ข้ อกำหนดและเงื่อนไขรำยกำรส่ งเสริมกำรขำย
“ไทยแลนด์ ทัวริสต์ ซิม แบบพร้ อมใช้ ระยะเวลำ 8วัน”

1. สำหรับผู้ใช้ บริ กำรทีเ่ ปิ ดเลขหมำยใหม่ในรำยกำรส่งเสริ มกำรขำย ไทยแลนด์ ทัวริ สต์ ซิม แบบพร้ อมใช้ ระยะเวลำ 1
วัน บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ทรูมฟู เอช ของ บริ ษัท เรี ยล มูฟ จำกัด (“เรี ยลมูฟ”) และ/หรื อบริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (“ทรู มูฟ เอช”) (รวมเรี ยก “เรี ยลมูฟ” และ “ทรู มูฟ เอช” ว่ำ “บริ ษัท”) ในระบบเติมเงินใน
นำมบุคคลธรรมดำทีใ่ ช้ โทรศัพท์เคลือ่ นที่รองรับกำรให้ บริ กำร 4G ในคลืน่ ควำมถี่ของบริษัท และสมัครใช้ บริ กำรตังแต่
้
วันนี ้ จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 หรื อจนกว่ำจะมีกำรเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่ำงอื่น โดยผู้ใช้ บริ กำรจะได้ รับสิทธิใช้
บริ กำร ดังนี ้

2. สิทธิพิเศษ
2.1. เมื่อเปิ ดใช้ บริ กำรผู้ใช้ บริ กำรจะได้ รับสิทธิ
2.1.1. สิทธิในกำรใช้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ต 4G ที่ควำมเร็ วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินำที (Mbps) และ/หรื อบริ กำร
3G/EDGE/GPRS ที่ควำมเร็ วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินำที (Mbps) จำนวน 3 GB หลังจำกนันใช้
้ บริกำร
อินเทอร์ เน็ตต่อเนื่องทีค่ วำมเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินำที (kbps) ใช้ ได้ นำน 8 วัน
2.1.2. สิทธิในกำรส่งข้ อควำมโดยไม่เสียค่ำบริ กำรผ่ำนทำง Application Facebook, Line, IG, Whatsapp,
KaKaoTalk, Facebook Messenger, Twitter, WeChat, QQ, Weibo, KaKaoTalk, Snapchat, Viber,
Skype and Pinterest นำน 8 วัน หลังจำกนันจะคิ
้ ดค่ำบริ กำร เมกะไบท์(MB) ละ 1.50 บำท เศษของเม
กะไบท์คิดเป็ น 1 เมกะไบท์ ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% (บริ กำร 4G ที่ควำมเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อ
วินำที (Mbps) และบริ กำร 3G/EDGE/GPRS ที่ควำมเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินำที (Mbps)
2.1.3. สิทธิในกำรใช้ บริ กำรโทรออก รับสำย ส่งข้ อควำม SMS และ MMS ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ
จำนวน 100 บำท
2.1.4. สิทธิในกำรใช้ บริ กำร WiFi ฟรี ตอ่ เนื่อง ที่ควำมเร็ วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินำที (Mbps) ใช้ ได้ นำน 8 วัน
หลังจำกนันจะคิ
้ ดค่ำบริกำร นำทีละ 1 บำท เศษของวินำทีคิดเป็ น 1 นำที ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%
2.2. ควำมเร็วในกำรใช้ บริ กำรตำมข้ อ 2.1.1 และ 2.1.2 ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่ให้ บริ กำรและจำนวนผู้ใช้ บริ กำรข้ อมูลในพื ้นที่
ณ ขณะนัน้ รวมถึงลักษณะของกำรใช้ งำน ซึง่ อำจตำ่ กว่ำที่ระบุในแพ็กเกจ
2.3. หำกผู้ใช้ บริ กำรยกเลิกกำรใช้ บริ กำร หรื อเปลีย่ นไปใช้ รำยกำรส่งเสริ มกำรขำยอื่น หรื อเปลีย่ นจำกระบบเติมเงิน
เป็ นระบบรำยเดือน สิทธิในกำรเล่นแอปพลิเคชัน่ WeChat, QQ, Line, KaKaoTalk, Messenger, WhatsApp,
SnapChat, Weibo, Facebook, Instagram, Twitter ,WiFi ฟรี ตำมข้ อ 2.1 และ 2.2 จะสิ ้นสุดลงทันที

3. อัตรำค่ำใช้ บริ กำรในรำยกำรส่งเสริ มกำรขำย “ไทยแลนด์ ทัวริ สต์ ซิม แบบพร้ อมใช้ ระยะเวลำ 8 วัน” มีดงั นี ้ (ยังไม่
รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%)

บริกำร

ค่ ำบริกำร

โทรภำยในประเทศ

0.99 บำท/นำที

4Gl3GlEDGElGPRS

1.5 บำท/เมกะไบต์ เศษของเมกะไบท์คิดเป็ น 1 เม
กะไบท์ (บริ กำร 4G ที่ควำมเร็ วสูงสุด 300 เมกะบิต
ต่อวินำที (Mbps) และบริ กำร 3G/EDGE/GPRS ที่
ควำมเร็ วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินำที (Mbps)

WiFi ที่ควำมเร็ วสูงสุด 200 Mbps.

