องเรา, คน
รู ปภาพ, เพิม
้ หาเพื่อนจาก รายชื่อติดตอ่ ในโทรศั พท,์ ผู้
ใชท
้ ่ีแอพแนะนํา,ชื่อ, ชื่อผูใ้ ช)้ , สามารถกด Like โพสตท
์ ่ีชอบได,้ สามารถแสดงความคิดเห็น
บนโพสตไ์ ด,้ สามารถเปลี่ยนภาพโปรไฟลแ์ ละแกไ้ ขขอ
้ มูลโปรไฟล,์ สามารถดูโพสตต
์ า่ งๆ ได,้
่
่
่
่
ลบ / แบง่ ปัน / เพิมผูใ้ ชค
้ นอืน บนโพสต,์ ดูโพสตข์ องผูใ้ ชท
้ ีติดตามคุณ และผูใ้ ชท
้ ีคุณติดตาม,
่
่
่
สามารถดูรูปภาพทีแท็กชือคุณ ในโพสตข์ องผูใ้ ชอ
้ ืน, ดูกิจกรรมลา่ สุดของผูใ้ ชท
้ ุกคนที่คุณ
้ า่ ตา่ งๆ ในบัญชีของคุณ
ติดตาม, เปลี่ยนการตังค
5. Facebook Messenger
5.1 สามารถใชบ
้ ริ การ Facebook Messengerเฉพาะบริ การภายใน Application
Facebook Messengerบนโทรศั พทเ์ คลื่อนที่หรื อแท็บเล็ต ในกรณี ท่ี ผูใ้ ชบ
้ ริ การใช้
website อื่นหรื อ Link ที่ปรากฏบนหน้า website Facebook Messengerแอพพลิเคชั ่น ผู้
่ เติม (ถา้ มี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผูใ้ ชบ
ใชบ
้ ริ การ
้ ริ การจะตอ
้ ริ การเพิม
้ งชาํ ระคา่ ใชบ
่
้ หรื อหากในแพ็กเกจทีเลือกใช้ ไมไ่ ดร้ ะบุไว้ ให้คด
ิ คา่ บริ การตาม
เลือกใชง้ านอยู ่ ณ ขณะนัน
่
่
่
เงือนไขทีบริ ษัทกาํ หนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้ เตือนเพือให้ผูใ้ ชบ
้ ริ การยืนยันความ
ประสงคท
้ ริ การกอ
้ ริ การเว็บไซตอ์ ่ืนๆ
้ งการใชบ
่ นเขา้ ใชบ
์ ่ีตอ
5.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook Messenger เฉพาะการใชง้ านผา่ นแอพพลิ
เคชั ่นในการ log in และ Log out, สง่ ขอ
้ ความ, ภาพ, อีโมติคอน, สติกเกอร์ และขอ
้ ความ
เสียงถึงเพื่อนหรื อกลุม
้ หาเพื่อน/กลุม
่ ได,้ การแจง้ เตือน (Notifications), คน
่ , สนทนากลุม
่ ,
ตาํ แหน่งที่อยู ่ (Location) ไมร่ วมถึงฟังกช์ ั ่น ฟรี Call / VDO Call หรื อ คลิกลิงคไ์ ปหน้าเพจ
อื่น
6. Twitter
6.1 สามารถใชบ
้ ริ การ Twitter เฉพาะบริ การ Twitter แอพพลิเคชั ่น ผา่ น Twitter แอพ
พลิเคชั ่นบนโทรศั พทเ์ คลื่อนที่หรื อแท็บเล็ต ในกรณี ท่ี ผูใ้ ชบ
้ ริ การใช้ website อื่นหรื อ Link
่ เติม (ถา้ มี)
ที่ปรากฏบนหน้า Twitter แอพพลิเคชั ่น ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ ริ การเพิม
้ งชาํ ระคา่ ใชบ
้ หรื อหากในแพ็กเกจที่
ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผูใ้ ชบ
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ ขณะนัน
ิ คา่ บริ การตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯกาํ หนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้
เลือกใช้ ไมไ่ ดร้ ะบุไว้ ให้คด
เตือนเพื่อให้ผูใ้ ชบ
้ ริ การกอ
้ ริ การเว็บไซตอ์ ่ืนๆ
้ ริ การยืนยันความประสงคท
