
 

ซมิไทยแลนดท์วัรร์สิซมิ  299 บาท 
รายการสง่เสรมิการขาย “ไทยแลนดท์วัรร์สิซมิ  299 บาท ” 
 

สทิธพิเิศษเมื�อเปิดใชร้ายการสง่เสรมิการขาย “ไทยแลนดท์วัรร์สิซมิ 299 บาท” 

1.สําหรับผูท้ี�เปิดใชบ้รกิารเลขหมายใหมใ่นรายการสง่เสรมิการขาย “ไทยแลนดท์วัรร์สิซมิ 299 
บาท” บรกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที� ทรมูฟู เอช ของ บรษัิท ทรมูฟู เอช ยนูเิวอรแ์ซล คอมมิ
วนเิคชั�น จํากดั ในนามบคุคลธรรมดา ในระบบเตมิเงนิ ตั �งแตว่นัที� 22 ม.ค. 2563 - 30 ม.ิย. 
2563 (หรอืจนกวา่จะมกีารเปลี�ยนแปลงจากบรษัิท) 

2.สทิธพิเิศษ เมื�อเปิดใชบ้รกิารผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธ ิ

2.1.  สทิธใินการใชบ้รกิาร 4G จํานวน 15GB ที�ความเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่
วนิาท ี(Mbps) และสามารถใชบ้รกิาร 3G/EDGE/GPRS ตอ่เนื�องที�ความเร็ว 384 
Kbps ใชไ้ดน้าน  8 วนั 

2.2. สทิธใินการสง่ขอ้ความโดยไมเ่สยีคา่บรกิารผา่นทาง Application Facebook, 
Line, IG, Whatsapp, KaKaoTalk, Facebook Messenger, Twitter, WeChat, 
QQ, Weibo, KaKaoTalk, Snapchat, Viber, Skype and Pinterest นาน 8 วนั  

2.3.  รับสทิธเิน็ตฟรปีรมิาณ 10 GB ความเร็วสงูสดุไมเ่กนิ 4 Mbps นาน 30 วนั 
สําหรับแอปพลเิคชั�น Tik Tok และ Douyin เทา่นั�น และรับสทิธใิชง้านWi-Fi ไม่
จํากดั นาน 30 วนั 

2.4. สทิธใินการใชบ้รกิารโทรออกรับสายสง่ขอ้ความ SMS และ MMS ภายใน
ประเทศและตา่งประเทศจํานวน 100 บาท 

2.5.  สทิธโิทรทกุฟรเีฉพาะเครอืขา่ยทรมูฟู เอชโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ นาน 8 
วนั โดยระบบจะมกีารตดัสายอตัโนมตัทิกุๆ 60 นาท ีสามารถใชสํ้าหรับการโทรออก
ไปยงัเลขหมายโทรศพัทท์ี�จดทะเบยีนและเปิดใชง้านภายในประเทศเทา่นั�น ไมร่วม
ถงึการโทรไปยงัเลขหมายพเิศษ 

2.6. สทิธใินการใชบ้รกิาร WiFi ฟรตีอ่เนื�อง ที�ความเร็วสงูสดุ 200 เมกะบติตอ่วนิาท ี
(Mbps) ใชไ้ดน้าน 8 วนั 

ความเร็วในการใชบ้รกิารตามขอ้ 2.1 ขอ้ 2.2 และ ขอ้ 2.3 ขึ�นอยูก่บัพื�นที�ให ้
บรกิารและจํานวนผู ้ ใชบ้รกิารขอ้มลูในพื�นที� ณ ขณะนั�น รวมถงึลกัษณะของการใช ้
งาน ซึ�งอาจตํ�ากวา่ที�ระบใุนแพ็กเกจ 

เมื�อสิ�นสดุระยะเวลาสง่เสรมิการขาย อตัราคา่ใชบ้รกิารจะเป็นไปตามที�บรษัิทกําหนด 
หรอืผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกใชร้ายการสง่เสรมิการขายอื�นๆ ที�ใหบ้รกิารในขณะนั�น 

หากผูใ้ชบ้รกิารยกเลกิการใชบ้รกิาร หรอืเปลี�ยนไปใชร้ายการสง่เสรมิการขายอื�น หรอื
เปลี�ยนจากระบบเตมิเงนิเป็นระบบรายเดอืน สทิธติามขอ้ 2.1 ขอ้ 2.2ขอ้ 2.3 ขอ้ 2.4 ขอ้ 
2.5 และ ขอ้ 2.6 จะสิ�นสดุลงทนัท ี

3.อตัราคา่ใชบ้รกิารในรายการสง่เสรมิการขาย “ไทยแลนดท์วัรร์สิซมิ 299 บาท” มดีงันี� (ยงัไม่
รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม7%)  

1.1. โทรออกทกุเครอืขา่ย นาทลีะ 0.99 บาท คดิตามจรงิเป็นวนิาท ี

 



 

1.2. สง่ขอ้ความสั �น (SMS)ขอ้ความละ 2 บาท 

1.3. สง่ขอ้ความมลัตมิเีดยี (MMS) ครั �งละ 5 บาท 

1.4. 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบทล์ะ 1.50 บาท เศษของเมกะไบทค์ดิเป็น 1 เม
กะไบท ์(บรกิาร 4G ที�ความเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps) และบรกิาร 
3G/EDGE/GPRS ที�ความเร็วสงูสดุ 42 เมกะบติตอ่วนิาท ี(Mbps)) 

1.5. Wi-Fi ที�ความเร็วสงูสดุ 200 Mbps. นาทลีะ 1 บาท เศษของนาทคีดิเป็นหนึ�ง
นาท ี(ความเร็วในการใชบ้รกิาร Wi-Fi ขึ�นอยูก่บัพื�นที�ใหบ้รกิารและจํานวนผูใ้ชบ้รกิาร
ขอ้มลูในพื�นที� ณ ขณะนั�น  รวมถงึลกัษณะของการใชง้าน ซึ�งอาจตํ�ากวา่ที�ระบขุา้งตน้
) 

