ข้อกำหนดและเงื่อนไข
แพ็กเกจดาต้าโรมมิ่ งแบบจำกัด (Limited Data Roaming) สำหรับลูกค้าแบบรายเดือนเชื่อมต่ออิ นเตอร์เน็ตบน
เครื่องบิน (AeroMobile In-flight)
1. แพ็กเกจดาต้าโรมมิง่ แบบจำกัด นี้สำหรับลูกค้าทีจ่ ดทะเบียนเปิ ดใช้บริการโทรศัพท์ขา้ มแดนระหว่างประเทศของบริษทั
เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ บริษทั ทรูมฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (“ทียซู ”ี ) (ซึง่ ต่อไปรวมเรียกว่า
“บริษทั ”) แบบรายเดือน เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 นี้เท่านัน้
2. แพ็กเกจดาต้าโรมมิง่ แบบจำกัด นี้จะคิดอัตราค่าบริการตามทีร่ ะบุในตารางด้านล่าง
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3. ก่อนใช้งานลูกค้าสามารถตรวจสอบ สายการบิน รุน่ เครือ่ งบิน ทีใ่ ห้บริการตามทีร่ ะบุในเงือ่ นไขผ่านช่องทาง website
https://www.aeromobile.net ทัง้ นี้การให้บริการอินเตอร์เน็ตบนเครือ่ งบินขึน้ อยูก่ บั ทางสายการบินกำหนด กรุณา
ตรวจสอบกับทางสายการบินก่อนสมัครใช้บริการ
5. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
6. แพ็กเกจจะเริม่ นับเวลาโดยอัตโนมัตทิ นั ทีเมือ่ ได้รบั ข้อความยืนยันการซือ้ แพ็กเกจ และจะสิน้ สุดลงในเวลา 23:59:59
ของวันทีเ่ ริม่ ใช้งาน (ตามเวลาประเทศไทย) หรือจนกว่าใช้งานดาต้าโรมมิง่ ครบจำนวน 100MB (แล้วแต่อย่างใดอย่าง
หนึ่งจะครบก่อน)
7. ความเร็วของการใช้บริการ 3G ขึน้ อยูก่ บั ผูใ้ ห้บริการในต่างประเทศ
8. แพ็กเกจนี้ไม่รวมถึงบริการ โทรออก รับสาย และ การส่งข้อความ ทัง้ นี้ลกู ค้าสามารถใช้บริการ โทรออก รับสาย โดย
การคิดค่าบริการเพิม่ เติมทีอ่ ตั รานาทีละ 275 บาท และการส่งข้อความทีอ่ ตั ราข้อความละ 11 บาท
9. ในขณะเครือ่ งกำลังขึน้ และลง ลูกค้าไม่สามารถใช้งานดาต้าโรมมิง่ ได้ ท่านสามารถเริม่ ใช้งานดาต้าโรมมิง่ ได้อกี ครัง้ เมือ่ มี
ประกาศจากพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
10. สามารถศึกษาวิธกี ารเชือ่ มต่อเครือข่าย AeroMobile ผ่านทางช่องทาง website https://www.aeromobile.net หรือ
สอบถามกับทางสายการบิน
11. สิทธิใดๆ ตามทีร่ ะบุไว้สำหรับแพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลีย่ นเป็ นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทัง้ ไม่
สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นใดได้ดว้ ย
12. หากลูกค้ากระทำการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการให้บริการตาม
สัญญาได้ทนั ที
12.1 การกระทำการฝ่ าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากลูกค้ากระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถอื เป็ นการฝ่ าฝืนข้อห้าม
ในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ลูกค้าจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามแพ็กเกจเพือ่ การสือ่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธกี ารใช้ บริการเยีย่ งปกติประเพณี
ของบุคคลธรรมดาทัวไปที
่ จ่ ะพึงกระทำเท่านัน้ มิใช่เพือ่ ประโยชน์ หรือสิง่ อื่นใดทีอ่ าจถือเอาประโยชน์ได้ และจะ
ไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดดั แปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อื่นใดเพื่อเชื่อม
ต่อหรือเกีย่ วข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทำการ อันมีลกั ษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชือ่ ได้วา่ จะ

ก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษทั หรือบุคคลอื่นใด ทัง้ ในทาง
ตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็ นไปตามปกติ
12.2 กระทำการทีม่ เี หตุผลอันเชือ่ ได้วา่ ลูกค้าทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของ
บริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
13. บริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไข เปลีย่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีขอ้ กำหนด คำ
สัง่ หรือนโยบายของหน่ วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกำหนดให้มกี ารแก้ไข เปลีย่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ่ นไขของ
บริการนี้ หรือคำสังดั
่ งกล่าวเป็ นการเพิม่ ภาระในการดำเนินการของบริษทั
14. บริษทั ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลีย่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางทีบ่ ริษทั พิจารณาเห็นสมควร
15. ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมผ่านทางช่องทางดังนี้ True Move H Care โทร 1242 หรือ ทาง Web site http://
www.truemove-h.com/roaming *กรณีทล่ี กู ค้าใช้งานผ่านเครือข่าย AeroMobile จะมีอตั ราค่าบริการในการติดต่อ True
Move H Care ที่ 50 บาท ต่อนาที