้ งการใชบ
่ นเขา้ ใชบ
์ ่ีตอ
6.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Twitter ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถ ลงทะเบียนเลน
่ Twitter
ดว้ ยเบอร์โทรศั พทข์ องคุณ หรื อลงทะเบียนดว้ ย Emai, สามารถแกไ้ ขรู ปภาพโปรไฟล,์
สามารถคน
้ หา Tweet, สามารถโพสขอ
้ ความ รู ป, กด Retweet, Like สง่ ขอ
้ ความ อา่ น

้ า่ ตา่ งๆ ใน
ขอ
้ ความที่ผูอ
้ ่ืนทวีต อา่ นขอ
้ ความแจง้ เตือน แกไ้ ขสถานะโปรไฟลข์ องคุณ, การตังค
settings, ไมน
่ ั บรวมการใชง้ านการแชร์ location
7. WeChat
7.1 สามารถใชบ
้ ริ การ WeChat เฉพาะบริ การ WeChat แอพพลิเคชั ่น ในกรณี ท่ี ผูใ้ ช้
บริ การใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรากฏบนหน้า WeChat แอพพลิเคชั ่น ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ ง
่
่
่
ชาํ ระคา่ ใชบ
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ
้ ริ การเพิมเติม (ถา้ มี) ตามอัตราทีระบุในแพ็กเกจทีผูใ้ ชบ
่
้
ิ คา่ บริ การตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ
ขณะนัน หรื อหากในแพ็กเกจทีเลือกใชไ้ มไ่ ดร้ ะบุไว้ ให้คด
กาํ หนด
7.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ WeChat ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถ ลงทะเบียนเลน
่ WeChat
ดว้ ยเบอร์โทรศั พทข์ องคุณ และลงทะเบียนดว้ ย Email, สามารถแกไ้ ขรู ปภาพโปรไฟล,์
่ เพื่อนจาก รายชื่อในโทรศั พท,์ QR Code, Shake it และคน
สามารถคน
้ หาเพื่อนและเพิม
้ หา
จาก ID, สามารถ Chat ผา่ น WeChat, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม
่ , เชิญเพื่อน
่ ไอคอ่ นแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถสง่ และรู ป
เพื่อเขา้ ร่วมสนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
้
้ ั บรู ปภาพจากเพื่อน,
ถา่ ยจากอัลบัมภาพ,
สามารถถา่ ยภาพใหมแ
่ ละสง่ ให้เพื่อน รวมทังร
สามารถโพสตแ์ ละแกไ้ ขสถานะโปรไฟลข์ องคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และ
้ า่ ตา่ งๆ ใน settings, ดูและเพิม
้
่ บัญชีผูใ้ ชง้ านที่เป็ นทางการของ
ลบทังหมด
เปลี่ยนการตังค
WeChat สามารถใชง้ าน Plus Friend และดูโพสตต
์ า่ งๆ, ไมร่ วมถึงการกดดูรูปแบบขยาย ไม่
รวมถึงการสง่ และรับวิดีโอจากแกลเลอรี่ และการ ถา่ ยวิดีโอสง่ ให้เพื่อน
8. QQ
8.1 สามารถใชบ
้ ริ การ QQ เฉพาะบริ การ QQ แอพพลิเคชั ่น ในกรณี ท่ี ผูใ้ ชบ
้ ริ การใช้
่
่
่
website อืนหรื อ Link ทีปรากฏบนหน้า QQ แอพพลิเคชั น ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ งชาํ ระคา่ ใช้
่
่
้
่ เติม (ถา้ มี) ตามอัตราทีระบุในแพ็กเกจทีผูใ้ ชบ
บริ การเพิม