1 บำท/นำที บำท เศษของนำทีคิดเป็ นหนึ่งนำที
(ควำมเร็ วในกำรใช้ บริ กำร Wi-Fi ขึน้ อยู่กับพืน้ ที่
ให้ บริ กำรและจ ำนวนผู้ใช้ บริ กำรข้ อมูลในพืน้ ที่ ณ
ขณะนัน้ รวมถึงลักษณะของกำรใช้ งำน ซึ่งอำจต่ำ
กว่ำที่ระบุข้ำงต้ น)

SMS ภำยในประเทศ

2 บำท/SMS

SMS ต่ำงประเทศ

5 บำท/SMS

MMS ภำยในประเทศ

5 บำท/MMS

MMS ต่ำงประเทศ

9 บำท/MMS

4. อัตรำค่ำใช้ บริ กำรดังกล่ำว สำหรับกำรโทรไปยังเลขหมำยโทรศัพท์เคลือ่ นที่ หรื อโทรศัพท์พื ้นฐำนที่ใช้ หรื อ จดทะเบียน
ภำยในประเทศ ตลอดจนบริกำรเสริ มอื่นใดตำมที่ระบุเท่ำนัน้ ไม่รวมถึงกำรโทรไปยังเลขหมำยพิเศษ กำรใช้ บริ กำร
โทรศัพท์ทำงไกลต่ำงประเทศ บริ กำรข้ ำมแดนระหว่ำงประเทศ และกำรใช้ บริ กำรรับส่งข้ อควำมบริกำรพิเศษ และ
บริ กำรเสริ มอื่นๆ
5. ทุกครัง้ ที่มกี ำรเติมเงินมูลค่ำ 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บำท จะได้ รับวันใช้ งำน 30 วัน, 500 บำทจะได้ รับวัน ใช้
งำน 50 วัน และ 1,000 บำทจะได้ รับวันใช้ งำน 100 วัน ทังนี
้ ้สำมำรถนำมำสะสมรวมกันได้ สงู สุดไม่เกิน 90 วัน
6. เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร WiFi by TrueMove H
6.1. ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถใช้ เลขหมำยโทรศัพท์เคลือ่ นที่ทรูมฟู เอช ของผู้ใช้ บริ กำรเป็ นชื่อ user name และสำมำรถ
ขอรับ password เพื่อใช้ บริ กำรผ่ำนหมำยเลขด่วนพิเศษ USSD *871*4# โทรออก หรื อช่องทำงที่เรียลมูฟ (ฟรี )
กำหนดให้
6.2. หำกผู้ใช้ บริ กำรลืม password ของ WiFi by TrueMove H สำมำรถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อทรูฟเอช
แคร์ 1331 หรื อผ่ำนหมำยเลขด่วนพิเศษ USSD *871*4# โทรออก งทำงทีเ่ รี ยลมูฟกำหนดให้ หรื อช่อ (ฟรี )
7. กำรเชื่อมต่อ WiFi by TrueMove H
7.1. กำรเชื่อมต่อโดยใช้ username และ password ผ่ำนหน้ ำจอสำหรับ login บนหน้ ำต่ำงอินเตอร์ เน็ต (internet
browser) สำมำรถใช้ ได้ กบั เครื อข่ำยสัญญำณ WiFi (SSID) “ .@TRUEWIFI”

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

7.2. กำรเชื่อมต่ออัตโนมัติ (Auto Login) แบบใช้ user name และ password เพื่อทำกำรติดตังบริ
้ กำรในครัง้ แรก
ผู้ใช้ บริ กำรต้ องเลือกผ่ำนเครื อข่ำยสัญญำณ WiFi (SSID) “ .@truemoveH” เท่ำนัน้
ในระหว่ำงกำรให้ บริ กำร WiFi by TrueMove H ลืม Log out หรื อไม่ได้ ใช้ บริ กำรติดต่อกันเกิน 10 นำที ระบบจะทำ
กำร log out ให้ โดยอัตโนมัติ
Concurrent ในกำรเชื่อมต่อสัญญำณ WiFI จะมีกำรใช้ งำนผ่ำนชื่อผู้ใช้ งำนเดียวกันเพียง 1 คนต่อกำรใช้ งำน
อินเตอร์ เน็ตหรื อ WiFi ต่อครัง้ นัน้
อัตรำค่ำบริ กำรสำหรับกำรโทรไปต่ำงประเทศผ่ำนรหัส 006 และ 00600 ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถตรวจสอบอัตรำค่ำบริ กำร
ได้ จำก www.truemove-h.com
สิทธิใดๆ ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยนี ้ ไม่สำมำรถแลก คืน หรื อเปลีย่ นเป็ นเงินสด หรื อของอื่นใดได้
รวมตลอดทังไม่
้ สำมำรถโอนไปให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลอื่นใดได้ ด้วย
หำกผู้ใช้ บริ กำรกระทำกำรอันเป็ นกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรให้ บริกำรตำม
สัญญำได้ ทนั ที
12.1. กระทำกำรฝ่ ำฝื นข้ อห้ ำมในสัญญำหำกผู้ใช้ บริกำรกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญำ ให้ ถือเป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้ อ :
ห้ ำมในสัญญำ
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญำ” :ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ อง
ก. ใช้ บริ กำรตำมรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยนี ้เพื่อกำรสือ่ สำรเฉพำะตนโดยมีเจตนำสุจริ ตตำมวิธีกำรใช้ บริ กำร
เยี่ยงปกติประเพณีของบุคุ คลธรรมดำทัว่ ไปที่จะพึงกระทำเท่ำนัน้ มิใช่เพื่อประโยชน์ หรื อสิง่ อื่นใดที่อำจ
ถือเอำประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริ กำรไปใช้ ในเชิงพำณิชย์หรื อให้ บริ กำรต่อ
ข. ไม่ใช้ ไม่นำบริ กำรมำใช้ ไม่ดดั แปลง หรื อไม่กระทำกำรใดๆ ในเทคโนโลยีหรื อระบบหรื อสิง่ อื่นใดเพื่อ
เชื่อมต่อหรื อเกี่ยวข้ องกับกำรใช้ บริ กำรดังกล่ำว รวมทังไม่
้ กระทำกำร อันมีลกั ษณะ หรื อคำดหมำยได้ หรื อ
เชื่อได้ วำ่ จะก่อให้ เกิดกำรผิดศีลธรรมหรื อเกิดควำมเสียหำยหรื อเกิดควำมไม่เป็ นธรรมต่อบริ ษัทหรื อ
บุคคลอื่นใด ทังในทำงตรงและทำงอ้
้
อม หรื อไม่ทำกำรรบกวน หรื อก่อควำมไม่สะดวก หรื อเป็ นอันตรำย
ต่อเครื อข่ำย หรื อทำให้ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนของเครื อข่ำยหรื อส่วนใด ๆ ของเครื อข่ำย เกิดควำม
ขัดข้ องไม่เป็ นไปตำมปกติ
10.2.
กระทำกำรที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ วำ่ ผู้ใช้ บริกำรทุจริตหรื อมีกำรปลอมแปลงเอกสำรในกำรสมัครใช้ หรื อรับ
ข้ อเสนอของบริ กำรหรื อมีพฤติกรรมฉ้ อฉลในกำรใช้ บริ กำรหรื อนำบริ กำรไปใช้ โดยผิดกฎหมำย
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไข เปลีย่ นแปลง ระงับ หรื อยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ หำกมีข้อกำหนด
คำสัง่ หรื อนโยบำยของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้ องกำหนดให้ มีกำรแก้ ไข เปลีย่ นแปลง ระงับ หรื อยกเลิกเงื่อนไขของ
บริ กำรนี ้ หรื อคำสัง่ ดังกล่ำวเป็ นกำรเพิ่มภำระในกำรดำเนินกำรของบริ ษัท
เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ โดยชัดแจ้ งเป็ นอย่ำงอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรแก้ ไข เปลีย่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้ อกำหนด
นี ้ได้ ตำมควำมเหมำะสมโดยจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันผ่ำนทำงช่องทำงที่บริ ษัทพิจำรณำเห็นสมควร
ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมผ่ำนทำงช่องทำงดังนี ้ ทรูมฟู เอช แคร์ โทร 1331 หรื อ ทำง Web
site http://www.truemove-h.com