อตัราคา่ใชบ้รกิารดงักลา่ว สําหรับการโทรไปยงัเลขหมายโทรศพัทเ์คลื�อนที� หรอืโทรศพัท์
พื�นฐานที�ใชห้รอื   จดทะเบยีนภายในประเทศ ตลอดจนบรกิารเสรมิอื�นใดตามที�ระบเุทา่นั�น 
ไมร่วมถงึการโทรไปยงัเลขหมายพเิศษ  การใชบ้รกิารโทรศพัทท์างไกลตา่งประเทศ บรกิาร
ขา้มแดนระหวา่งประเทศ และการใชบ้รกิารรับสง่ขอ้ความบรกิารพเิศษ และบรกิารเสรมิอื�นๆ 

2.อตัราคา่ใชบ้รกิารขา้มแดนระหวา่งประเทศ ในรายการสง่เสรมิการขาย “ไทยแลนดท์วัรร์สิซมิ 
299 บาท” มดีงันี� (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม7%)  

2.1. บรกิารโทรศพัทท์างไกลตา่งประเทศเป็นไปตามอตัราที�กําหนดผา่น 00600 ผู ้
ใชส้ามารถตรวจสอบอตัราคา่บรกิาร ไดจ้าก www.truemove-h.com 

2.2. สง่ขอ้ความสั �น (SMS)ขอ้ความละ 5 บาท 

2.3. สง่ขอ้ความมลัตมิเีดยี (MMS) ครั �งละ 9 บาท 

1.ทกุครั �งที�มกีารเตมิเงนิมลูคา่ 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะไดรั้บวนัใชง้าน 30 วนั, 
500 บาทจะไดรั้บวนั ใชง้าน 50 วนั และ 1,000 บาทจะไดรั้บวนัใชง้าน 100 วนั ทั �งนี� จํานวน
วนัสามารถนํามาสะสมรวมกนัไดส้งูสดุไมเ่กนิ 90 วนั และ ยอดเตมิเงนิสะสมรวมกนัไดส้งูสดุ
ไมเ่กนิ 50,000 บาท 

2.เงื�อนไขการใชบ้รกิาร WiFi by TrueMove H 

2.1. ผูใ้ชบ้รกิารม ีWi-Fi แพ็กเกจตอ่เนื�อง สามารถเชื�อมตอ่แบบอตัโนมตัผิา่นเครอื
ขา่ย .@ TrueMove H ผูใ้ชบ้รกิารม ีWiFi แพ็กเกจรายวนั หรอืรายชั�วโมง สามารถ
เชื�อมตอ่ผา่นเครอืขา่ย .@ TRUEWIFI (หากไมม่แีพ็กเกจคดิคา่บรกิาร WiFi นาทลีะ 
1 บาท) 

2.2. ในระหวา่งการใหบ้รกิาร WiFi by TrueMove H ของบรษัิท ทร ูอนิเทอรเ์น็ต 
จํากดั (“ทร ูอนิเทอรเ์น็ต”) มคีวามจําเป็นตอ้งตดัระบบการเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ต
(Session time out) ทกุ ๆ 180 นาท ีเพื�อตรวจสอบ และบนัทกึปรมิาณการใชง้าน 
หลงัจากการตดัการใชง้านนี�แลว้หากตอ้งการใชง้านตอ่ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งปิด และ
เปิดการเชื�อมตอ่สญัญาณใหมอ่กีครั �ง 

2.3. ในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิาร WiFi by TrueMove H ลมื Log out หรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร
ตดิตอ่กนัเกนิ 10 นาท ีระบบจะทําการ Log Out ใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

2.4. Concurrent ในการเชื�อมตอ่สญัญาณ WiFi จะมผีูใ้ชง้านเพยีง 1 คนตอ่การใช ้
งานอนิเทอรเ์น็ต หรอื WiFi ตอ่ครั �งเทา่นั�น 

 



 

3.สทิธใิด ๆ ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นรายการสง่เสรมิการขายนี� ไมส่ามารถแลก คนื หรอืเปลี�ยนเป็น
เงนิสด หรอืของอื�นใดได ้รวมตลอดทั �งไมส่ามารถโอนไปใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลอื�นใดไดด้ว้ย  

4.หากผูใ้ชบ้รกิารกระทําการอนัเป็นการอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี� บรษัิท ขอสงวนสทิธใินการ
ยกเลกิการใหบ้รกิารตามสญัญาไดท้นัท ี

4.1. กระทําการอนัมลีกัษณะหรอืคาดหมายไดห้รอื เชื�อไดว้า่จะกอ่ใหเ้กดิการผดิศลี
ธรรมหรอืเกดิความเสยีหาย หรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรมตอ่บรษัิท หรอืบคุคลอื�นใด ทั �ง
ในทางตรงและทางออ้ม หรอืทําการรบกวน หรอืกอ่ความไมส่ะดวก หรอืเป็นอนัตราย
ตอ่เครอืขา่ย หรอืทําใหป้ระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเครอืขา่ยหรอืสว่นใด ๆ ของ
เครอืขา่ย เกดิความขดัขอ้งไมเ่ป็นไปตามปกต ิ

4.2. กระทําการที�มเีหตผุลอนัเชื�อไดว้า่ผูใ้ชบ้รกิารทจุรติหรอืมกีารปลอมแปลง
เอกสารในการสมคัรใช ้หรอืรับขอ้เสนอของบรกิารหรอืมพีฤตกิรรมฉอ้ฉลในการใช ้
บรกิารหรอืนําบรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธทิี�จะแกไ้ข เปลี�ยนแปลง ระงับ หรอืยกเลกิไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่ง
หนา้ หากมขีอ้กําหนด คําสั�ง หรอืนโยบายของหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวขอ้งกําหนดใหม้กีาร
แกไ้ข เปลี�ยนแปลง ระงับ หรอืยกเลกิเงื�อนไขของบรกิารนี�หรอืคําสั�งดงักลา่วเป็นการเพิ�มภาระ
ในการดําเนนิการของบรษัิทเวน้แตจ่ะไดร้ะบไุวโ้ดยชดัแจง้เป็นอยา่งอื�น บรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการแกไ้ข เปลี�ยนแปลง ระงับ หรอืยกเลกิ เงื�อนไขและขอ้กําหนดนี�ไดต้ามความเหมาะสม
โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัผา่นทางชอ่งทางที�บรษัิท พจิารณาเห็นสมควร 