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ ขณะนัน
ิ คา่ บริ การตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯกาํ หนด
หรื อหากในแพ็กเกจที่เลือกใชไ้ มไ่ ดร้ ะบุไว้ ให้คด
8.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ QQ ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถ ลงทะเบียนเลน
่ QQ ดว้ ยเบอร์
โทรศั พทข์ องคุณ และลงทะเบียนดว้ ย Email, สามารถแกไ้ ขรู ปภาพโปรไฟล,์ สามารถคน
้ หา
่ เพื่อนจาก รายชื่อในโทรศั พท,์ QR Code, Shake it และคน
เพื่อนและเพิม
้ หาจาก ID, สามารถ
Chat ผา่ น WeChat, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม
่ , เชิญเพื่อนเพื่อเขา้ ร่วมสนทนา
้
่ ไอคอ่ นแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถสง่ และรู ปถา่ ยจากอัลบัมภาพ,
เป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
้ ั บรู ปภาพจากเพื่อน, สามารถโพสตแ์ ละแกไ้ ข
สามารถถา่ ยภาพใหมแ
่ ละสง่ ให้เพื่อน รวมทังร
้
สถานะโปรไฟลข์ องคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบทังหมด
เปลี่ยนการ
้ า่ ตา่ งๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชีผูใ้ ชง้ านที่เป็ นทางการของ QQ สามารถใชง้ าน Plus
ตังค
Friend และดูโพสตต
์ า่ งๆ, ไมร่ วมถึงการกดดูรูปแบบขยาย ไมร่ วมถึงการสง่ และรับวิดีโอจาก
แกลเลอรี่ และการถา่ ยวิดีโอสง่ ให้เพื่อน
9. Weibo
9.1 สามารถใชบ
้ ริ การ Weibo เฉพาะบริ การ Weibo แอพพลิเคชั ่น ในกรณี ท่ี ผูใ้ ชบ
้ ริ การใช้
่
่
่
website อืนหรื อ Link ทีปรากฏบนหน้า Weibo แอพพลิเคชั น ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ งชาํ ระคา่ ใช้
้
่ เติม (ถา้ มี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผูใ้ ชบ
บริ การเพิม
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ ขณะนัน
ิ คา่ บริ การตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯกาํ หนด
หรื อหากในแพ็กเกจที่เลือกใชไ้ มไ่ ดร้ ะบุไว้ ให้คด

9.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Weibo ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถ ลงทะเบียนเลน
่ Weibo ดว้ ย
เบอร์โทรศั พทข์ องคุณ และลงทะเบียนดว้ ย Email, สามารถแกไ้ ขรู ปภาพโปรไฟล,์ สามารถ
่ เพื่อนจาก รายชื่อในโทรศั พท,์ QR Code, Shake it และคน
คน
้ หาเพื่อนและเพิม
้ หาจาก ID,
สามารถ Chat ผา่ น WeChat, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม
่ , เชิญเพื่อนเพื่อเขา้ ร่วม
่ ไอคอ่ นแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถสง่ และรู ปถา่ ยจากอัลบัม้
สนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
้ ั บรู ปภาพจากเพื่อน, สามารถโพสตแ์ ละ