ข้ อจำกัดกำรใช้ WeChat, QQ, Line, KaKaoTalk, Messenger, WhatsApp, SnapChat, Weibo, Facebook,
Instagram, Twitter Application
1. Facebook
1.1 สำมำรถใช้ บริ กำร Facebook เฉพำะบริ กำรภำยใน website www.facebook.com และ/หรื อ
m.facebook.com และ/หรื อ Application Facebook บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อแท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้ บริ กำรใช้ website
อื่นหรื อ Link ที่ปรำกฏบนหน้ ำ website m.facebook.com หรื อ facebook แอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้
บริ กำรเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในแพ็กเกจที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรเลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช้
ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิดค่ำบริ กำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทกำหนด โดยจะมีกำรแสดงหน้ ำแจ้ งเตือนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรยืนยันควำม
ประสงค์ที่ต้องกำรใช้ บริ กำรก่อนเข้ ำใช้ บริ กำรเว็บไซต์อื่นๆ
1.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถ log in และ Log out, อ่ำน News Feed ได้ , ดู
รำยละเอียดในหน้ ำ profile เช่น หน้ ำwall, ข้ อมูลส่วนตัว และรูปภำพ, Update สถำนะ, ซ่อนโพสต์จำก Timeline, Like
และ Unlike ข้ อควำมต่ำงๆ , comment ข้ อควำมต่ำงๆ และลบ Comment, ตังค่
้ ำรูปภำพเป็ นภำพของรำยชื่อติดต่อใน
โทรศัพท์ หรื อ ภำพพื ้นหลัง, อัพโหลดรูปภำพ, Tag บุคคลในรูปได้ , แก้ ไขควำมเป็ นส่วนตัวของรูปภำพ และสถำนะของเรำ,
ดูรำยละเอียดในหน้ ำ profile ของเพื่อนทัง้ wall, info, photo, ขอเพิ่มเพื่อน และ ลบเพื่อนจำกลิสต์, รับ add เพื่อนที่
request มำ หรื อปฏิเสธกำรรับเป็ นเพื่อน, ค้ นหำบุคคล จำก menu search, ดูรำยละเอียดในหน้ ำ profile ของเพื่อน,
โพสต์บน wall, ดูรูป และ Comment บนWall ของเพื่อน, อ่ำน และสร้ ำง event ของตนเอง, อ่ำน Notes และเขียน Notes,
อ่ำน notification, สร้ ำง page, Groups สำหรับกลุม่ เพื่อน และอ่ำนรำยละเอียดต่ำงๆบน Group Page, ติดตำม หรื อเลิก
ติดตำม Page, เปลีย่ นกำรตังค่
้ ำแอพลิเคชัน่ , บัญชีผ้ ใู ช้ , ควำมเป็ นส่วนตัว ต่ำงๆ ใน setting, สำมำรถรำยงำนโพสต์ และ
รูปภำพที่ไม่เหมำะสม ไม่นบั รวมถึงกำรดู VDO ผ่ำน website www.facebook.com และ/หรื อ m.facebook.com และ/
หรื อ Application Facebook บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อแท็บเล็ต
2. Line
2.1 สำมำรถใช้ บริ กำร Line เฉพำะบริ กำร Line แอพพลิเคชัน่ ไม่นบั รวมในกำรใช้ ฟังค์ชนั่ Free Call ผ่ำน Line
แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อแท็บเล็ต ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรำกฏบนหน้ ำ Line
แอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริ กำรเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในแพ็กเกจที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรเลือกใช้ งำนอยู่
ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิดค่ำบริกำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทกำหนด โดยจะมีกำรแสดงหน้ ำ
แจ้ งเตือนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริกำรยืนยันควำมประสงค์ทตี่ ้ องกำรใช้ บริ กำรก่อนเข้ ำใช้ บริ กำรเว็บไซต์อื่นๆ
2.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Line ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถ ลงทะเบียนเล่น line ด้ วยเบอร์ โทรศัพท์ของคุณ หรื อ
ลงทะเบียนด้ วย Email, สำมำรถแก้ ไขรูปภำพโปรไฟล์, สำมำรถค้ นหำเพื่อนและเพิม่ เพื่อนจำกรำยชื่อในโทรศัพท์, QR
Code, Shake it และค้ นหำจำก ID, สำมำรถ Chat ผ่ำน Line, สร้ ำง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม่ , เชิญเพื่อนเพื่อเข้ ำ
ร่วมสนทนำเป็ นกลุม่ , สำมำรถเพิม่ ไอค่อนแสดงอำรมณ์ในแชท, สำมำรถส่งและรูปถ่ำยจำกอัลบัมภำพ,
้
สำมำรถถ่ำยภำพ
ใหม่และส่งให้ เพื่อนรวมทังรั้ บรูปภำพจำกเพื่อน, สำมำรถส่งและรับวิดีโอจำกแกลเลอรี่ , สำมำรถถ่ำยวิดีโอและส่งให้ เพื่อน
รวมทังรั้ บวิดีโอจำกเพื่อน,สำมำรถโพสต์และแก้ ไขสถำนะโปรไฟล์ของคุณ, สำมำรถลบเพื่อนจำกประวัติกำรสนทนำ และ
ลบทังหมด
้
สำมำรถดู Timeline และดูโพสต์ตำ่ งๆ ของเพื่อน, กด Like และ ส่งอีโมติคอ่ นแสดงอำรมณ์ และแสดงควำม
คิดเห็นบนโพสต์, เปลีย่ นกำรตังค่
้ ำต่ำงๆ ใน settings, ดูและเพิ่มบัญชีผ้ ใู ช้ งำนทีเ่ ป็ นทำงกำรของ Line