6.รายการสง่เสรมิการขายนี�สามารถใชไ้ดถ้งึวนัที� 30 ม.ิย. 2563 (หรอืจนกวา่จะมกีาร
เปลี�ยนแปลงจากบรษัิท) 

7.รายการสง่เสรมิการขายนี�อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขที�บรษัิท กําหนด ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งศกึษาขอ้มลู
เพิ�มเตมิกอ่นเลอืกใชบ้รกิารที� www.truemove-h.com และสําหรับการตั �งคา่เชื�อมตอ่ระบบ 
3G ที� www.truemove-h.com/apn หรอื ทรมูฟู เอช แคร ์โทร 1242 หรอืสอบถามพนักงาน
ขาย 

  

ขอ้จาํกดัการใชบ้รกิาร Facebook, LINE, WhatsApp, Instagram และ Facebook 
Messenger Application 

1. Facebook 

    1.1 สามารถใชบ้รกิาร Facebook เฉพาะบรกิารภายใน website www.facebook.com และ/
หรอื m.facebook.com และ/หรอื Application Facebook บนโทรศพัทเ์คลื�อนที�หรอืแท็บเล็ต 
ในกรณีที� ผูใ้ชบ้รกิารใช ้ website อื�นหรอื Link ที�ปรากฏบนหนา้ website m.facebook.com 
หรอื facebook แอปพลเิคชั�น ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้รกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�
ระบใุนแพ็กเกจที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น หรอืหากในแพ็กเกจที�เลอืกใช ้ไมไ่ด ้
ระบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงื�อนไขที�บรษัิทกําหนด โดยจะมกีารแสดงหนา้แจง้เตอืนเพื�อใหผู้ใ้ช ้
บรกิารยนืยนัความประสงคท์ี�ตอ้งการใชบ้รกิารกอ่นเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซตอ์ื�นๆ 

    1.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ Facebook ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ log in และ Log out, อา่น 
News Feed ได,้ ดรูายละเอยีดในหนา้ profile เชน่ หนา้wall, ขอ้มลูสว่นตวั และรปูภาพ, 
Update สถานะ, ซอ่นโพสตจ์าก Timeline,  Like และ Unlike ขอ้ความตา่งๆ , comment 
ขอ้ความตา่งๆ และลบ Comment, ตั �งคา่รปูภาพเป็นภาพของรายชื�อตดิตอ่ในโทรศพัท ์หรอื 
ภาพพื�นหลงั, อพัโหลดรปูภาพ, Tag บคุคลในรปูได,้ แกไ้ขความเป็นสว่นตวัของรปูภาพ และ

 



 

สถานะของเรา, ดรูายละเอยีดในหนา้ profile ของเพื�อนทั �ง wall, info, photo, ขอเพิ�มเพื�อน 
และ ลบเพื�อนจากลสิต,์ รับ add เพื�อนที� request มา หรอืปฏเิสธการรับเป็นเพื�อน, คน้หาบคุคล 
จาก menu search, ดรูายละเอยีดในหนา้ profile ของเพื�อน, โพสตบ์น wall, ดรูปู และ 
Comment บนWall ของเพื�อน, อา่น และสรา้ง event ของตนเอง, อา่น Notes และเขยีน 
Notes, อา่น notification, สรา้ง page, Groups สําหรับกลุม่เพื�อน และอา่นรายละเอยีดตา่งๆ
บน Group Page, ตดิตาม หรอืเลกิตดิตาม Page, เปลี�ยนการตั �งคา่แอปลเิคชั�น, บญัชผีูใ้ช,้ 
ความเป็นสว่นตวั ตา่งๆ ใน setting, สามารถรายงานโพสต ์และรปูภาพที�ไมเ่หมาะสม ไมนั่บรวม
ถงึการด ูVDO ผา่น website www.facebook.com และ/หรอื m.facebook.com และ/หรอื 
Application Facebook บนโทรศพัทเ์คลื�อนที�หรอืแท็บเล็ต 

  

2. Line 

    2.1สามารถใชบ้รกิาร Line เฉพาะบรกิาร Line แอปพลเิคชั�น ไมนั่บรวมในการใชฟั้งคช์ั�น 
Free Call ผา่น Line แอปพลเิคชั�นบนโทรศพัทเ์คลื�อนที�หรอืแท็บเล็ต ในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารใช ้ 
website อื�นหรอื Link ที�ปรากฏ บนหนา้ Line  แอปพลเิคชั�น  ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใช ้
บรกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�ระบใุนแพ็กเกจที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น หรอื
หากในแพ็กเกจที�เลอืกใชไ้มไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่ บรกิารตามเงื�อนไขที�บรษัิทกําหนด โดยจะมี
การแสดงหนา้แจง้เตอืนเพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารยนืยนัความ ประสงคท์ี�ตอ้งการใชบ้รกิารกอ่นเขา้ใช ้
บรกิารเว็บไซตอ์ื�นๆ 