ภาพ, สามารถถา่ ยภาพใหมแ
่ ละสง่ ให้เพื่อน รวมทังร
้
แกไ้ ขสถานะโปรไฟลข์ องคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบทังหมด
้ า่ ตา่ งๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชีผูใ้ ชง้ านที่เป็ นทางการของ Weibo
เปลี่ยนการตังค
สามารถใชง้ าน Plus Friend และดูโพสตต
์ า่ งๆ, ไมร่ วมถึงการกดดูรูปแบบขยาย ไมร่ วมถึงการ
สง่ และรับ Weibo วิดีโอจากแกลเลอรี่ และการถา่ ยวิดีโอสง่ ให้เพื่อน
10. Kakao Talk
10.1 Kakao เฉพาะบริ การ Kakao แอพพลิเคชั ่น ในกรณี ท่ี ผูใ้ ชบ
้ ริ การใช้ website อื่น
หรื อ Link ที่ปรากฏบนหน้า Kakao แอพพลิเคชั ่น ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ ริ การ
้ งชาํ ระคา่ ใชบ
่
่
้ หรื อหาก
่ เติม (ถา้ มี) ตามอัตราทีระบุในแพ็กเกจทีผูใ้ ชบ
เพิม
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ ขณะนัน
่
่
่
ิ คา่ บริ การตามเงือนไขทีบริ ษัทฯกาํ หนด
ในแพ็กเกจทีเลือกใช้ ไมไ่ ดร้ ะบุไว้ ให้คด
10.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Kakao ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถ ลงทะเบียนเลน
่ Kakao ดว้ ย
เบอร์โทรศั พทข์ องคุณ และลงทะเบียนดว้ ย Email, สามารถแกไ้ ขรู ปภาพโปรไฟล,์ สามารถ
่ เพื่อนจาก รายชื่อในโทรศั พท,์ QR Code, Shake it และคน
คน
้ หาเพื่อนและเพิม
้ หาจาก ID,
สามารถ Chat ผา่ น Kakao, สร้าง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม
่ , เชิญเพื่อนเพื่อเขา้ ร่วม
่ ไอคอ่ นแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถสง่ และรู ปถา่ ยจากอัลบัม้
สนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
้ ั บรู ปภาพจากเพื่อน, สามารถโพสตแ์ ละ
ภาพ, สามารถถา่ ยภาพใหมแ
่ ละสง่ ให้เพื่อน รวมทังร
้
แกไ้ ขสถานะโปรไฟลข์ องคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบทังหมด
่
่
้ า่ ตา่ งๆ ใน settings, ดูและเพิม
่ บัญชีผูใ้ ชง้ านทีเป็ นทางการของ Kakao,
เปลียนการตังค
สามารถใชง้ าน Plus Friend และดูโพสตต
์ า่ งๆ, ไมร่ วมถึงการกดดูรูปแบบขยาย ไมร่ วมถึงการ
สง่ และรับวิดีโอจากแกลเลอรี่ และการ ถา่ ยวิดีโอสง่ ให้เพื่อน
11. Snapchat
11.1 สามารถใชบ
้ ริ การ Snapchat เฉพาะบริ การ Snapchat แอพพลิเคชั ่น ไมน
่ ั บรวมใน
่
่
การใชฟ
้ ั งคช์ ั น Free Call หรื อ VDO Call ผา่ น Snapchat แอพพลิเคชั นบนโทรศั พทเ์ คลื่อน
ที่หรื อแท็บเล็ต ในกรณี ท่ี ผูใ้ ชบ
้ ริ การใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรากฏบนหน้า Snapchat
่ เติม (ถา้ มี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจ
แอพพลิเคชั ่น ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ ริ การเพิม
