
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขรายการสง่เสริมการขาย  

“ไทยแลนด ์ทัวริสต ์ซิม แบบพร้อมใช ้ระยะเวลา 1วัน” 

 

1. สาํหรับผูใ้ชบ้ริการท่ีเปิดเลขหมายใหมใ่นรายการสง่เสริมการขาย  ไทยแลนด ์ทัวริสต ์ซิม 
แบบพร้อมใช ้ระยะเวลา 1วัน บริการโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีทรูมูฟเอช ของ บริษัท เรียล มูฟ 
จาํกัด (“เรียลมูฟ”) และ/หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จาํกัด (“ทรู 
มูฟ เอช”) (รวมเรียก “เรียลมูฟ” และ “ทรู มูฟ เอช” วา่ “บริษัท”)   ในระบบเติมเงนิใน
นามบุคคลธรรมดาท่ีใชโ้ทรศัพทเ์คล่ือนท่ีรองรับการให้บริการ 4G ในคล่ืนความถ่ีของ
บริษัท และสมัครใชบ้ริการตัง้แตวั่นน้ี จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกวา่จะมีการ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน โดยผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บสทิธิใชบ้ริการ ดังน้ี 

 

2. สทิธิพิเศษ 
2.1.เม่ือเปิดใชบ้ริการผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บสทิธิ 

2.1.1. สทิธ์ิในการใชบ้ริการโทรออก รับสาย สง่ขอ้ความ SMS และ MMS ภายใน
ประเทศ และตา่งประเทศ จาํนวน 15 บาท 

2.1.2. สทิธิในการสง่ขอ้ความโดยไมเ่สยีคา่บริการผา่นทาง Application 
Facebook, Line, IG, Whatsapp, KaKaoTalk, Facebook Messenger, 
Twitter, WeChat, QQ, Weibo, KaKaoTalk, Snapchat, Viber, Skype and 
Pinterest นาน 24 ช่ัวโมง หลังจากนัน้จะคดิคา่บริการ เมกะไบท(์MB) ละ 1.50 
บาท เศษของเมกะไบทค์ดิเป็น 1 เมกะไบท ์ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (บริการ 
4G ท่ีความเร็วสูงสุด 100 เมกะบติตอ่วนิาที (Mbps) และบริการ 
3G/EDGE/GPRS ท่ีความเร็วสูงสุด 42 เมกะบติตอ่วนิาที (Mbps) 

2.1.3. สทิธิในการใชบ้ริการ WiFi ฟรีตอ่เน่ือง ท่ีความเร็วสูงสุด 200 เมกะบติตอ่
วนิาที (Mbps) ใชไ้ดน้าน 24 ช่ัวโมง หลังจากนัน้จะคดิคา่บริการ นาทีละ 1 บาท 
เศษของวนิาทีคดิเป็น 1 นาที ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

2.2.  เม่ือเติมเงนิสะสมตัง้แต ่100 บาทข้ึนไป ผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บสทิธิ 
2.2.1. สทิธิในการสง่ขอ้ความโดยไมเ่สยีคา่บริการผา่นทาง Application 

Facebook, Line, IG, Whatsapp, KaKaoTalk, Facebook Messenger, 
Twitter, WeChat, QQ, Weibo, KaKaoTalk, Snapchat, Viber, Skype and 
Pinterest นาน 8 วันหลังจากนัน้จะคดิคา่บริการ เมกะไบท(์MB) ละ 1.50 บาท 
เศษของเมกะไบทค์ดิเป็น 1 เมกะไบท ์ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (บริการ 4G ท่ี
ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบติตอ่วนิาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ท่ี
ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบติตอ่วนิาที (Mbps) 

2.2.2. สทิธิในการใชบ้ริการ WiFi ฟรีตอ่เน่ือง ท่ีความเร็วสูงสุด 200 เมกะบติตอ่
วนิาที (Mbps) ใชไ้ดน้าน 8หลังจากนัน้จะคดิคา่บริการ นาทีละ 1 บาท  เศษของ
วนิาทีคดิเป็น 1 นาที ไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

2.2.3. สทิธิในการใชบ้ริการตามขอ้ 2.2.1 ขอ้ 2.2.2 ผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บสทิธิ 1 ครัง้
ตลอดอายุการใชง้านซิมการ์ดเทา่นัน้ 



2.3.ความเร็วในการใชบ้ริการตามขอ้ 2.1 และ  2.2  ข้ึนอยูกั่บพ้ืนท่ีให้บริการและจาํนวนผู้
ใชบ้ริการขอ้มูลในพ้ืนท่ี ณ ขณะนัน้ รวมถึงลักษณะของการใชง้าน ซ่ึงอาจตํา่กวา่ท่ี
ระบุในแพก็เกจ 

2.4.หากผูใ้ชบ้ริการยกเลิกการใชบ้ริการ หรือเปล่ียนไปใชร้ายการสง่เสริมการขายอ่ืน หรือ
เปล่ียนจากระบบเติมเงนิเป็นระบบรายเดือน สทิธิในการเลน่แอปพลิเคช่ัน WeChat, 
QQ, Line, KaKaoTalk, Messenger, WhatsApp, SnapChat, Weibo, 
Facebook, Instagram, Twitter ,WiFi ฟรี ตามขอ้ 2.1 และ 2.2 จะสิน้สุดลงทันที 

 

3. อัตราคา่ใชบ้ริการในรายการสง่เสริมการขาย “ไทยแลนด ์ทัวริสต ์ซิม แบบพร้อมใช ้ระยะ
เวลา 1วัน” มีดังน้ี (ยังไมร่วมภาษีมูลคา่เพิม่ 7%) 

บริการ คา่บริการ 

โทรภายในประเทศ 0.99 บาท/นาที 

4Gl3GlEDGElGPRS 1.5 บาท/เมกะไบต์ เศษของเมกะไบท์  
คดิเป็น 1 เมกะไบท์ (บริการ 4G ท่ี     
ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบติตอ่วนิาที   
(Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS   
ท่ีความเร็วสูงสุด 42 เมกะบติตอ่วนิาที   
(Mbps) 

WiFi ท่ีความเร็วสูงสุด 200   
Mbps. 