3. WhatsApp
3.1 สำมำรถใช้ บริ กำร WhatsApp เฉพำะบริ กำรภำยใน Application WhatsApp บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อ แท็บ
เล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้ บริกำรใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรำกฏบนหน้ ำ WhatsApp แอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำ
ใช้ บริ กำรเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในแพ็กเกจที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรเลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจที่เลือกใช้
ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิดค่ำบริ กำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทกำหนด โดยจะมีกำรแสดงหน้ ำแจ้ งเตือนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรยืนยันควำม
ประสงค์ที่ต้องกำรใช้ บริ กำรก่อนเข้ ำใช้ บริ กำรเว็บไซต์อื่นๆ
3.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ WhatsApp ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถ ลงทะเบียนเพื่อเริ่ มเล่น WhatsApp, สำมำรถค้ นหำ
เพื่อนในรำยชื่อติดต่อของคุณทีใ่ ช้ WhatsApp, เพิ่มและเปลีย่ นสถำนะปั จจุบนั ของคุณ, ดูและแก้ ไขรูปโปรไฟล์ และชื่อโปร
ไฟล์, สำมำรถแชทผ่ำน WhatsApp, สร้ ำง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม่ , กระจำยข้ อควำม broadcast ให้ เพื่อนทีม่ ี
หมำยเลขโทรศัพท์ของคุณในเครื่ องของพวกเขำ, ค้ นหำรำยชื่อเพือ่ นใน WhatsApp, สำมำรถส่งและรับรูปภำพจำกอัลบัม้
ภำพ, สำมำรถถ่ำยภำพใหม่และส่งให้ เพื่อน, สำมำรถส่งและรับวิดีโอจำกอัลบัมภำพ
้
และรับวิดีโอจำกเพื่อน, สำมำรถถ่ำย
วิดีโอและส่งให้ เพื่อน, สำมำรถ Share รำยชื่อติดต่อในโทรศัพท์ และรับรำยชื่อติดต่อจำกเพื่อน, สำมำรถเพิ่มไอค่อนแสดง
อำรมณ์ในแชท, สำมำรถบล็อกเพื่อนในรำยชื่อ WhatsApp, สำมำรถลบบำงข้ อควำม หรื อล้ ำงบทสนทนำทังหมดที
้
่แชทกับ
เพื่อน, สำมำรถเปลีย่ นภำพพื ้นหลังของแชท, เปลีย่ นกำรตังค่
้ ำต่ำงๆ ใน settings และลบบัญชีผ้ ใู ช้ WhatsApp จำก
โทรศัพท์มือถือ
4. Instagram
4.1 สำมำรถใช้ บริ กำร Instagram เฉพำะบริ กำร Instagram แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อแท็บเล็ต ใน
กรณีที่ ผู้ใช้ บริ กำรใช้ website อื่น หรื อ Link ที่ปรำกฏบนหน้ ำ Instagram แอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้
บริ กำรเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในแพ็กเกจที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรเลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจทีเ่ ลือกใช้
ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิดค่ำบริ กำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทกำหนด โดยจะมีกำรแสดงหน้ ำแจ้ งเตือนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรยืนยันควำม
ประสงค์ที่ต้องกำรใช้ บริ กำรก่อนเข้ ำใช้ บริ กำรเว็บไซต์อื่นๆ
4.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Instagram ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถสร้ ำงบัญชี และเริ่ มลงทะเบียนเข้ ำใช้ งำน, ดูโพสต์
ของผู้ใช้ ทวั่ ไปบน Instagram, ค้ นหำชื่อผู้ใช้ ใน Instagram, ค้ นหำจำก Tag, ติดตำม / เลิกติดตำมผู้ใช้ Instagram, บล็อค
ผู้ใช้ งำน / รำยงำนปั ญหำ, สำมำรถแบ่งปั นรูปภำพใน gallery ในโทรศัพท์ของคุณ, สำมำรถแบ่งปั นวิดีโอใน gallery ใน
โทรศัพท์ของคุณ, อัพโหลดและแบ่งปั นรูปภำพที่ถ่ำยจำกกล้ องโทรศัพท์, อัพโหลดและแบ่งปั นวิดีโอที่ถ่ำยจำกกล้ อง
โทรศัพท์, คัดลอกลิงค์ของรูปภำพหรื อวิดีโอในแอพพลิเคชัน่ , รำยงำนรูปภำพ และวีดีโอที่ไม่เหมำะสม, แก้ ไขรูปภำพ และ
วีดีโอก่อนแบ่งปั น, เพิ่มคำบรรยำยรูปภำพ, เพิ่มผู้ใช้ งำนคนอื่นๆ ในโพสต์ของเรำ, ค้ นหำเพื่อนจำก รำยชื่อติดต่อใน
โทรศัพท์, ผู้ใช้ ที่แอพแนะนำ,ชื่อ, ชื่อผู้ใช้ ), สำมำรถกด Like โพสต์ที่ชอบได้ , สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นบนโพสต์ได้ ,
สำมำรถเปลีย่ นภำพโปรไฟล์และแก้ ไขข้ อมูลโปรไฟล์, สำมำรถดูโพสต์ตำ่ งๆ ได้ , ลบ / แบ่งปั น / เพิ่มผู้ใช้ คนอื่น บนโพสต์, ดู
โพสต์ของผู้ใช้ ที่ตดิ ตำมคุณ และผู้ใช้ ที่คณ
ุ ติดตำม, สำมำรถดูรูปภำพที่แท็กชื่อคุณ ในโพสต์ของผู้ใช้ อื่น, ดูกิจกรรมล่ำสุด
ของผู้ใช้ ทกุ คนที่คณ
ุ ติดตำม, เปลีย่ นกำรตังค่
้ ำต่ำงๆ ในบัญชีของคุณ
5. Facebook Messenger