้ งชาํ ระคา่ ใชบ
้ หรื อหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไมไ่ ดร้ ะบุไว้ ให้คด
ิ คา่
ที่ผูใ้ ชบ
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ ขณะนัน
บริ การตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯกาํ หนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้ เตือนเพื่อให้ผูใ้ ชบ
้ ริ การยืนยัน
ความประสงคท
้ ริ การกอ
้ ริ การเว็บไซตอ์ ่ืนๆ
้ งการใชบ
่ นเขา้ ใชบ
์ ่ีตอ
11.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Snapchat ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถ ลงทะเบียนเลน
่
Snapchat ดว้ ยเบอร์โทรศั พทข์ องคุณ หรื อลงทะเบียนดว้ ย Emai, สามารถแกไ้ ขรู ปภาพ
่ เพื่อนจาก รายชื่อในโทรศั พท,์ และคน
โปรไฟล,์ สามารถคน
้ หาเพื่อนและเพิม
้ หาจาก ID,
่
สามารถ Chat ผา่ น Snapchat, สร้าง Group ใหม่ เพือแชทกันเป็ นกลุม
่ , เชิญเพื่อนเพื่อเขา้
่ ไอคอ่ นแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถตกแตง่ ภาพ วิดีโอ,
ร่วมสนทนาเป็ นกลุม
่ , สามารถเพิม
้
้ ั บรู ปภาพจาก
สง่ และรู ปถา่ ยจากอัลบัมภาพ,
สามารถถา่ ยภาพใหมแ
่ ละสง่ ให้เพื่อน รวมทังร

้ ับ
เพื่อน, สามารถสง่ และรับวิดีโอจากแกลเลอรี่ , สามารถถา่ ยวิดีโอและสง่ ให้เพื่อน รวมทังร
วิดีโอจากเพื่อน, สามารถโพสตแ์ ละแกไ้ ขสถานะโปรไฟลข์ องคุณ, สามารถลบเพื่อนจาก
้ า่ ตา่ งๆ ใน settings
้
ประวัติการสนทนา และลบทังหมด
, สามารถดู Stories เปลี่ยนการตังค
ไมน
่ ั บรวมการใชง้ าน Create Bitmoji
12.

Viber Chat
Viber Chat เฉพาะบริ การภายในแอพพลิเคชั ่น Viber บนโทรศั พทเ์ คลื่อนที่หรื อ
้ ในกรณี ท่ีผูใ้ ชบ
แท็บเล็ต และเฉพาะฟังกช์ ั ่นที่กาํ หนดไวใ้ นเทา่ นัน
้ ริ การใช้ website อื่นหรื อ
่ เติม (ถา้ มี)
Link ที่ปรากฏบนหน้าแอพพลิเคชั ่น Viber ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ ริ การเพิม
้ งชาํ ระคา่ ใชบ
้ หรื อ
ตามอัตราที่ระบุในรายการสง่ เสริ มการขายหลักที่ผูใ้ ชบ
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ ขณะนัน
ิ คา่ บริ การตามเงื่อนไขที่
หากในรายการสง่ เสริ มการขายหลักที่เลือกใชไ้ มไ่ ดร้ ะบุไว้ ให้คด
บริ ษัทฯกาํ หนด
บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Viber Chat ผูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถ สร้างบัญชีผูใ้ ชง้ าน
Viber , ล
 งทะเบียนใชง้ าน Viber, ออกจากระบบ Viber, ส
 มัครบริ การปกติ , สมัครบริ การ
่
โดยดึงขอ
้ มูลจาก Facebook ไ ด้ , เ ขา้ สูเ่ มนู Chat หาเพือนในลิสตไ์ ด,้ Chat แบบกลุม
่ ได,้
่
Chat ส
 ง่ สติ๊กเกอร์ได,้ Chat เ ปลียน Background Image ไ ด,้ Chat Block Contact ไ ด,้