1 บาท/นาที บาท เศษของนาทีคดิเป็น   
หน่ึงนาที (ความเร็วในการใชบ้ริการ  
Wi-Fi ข้ึนอยูกั่บพ้ืนท่ีให้บริการและ 
จาํนวนผูใ้ชบ้ริการขอ้มูลในพ้ืนท่ี ณ  
ขณะนัน้ รวมถึงลักษณะของการใชง้าน  
ซ่ึงอาจตํา่กวา่ท่ีระบุขา้งตน้) 

SMS ภายในประเทศ 2 บาท/SMS 

SMS ตา่งประเทศ 5 บาท/SMS 

MMS ภายในประเทศ 5 บาท/MMS 

MMS ตา่งประเทศ 9 บาท/MMS 

 
4. อัตราคา่ใชบ้ริการดังกลา่ว สาํหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพทเ์คล่ือนท่ี หรือโทรศัพท์

พ้ืนฐานท่ีใชห้รือ จดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอ่ืนใดตามท่ีระบุเทา่นัน้ 
ไมร่วมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ  การใชบ้ริการโทรศัพทท์างไกลตา่งประเทศ 
บริการขา้มแดนระหวา่งประเทศ และการใชบ้ริการรับสง่ขอ้ความบริการพิเศษ และบริการ
เสริมอ่ืนๆ 



5. ทุกครัง้ท่ีมีการเติมเงนิมูลคา่ 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะไดรั้บวันใชง้าน 30           
วัน, 500 บาทจะไดรั้บวัน ใชง้าน 50 วัน และ 1,000 บาทจะไดรั้บวันใชง้าน 100 วัน ทัง้น้ี           
สามารถนํามาสะสมรวมกันไดสู้งสุดไมเ่กิน 90 วัน 

6. เง่ือนไขการใชบ้ริการ WiFi by TrueMove H 
6.1.ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชเ้ลขหมายโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีทรูมูฟเอช ของผูใ้ชบ้ริการเป็นช่ือ  

user name และสามารถขอรับ password เพ่ือใชบ้ริการผา่นหมายเลขดว่นพิเศษ     
USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือชอ่งทางท่ีเรียลมูฟกาํหนดให้ 

6.2.หากผูใ้ชบ้ริการลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ        
password ใหมไ่ดโ้ดยติดตอ่ทรูฟเอช แคร์ 1331 หรือผา่นหมายเลขดว่นพิเศษ     
USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือชอ่งทางท่ีเรียลมูฟกาํหนดให้ 

7. การเช่ือมตอ่ WiFi by TrueMove H 
7.1.การเช่ือมตอ่โดยใช้ username และ password ผา่นหน้าจอสาํหรับ login บน      

หน้าตา่งอินเตอร์เน็ต (internet browser) สามารถใชไ้ดกั้บเครือขา่ยสัญญาณ WiFi     
(SSID)   “  .@TRUEWIFI “   หรือ  “ @TRUEWIFI”  

7.2.การเช่ือมตอ่อัตโนมัติ (Auto Login) แบบใช้ user name และ password เพ่ือ        
ทาํการติดตัง้บริการในครัง้แรกผูใ้ชบ้ริการตอ้งเลือกผา่นเครือขา่ยสัญญาณ WiFi  
(SSID)   “  .@truemoveH”   เทา่นัน้ 

8. ในระหวา่งการให้บริการ WiFi by TrueMove H ลืม Log out หรือไมไ่ดใ้ชบ้ริการติดตอ่        
กันเกิน 10 นาที ระบบจะทาํการ log out ให้โดยอัตโนมัติ 

9. Concurrent ในการเช่ือมตอ่สัญญาณ WiFI จะมีการใชง้านผา่นช่ือผูใ้ชง้านเดียวกันเพียง    
1 คนตอ่การใชง้านอินเตอร์เน็ตหรือ WiFi ตอ่ครัง้นัน้ 

10. อัตราคา่บริการสาํหรับการโทรไปตา่งประเทศผา่นรหัส 006 และ 00600 ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถตรวจสอบอัตราคา่บริการไดจ้าก  www.truemove-h.com 

11. สทิธิใดๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการสง่เสริมการขายน้ี ไมส่ามารถแลก คืน หรือเปล่ียน    
เป็นเงนิสด หรือของอ่ืนใดได้ รวมตลอดทัง้ไมส่ามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  
ใดไดด้ว้ย 

12. หากผูใ้ชบ้ริการกระทาํการอันเป็นการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังตอ่ไปน้ี บริษัทขอสงวนสทิธิ 
ในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาไดทั้นที  
12.1. กระทาํการฝ่าฝืนขอ้ห้ามในสัญญา: หากผูใ้ชบ้ริการกระทาํผิดวัตถุประสงคแ์หง่ 

สัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนขอ้ห้ามในสัญญา 
“วัตถุประสงคแ์หง่สัญญา” :ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง  
ก. ใชบ้ริการตามรายการสง่เสริมการขายน้ีเพ่ือการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนา

สุจริตตามวธีิการใช้ บริการเย่ียงปกติประเพณีของบุุคคลธรรมดาท่ัวไปท่ีจะพึง 
กระทาํเทา่นัน้ มิใชเ่พ่ือประโยชน์ หรือสิง่อ่ืนใดท่ีอาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะ   
ไมนํ่าบริการไปใชใ้นเชิงพาณิชยห์รือให้บริการตอ่ 

ข. ไมใ่ช้ ไมนํ่าบริการมาใช้ ไมดั่ดแปลง หรือไมก่ระทาํการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือ    
ระบบหรือสิง่อ่ืนใดเพ่ือเช่ือมตอ่หรือเก่ียวขอ้งกับการใชบ้ริการดังกลา่ว รวมทัง้ไม่ 
กระทาํการ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายไดห้รือเช่ือไดว้า่จะกอ่ให้เกิดการผิดศลี  
ธรรมหรือเกิดความเสยีหายหรือเกิดความไมเ่ป็นธรรมตอ่บริษัทหรือบุคคลอ่ืนใด 
ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม หรือไมท่าํการรบกวน หรือกอ่ความไมส่ะดวก หรือ   
เป็นอันตรายตอ่เครือขา่ย หรือทาํให้ประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของเครือขา่ย 
หรือสว่นใด ๆ ของเครือขา่ย เกิดความขัดขอ้งไมเ่ป็นไปตามปกติ  

http://www.truemove-h.com/


10.2. กระทาํการท่ีมีเหตุผลอันเช่ือไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร 
ในการสมัครใชห้รือรับ ขอ้เสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้ 
บริการหรือนําบริการไปใชโ้ดยผิดกฎหมาย 

13. บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะแกไ้ข เปล่ียนแปลง ระงับ หรือยกเลิกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ให้   
ทราบลว่งหน้า หากมีขอ้กาํหนด คาํสัง่ หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง   
กาํหนดให้มีการแกไ้ข เปล่ียนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเง่ือนไขของบริการน้ี หรือคาํสัง่ดัง    
กลา่วเป็นการเพิม่ภาระในการดาํเนินการของบริษัท 

14. เวน้แตจ่ะไดร้ะบุไวโ้ดยชัดแจง้เป็นอยา่งอ่ืน บริษัทขอสงวนสทิธิในการแกไ้ข  
เปล่ียนแปลง ระงับ หรือยกเลิกขอ้กาํหนดน้ีไดต้ามความเหมาะสมโดยจะแจง้ให้ทราบลว่ง  
หน้าอยา่งน้อย 30 วันผา่นทางชอ่งทางท่ีบริษัทพิจารณาเหน็สมควร  

15. ผูใ้ชบ้ริการสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เติมผา่นทางชอ่งทางดังน้ี ทรูมูฟ เอช แคร์โทร    
1331 หรือ ทาง Web site  http://www.truemove-h.com 

 

 
ขอ้จาํกัดการใชW้eChat, QQ, Line, KaKaoTalk, Messenger, WhatsApp, SnapChat, 
Weibo, Facebook, Instagram, Twitter Application 
 
1. Facebook 
        1.1  สามารถใชบ้ริการ Facebook เฉพาะบริการภายใน website 
www.facebook.com และ/หรือ m.facebook.com และ/หรือ Application Facebook 
บนโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีหรือแทบ็เลต็ ในกรณีท่ี ผูใ้ชบ้ริการใช ้ website อ่ืนหรือ Link ท่ีปรากฏ
บนหน้า website m.facebook.com หรือ facebook แอพพลิเคช่ัน ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระ
คา่ใชบ้ริการเพิม่เติม (ถา้มี) ตามอัตราท่ีระบุในแพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ ขณะ
นัน้ หรือหากในแพก็เกจท่ีเลือกใชไ้มไ่ดร้ะบุไวใ้ห้คดิคา่บริการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทกาํหนด 
โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้เตือนเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการยืนยันความประสงคท่ี์ตอ้งการใชบ้ริการ
กอ่นเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
        1.2  บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ Facebook ผูใ้ชบ้ริการสามารถ log in และ Log out, 
อา่น News Feed ได,้ ดูรายละเอียดในหน้า profile เชน่ หน้าwall, ขอ้มูลสว่นตัว และรูปภาพ
, Update สถานะ, ซอ่นโพสตจ์าก Timeline,  Like และ Unlike ขอ้ความตา่งๆ , comment 
ขอ้ความตา่งๆ และลบ Comment, ตัง้คา่รูปภาพเป็นภาพของรายช่ือติดตอ่ในโทรศัพท ์หรือ 
ภาพพ้ืนหลัง, อัพโหลดรูปภาพ, Tag บุคคลในรูปได,้ แกไ้ขความเป็นสว่นตัวของรูปภาพ และ
สถานะของเรา, ดูรายละเอียดในหน้า profile ของเพ่ือนทัง้ wall, info, photo, ขอเพิม่เพ่ือน 
และ ลบเพ่ือนจากลิสต,์ รับ add เพ่ือนท่ี request มา หรือปฏิเสธการรับเป็นเพ่ือน, คน้หา
บุคคล จาก menu search, ดูรายละเอียดในหน้า profile ของเพ่ือน, โพสตบ์น wall, ดูรูป 
และ Comment บนWall ของเพ่ือน, อา่น และสร้าง event ของตนเอง, อา่น Notes และ
เขียน Notes, อา่น notification, สร้าง page, Groups สาํหรับกลุม่เพ่ือน และอา่นราย
ละเอียดตา่งๆบน Group Page, ติดตาม หรือเลิกติดตาม Page, เปล่ียนการตัง้คา่แอพลิเคช่ัน, 
บัญชีผูใ้ช,้ ความเป็นสว่นตัว ตา่งๆ ใน setting, สามารถรายงานโพสต ์และรูปภาพท่ีไมเ่หมาะ
สม ไมนั่บรวมถึงการดู VDO ผา่น website www.facebook.com และ/หรือ 
m.facebook.com และ/หรือ Application Facebook บนโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีหรือแทบ็เลต็ 
 