5.1 สำมำรถใช้ บริ กำร Facebook Messengerเฉพำะบริ กำรภำยใน Application Facebook Messengerบน
โทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อแท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้ บริ กำรใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรำกฏบนหน้ ำ website Facebook
Messengerแอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริ กำรเพิม่ เติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในแพ็กเกจที่ผ้ ใู ช้ บริ กำร
เลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิดค่ำบริ กำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทกำหนด โดยจะ
มีกำรแสดงหน้ ำแจ้ งเตือนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรยืนยันควำมประสงค์ทตี่ ้ องกำรใช้ บริ กำรก่อนเข้ ำใช้ บริ กำรเว็บไซต์อื่นๆ
5.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Facebook Messenger เฉพำะกำรใช้ งำนผ่ำนแอพพลิเคชัน่ ในกำร log in และ Log
out, ส่งข้ อควำม, ภำพ, อีโมติคอน, สติกเกอร์ และข้ อควำมเสียงถึงเพื่อนหรื อกลุม่ ได้ , กำรแจ้ งเตือน (Notifications), ค้ นหำ
เพื่อน/กลุม่ , สนทนำกลุม่ ,ตำแหน่งที่อยู่ (Location) ไม่รวมถึงฟั งก์ชนั่ ฟรี Call / VDO Call หรื อ คลิกลิงค์ไปหน้ ำเพจอื่น
6. Twitter
6.1 สำมำรถใช้ บริ กำร Twitter เฉพำะบริ กำร Twitter แอพพลิเคชัน่ ผ่ำน Twitter แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่
หรื อแท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้ บริกำรใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรำกฏบนหน้ ำ Twitter แอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ อง
ชำระค่ำใช้ บริ กำรเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในแพ็กเกจที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรเลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจที่
เลือกใช้ ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิดค่ำบริกำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทฯกำหนด โดยจะมีกำรแสดงหน้ ำแจ้ งเตือนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรยืนยัน
ควำมประสงค์ทตี่ ้ องกำรใช้ บริ กำรก่อนเข้ ำใช้ บริ กำรเว็บไซต์อื่นๆ
6.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Twitter ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถ ลงทะเบียนเล่น Twitter ด้ วยเบอร์ โทรศัพท์ของคุณ หรื อ
ลงทะเบียนด้ วย Emai, สำมำรถแก้ ไขรูปภำพโปรไฟล์, สำมำรถค้ นหำ Tweet, สำมำรถโพสข้ อควำม รูป, กด Retweet,
Like ส่งข้ อควำม อ่ำนข้ อควำมทีผ่ ้ อู ื่นทวีต อ่ำนข้ อควำมแจ้ งเตือน แก้ ไขสถำนะโปรไฟล์ของคุณ, กำรตังค่
้ ำต่ำงๆ ใน
settings, ไม่นบั รวมกำรใช้ งำนกำรแชร์ location
7. WeChat
7.1 สำมำรถใช้ บริ กำร WeChat เฉพำะบริ กำร WeChat แอพพลิเคชัน่ ในกรณีที่ ผู้ใช้ บริ กำรใช้ website อื่นหรื อ Link ที่
ปรำกฏบนหน้ ำ WeChat แอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริกำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริกำรเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในแพ็กเกจที่
ผู้ใช้ บริ กำรเลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คดิ ค่ำบริกำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ
กำหนด
7.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ WeChat ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถ ลงทะเบียนเล่น WeChat ด้ วยเบอร์ โทรศัพท์ของคุณ และ
ลงทะเบียนด้ วย Email, สำมำรถแก้ ไขรูปภำพโปรไฟล์, สำมำรถค้ นหำเพื่อนและเพิม่ เพื่อนจำก รำยชื่อในโทรศัพท์, QR
Code, Shake it และค้ นหำจำก ID, สำมำรถ Chat ผ่ำน WeChat, สร้ ำง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม่ , เชิญเพื่อนเพื่อ
เข้ ำร่วมสนทนำเป็ นกลุม่ , สำมำรถเพิ่มไอค่อนแสดงอำรมณ์ในแชท, สำมำรถส่งและรูปถ่ำยจำกอัลบัมภำพ,
้
สำมำรถ
ถ่ำยภำพใหม่และส่งให้ เพื่อน รวมทังรั้ บรูปภำพจำกเพื่อน, สำมำรถโพสต์และแก้ ไขสถำนะโปรไฟล์ของคุณ, สำมำรถลบ
เพื่อนจำกประวัติกำรสนทนำ และลบทังหมด
้
เปลีย่ นกำรตังค่
้ ำต่ำงๆ ใน settings, ดูและเพิม่ บัญชีผ้ ใู ช้ งำนที่เป็ นทำงกำร
ของ WeChat สำมำรถใช้ งำน Plus Friend และดูโพสต์ตำ่ งๆ, ไม่รวมถึงกำรกดดูรูปแบบขยำย ไม่รวมถึงกำรส่งและรับ
วิดีโอจำกแกลเลอรี่ และกำร ถ่ำยวิดีโอส่งให้ เพื่อน
8. QQ