    2.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ Line ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ ลงทะเบยีนเลน่ line ดว้ยเบอร์
โทรศพัทข์องคณุ หรอื ลงทะเบยีนดว้ย Email, สามารถแกไ้ขรปูภาพโปรไฟล,์ สามารถคน้หา
เพื�อนและเพิ�มเพื�อนจากรายชื�อในโทรศพัท,์ QR Code, Shake it และคน้หาจาก ID, สามารถ 
Chat ผา่น Line, สรา้ง Group ใหม ่เพื�อแชทกนัเป็นกลุม่, เชญิเพื�อนเพื�อเขา้รว่มสนทนาเป็นก
ลุม่, สามารถเพิ�มไอคอ่นแสดงอารมณใ์นแชท, สามารถสง่และรปูถา่ยจากอลับั �มภาพ, สามารถ
ถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ใหเ้พื�อน  รวมทั �งรับรปูภาพจากเพื�อน, สามารถสง่และรับวดิโีอจากแกลเลอ
รี�, สามารถถา่ยวดิโีอและสง่ใหเ้พื�อน รวมทั �งรับวดิโีอจากเพื�อน, สามารถโพสตแ์ละแกไ้ขสถานะ
โปรไฟลข์องคณุ, สามารถลบเพื�อนจากประวตักิารสนทนา และลบทั �งหมด สามารถด ูTimeline 
และดโูพสตต์า่งๆ ของเพื�อน, กด Like และ สง่อโีมตคิอ่นแสดงอารมณ ์และแสดง ความคดิเห็น
บนโพสต,์ เปลี�ยนการตั �งคา่ตา่งๆ ใน settings, ดแูละเพิ�มบญัชผีูใ้ชง้านที�เป็นทางการของ Line 

  

3. WhatsApp 

    3.1 สามารถใชบ้รกิาร WhatsApp เฉพาะบรกิารภายใน Application WhatsApp บน
โทรศพัทเ์คลื�อนที�หรอื แท็บเล็ต ในกรณีที� ผูใ้ชบ้รกิารใช ้website อื�นหรอื Link ที�ปรากฏบน
หนา้ WhatsApp แอปพลเิคชั�น  ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้รกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�
ระบใุนแพ็กเกจที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น หรอืหากในแพ็กเกจที�เลอืกใช ้ไมไ่ด ้
ระบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงื�อนไขที�บรษัิทกําหนด โดยจะมกีารแสดงหนา้แจง้เตอืนเพื�อใหผู้ใ้ช ้
บรกิารยนืยนัความประสงคท์ี�ตอ้งการใชบ้รกิารกอ่นเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซตอ์ื�นๆ 

    3.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ WhatsApp ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ ลงทะเบยีนเพื�อเริ�มเลน่ 
WhatsApp, สามารถคน้หาเพื�อนในรายชื�อตดิตอ่ของคณุที�ใช ้WhatsApp, เพิ�มและเปลี�ยน
สถานะปัจจบุนัของคณุ, ดแูละแกไ้ขรปูโปรไฟล ์และชื�อโปรไฟล,์ สามารถแชทผา่น 
WhatsApp, สรา้ง Group ใหม ่เพื�อแชทกนัเป็นกลุม่, กระจายขอ้ความ broadcast ใหเ้พื�อนที�มี
หมายเลขโทรศพัทข์องคณุในเครื�องของพวกเขา, คน้หารายชื�อเพื�อนใน WhatsApp, สามารถ
สง่และรับรปูภาพจากอลับั �มภาพ, สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ใหเ้พื�อน, สามารถสง่และรับวดิโีอ
จากอลับั �มภาพ และรับวดิโีอจากเพื�อน, สามารถถา่ยวดิโีอและสง่ใหเ้พื�อน, สามารถ Share ราย

 



 

ชื�อตดิตอ่ในโทรศพัท ์และรับรายชื�อตดิตอ่จากเพื�อน, สามารถเพิ�มไอคอ่นแสดงอารมณใ์นแชท, 
สามารถบล็อกเพื�อนในรายชื�อ WhatsApp, สามารถลบบางขอ้ความ หรอืลา้งบทสนทนาทั �งหมด
ที�แชทกบัเพื�อน, สามารถเปลี�ยนภาพพื�นหลงัของแชท, เปลี�ยนการตั �งคา่ตา่งๆ ใน settings และ
ลบบญัชผีูใ้ช ้WhatsApp จากโทรศพัทม์อืถอื 

  

4. Instagram 

    4.1 สามารถใชบ้รกิาร Instagram เฉพาะบรกิาร Instagram แอปพลเิคชั�น บนโทรศพัท์
เคลื�อนที�หรอืแท็บเล็ต ในกรณีที� ผูใ้ชบ้รกิารใช ้ website อื�น หรอื Link ที�ปรากฏบนหนา้ 
Instagram  แอปพลเิคชั�น  ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้รกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�ระบุ
ในแพ็กเกจที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น หรอืหากในแพ็กเกจที�เลอืกใช ้ไมไ่ดร้ะบไุว ้
ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงื�อนไขที�บรษัิทกําหนด โดยจะมกีารแสดงหนา้แจง้เตอืนเพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
ยนืยนัความประสงคท์ี�ตอ้งการใชบ้รกิารกอ่นเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซตอ์ื�นๆ 

    4.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ Instagram ผูใ้ชบ้รกิารสามารถสรา้งบญัช ีและเริ�มลง
ทะเบยีนเขา้ใชง้าน, ดโูพสตข์องผูใ้ชท้ั�วไปบน Instagram, คน้หาชื�อผูใ้ชใ้น Instagram, 
คน้หาจาก Tag, ตดิตาม /  เลกิตดิตามผูใ้ช ้ Instagram , บล็อคผูใ้ชง้าน / รายงานปัญหา, 
สามารถแบง่ปันรปูภาพใน gallery ในโทรศพัทข์องคณุ, สามารถแบง่ปันวดิโีอใน gallery ใน
โทรศพัทข์องคณุ, อพัโหลดและแบง่ปันรปูภาพที�ถา่ยจากกลอ้งโทรศพัท,์ อพัโหลดและแบง่ปัน
วดิโีอที�ถา่ยจากกลอ้งโทรศพัท,์ คดัลอกลงิคข์องรปูภาพหรอืวดิโีอในแอปพลเิคชั�น, รายงาน
รปูภาพ และวดีโีอที�ไมเ่หมาะสม, แกไ้ขรปูภาพ และวดีโีอกอ่นแบง่ปัน, เพิ�มคําบรรยายรปูภาพ, 
เพิ�มผูใ้ชง้านคนอื�นๆ ในโพสตข์องเรา, คน้หาเพื�อนจาก รายชื�อตดิตอ่ในโทรศพัท,์ ผูใ้ชท้ี�แอป
แนะนํา,ชื�อ, ชื�อผูใ้ช)้, สามารถกด Like โพสตท์ี�ชอบได,้ สามารถแสดงความคดิเห็นบนโพสต์
ได,้ สามารถเปลี�ยนภาพโปรไฟลแ์ละแกไ้ขขอ้มลูโปรไฟล,์ สามารถดโูพสตต์า่งๆ ได,้ ลบ / แบง่
ปัน / เพิ�มผูใ้ชค้นอื�น บนโพสต,์ ดโูพสตข์องผูใ้ชท้ี�ตดิตามคณุ และผูใ้ชท้ี�คณุตดิตาม, สามารถดู
รปูภาพที�แท็กชื�อคณุ ในโพสตข์องผูใ้ชอ้ื�น, ดกูจิกรรมลา่สดุของผูใ้ชท้กุคนที�คณุตดิตาม, 
เปลี�ยนการตั �งคา่ตา่งๆ ในบญัชขีองคณุ 