Chat ส
 ง่ รู ปภาพ/ภาพเคลื่อนไหว/location ไ ด,้ Chat ส
 ง่ ขอ
้ ความเสียง, เ ขา้ สูเ่ มนู Call เ พื่อดู
 ู Call Log ไ ด,้ Block การ call ห
 าเพื่อนในลิสตไ์ ด,้ เขา้ สูเ่ มนู
เบอร์เพื่อนในลิสตไ์ ด,้ ด
Contacts ดูลิสตเ์ พื่อนมาจากหมายเลขโทรศั พทไ์ ด้ , search หาเพื่อนในลิสตท
่ Viber
์ ่ีเลน
ได้ , Add Contacts จากการ ใสห
่ มายเลขโทรศั พทไ์ ด,้ Add Contacts จากการ scan QR
code ไ ด้ , เ ขา้ สูเ่ มนู Explore เ พื่อ search ห
 า Public Chat , Follow Public Chat , กด
เขา้ ไปดู Public Chat ท่ีเรา Follwer ได,้ สามารถ Invite friend เ พื่อมา Follow Public
Chat ก
 ั บเราได,้ เ ขา้ สูเ่ มนู More เ พื่อดูรายละเอียด Viber Out ได้ , เขา้ สูเ่ มนู More
Sticker Market ส
 ามารถเขา้ ไปเลือกดูสติ๊กเกอร์ได้ ทัง้ New , Free , Top แลว้
้ า่
Collections , ส
 ามารถ Download Free Sticker ได,้ เขา้ สูเ่ มนู More Settings เ พื่อตังค
Privacy , Notifications , Call and Messages , Media , Display , General ไ ด้ ,เขา้ สู ่
เมนู More About เพื่อตรวจสอบ Viber Version ปัจจุบันได้ , ส
 ามารถ Share Viber
with your friends ได้
13. Skype
13.1 สามารถใชบ
้ ริ การ Skype เ ฉพาะบริ การ Skype แอพพลิเคชั ่น ไมน
้ั ง
่ ั บรวมในการใชฟ
่
่
่
่
คช์ ั น Free Call หรื อ VDO Call ผา่ น Skype แ
 อพพลิเคชั นบนโทรศั พทเ์ คลือนทีหรื อแท็บเล็ต
ในกรณี ท่ี ผูใ้ ชบ
 อพพลิเคชั ่น ผูใ้ ช้
้ ริ การใช้ website อ่ืนหรื อ Link ท่ีปรากฏบนหน้า Line แ
่ เติม (ถา้ มี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผูใ้ ชบ
บริ การจะตอ
้ ริ การเลือก
้ ริ การเพิม
้ งชาํ ระคา่ ใชบ
้ หรื อหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไมไ่ ดร้ ะบุไว้ ให้คด
ิ คา่ บริ การตาม
ใชง้ านอยู ่ ณ ขณะนัน
เงื่อนไขที่บริ ษัทฯกาํ หนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้ เตือนเพื่อให้ผูใ้ ชบ
้ ริ การยืนยันความ
ประสงคท
้ ริ การกอ
้ ริ การเว็บไซตอ์ ่ืนๆ
้ งการใชบ
่ นเขา้ ใชบ
์ ่ีตอ
13.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Skype ผ
 ูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถ ลงทะเบียนเลน
่ Skype ดว้ ย
เบอร์โทรศั พทข์ องคุณ หรื อลงทะเบียนดว้ ย Emai, สามารถแกไ้ ขรู ปภาพโปรไฟล,์ สามารถ
่ เพื่อนจาก รายชื่อในโทรศั พท์ คน
คน
 า่ น Skype,
้ หาเพื่อนและเพิม
้ หาจาก ID, สามารถ Chat ผ
่
 ามารถเพิม
สร้าง Group ใ หม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม
่ ,ส
่ , เ ชิญเพื่อนเพื่อเขา้ ร่วมสนทนาเป็ นกลุม

้
 ามารถสง่ และรู ปถา่ ยจากอัลบัมภาพ
, สามารถถา่ ย