http://www.truemove-h.com/


2. Line 
        2.1  สามารถใชบ้ริการ Line เฉพาะบริการ Line แอพพลิเคช่ัน ไมนั่บรวมในการใชฟั้ง
คช่ั์น Free Call ผา่น Line แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีหรือแทบ็เลต็ ในกรณีท่ีผูใ้ช้
บริการใช ้ website อ่ืนหรือ Link ท่ีปรากฏบนหน้า Line  แอพพลิเคช่ัน  ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง
ชาํระคา่ใชบ้ริการเพิม่เติม (ถา้มี) ตามอัตราท่ีระบุในแพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ 
ขณะนัน้ หรือหากในแพก็เกจท่ีเลือกใชไ้มไ่ดร้ะบุไวใ้ห้คดิคา่บริการตามเง่ือนไขท่ีบริษัท
กาํหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้เตือนเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการยืนยันความประสงคท่ี์ตอ้งการใช้
บริการกอ่นเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
        2.2  บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ Line ผูใ้ชบ้ริการสามารถ ลงทะเบียนเลน่ line ดว้ย
เบอร์โทรศัพทข์องคุณ หรือลงทะเบียนดว้ย Email, สามารถแกไ้ขรูปภาพโปรไฟล,์ สามารถ
คน้หาเพ่ือนและเพิม่เพ่ือนจากรายช่ือในโทรศัพท,์ QR Code, Shake it และคน้หาจาก ID, 
สามารถ Chat ผา่น Line, สร้าง Group ใหม ่เพ่ือแชทกันเป็นกลุม่, เชิญเพ่ือนเพ่ือเขา้ร่วม
สนทนาเป็นกลุม่, สามารถเพิม่ไอคอ่นแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถสง่และรูปถา่ยจากอัลบัม้
ภาพ, สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ให้เพ่ือนรวมทัง้รับรูปภาพจากเพ่ือน, สามารถสง่และรับ
วดีิโอจากแกลเลอร่ี, สามารถถา่ยวดีิโอและสง่ให้เพ่ือนรวมทัง้รับวดีิโอจากเพ่ือน,สามารถ
โพสตแ์ละแกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคุณ, สามารถลบเพ่ือนจากประวัติการสนทนา และลบ
ทัง้หมด สามารถดู Timeline และดูโพสตต์า่งๆ ของเพ่ือน, กด Like และ สง่อีโมติคอ่นแสดง
อารมณ์ และแสดงความคดิเหน็บนโพสต,์ เปล่ียนการตัง้คา่ตา่งๆ ใน settings, ดูและเพิม่บัญชี
ผูใ้ชง้านท่ีเป็นทางการของ Line 
 
3. WhatsApp 
         3.1  สามารถใชบ้ริการ WhatsApp เฉพาะบริการภายใน Application WhatsApp บน
โทรศัพทเ์คล่ือนท่ีหรือ แทบ็เลต็ ในกรณีท่ี ผูใ้ชบ้ริการใช ้website อ่ืนหรือ Link ท่ีปรากฏบน
หน้า WhatsApp แอพพลิเคช่ัน  ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้ริการเพิม่เติม (ถา้มี) ตามอัตรา
ท่ีระบุในแพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน้ หรือหากในแพก็เกจท่ีเลือกใช ้ไม่
ไดร้ะบุไว ้ให้คดิคา่บริการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทกาํหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้เตือนเพ่ือให้
ผูใ้ชบ้ริการยืนยันความประสงคท่ี์ตอ้งการใชบ้ริการกอ่นเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
        3.2  บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ WhatsApp ผูใ้ชบ้ริการสามารถ ลงทะเบียนเพ่ือเร่ิม
เลน่ WhatsApp, สามารถคน้หาเพ่ือนในรายช่ือติดตอ่ของคุณท่ีใช ้WhatsApp, เพิม่และ
เปล่ียนสถานะปัจจุบันของคุณ, ดูและแกไ้ขรูปโปรไฟล ์และช่ือโปรไฟล,์ สามารถแชทผา่น 
WhatsApp, สร้าง Group ใหม ่เพ่ือแชทกันเป็นกลุม่, กระจายขอ้ความ broadcast ให้เพ่ือน
ท่ีมีหมายเลขโทรศัพทข์องคุณในเคร่ืองของพวกเขา, คน้หารายช่ือเพ่ือนใน WhatsApp, 
สามารถสง่และรับรูปภาพจากอัลบัม้ภาพ, สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ให้เพ่ือน, สามารถสง่
และรับวดีิโอจากอัลบัม้ภาพ และรับวดีิโอจากเพ่ือน, สามารถถา่ยวดีิโอและสง่ให้เพ่ือน, 
สามารถ Share รายช่ือติดตอ่ในโทรศัพท ์และรับรายช่ือติดตอ่จากเพ่ือน, สามารถเพิม่ไอคอ่น
แสดงอารมณ์ในแชท, สามารถบลอ็กเพ่ือนในรายช่ือ WhatsApp, สามารถลบบางขอ้ความ 
หรือลา้งบทสนทนาทัง้หมดท่ีแชทกับเพ่ือน, สามารถเปล่ียนภาพพ้ืนหลังของแชท, เปล่ียนการ
ตัง้คา่ตา่งๆ ใน settings และลบบัญชีผูใ้ช ้WhatsApp จากโทรศัพทมื์อถือ 
 
4. Instagram 
        4.1  สามารถใชบ้ริการ Instagram เฉพาะบริการ Instagram แอพพลิเคช่ัน บน
โทรศัพทเ์คล่ือนท่ีหรือแทบ็เลต็ ในกรณีท่ี ผูใ้ชบ้ริการใช ้ website อ่ืน หรือ Link ท่ีปรากฏ



บนหน้า Instagram แอพพลิเคช่ัน ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้ริการเพิม่เติม (ถา้มี) ตาม
อัตราท่ีระบุในแพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน้ หรือหากในแพก็เกจท่ีเลือกใช ้
ไมไ่ดร้ะบุไว ้ให้คดิคา่บริการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทกาํหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้เตือนเพ่ือ
ให้ผูใ้ชบ้ริการยืนยันความประสงคท่ี์ตอ้งการใชบ้ริการกอ่นเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
        4.2  บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ Instagram ผูใ้ชบ้ริการสามารถสร้างบัญชี และเร่ิมลง
ทะเบียนเขา้ใชง้าน, ดูโพสตข์องผูใ้ชท่ั้วไปบน Instagram, คน้หาช่ือผูใ้ชใ้น Instagram, 
คน้หาจาก Tag, ติดตาม / เลิกติดตามผูใ้ช ้ Instagram, บลอ็คผูใ้ชง้าน / รายงานปัญหา, 
สามารถแบง่ปันรูปภาพใน gallery ในโทรศัพทข์องคุณ, สามารถแบง่ปันวดีิโอใน gallery ใน
โทรศัพทข์องคุณ, อัพโหลดและแบง่ปันรูปภาพท่ีถา่ยจากกลอ้งโทรศัพท,์ อัพโหลดและแบง่
ปันวดีิโอท่ีถา่ยจากกลอ้งโทรศัพท,์ คัดลอกลิงคข์องรูปภาพหรือวดีิโอในแอพพลิเคช่ัน, 
รายงานรูปภาพ และวีดีโอท่ีไมเ่หมาะสม, แกไ้ขรูปภาพ และวีดีโอกอ่นแบง่ปัน, เพิม่คาํบรรยาย
รูปภาพ, เพิม่ผูใ้ชง้านคนอ่ืนๆ ในโพสตข์องเรา, คน้หาเพ่ือนจาก รายช่ือติดตอ่ในโทรศัพท,์ ผู้
ใชท่ี้แอพแนะนํา,ช่ือ, ช่ือผูใ้ช)้, สามารถกด Like โพสตท่ี์ชอบได,้ สามารถแสดงความคดิเหน็
บนโพสตไ์ด,้ สามารถเปล่ียนภาพโปรไฟลแ์ละแกไ้ขขอ้มูลโปรไฟล,์ สามารถดูโพสตต์า่งๆ ได,้ 
ลบ / แบง่ปัน / เพิม่ผูใ้ชค้นอ่ืน บนโพสต,์ ดูโพสตข์องผูใ้ชท่ี้ติดตามคุณ และผูใ้ชท่ี้คุณติดตาม, 
สามารถดูรูปภาพท่ีแทก็ช่ือคุณ ในโพสตข์องผูใ้ชอ่ื้น, ดูกิจกรรมลา่สุดของผูใ้ชทุ้กคนท่ีคุณ
ติดตาม, เปล่ียนการตัง้คา่ตา่งๆ ในบัญชีของคุณ 
 