  

5. Facebook Messenger 

    5.1 สามารถใชบ้รกิาร Facebook MessengerเฉพาะบรกิารภายในApplication Facebook 
Messengerบน โทรศพัทเ์คลื�อนที�หรอืแท็บเล็ต ในกรณีที� ผูใ้ชบ้รกิารใช ้website อื�นหรอื Link 
ที�ปรากฏบนหนา้ website Facebook Messengerแอปพลเิคชั�น ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใช ้
บรกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�ระบ ุในแพ็กเกจที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น หรอื
หากในแพ็กเกจที�เลอืกใช ้ไมไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่ บรกิารตามเงื�อนไขที�บรษัิทกําหนด โดยจะมี
การแสดงหนา้แจง้เตอืนเพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารยนืยนั ความประสงคท์ี�ตอ้งการใชบ้รกิารกอ่นเขา้ใช ้
บรกิารเว็บไซตอ์ื�นๆ 

    5.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ Facebook Messenger เฉพาะการใชง้านผา่นแอปพลเิคชั�น
ในการ log in และ Log out, สง่ขอ้ความ, ภาพ, อโีมตคิอน, สตกิเกอร ์และขอ้ความเสยีงถงึ
เพื�อนหรอืกลุม่ได,้ การแจง้เตอืน (Notifications), คน้หาเพื�อน/กลุม่, สนทนากลุม่,ตําแหน่งที�
อยู ่(Location) ไมร่วมถงึฟังกช์ั�น ฟร ีCall / VDO Call หรอื คลกิลงิคไ์ปหนา้เพจอื�น 

  

6. Twitter 

 



 

    6.1 สามารถใชบ้รกิาร Twitter เฉพาะบรกิาร Twitter แอพพลเิคชั�น ผา่น Twitter แอพพลิ
เคชั�นบนโทรศพัทเ์คลื�อนที�หรอืแท็บเล็ต ในกรณีที� ผูใ้ชบ้รกิารใช ้website อื�นหรอื Link ที�
ปรากฏบนหนา้ Twitter แอพพลเิคชั�น ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้รกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตาม
อตัราที�ระบใุนแพ็กเกจที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น หรอืหากในแพ็กเกจที�เลอืกใช ้
ไมไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯกําหนด โดยจะมกีารแสดงหนา้แจง้เตอืนเพื�อ
ใหผู้ใ้ชบ้รกิารยนืยนัความประสงคท์ี�ตอ้งการใชบ้รกิารกอ่นเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซตอ์ื�นๆ 

    6.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ Twitter ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ ลงทะเบยีนเลน่ Twitter ดว้ย
เบอรโ์ทรศพัทข์องคณุ หรอืลงทะเบยีนดว้ย Emai, สามารถแกไ้ขรปูภาพโปรไฟล,์ สามารถ
คน้หา Tweet, สามารถโพสขอ้ความ รปู, กด Retweet, Like สง่ขอ้ความ อา่นขอ้ความที�ผูอ้ ื�น
ทวตี อา่นขอ้ความแจง้เตอืน แกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคณุ, การตั �งคา่ตา่งๆ ใน settings, ไมนั่บ
รวมการใชง้านการแชร ์location 

  

7. Viber Chat 

    7.1 สามารถใชบ้รกิาร Viber Chat เฉพาะบรกิารภายในแอพพลเิคชั�น Viber บนโทรศพัท์
เคลื�อนที�หรอืแท็บเล็ต และเฉพาะฟังกช์ั�นที�กําหนดไวใ้นขอ้ 2.3 เทา่นั�น ในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารใช ้
 website อื�นหรอื Link ที�ปรากฏบนหนา้แอพพลเิคชั�น Viber ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใช ้
บรกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�ระบใุนรายการสง่เสรมิการขายหลกัที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้าน
อยู ่ณ ขณะนั�น หรอืหากในรายการสง่เสรมิการขายหลกัที�เลอืกใชไ้มไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิาร
ตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯกําหนด 