8.1 สำมำรถใช้ บริ กำร QQ เฉพำะบริ กำร QQ แอพพลิเคชัน่ ในกรณีที่ ผู้ใช้ บริ กำรใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรำกฏบน
หน้ ำ QQ แอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริ กำรเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในแพ็กเกจที่ผ้ ใู ช้ บริ กำร
เลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิดค่ำบริ กำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทฯกำหนด
8.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ QQ ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถ ลงทะเบียนเล่น QQ ด้ วยเบอร์ โทรศัพท์ของคุณ และลงทะเบียน
ด้ วย Email, สำมำรถแก้ ไขรูปภำพโปรไฟล์, สำมำรถค้ นหำเพื่อนและเพิ่มเพื่อนจำก รำยชื่อในโทรศัพท์, QR Code, Shake
it และค้ นหำจำก ID, สำมำรถ Chat ผ่ำน WeChat, สร้ ำง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม่ , เชิญเพื่อนเพื่อเข้ ำร่วมสนทนำ
เป็ นกลุม่ , สำมำรถเพิ่มไอค่อนแสดงอำรมณ์ในแชท, สำมำรถส่งและรูปถ่ำยจำกอัลบัมภำพ,
้
สำมำรถถ่ำยภำพใหม่และส่ง
ให้ เพื่อน รวมทังรั้ บรูปภำพจำกเพื่อน, สำมำรถโพสต์และแก้ ไขสถำนะโปรไฟล์ของคุณ, สำมำรถลบเพื่อนจำกประวัตกิ ำร
สนทนำ และลบทังหมด
้
เปลีย่ นกำรตังค่
้ ำต่ำงๆ ใน settings, ดูและเพิ่มบัญชีผ้ ใู ช้ งำนที่เป็ นทำงกำรของ QQ สำมำรถใช้
งำน Plus Friend และดูโพสต์ตำ่ งๆ, ไม่รวมถึงกำรกดดูรูปแบบขยำย ไม่รวมถึงกำรส่งและรับวิดีโอจำกแกลเลอรี่ และกำร
ถ่ำยวิดีโอส่งให้ เพื่อน
9. Weibo
9.1 สำมำรถใช้ บริ กำร Weibo เฉพำะบริ กำร Weibo แอพพลิเคชัน่ ในกรณีที่ ผู้ใช้ บริ กำรใช้ website อื่นหรื อ Link ที่
ปรำกฏบนหน้ ำ Weibo แอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริ กำรเพิม่ เติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในแพ็กเกจที่
ผู้ใช้ บริ กำรเลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คดิ ค่ำบริกำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ
กำหนด
9.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Weibo ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถ ลงทะเบียนเล่น Weibo ด้ วยเบอร์ โทรศัพท์ของคุณ และ
ลงทะเบียนด้ วย Email, สำมำรถแก้ ไขรูปภำพโปรไฟล์, สำมำรถค้ นหำเพื่อนและเพิม่ เพื่อนจำก รำยชื่อในโทรศัพท์, QR
Code, Shake it และค้ นหำจำก ID, สำมำรถ Chat ผ่ำน WeChat, สร้ ำง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม่ , เชิญเพื่อนเพื่อ
เข้ ำร่วมสนทนำเป็ นกลุม่ , สำมำรถเพิ่มไอค่อนแสดงอำรมณ์ในแชท, สำมำรถส่งและรูปถ่ำยจำกอัลบัมภำพ,
้
สำมำรถ
ถ่ำยภำพใหม่และส่งให้ เพื่อน รวมทังรั้ บรูปภำพจำกเพื่อน, สำมำรถโพสต์และแก้ ไขสถำนะโปรไฟล์ของคุณ, สำมำรถลบ
เพื่อนจำกประวัติกำรสนทนำ และลบทังหมด
้
เปลีย่ นกำรตังค่
้ ำต่ำงๆ ใน settings, ดูและเพิม่ บัญชีผ้ ใู ช้ งำนที่เป็ นทำงกำร
ของ Weibo สำมำรถใช้ งำน Plus Friend และดูโพสต์ตำ่ งๆ, ไม่รวมถึงกำรกดดูรูปแบบขยำย ไม่รวมถึงกำรส่งและรับ
Weibo วิดีโอจำกแกลเลอรี่ และกำรถ่ำยวิดีโอส่งให้ เพื่อน

10. Kakao Talk
10.1 Kakao เฉพำะบริ กำร Kakao แอพพลิเคชัน่ ในกรณีที่ ผู้ใช้ บริ กำรใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรำกฏบนหน้ ำ
Kakao แอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริ กำร เพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในแพ็กเกจที่ผ้ ใู ช้ บริ กำร
เลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิดค่ำบริ กำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทฯกำหนด
10.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Kakao ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถ ลงทะเบียนเล่น Kakao ด้ วยเบอร์ โทรศัพท์ของคุณ และ
ลงทะเบียนด้ วย Email, สำมำรถแก้ ไขรูปภำพโปรไฟล์, สำมำรถค้ นหำเพื่อนและเพิม่ เพื่อนจำก รำยชื่อในโทรศัพท์, QR
Code, Shake it และค้ นหำจำก ID, สำมำรถ Chat ผ่ำน Kakao, สร้ ำง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม่ , เชิญเพื่อนเพื่อ
เข้ ำร่วมสนทนำเป็ นกลุม่ , สำมำรถเพิ่มไอค่อนแสดงอำรมณ์ในแชท, สำมำรถส่งและรูปถ่ำยจำกอัลบัมภำพ,
้
สำมำรถ
ถ่ำยภำพใหม่และส่งให้ เพื่อน รวมทังรั้ บรูปภำพจำกเพื่อน, สำมำรถโพสต์และแก้ ไขสถำนะโปรไฟล์ของคุณ, สำมำรถลบ