5. Facebook Messenger 
        5.1  สามารถใชบ้ริการ Facebook Messengerเฉพาะบริการภายใน Application 
Facebook Messengerบนโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีหรือแทบ็เลต็ ในกรณีท่ี ผูใ้ชบ้ริการใช ้
website อ่ืนหรือ Link ท่ีปรากฏบนหน้า website Facebook Messengerแอพพลิเคช่ัน ผู้
ใชบ้ริการจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้ริการเพิม่เติม (ถา้มี) ตามอัตราท่ีระบุในแพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการ
เลือกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน้ หรือหากในแพก็เกจท่ีเลือกใช ้ไมไ่ดร้ะบุไว ้ให้คดิคา่บริการตาม
เง่ือนไขท่ีบริษัทกาํหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้เตือนเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการยืนยันความ
ประสงคท่ี์ตอ้งการใชบ้ริการกอ่นเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
        5.2  บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ Facebook Messenger เฉพาะการใชง้านผา่นแอพพลิ
เคช่ันในการ log in และ Log out, สง่ขอ้ความ, ภาพ, อีโมติคอน, สติกเกอร์ และขอ้ความ
เสยีงถึงเพ่ือนหรือกลุม่ได,้ การแจง้เตือน (Notifications), คน้หาเพ่ือน/กลุม่, สนทนากลุม่,
ตาํแหน่งท่ีอยู ่(Location) ไมร่วมถึงฟังกช่ั์น ฟรี Call / VDO Call หรือ คลิกลิงคไ์ปหน้าเพจ
อ่ืน 
 
6. Twitter 
       6.1  สามารถใชบ้ริการ Twitter เฉพาะบริการ Twitter แอพพลิเคช่ัน ผา่น Twitter แอพ
พลิเคช่ันบนโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีหรือแทบ็เลต็ ในกรณีท่ี ผูใ้ชบ้ริการใช ้website อ่ืนหรือ Link 
ท่ีปรากฏบนหน้า Twitter แอพพลิเคช่ัน ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้ริการเพิม่เติม (ถา้มี) 
ตามอัตราท่ีระบุในแพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน้ หรือหากในแพก็เกจท่ี
เลือกใช ้ไมไ่ดร้ะบุไว ้ให้คดิคา่บริการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯกาํหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้
เตือนเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการยืนยันความประสงคท่ี์ตอ้งการใชบ้ริการกอ่นเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
       6.2  บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ Twitter ผูใ้ชบ้ริการสามารถ ลงทะเบียนเลน่ Twitter 
ดว้ยเบอร์โทรศัพทข์องคุณ หรือลงทะเบียนดว้ย Emai, สามารถแกไ้ขรูปภาพโปรไฟล,์ 
สามารถคน้หา Tweet, สามารถโพสขอ้ความ รูป, กด Retweet, Like สง่ขอ้ความ อา่น



ขอ้ความท่ีผูอ่ื้นทวีต อา่นขอ้ความแจง้เตือน แกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคุณ, การตัง้คา่ตา่งๆ ใน 
settings, ไมนั่บรวมการใชง้านการแชร์ location  
 
7. WeChat 
     7.1 สามารถใชบ้ริการ WeChat เฉพาะบริการ WeChat แอพพลิเคช่ัน ในกรณีท่ี ผูใ้ช้
บริการใช ้website อ่ืนหรือ Link ท่ีปรากฏบนหน้า WeChat แอพพลิเคช่ัน ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง
ชาํระคา่ใชบ้ริการเพิม่เติม (ถา้มี) ตามอัตราท่ีระบุในแพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ 
ขณะนัน้ หรือหากในแพก็เกจท่ีเลือกใชไ้มไ่ดร้ะบุไว ้ให้คดิคา่บริการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ
กาํหนด 
 
   7.2 บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ WeChat ผูใ้ชบ้ริการสามารถ ลงทะเบียนเลน่ WeChat 
ดว้ยเบอร์โทรศัพทข์องคุณ และลงทะเบียนดว้ย Email, สามารถแกไ้ขรูปภาพโปรไฟล,์ 
สามารถคน้หาเพ่ือนและเพิม่เพ่ือนจาก รายช่ือในโทรศัพท,์ QR Code, Shake it และคน้หา
จาก ID, สามารถ Chat ผา่น WeChat, สร้าง Group ใหม ่เพ่ือแชทกันเป็นกลุม่, เชิญเพ่ือน
เพ่ือเขา้ร่วมสนทนาเป็นกลุม่, สามารถเพิม่ไอคอ่นแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถสง่และรูป
ถา่ยจากอัลบัม้ภาพ, สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ให้เพ่ือน  รวมทัง้รับรูปภาพจากเพ่ือน, 
สามารถโพสตแ์ละแกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคุณ, สามารถลบเพ่ือนจากประวัติการสนทนา และ
ลบทัง้หมด เปล่ียนการตัง้คา่ตา่งๆ ใน settings, ดูและเพิม่บัญชีผูใ้ชง้านท่ีเป็นทางการของ 
WeChat สามารถใชง้าน Plus Friend และดูโพสตต์า่งๆ, ไมร่วมถึงการกดดูรูปแบบขยาย ไม่
รวมถึงการสง่และรับวดีิโอจากแกลเลอร่ีและการ ถา่ยวดีิโอสง่ให้เพ่ือน 
 