ไอคอ่ นแสดงอารมณ์ สติ๊กเกอร์ในแชท, ส
้ ั บรู ปภาพจากเพื่อน, ส
ภาพใหมแ
 ามารถสง่ และรับวิดีโอจากแกลเลอรี่ ,
่ ละสง่ ให้เพื่อน รวมทังร
สามารถรับสง่ ขอ
้ ความเสียง รวมถึงรับขอ
้ ความเสียงจากเพื่อน, สามารถถา่ ยวิดีโอและสง่ ให้
้ ั บวิดีโอจากเพื่อน, สามารถโพสตแ์ ละแกไ้ ขสถานะโปรไฟลข์ องคุณ, สามารถ
เพื่อน รวมทังร
้ า่ ตา่ งๆ ใน settings, ดูและ
้
ลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบทังหมด
,เปลี่ยนการตังค
่ บัญชีผูใ้ ชง้ านที่เป็ นทางการของ Skype ไ มน
เพิม
่ ั บรวมการใชง้ านการแชร์ location, การหา
ขอ
 ละ YouTube
้ มูลผา่ นเว็ป การใชง้ าน Gfycat, GIPHY, MSN Weather, Poll, Scoop แ
14. Pinterest
14.1 สามารถใชบ
้ ริ การ Pinterest เฉพาะบริ การ Pinterest แอพพลิเคชั ่นบนโทรศั พท์
เคลื่อนที่หรื อแท็บเล็ต ในกรณี ท่ีผูใ้ ชบ
 ่ีปรากฏบนหน้า
้ ริ การใช้ website อ่ืนหรื อ Link ท
่ เติม (ถา้ มี) ตามอัตราที่ระบุ
Pinterest แอพพลิเคชั ่น ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะตอ
้ ริ การเพิม
้ งชาํ ระคา่ ใชบ
้ หรื อหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไมไ่ ดร้ ะบุ
ในแพ็กเกจที่ผูใ้ ชบ
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ ขณะนัน
ิ คา่ บริ การตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯกาํ หนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้ เตือนเพื่อให้ผูใ้ ช้
ไว้ ให้คด
บริ การยืนยันความประสงคท
้ ริ การกอ
้ ริ การเว็บไซตอ์ ่ืนๆ
้ งการใชบ
่ นเขา้ ใชบ
์ ่ีตอ
14.2 บริ การที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Pinterest ผ
 ูใ้ ชบ
้ ริ การสามารถ ลงทะเบียนเลน
่
Pinterest ดว้ ยเบอร์โทรศั พทข์ องคุณ หรื อลงทะเบียนดว้ ย Emai, ส
 ามารถแกไ้ ขโปรไฟล,์
รู ปภาพโปรไฟล,์ ส
 ามารถใชง้ านในการดูรูปภาพผา่ น Feed, ส
 ามารถเซฟรู ปภาพหรื อพิน, ก
 าร
 ารดาวน์โหลดรู ปภาพ, ด
 ูแจง้ เตือนและกลอ่ งขอ
คน
้ หาขอ
้ มูล, ก
้ ความเขา้ ไมร่ วมการแชร์
รู ปภาพหรื อขอ
้ มูลออกนอก Pinterest แอพพลิเคชั ่น
บริ การที่นอกเหนื อจากที่กลา่ วมาขา้ งตน
้ ริ การที่ link ไปยัง URL อ่ืน เชน
่ การใชบ
่
้ เชน
่
่
่
 ีเชือมโยงไปยังเวปไซดอ์ ืนๆ ผูใ้ ชบ
ดูวีดีโอ ผา่ น YouTube หรื อ link ท
้ ริ การจะตอ
้ งชาํ ระคา่ ใช้
่
่
้ หรื อหาก
่ เติม ตามอัตราทีระบุใน แพ็กเกจทีผูใ้ ชบ
บริ การเพิม
้ ริ การเลือกใชง้ านอยู ่ ณ ขณะนัน
่
่
่
ิ คา่ บริ การตามเงือนไขทีบริ ษัทฯกาํ หนด โดยจะมีการ
ในแพ็กเกจทีเลือกใช้ ไมไ่ ดร้ ะบุไว้ ให้คด
แสดงหน้าแจง้ เตือนเพื่อให้ผูใ้ ชบ
้ ริ การกอ
้ ริ การยืนยันความประสงคท
้ งการใชบ
่ นเขา้ ใช้
์ ่ีตอ
บริ การเว็บไซตอ์ ่ืนๆ