เพื่อนจำกประวัติกำรสนทนำ และลบทังหมด
้
เปลีย่ นกำรตังค่
้ ำต่ำงๆ ใน settings, ดูและเพิม่ บัญชีผ้ ใู ช้ งำนที่เป็ นทำงกำร
ของ Kakao, สำมำรถใช้ งำน Plus Friend และดูโพสต์ตำ่ งๆ, ไม่รวมถึงกำรกดดูรูปแบบขยำย ไม่รวมถึงกำรส่งและรับวิดีโอ
จำกแกลเลอรี่ และกำร ถ่ำยวิดีโอส่งให้ เพื่อน
11. Snapchat
11.1 สำมำรถใช้ บริ กำร Snapchat เฉพำะบริ กำร Snapchat แอพพลิเคชัน่ ไม่นบั รวมในกำรใช้ ฟังค์ชนั่ Free Call หรื อ
VDO Call ผ่ำน Snapchat แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่หรือแท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้ บริ กำรใช้ website อื่นหรื อ Link
ที่ปรำกฏบนหน้ ำ Snapchat แอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริ กำรเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุใน
แพ็กเกจที่ผ้ ใู ช้ บริกำรเลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิดค่ำบริ กำรตำมเงื่อนไขที่
บริ ษัทฯกำหนด โดยจะมีกำรแสดงหน้ ำแจ้ งเตือนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริกำรยืนยันควำมประสงค์ที่ต้องกำรใช้ บริ กำรก่อนเข้ ำใช้
บริ กำรเว็บไซต์อื่นๆ
11.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Snapchat ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถ ลงทะเบียนเล่น Snapchat ด้ วยเบอร์ โทรศัพท์ของคุณ
หรื อลงทะเบียนด้ วย Emai, สำมำรถแก้ ไขรูปภำพโปรไฟล์, สำมำรถค้ นหำเพื่อนและเพิ่มเพื่อนจำก รำยชื่อในโทรศัพท์, และ
ค้ นหำจำก ID, สำมำรถ Chat ผ่ำน Snapchat, สร้ ำง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม่ , เชิญเพื่อนเพื่อเข้ ำร่วมสนทนำเป็ น
กลุม่ , สำมำรถเพิ่มไอค่อนแสดงอำรมณ์ในแชท, สำมำรถตกแต่งภำพ วิดีโอ, ส่งและรูปถ่ำยจำกอัลบัมภำพ,
้
สำมำรถ
ถ่ำยภำพใหม่และส่งให้ เพื่อน รวมทังรั้ บรูปภำพจำกเพื่อน, สำมำรถส่งและรับวิดีโอจำกแกลเลอรี่ , สำมำรถถ่ำยวิดีโอและ
ส่งให้ เพื่อน รวมทังรั้ บวิดีโอจำกเพื่อน, สำมำรถโพสต์และแก้ ไขสถำนะโปรไฟล์ของคุณ, สำมำรถลบเพื่อนจำกประวัตกิ ำร
สนทนำ และลบทังหมด
้
, สำมำรถดู Stories เปลีย่ นกำรตังค่
้ ำต่ำงๆ ใน settings ไม่นบั รวมกำรใช้ งำน Create Bitmoji
12. Viber Chat
Viber Chat เฉพำะบริ กำรภำยในแอพพลิเคชัน่ Viber บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อแท็บเล็ต และเฉพำะฟั งก์ชนั่ ที่
กำหนดไว้ ในเท่ำนัน้ ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรำกฏบนหน้ ำแอพพลิเคชัน่ Viber ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ อง
ชำระค่ำใช้ บริ กำรเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยหลักที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรเลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้
หรื อหำกในรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยหลักที่เลือกใช้ ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิดค่ำบริ กำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทฯกำหนด
บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Viber Chat ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถ สร้ ำงบัญชีผ้ ใู ช้ งำน Viber , ลงทะเบียนใช้ งำน Viber,
ออกจำกระบบ Viber, สมัครบริ กำรปกติ , สมัครบริ กำรโดยดึงข้ อมูลจำก Facebook ได้ , เข้ ำสูเ่ มนู Chat หำเพื่อนในลิสต์
ได้ , Chat แบบกลุม่ ได้ , Chat ส่งสติ๊กเกอร์ ได้ , Chat เปลีย่ น Background Image ได้ , Chat Block Contact ได้ , Chat ส่ง
รูปภำพ/ภำพเคลือ่ นไหว/location ได้ , Chat ส่งข้ อควำมเสียง, เข้ ำสูเ่ มนู Call เพื่อดูเบอร์ เพื่อนในลิสต์ได้ , ดู Call Log ได้ ,
Block กำร call หำเพื่อนในลิสต์ได้ , เข้ ำสูเ่ มนู Contacts ดูลสิ ต์เพื่อนมำจำกหมำยเลขโทรศัพท์ได้ , search หำเพื่อนใน
ลิสต์ที่เล่น Viber ได้ , Add Contacts จำกกำร ใส่หมำยเลขโทรศัพท์ได้ , Add Contacts จำกกำร scan QR code ได้ ,
เข้ ำสูเ่ มนูExplore เพื่อ search หำ Public Chat , Follow Public Chat , กดเข้ ำไปดู Public Chat ที่เรำ Follwer ได้ ,
สำมำรถ Invite friend เพื่อมำ Follow Public Chat กับเรำได้ , เข้ ำสูเ่ มนู More เพื่อดูรำยละเอียด Viber Out ได้ , เข้ ำสู่
เมนู More Sticker Market สำมำรถเข้ ำไปเลือกดูสติก๊ เกอร์ ได้ ทัง้ New , Free , Top แล้ ว Collections , สำมำรถ
Download Free Sticker ได้ , เข้ ำสูเ่ มนู More Settings เพื่อตังค่
้ ำ Privacy , Notifications , Call and Messages ,
Media , Display , General ได้ ,เข้ ำสูเ่ มนู More About เพื่อตรวจสอบ Viber Version ปั จจุบนั ได้ , สำมำรถ Share
Viber with your friends ได้