8. QQ 
    8.1 สามารถใชบ้ริการ QQ เฉพาะบริการ QQ แอพพลิเคช่ัน ในกรณีท่ี ผูใ้ชบ้ริการใช ้
website อ่ืนหรือ Link ท่ีปรากฏบนหน้า QQ แอพพลิเคช่ัน ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระคา่ใช้
บริการเพิม่เติม (ถา้มี) ตามอัตราท่ีระบุในแพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน้ 
หรือหากในแพก็เกจท่ีเลือกใชไ้มไ่ดร้ะบุไว ้ให้คดิคา่บริการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯกาํหนด 
    8.2 บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ QQ ผูใ้ชบ้ริการสามารถ ลงทะเบียนเลน่ QQ ดว้ยเบอร์
โทรศัพทข์องคุณ และลงทะเบียนดว้ย Email, สามารถแกไ้ขรูปภาพโปรไฟล,์ สามารถคน้หา
เพ่ือนและเพิม่เพ่ือนจาก รายช่ือในโทรศัพท,์ QR Code, Shake it และคน้หาจาก ID, สามารถ 
Chat ผา่น WeChat, สร้าง Group ใหม ่เพ่ือแชทกันเป็นกลุม่, เชิญเพ่ือนเพ่ือเขา้ร่วมสนทนา
เป็นกลุม่, สามารถเพิม่ไอคอ่นแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถสง่และรูปถา่ยจากอัลบัม้ภาพ, 
สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ให้เพ่ือน  รวมทัง้รับรูปภาพจากเพ่ือน,  สามารถโพสตแ์ละแกไ้ข
สถานะโปรไฟลข์องคุณ, สามารถลบเพ่ือนจากประวัติการสนทนา และลบทัง้หมด เปล่ียนการ
ตัง้คา่ตา่งๆ ใน settings, ดูและเพิม่บัญชีผูใ้ชง้านท่ีเป็นทางการของ QQ สามารถใชง้าน Plus 
Friend และดูโพสตต์า่งๆ, ไมร่วมถึงการกดดูรูปแบบขยาย ไมร่วมถึงการสง่และรับวดีิโอจาก
แกลเลอร่ีและการถา่ยวดีิโอสง่ให้เพ่ือน 
 
9. Weibo 
   9.1 สามารถใชบ้ริการ Weibo เฉพาะบริการ Weibo แอพพลิเคช่ัน ในกรณีท่ี ผูใ้ชบ้ริการใช ้
website อ่ืนหรือ Link ท่ีปรากฏบนหน้า Weibo แอพพลิเคช่ัน ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระคา่ใช้
บริการเพิม่เติม (ถา้มี) ตามอัตราท่ีระบุในแพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน้ 
หรือหากในแพก็เกจท่ีเลือกใชไ้มไ่ดร้ะบุไว ้ให้คดิคา่บริการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯกาํหนด 



    9.2 บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ Weibo ผูใ้ชบ้ริการสามารถ ลงทะเบียนเลน่ Weibo ดว้ย
เบอร์โทรศัพทข์องคุณ และลงทะเบียนดว้ย Email, สามารถแกไ้ขรูปภาพโปรไฟล,์ สามารถ
คน้หาเพ่ือนและเพิม่เพ่ือนจาก รายช่ือในโทรศัพท,์ QR Code, Shake it และคน้หาจาก ID, 
สามารถ Chat ผา่น WeChat, สร้าง Group ใหม ่เพ่ือแชทกันเป็นกลุม่, เชิญเพ่ือนเพ่ือเขา้ร่วม
สนทนาเป็นกลุม่, สามารถเพิม่ไอคอ่นแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถสง่และรูปถา่ยจากอัลบัม้
ภาพ, สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ให้เพ่ือน  รวมทัง้รับรูปภาพจากเพ่ือน,  สามารถโพสตแ์ละ
แกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคุณ, สามารถลบเพ่ือนจากประวัติการสนทนา และลบทัง้หมด 
เปล่ียนการตัง้คา่ตา่งๆ ใน settings, ดูและเพิม่บัญชีผูใ้ชง้านท่ีเป็นทางการของ Weibo 
สามารถใชง้าน Plus Friend และดูโพสตต์า่งๆ, ไมร่วมถึงการกดดูรูปแบบขยาย ไมร่วมถึงการ
สง่และรับ Weibo วดีิโอจากแกลเลอร่ีและการถา่ยวดีิโอสง่ให้เพ่ือน 
 
 
10. Kakao Talk 
    10.1 Kakao เฉพาะบริการ Kakao แอพพลิเคช่ัน ในกรณีท่ี ผูใ้ชบ้ริการใช ้website อ่ืน
หรือ Link ท่ีปรากฏบนหน้า Kakao  แอพพลิเคช่ัน  ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้ริการ 
เพิม่เติม (ถา้มี) ตามอัตราท่ีระบุในแพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน้ หรือหาก
ในแพก็เกจท่ีเลือกใช ้ไมไ่ดร้ะบุไว ้ให้คดิคา่บริการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯกาํหนด 
    10.2 บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ Kakao ผูใ้ชบ้ริการสามารถ ลงทะเบียนเลน่ Kakao ดว้ย
เบอร์โทรศัพทข์องคุณ และลงทะเบียนดว้ย Email, สามารถแกไ้ขรูปภาพโปรไฟล,์ สามารถ
คน้หาเพ่ือนและเพิม่เพ่ือนจาก รายช่ือในโทรศัพท,์ QR Code, Shake it และคน้หาจาก ID, 
สามารถ Chat ผา่น Kakao, สร้าง Group ใหม ่เพ่ือแชทกันเป็นกลุม่, เชิญเพ่ือนเพ่ือเขา้ร่วม
สนทนาเป็นกลุม่, สามารถเพิม่ไอคอ่นแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถสง่และรูปถา่ยจากอัลบัม้
ภาพ, สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ให้เพ่ือน  รวมทัง้รับรูปภาพจากเพ่ือน,  สามารถโพสตแ์ละ
แกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคุณ, สามารถลบเพ่ือนจากประวัติการสนทนา และลบทัง้หมด 
เปล่ียนการตัง้คา่ตา่งๆ ใน settings, ดูและเพิม่บัญชีผูใ้ชง้านท่ีเป็นทางการของ Kakao, 
สามารถใชง้าน Plus Friend และดูโพสตต์า่งๆ, ไมร่วมถึงการกดดูรูปแบบขยาย ไมร่วมถึงการ
สง่และรับวดีิโอจากแกลเลอร่ีและการ  ถา่ยวดีิโอสง่ให้เพ่ือน 
 