    7.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ Viber Chat ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ สรา้งบญัชผีูใ้ชง้าน Viber , 
ลงทะเบยีนใชง้าน Viber, ออกจากระบบ Viber, สมคัรบรกิารปกต ิ, สมคัรบรกิารโดยดงึขอ้มลู
จาก Facebook ได ้, เขา้สูเ่มนู Chat หาเพื�อนในลสิตไ์ด,้ Chat แบบกลุม่ได,้ Chat สง่
สติ�กเกอรไ์ด,้ Chat เปลี�ยน Background Image ได,้ Chat Block Contact ได,้ Chat สง่
รปูภาพ/ภาพเคลื�อนไหว/location ได,้ Chat สง่ขอ้ความเสยีง, เขา้สูเ่มนู Call เพื�อดเูบอรเ์พื�อน
ในลสิตไ์ด,้ ด ูCall Log ได,้ Block การ call หาเพื�อนในลสิตไ์ด,้ เขา้สูเ่มนู Contacts  ดลูสิต์
เพื�อนมาจากหมายเลขโทรศพัทไ์ด ้, search หาเพื�อนในลสิตท์ี�เลน่ Viber ได ้,  Add Contacts 
จากการ ใสห่มายเลขโทรศพัทไ์ด,้ Add Contacts จากการ  scan QR code ได ้, เขา้สู่
เมนูExplore เพื�อ search หา Public Chat , Follow Public Chat , กดเขา้ไปด ูPublic Chat ที�
เรา Follwer ได,้ สามารถ Invite friend เพื�อมา Follow Public Chat กบัเราได,้ เขา้สูเ่มนู 
More เพื�อดรูายละเอยีด Viber Out ได ้, เขา้สูเ่มนู More Sticker Market สามารถเขา้ไปเลอืก
ดสูติ�กเกอรไ์ด ้ทั �ง New , Free , Top แลว้ Collections , สามารถ Download Free Sticker ได ้
, เขา้สูเ่มนู More Settings เพื�อตั �งคา่ Privacy , Notifications , Call and Messages , Media 
, Display , General ได ้,เขา้สูเ่มนู More About เพื�อตรวจสอบ Viber Version ปัจจบุนัได ้, 
สามารถ Share  Viber with your friends ได ้

  

8. WeChat 

    8.1 สามารถใชบ้รกิาร WeChat เฉพาะบรกิาร WeChat แอพพลเิคชั�น ในกรณีที� ผูใ้ชบ้รกิาร
ใช ้website อื�นหรอื Link ที�ปรากฏบนหนา้ WeChat แอพพลเิคชั�น ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่
ใชบ้รกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�ระบใุนแพ็กเกจที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น 
หรอืหากในแพ็กเกจที�เลอืกใชไ้มไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯกําหนด 

    8.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ WeChat ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ ลงทะเบยีนเลน่ WeChat ดว้ย
เบอรโ์ทรศพัทข์องคณุ และลงทะเบยีนดว้ย Email, สามารถแกไ้ขรปูภาพโปรไฟล,์ สามารถ

 



 

คน้หาเพื�อนและเพิ�มเพื�อนจาก รายชื�อในโทรศพัท,์ QR Code, Shake it และคน้หาจาก ID, 
สามารถ Chat ผา่น WeChat, สรา้ง Group ใหม ่เพื�อแชทกนัเป็นกลุม่, เชญิเพื�อนเพื�อเขา้รว่ม
สนทนาเป็นกลุม่, สามารถเพิ�มไอคอ่นแสดงอารมณใ์นแชท, สามารถสง่และรปูถา่ยจากอลับั �ม
ภาพ, สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ใหเ้พื�อน  รวมทั �งรับรปูภาพจากเพื�อน,  สามารถโพสตแ์ละ
แกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคณุ, สามารถลบเพื�อนจากประวตักิารสนทนา และลบทั �งหมด เปลี�ยน
การตั �งคา่ตา่งๆ ใน settings, ดแูละเพิ�มบญัชผีูใ้ชง้านที�เป็นทางการของ WeChat สามารถใช ้
งาน Plus Friend และดโูพสตต์า่งๆ, ไมร่วมถงึการกดดรูปูแบบขยาย ไมร่วมถงึการสง่และรับ
วดิโีอจากแกลเลอรี�และการ ถา่ยวดิโีอสง่ใหเ้พื�อน 

  

9. QQ 

    9.1 สามารถใชบ้รกิาร QQ เฉพาะบรกิาร QQ แอพพลเิคชั�น ในกรณีที� ผูใ้ชบ้รกิารใช ้
website อื�นหรอื Link ที�ปรากฏบนหนา้ QQ แอพพลเิคชั�น ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้รกิาร
เพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�ระบใุนแพ็กเกจที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น หรอืหากใน
แพ็กเกจที�เลอืกใชไ้มไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯกําหนด 

    9.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ QQ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ ลงทะเบยีนเลน่ QQ ดว้ยเบอร์
โทรศพัทข์องคณุ และลงทะเบยีนดว้ย Email, สามารถแกไ้ขรปูภาพโปรไฟล,์ สามารถคน้หา
เพื�อนและเพิ�มเพื�อนจาก รายชื�อในโทรศพัท,์ QR Code, Shake it และคน้หาจาก ID, สามารถ 
Chat ผา่น WeChat, สรา้ง Group ใหม ่เพื�อแชทกนัเป็นกลุม่, เชญิเพื�อนเพื�อเขา้รว่มสนทนา
เป็นกลุม่, สามารถเพิ�มไอคอ่นแสดงอารมณใ์นแชท, สามารถสง่และรปูถา่ยจากอลับั �มภาพ, 
สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ใหเ้พื�อน  รวมทั �งรับรปูภาพจากเพื�อน,  สามารถโพสตแ์ละแกไ้ข
สถานะโปรไฟลข์องคณุ, สามารถลบเพื�อนจากประวตักิารสนทนา และลบทั �งหมด เปลี�ยนการตั �ง
คา่ตา่งๆ ใน settings, ดแูละเพิ�มบญัชผีูใ้ชง้านที�เป็นทางการของ QQ สามารถใชง้าน Plus 
Friend และดโูพสตต์า่งๆ, ไมร่วมถงึการกดดรูปูแบบขยาย ไมร่วมถงึการสง่และรับวดิโีอจาก
แกลเลอรี�และการถา่ยวดิโีอสง่ใหเ้พื�อน 

  

10. Weibo 

    10.1 สามารถใชบ้รกิาร Weibo เฉพาะบรกิาร Weibo แอพพลเิคชั�น ในกรณีที� ผูใ้ชบ้รกิารใช ้
website อื�นหรอื Link ที�ปรากฏบนหนา้ Weibo แอพพลเิคชั�น ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใช ้
บรกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�ระบใุนแพ็กเกจที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น หรอื
หากในแพ็กเกจที�เลอืกใชไ้มไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯกําหนด 

