ขอ
้ กาํ หนดและเงื่อนไข TRAVEL SIM
●

ซิมทอ่ งเที่ยวญี่ป่ ุน (TRAVEL SIM JAPAN) ซิมทอ่ งเที่ยวจีน ฮอ่ งกง ไตห
้ วัน มาเก๊า (TRAVEL SIM
่
GREATER CHINA) ซิมทอ่ งเทียวเกาหลีใต้ (TRAVEL SIM SOUTH KOREA) ซิมทอ่ งเที่ยวสิงคโปร์
(TRAVEL SIM SINGAPORE) ซิมทอ่ งเที่ยวเอเชีย (TRAVEL SIM ASIA) และซิมทอ่ งเที่ยวทั่วโลก
(TRAVEL SIM WORLD) สาํ หรับผูใ้ ชบ
้ ิมทอ่ งเที่ยวแบบเติมเงินของ
้ ริ การ (“ลูกคา้ ”) ที่จดทะเบียนเปิ ดใชซ
่
้ ่
บริ ษัท เรี ยล มูฟ จาํ กัด (ซึงตอ่ ไปเรี ยกวา่ “บริ ษัท”) และลูกคา้ ไดส
้ ริ การอินเทอร์เน็ ต ดาตา้ โรมมิง่ ตังแต
้ มัครใชบ
้
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้ เทา่ นัน

●

แพ็กเกจดาตา้ โรมมิง่ สาํ หรับซิมทอ่ งเที่ยว ไดแ
้ ก่ ซิมทอ่ งเที่ยวญี่ป่ ุน 6 GB ใชไ้ ด้ 10 วัน, ซิมทอ่ งเที่ยวจีน ฮอ่ งกง
่ยวเกาหลีใต้ 6 GB ใชไ้ ด้ 10 วัน, ซิมทอ่ งเที่ยวสิงคโปร์ 10 GB
มาเก๊า ไตห
ว
น
6
GB
ใช
ไ
ด
10
ว
น
,
ซิ
ม
ท
อ
งเที
ั
้ ้
้ ั
่
่
ใชไ้ ด้ 10 วัน, ซิมทอ่ งเทียวเอเชีย 6 GB ใชไ้ ด้ 10 วัน และซิมทอ่ งเที่ยวทั่วโลก 6GB ใชไ้ ด้ 15 วัน โดยจะเริ่ ม
นับเวลาการใชง้ านอินเทอร์เน็ ต ดาตา้ โรมมิง่ โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการใชง้ านดาตา้ โรมมิง่ ในประเทศที่กาํ หนด

●

ลูกคา้ ซิมทอ่ งเที่ยวญี่ป่ ุน ซิมทอ่ งเที่ยวจีน (ฮอ่ งกง ไตห
้ วัน มาเก๊า) ซิมทอ่ งเที่ยวเกาหลีใต้ ซิมทอ่ งเที่ยวสิงคโปร์,
ซิมทอ่ งเที่ยวเอเชีย และซิมทอ่ งเที่ยวทั่วโลก สามารถใชง้ านดาตา้ โรมมิง่ ดว้ ยความเร็วสูงสุดตามจาํ นวนที่กาํ หนด
้ สามารถใชง้ านไดอ
ขา้ งตน
้ ยา่ งตอ่ เนื่ องดว้ ยความเร็ว 128Kpbs จนครบตามกาํ หนดระยะเวลา ลูกคา้
้ หลังจากนัน
้ โดยลูกคา้ ไมต
สามารถใชง้ านอินเตอร์เน็ ตดาตา้ โรมมิง่ ในประเทศที่เขา้ ร่วมรายการเทา่ นัน
้ งเลือกเครื อขา่ ย ลูกคา้
่ อ
่ เติมได้ โดยยอดเงินคง
สามารถเติมเงินให้เพียงพอเพื่อสมัครแพ็กเกจเสริ มใชง้ านอินเตอร์เน็ ตดาตา้ โรมมิง่ เพิม
เหลือในซิมทอ่ งเที่ยวสามารถนํากลับมาใชใ้ นประเทศไทยได้

●

้ ว่ ั นที่และเวลาที่ระบุใน
ลูกคา้ สามารถเริ่ มใชง้ านอินเทอร์เน็ ตดาตา้ โรมมิง่ ตามแพ็กเกจที่กลา่ วมาขา้ งตน
้ ไดต
้ ั งแต
ิ ธิในการแกไ้ ข เปลี่ยนแปลง ระงับหรื อยกเลิกขอ
SMS ยืนยันจากบริ ษัท บริ ษัทมีสท
้ ามความเหมาะ
้ กาํ หนดนี้ ไดต
สม โดยจะแจง้ ให้ทราบลว่ งหน้าอยา่ งน้อย 30 วัน ผา่ นทางชอ่ งทางที่บริ ษัทพิจารณาเห็นสมควร

●

ซิมทอ่ งเที่ยวญี่ป่ ุน, ซิมทอ่ งเที่ยวจีน ฮอ่ งกง ไตห
้ วัน มาเก๊า, ซิมทอ่ งเที่ยวเกาหลีใต,้ ซิมทอ่ งเที่ยวสิงคโปร์, ซิม
้ บริ ษัทมีสท
ิ ธิ์จาํ กัด
ทอ่ งเที่ยวเอเชีย และซิมทอ่ งเที่ยวทั่วโลก สาํ หรับการใชง้ านเพื่อการสื่อสารเฉพาะตนเทา่ นัน
การใชง้ านไดห
้ ากมีการตรวจพบหรื อสงสั ยวา่ มีการนําไปใชง้ านในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ ตผา่ น
Hotspot หรื อการรับสง่ ขอ
้ มูลในปริ มาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใชง้ าน การใชง้ านในระยะเวลานานเกิน
่
้ น
เหตุอันสมควรเยียงปกติประเพณี ของบุคคลทั่วไปที่จะพึงกระทาํ รวมทังไม
่ ําบริ การมาใช้ ไมด
่ ั ดแปลง หรื อไม่
่
กระทาํ การใดๆ ในเทคโนโลยีหรื อระบบหรื อสิง่ อื่นใดเพื่อเชือมตอ่ หรื อเกี่ยวขอ
้ ริ การดังกลา่ ว หรื อไม่
้ งกบการใชบ
ี ธรรมหรื อเกิดความเสียหายหรื อเกิด
กระทาํ การอันมีลักษณะหรื อคาดหมายไดห
้ รื อเชื่อไดว้ า่ จะกอ
่ ให้เกิดการผิดศล
่
้
ความไมเ่ ป็ นธรรมตอ่ บริ ษัท หรื อบุคคลอืนใด ทังในทางตรงและทางออ
้ ม หรื อไมท
่ าํ การรบกวนหรื อกอ
่ ความไม่
สะดวก หรื อเป็ นอันตรายตอ่ เครื อขา่ ย หรื อทาํ ให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครื อขา่ ยหรื อสว่ นใดๆ ของเครื อ
ขา่ ย เกิดความขัดขอ
้ งไมเ่ ป็ นไปตามปกติ