11. Snapchat 
    11.1 สามารถใชบ้ริการ Snapchat เฉพาะบริการ Snapchat  แอพพลิเคช่ัน ไมนั่บรวมใน
การใชฟั้งคช่ั์น Free Call หรือ VDO Call ผา่น Snapchat  แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทเ์คล่ือน
ท่ีหรือแทบ็เลต็ ในกรณีท่ี ผูใ้ชบ้ริการใช ้website อ่ืนหรือ Link ท่ีปรากฏบนหน้า Snapchat 
แอพพลิเคช่ัน  ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้ริการเพิม่เติม (ถา้มี) ตามอัตราท่ีระบุในแพก็เกจ
ท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน้ หรือหากในแพก็เกจท่ีเลือกใช ้ไมไ่ดร้ะบุไว ้ให้คดิคา่
บริการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯกาํหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้เตือนเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการยืนยัน
ความประสงคท่ี์ตอ้งการใชบ้ริการกอ่นเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
    11.2 บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ Snapchat ผูใ้ชบ้ริการสามารถ ลงทะเบียนเลน่ 
Snapchat ดว้ยเบอร์โทรศัพทข์องคุณ หรือลงทะเบียนดว้ย Emai, สามารถแกไ้ขรูปภาพ
โปรไฟล,์ สามารถคน้หาเพ่ือนและเพิม่เพ่ือนจาก รายช่ือในโทรศัพท,์ และคน้หาจาก ID, 
สามารถ Chat ผา่น Snapchat, สร้าง Group ใหม ่เพ่ือแชทกันเป็นกลุม่, เชิญเพ่ือนเพ่ือเขา้
ร่วมสนทนาเป็นกลุม่, สามารถเพิม่ไอคอ่นแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถตกแตง่ภาพ วดีิโอ, 
สง่และรูปถา่ยจากอัลบัม้ภาพ, สามารถถา่ยภาพใหมแ่ละสง่ให้เพ่ือน  รวมทัง้รับรูปภาพจาก



เพ่ือน, สามารถสง่และรับวดีิโอจากแกลเลอร่ี, สามารถถา่ยวดีิโอและสง่ให้เพ่ือน  รวมทัง้รับ
วดีิโอจากเพ่ือน, สามารถโพสตแ์ละแกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคุณ, สามารถลบเพ่ือนจาก
ประวัติการสนทนา และลบทัง้หมด , สามารถดู Stories เปล่ียนการตัง้คา่ตา่งๆ ใน settings 
ไมนั่บรวมการใชง้าน Create Bitmoji 

 
12. Viber Chat 

Viber Chat เฉพาะบริการภายในแอพพลิเคช่ัน Viber บนโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีหรือ
แทบ็เลต็ และเฉพาะฟังกช่ั์นท่ีกาํหนดไวใ้นเทา่นัน้ ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการใช ้ website อ่ืนหรือ 
Link ท่ีปรากฏบนหน้าแอพพลิเคช่ัน Viber ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้ริการเพิม่เติม (ถา้มี) 
ตามอัตราท่ีระบุในรายการสง่เสริมการขายหลักท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน้ หรือ
หากในรายการสง่เสริมการขายหลักท่ีเลือกใชไ้มไ่ดร้ะบุไว ้ให้คดิคา่บริการตามเง่ือนไขท่ี
บริษัทฯกาํหนด  

บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ  Viber Chat ผูใ้ชบ้ริการสามารถ สร้างบัญชีผูใ้ชง้าน 
Viber , ลงทะเบียนใชง้าน  Viber, ออกจากระบบ  Viber, สมัครบริการปกติ  , สมัครบริการ
โดยดึงขอ้มูลจาก  Facebook ได ้ , เขา้สูเ่มนู  Chat หาเพ่ือนในลิสตไ์ด ้, Chat แบบกลุม่ได ้, 
Chat สง่สต๊ิกเกอร์ได ้, Chat เปล่ียน  Background Image ได ้, Chat Block Contact ได ้, 
Chat สง่รูปภาพ/ภาพเคล่ือนไหว/ location ได ้, Chat สง่ขอ้ความเสยีง , เขา้สูเ่มนู  Call เพ่ือดู
เบอร์เพ่ือนในลิสตไ์ด ้, ดู  Call Log ได ้, Block การ  call หาเพ่ือนในลิสตไ์ด ้, เขา้สูเ่มนู 
Contacts  ดูลิสตเ์พ่ือนมาจากหมายเลขโทรศัพทไ์ด ้ , search หาเพ่ือนในลิสตท่ี์เลน่  Viber 
ได ้ ,  Add Contacts จากการ ใสห่มายเลขโทรศัพทไ์ด ้, Add Contacts จากการ   scan QR 
code ได ้ , เขา้สูเ่มนู Explore เพ่ือ  search หา  Public Chat , Follow Public Chat , กด
เขา้ไปดู  Public Chat ท่ีเรา  Follwer ได ้, สามารถ  Invite friend เพ่ือมา  Follow Public 
Chat กับเราได ้, เขา้สูเ่มนู  More เพ่ือดูรายละเอียด   Viber Out ได ้ , เขา้สูเ่มนู  More 
Sticker Market สามารถเขา้ไปเลือกดูสต๊ิกเกอร์ได ้ทัง้  New , Free , Top แลว้ 
Collections , สามารถ  Download Free Sticker ได ้, เขา้สูเ่มนู  More Settings เพ่ือตัง้คา่ 
Privacy , Notifications , Call and Messages , Media , Display , General ได ้ ,เขา้สู่
เมนู   More About เพ่ือตรวจสอบ  Viber Version ปัจจุบันได ้ , สามารถ  Share  Viber 
with your friends ได ้
 