13. Skype
13.1 สำมำรถใช้ บริ กำร Skype เฉพำะบริ กำร Skype แอพพลิเคชัน่ ไม่นบั รวมในกำรใช้ ฟังค์ชนั่ Free Call หรื อ VDO
Call ผ่ำน Skype แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อแท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้ บริ กำรใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรำกฏ
บนหน้ ำ Line แอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริ กำรเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในแพ็กเกจที่ผ้ ใู ช้ บริ กำร
เลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิดค่ำบริ กำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทฯกำหนด โดยจะ
มีกำรแสดงหน้ ำแจ้ งเตือนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรยืนยันควำมประสงค์ทตี่ ้ องกำรใช้ บริ กำรก่อนเข้ ำใช้ บริ กำรเว็บไซต์อื่นๆ
13.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Skype ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถ ลงทะเบียนเล่น Skype ด้ วยเบอร์ โทรศัพท์ของคุณ หรื อ
ลงทะเบียนด้ วย Emai, สำมำรถแก้ ไขรูปภำพโปรไฟล์, สำมำรถค้ นหำเพื่อนและเพิม่ เพื่อนจำก รำยชื่อในโทรศัพท์ ค้ นหำ
จำก ID, สำมำรถ Chat ผ่ำน Skype, สร้ ำง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็ นกลุม่ , เชิญเพื่อนเพื่อเข้ ำร่วมสนทนำเป็ นกลุม่ ,
สำมำรถเพิ่มไอค่อนแสดงอำรมณ์ สติ๊กเกอร์ ในแชท, สำมำรถส่งและรูปถ่ำยจำกอัลบัมภำพ,
้
สำมำรถถ่ำยภำพใหม่และส่ง
ให้ เพื่อน รวมทังรั้ บรูปภำพจำกเพื่อน, สำมำรถส่งและรับวิดีโอจำกแกลเลอรี่ , สำมำรถรับส่งข้ อควำมเสียง รวมถึงรับ
ข้ อควำมเสียงจำกเพื่อน, สำมำรถถ่ำยวิดีโอและส่งให้ เพื่อน รวมทังรั้ บวิดีโอจำกเพื่อน, สำมำรถโพสต์และแก้ ไขสถำนะโปร
ไฟล์ของคุณ, สำมำรถลบเพื่อนจำกประวัติกำรสนทนำ และลบทังหมด
้
,เปลีย่ นกำรตังค่
้ ำต่ำงๆ ใน settings, ดูและเพิ่ม
บัญชีผ้ ใู ช้ งำนทีเ่ ป็ นทำงกำรของ Skype ไม่นบั รวมกำรใช้ งำนกำรแชร์ location, กำรหำข้ อมูลผ่ำนเว็ป กำรใช้ งำน Gfycat,
GIPHY, MSN Weather, Poll, Scoop และ YouTube
14. Pinterest
14.1 สำมำรถใช้ บริ กำร Pinterest เฉพำะบริ กำร Pinterest แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อแท็บเล็ต ในกรณีที่
ผู้ใช้ บริ กำรใช้ website อื่นหรื อ Link ที่ปรำกฏบนหน้ ำ Pinterest แอพพลิเคชัน่ ผู้ใช้ บริกำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริกำรเพิม่ เติม
(ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่ระบุในแพ็กเกจที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรเลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิด
ค่ำบริ กำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทฯกำหนด โดยจะมีกำรแสดงหน้ ำแจ้ งเตือนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรยืนยันควำมประสงค์ที่ต้องกำรใช้
บริ กำรก่อนเข้ ำใช้ บริ กำรเว็บไซต์อื่นๆ
14.2 บริ กำรที่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ Pinterest ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถ ลงทะเบียนเล่น Pinterest ด้ วยเบอร์ โทรศัพท์ของคุณ
หรื อลงทะเบียนด้ วย Emai, สำมำรถแก้ ไขโปรไฟล์, รูปภำพโปรไฟล์, สำมำรถใช้ งำนในกำรดูรูปภำพผ่ำน Feed, สำมำรถ
เซฟรูปภำพหรื อพิน, กำรค้ นหำข้ อมูล, กำรดำวน์โหลดรูปภำพ, ดูแจ้ งเตือนและกล่องข้ อควำมเข้ ำ ไม่รวมกำรแชร์ รูปภำพ
หรื อข้ อมูลออกนอก Pinterest แอพพลิเคชัน่
บริ กำรที่นอกเหนือจำกทีก่ ล่ำวมำข้ ำงต้ น เช่น กำรใช้ บริกำรที่ link ไปยัง URL อื่น เช่น ดูวดี ีโอ ผ่ำน YouTube
หรื อ link ที่เชื่อมโยงไปยังเวปไซด์อื่นๆ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องชำระค่ำใช้ บริ กำรเพิม่ เติม ตำมอัตรำที่ระบุใน แพ็กเกจที่
ผู้ใช้ บริ กำรเลือกใช้ งำนอยู่ ณ ขณะนัน้ หรื อหำกในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ ระบุไว้ ให้ คิดค่ำบริ กำรตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ
กำหนด โดยจะมีกำรแสดงหน้ ำแจ้ งเตือนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริกำรยืนยันควำมประสงค์ทตี่ ้ องกำรใช้ บริ กำรก่อนเข้ ำใช้ บริ กำร
เว็บไซต์อื่นๆ