    10.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ Weibo ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ ลงทะเบยีนเลน่ Weibo ดว้ย
เบอรโ์ทรศพัทข์องคณุ และลงทะเบยีนดว้ย Email, สามารถแกไ้ขรปูภาพโปรไฟล,์ สามารถ
คน้หาเพื�อนและเพิ�มเพื�อนจาก รายชื�อในโทรศพัท,์ QR Code, Shake it และคน้หาจาก ID, 
สามารถ Chat ผา่น WeChat, สรา้ง Group ใหม ่เพื�อแชทกนัเป็นกลุม่, เชญิเพื�อนเพื�อเขา้รว่ม
สนทนาเป็นกลุม่, สามารถเพิ�มไอคอ่นแสดงอารมณใ์นแชท, สามารถสง่และรปูถา่ยจากอลับั �ม
ภาพ, สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ใหเ้พื�อน  รวมทั �งรับรปูภาพจากเพื�อน,  สามารถโพสตแ์ละ
แกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคณุ, สามารถลบเพื�อนจากประวตักิารสนทนา และลบทั �งหมด เปลี�ยน
การตั �งคา่ตา่งๆ ใน settings, ดแูละเพิ�มบญัชผีูใ้ชง้านที�เป็นทางการของ Weibo สามารถใชง้าน 
Plus Friend และดโูพสตต์า่งๆ, ไมร่วมถงึการกดดรูปูแบบขยาย ไมร่วมถงึการสง่และรับ Weibo 
วดิโีอจากแกลเลอรี�และการถา่ยวดิโีอสง่ใหเ้พื�อน 

  

 



 

11.Kakao Talk 

    11.1 สามารถใชบ้รกิาร Kakao เฉพาะบรกิาร Kakao แอพพลเิคชั�น ในกรณีที� ผูใ้ชบ้รกิารใช ้
website อื�นหรอื Link ที�ปรากฏบนหนา้ Kakao  แอพพลเิคชั�น  ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใช ้
บรกิาร เพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�ระบใุนแพ็กเกจที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น หรอื
หากในแพ็กเกจที�เลอืกใช ้ไมไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯกําหนด 

    11.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ Kakao ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ ลงทะเบยีนเลน่ Kakao ดว้ย
เบอรโ์ทรศพัทข์องคณุ และลงทะเบยีนดว้ย Email, สามารถแกไ้ขรปูภาพโปรไฟล,์ สามารถ
คน้หา เพื�อนและเพิ�มเพื�อนจาก รายชื�อในโทรศพัท,์ QR Code, Shake it และคน้หาจาก ID, 
สามารถ Chat ผา่น Kakao, สรา้ง Group ใหม ่เพื�อแชทกนัเป็นกลุม่, เชญิเพื�อนเพื�อเขา้รว่ม
สนทนาเป็นกลุม่, สามารถเพิ�มไอคอ่นแสดงอารมณใ์นแชท, สามารถสง่และรปูถา่ยจากอลับั �ม
ภาพ, สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ใหเ้พื�อน  รวมทั �งรับรปูภาพจากเพื�อน,  สามารถโพสตแ์ละ
แกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคณุ, สามารถลบเพื�อนจากประวตักิารสนทนา และลบทั �งหมด เปลี�ยน
การตั �งคา่ตา่งๆ ใน settings, ดแูละเพิ�มบญัชผีูใ้ชง้านที�เป็นทางการของ Kakao, สามารถใชง้าน 
Plus Friend และดโูพสตต์า่งๆ, ไมร่วมถงึการกดดรูปูแบบขยาย ไมร่วมถงึการสง่และรับวดิโีอ
จากแกลเลอรี�และการ ถา่ยวดิโีอสง่ใหเ้พื�อน 

  

12. Snapchat 

    12.1 สามารถใชบ้รกิาร Snapchat เฉพาะบรกิาร Snapchat  แอพพลเิคชั�น ไมนั่บรวมในการ
ใชฟั้งคช์ั�น Free Call หรอื VDO Call ผา่น Snapchat  แอพพลเิคชั�นบนโทรศพัทเ์คลื�อนที�หรอื
แท็บเล็ต ในกรณีที� ผูใ้ชบ้รกิารใช ้website อื�นหรอื Link ที�ปรากฏบนหนา้ Snapchat  แอพพลิ
เคชั�น  ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้รกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�ระบใุนแพ็กเกจที�ผูใ้ช ้
บรกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น หรอืหากในแพ็กเกจที�เลอืกใช ้ไมไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิาร
ตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯกําหนด โดยจะมกีารแสดงหนา้แจง้เตอืนเพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารยนืยนัความ
ประสงคท์ี�ตอ้งการใชบ้รกิารกอ่นเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซตอ์ื�นๆ 

    12.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ Snapchat ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ ลงทะเบยีนเลน่ Snapchat 
ดว้ยเบอรโ์ทรศพัทข์องคณุ หรอืลงทะเบยีนดว้ย Emai, สามารถแกไ้ขรปูภาพโปรไฟล,์ สามารถ
คน้หาเพื�อนและเพิ�มเพื�อนจาก รายชื�อในโทรศพัท,์ และคน้หาจาก ID, สามารถ Chat ผา่น 
Snapchat, สรา้ง Group ใหม ่เพื�อแชทกนัเป็นกลุม่, เชญิเพื�อนเพื�อเขา้รว่มสนทนาเป็นกลุม่, 
สามารถเพิ�มไอคอ่นแสดงอารมณใ์นแชท, สามารถตกแตง่ภาพ วดิโีอ, สง่และรปูถา่ยจากอลับั �ม
ภาพ, สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ใหเ้พื�อน  รวมทั �งรับรปูภาพจากเพื�อน, สามารถสง่และรับ
วดิโีอจากแกลเลอรี�, สามารถถา่ยวดิโีอและสง่ใหเ้พื�อน  รวมทั �งรับวดิโีอจากเพื�อน, สามารถ
โพสตแ์ละแกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคณุ, สามารถลบเพื�อนจากประวตักิารสนทนา และลบ
ทั �งหมด , สามารถด ูStories เปลี�ยนการตั �งคา่ตา่งๆ ใน settings ไมนั่บรวมการใชง้าน Create 
Bitmoji 