13. Skype 
    13.1 สามารถใชบ้ริการ  Skype เฉพาะบริการ  Skype แอพพลิเคช่ัน ไมนั่บรวมในการใชฟั้ง
คช่ั์น  Free Call หรือ  VDO Call ผา่น  Skype แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีหรือแทบ็เลต็ 
ในกรณีท่ี ผูใ้ชบ้ริการใช ้  website อ่ืนหรือ  Link ท่ีปรากฏบนหน้า  Line  แอพพลิเคช่ัน  ผูใ้ช้
บริการจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้ริการเพิม่เติม (ถา้มี) ตามอัตราท่ีระบุในแพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือก
ใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน้ หรือหากในแพก็เกจท่ีเลือกใช ้ไมไ่ดร้ะบุไว ้ให้คดิคา่บริการตาม
เง่ือนไขท่ีบริษัทฯกาํหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้เตือนเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการยืนยันความ
ประสงคท่ี์ตอ้งการใชบ้ริการกอ่นเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
 
    13.2 บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ  Skype ผูใ้ชบ้ริการสามารถ ลงทะเบียนเลน่  Skype ดว้ย
เบอร์โทรศัพทข์องคุณ หรือลงทะเบียนดว้ย  Emai, สามารถแกไ้ขรูปภาพโปรไฟล ์, สามารถ
คน้หาเพ่ือนและเพิม่เพ่ือนจาก รายช่ือในโทรศัพท ์คน้หาจาก  ID, สามารถ  Chat ผา่น  Skype, 
สร้าง  Group ใหม ่เพ่ือแชทกันเป็นกลุม่ , เชิญเพ่ือนเพ่ือเขา้ร่วมสนทนาเป็นกลุม่ , สามารถเพิม่



ไอคอ่นแสดงอารมณ์ สต๊ิกเกอร์ในแชท , สามารถสง่และรูปถา่ยจากอัลบัม้ภาพ , สามารถถา่ย
ภาพใหมแ่ละสง่ให้เพ่ือน  รวมทัง้รับรูปภาพจากเพ่ือน , สามารถสง่และรับวดีิโอจากแกลเลอร่ี , 
สามารถรับสง่ขอ้ความเสยีง รวมถึงรับขอ้ความเสยีงจากเพ่ือน , สามารถถา่ยวดีิโอและสง่ให้
เพ่ือน  รวมทัง้รับวดีิโอจากเพ่ือน , สามารถโพสตแ์ละแกไ้ขสถานะโปรไฟลข์องคุณ , สามารถ
ลบเพ่ือนจากประวัติการสนทนา และลบทัง้หมด  ,เปล่ียนการตัง้คา่ตา่งๆ ใน  settings, ดูและ
เพิม่บัญชีผูใ้ชง้านท่ีเป็นทางการของ  Skype ไมนั่บรวมการใชง้านการแชร์  location, การหา
ขอ้มูลผา่นเวป็ การใชง้าน  Gfycat, GIPHY, MSN Weather, Poll, Scoop และ  YouTube 
 
14. Pinterest 
    14.1 สามารถใชบ้ริการ  Pinterest เฉพาะบริการ  Pinterest แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีหรือแทบ็เลต็ ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการใช ้ website อ่ืนหรือ  Link ท่ีปรากฏบนหน้า 
Pinterest แอพพลิเคช่ัน ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระคา่ใชบ้ริการเพิม่เติม (ถา้มี) ตามอัตราท่ีระบุ
ในแพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน้ หรือหากในแพก็เกจท่ีเลือกใช ้ไมไ่ดร้ะบุ
ไว ้ให้คดิคา่บริการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯกาํหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจง้เตือนเพ่ือให้ผูใ้ช้
บริการยืนยันความประสงคท่ี์ตอ้งการใชบ้ริการกอ่นเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
 
   14.2 บริการท่ีรวมอยูใ่นแพก็เกจ  Pinterest ผูใ้ชบ้ริการสามารถ ลงทะเบียนเลน่ 
Pinterest ดว้ยเบอร์โทรศัพทข์องคุณ หรือลงทะเบียนดว้ย  Emai, สามารถแกไ้ขโปรไฟล ์, 
รูปภาพโปรไฟล ์, สามารถใชง้านในการดูรูปภาพผา่น  Feed, สามารถเซฟรูปภาพหรือพิน , การ
คน้หาขอ้มูล , การดาวน์โหลดรูปภาพ , ดูแจง้เตือนและกลอ่งขอ้ความเขา้ ไมร่วมการแชร์
รูปภาพหรือขอ้มูลออกนอก  Pinterest แอพพลิเคช่ัน 

บริการท่ีนอกเหนือจากท่ีกลา่วมาขา้งตน้ เชน่ การใชบ้ริการท่ี  link ไปยัง  URL อ่ืน เชน่ 
ดูวีดีโอ ผา่น  YouTube หรือ  link ท่ีเช่ือมโยงไปยังเวปไซดอ่ื์นๆ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งชาํระคา่ใช้
บริการเพิม่เติม ตามอัตราท่ีระบุใน แพก็เกจท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชง้านอยู ่ณ ขณะนัน้ หรือหาก
ในแพก็เกจท่ีเลือกใช ้ไมไ่ดร้ะบุไว ้ให้คดิคา่บริการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯกาํหนด โดยจะมีการ
แสดงหน้าแจง้เตือนเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการยืนยันความประสงคท่ี์ตอ้งการใชบ้ริการกอ่นเขา้ใช้
บริการเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
 
  
 
 
 