  

13. Skype 

    13.1 สามารถใชบ้รกิาร Skype เฉพาะบรกิาร Skype แอพพลเิคชั�น ไมนั่บรวมในการใชฟั้ง
คช์ั�น Free Call หรอื VDO Call ผา่น Skype แอพพลเิคชั�นบนโทรศพัทเ์คลื�อนที�หรอืแท็บเล็ต 
ในกรณีที� ผูใ้ชบ้รกิารใช ้ website อื�นหรอื Link ที�ปรากฏบนหนา้ Line  แอพพลเิคชั�น  ผูใ้ช ้
บรกิารจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้รกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�ระบใุนแพ็กเกจที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใช ้
งานอยู ่ณ ขณะนั�น หรอืหากในแพ็กเกจที�เลอืกใช ้ไมไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงื�อนไขที�

 



 

บรษัิทฯกําหนด โดยจะมกีารแสดงหนา้แจง้เตอืนเพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารยนืยนัความประสงคท์ี�
ตอ้งการใชบ้รกิารกอ่นเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซตอ์ื�นๆ 

    13.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ Skype ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ ลงทะเบยีนเลน่ Skype ดว้ย
เบอรโ์ทรศพัทข์องคณุ หรอืลงทะเบยีนดว้ย Emai, สามารถแกไ้ขรปูภาพโปรไฟล,์ สามารถ
คน้หาเพื�อนและเพิ�มเพื�อนจาก รายชื�อในโทรศพัท ์คน้หาจาก ID, สามารถ Chat ผา่น Skype, 
สรา้ง Group ใหม ่เพื�อแชทกนัเป็นกลุม่, เชญิเพื�อนเพื�อเขา้รว่มสนทนาเป็นกลุม่, สามารถเพิ�ม
ไอคอ่นแสดงอารมณ ์สติ�กเกอรใ์นแชท, สามารถสง่และรปูถา่ยจากอลับั �มภาพ, สามารถถา่ย
ภาพใหมแ่ละสง่ใหเ้พื�อน  รวมทั �งรับรปูภาพจากเพื�อน, สามารถสง่และรับวดิโีอจากแกลเลอรี�, 
สามารถรับสง่ขอ้ความเสยีง รวมถงึรับขอ้ความเสยีงจากเพื�อน, สามารถถา่ยวดิโีอและสง่ให ้
เพื�อน  รวมทั �งรับวดิโีอจากเพื�อน, สามารถโพสตแ์ละแกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคณุ, สามารถลบ
เพื�อนจากประวตักิารสนทนา และลบทั �งหมด ,เปลี�ยนการตั �งคา่ตา่งๆ ใน settings, ดแูละเพิ�ม
บญัชผีูใ้ชง้านที�เป็นทางการของ Skype ไมนั่บรวมการใชง้านการแชร ์location, การหาขอ้มลู
ผา่นเว็ป การใชง้าน Gfycat, GIPHY, MSN Weather, Poll, Scoop และ YouTube 

  

14. Pinterest 

    14.1 สามารถใชบ้รกิาร Pinterest เฉพาะบรกิาร Pinterest แอพพลเิคชั�นบนโทรศพัทเ์คลื�อน
ที�หรอืแท็บเล็ต ในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารใช ้website อื�นหรอื Link ที�ปรากฏบนหนา้ Pinterest แอพ
พลเิคชั�น ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้รกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ตามอตัราที�ระบใุนแพ็กเกจที�ผูใ้ช ้
บรกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น หรอืหากในแพ็กเกจที�เลอืกใช ้ไมไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิาร
ตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯกําหนด โดยจะมกีารแสดงหนา้แจง้เตอืนเพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารยนืยนัความ
ประสงคท์ี�ตอ้งการใชบ้รกิารกอ่นเขา้ใชบ้รกิารเว็บไซตอ์ื�นๆ 

    14.2 บรกิารที�รวมอยูใ่นแพ็กเกจ Pinterest ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ ลงทะเบยีนเลน่ Pinterest 
ดว้ยเบอรโ์ทรศพัทข์องคณุ หรอืลงทะเบยีนดว้ย Emai, สามารถแกไ้ขโปรไฟล,์ รปูภาพโปรไฟล์
, สามารถใชง้านในการดรูปูภาพผา่น Feed, สามารถเซฟรปูภาพหรอืพนิ, การคน้หาขอ้มลู, การ
ดาวนโ์หลดรปูภาพ, ดแูจง้เตอืนและกลอ่งขอ้ความเขา้ ไมร่วมการแชรร์ปูภาพหรอืขอ้มลูออก
นอก Pinterest แอพพลเิคชั�น 

  

15. บรกิารที�นอกเหนอืจากที�กลา่วมาขา้งตน้ เชน่ การใชบ้รกิารที� link ไปยงั URL อื�น เชน่ ดู
วดีโีอ ผา่น You Tube หรอื link ที�เชื�อมโยงไปยงัเวปไซดอ์ื�นๆ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งชาํระคา่ใช ้
บรกิารเพิ�มเตมิ ตามอตัราที�ระบใุน แพ็กเกจที�ผูใ้ชบ้รกิารเลอืกใชง้านอยู ่ณ ขณะนั�น หรอืหากใน
แพ็กเกจที�เลอืกใช ้ไมไ่ดร้ะบไุว ้ใหค้ดิคา่บรกิารตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯกําหนด โดยจะมกีาร
แสดงหนา้แจง้เตอืนเพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารยนืยนัความประสงคท์ี�ตอ้งการใชบ้รกิารกอ่นเขา้ใชบ้รกิาร
เว็บไซตอ์ื�นๆ 

 


