
ขอ้กําหนดและเงอืนไข  
ซมิทอ่งเทยีว สาํหรบัลกูคา้แบบเตมิเงนิ (TRAVEL SIM) 

1. ซมิทอ่งเทยีวทัวโลก TRAVEL SIM WORLD , ซมิทอ่งเทยีวเอเชยี TRAVEL SIM ASIA , ซมิทอ่งเทยีวจนี ฮอ่งกง มาเก๊า 
ไตห้วัน TRAVEL SIM GREATER CHINA, ซมิทอ่งเทยีวญีปุ่ น TRAVEL SIM JAPAN , ซมิทอ่งเทยีวเกาหลใีต ้TRAVEL 
SIM SOUTH KOREA และ ซมิทอ่งเทยีวสงิคโปร ์TRAVEL SIM SINGAPORE  สําหรับผูใ้ชบ้รกิาร (“ลกูคา้”) ทจีด
ทะเบยีนซมิทอ่งเทยีวแบบเตมิเงนิของบรษัิท ทร ูมฟู เอช ยนูเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชัน จํากัด (“บรษัิท”) และซมิเปิดใช ้
บรกิารอนิเตอรเ์น็ตดาตา้โรมมงิครังแรก ตังแตวั่นท ี18 พฤศจกิายน 2565 ถงึ วันท ี31 กรกฎาคม 2566 หรอืจนกวา่จะมี
การแจง้เปลยีนแปลงจากบรษัิท 

 
2. รายละเอยีดและเงือนไข ซมิทอ่งเทยีวทัวโลก TRAVEL SIM WORLD , ซมิทอ่งเทยีวเอเชยี TRAVEL SIM ASIA , ซมิทอ่ง

เทยีวจนี ฮอ่งกง มาเก๊า ไตห้วัน TRAVEL SIM GREATER CHINA, ซมิทอ่งเทยีวญีปุ่ น TRAVEL SIM JAPAN, ซมิทอ่งเทยีว
เกาหลใีต ้TRAVEL SIM SOUTH KOREA และ ซมิทอ่งเทยีวสงิคโปร ์TRAVEL SIM SINGAPORE  ระบตุามตารางดา้นลา่งนี
เทา่นัน  
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SOUTH KOREA 

TRAVEL SIM 
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จํานวนอนิเตอรเ์น็ตที
ใชง้านตา่งประเทศ 

6GB 6GB 6GB 6GB 6GB 10GB 

เมอืใชง้านครบตามจํานวนการใชง้านของแพ็กเกจ ความเร็วจะลดลงมาท ี128 KBPS 

จํานวนวันใชง้าน  15 วัน 10 วัน 

ราคา  
(รวมภาษีมูลคา่เพมิ) 899 บาท 399 บาท 

บรกิารโรมมงิ พรอ้มใชง้าน ไม่ตอ้งเปิดบรกิารโรมมงิ 

เปิดการใชง้าน  เรมินับการใชง้านดาตา้โรมมงิ ตงัแต ่KB  ณ ขณะใชง้านในตา่งประเทศ 

จํานวนอนิเตอรเ์น็ตที
ใชใ้นประเทศไทย รับสทิธใิชง้านอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยฟรี 6GB 30วัน จะนับตังแตเ่วลาเปิดใชซ้มิครังแรกในประเทศไทยก่อนเดนิทาง 

*สทิธพิเิศษสําหรับ TRAVEL SIM ASIA, TRAVEL SIM WORLD, TRAVEL SIM GREATER CHINA และ TRAVEL SIM 
SOUTH KOREA เพมิเน็ตโรมมงิใหฟ้รทัีนท ี4GB เป็นใชง้านได ้10GB เมอืเปิดใชง้านครังแรกทตีา่งประเทศในชว่งระหวา่งวันท ี
1 กนัยายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2566. 
 
*สทิธพิเิศษสําหรับ TRAVEL SIM JAPAN เพมิเน็ตโรมมงิใหฟ้รทัีนท ี6GB เป็นใชง้านได ้12GB เมอืเปิดใชง้านครังแรกที
ประเทศญีปุ่ นในชว่งระหวา่งวันท ี18 พฤศจกิายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2566. 
 
 

*** หมายเหต ุ: รายชอืเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารในประเทศทเีขา้รว่มรายการ สามารถตรวจสอบไดจ้ากตารางรายชอืประเทศ และ
เครอืขา่ยทเีขา้รว่มไดจ้าก แพ็กเกจออนไลน์ Non-Stop   
สําหรับการตรวจสอบประเทศ สําหรับบรกิาร TRAVEL SIM Asia & World ทเีว็ปไซต ์
https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/travelling_abroad/travelsim ***  
 
Fair Usage Policy:  บรษัิทมสีทิธใินการจัดการบรหิารเครอืขา่ยตามความเหมาะสมเพอืรักษามาตรฐานคณุภาพของบรกิาร และ
เพอืชว่ยใหผู้ใ้ชบ้รกิารโดยรวมสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ จํากัด หรอื ลดความเร็วหรอืดําเนนิการใดๆ ในการรับสง่
ขอ้มลูตา่งๆ การใชง้าน Bit Torrent, การแชรเ์น็ตผา่น Hotspot, การดาวนโ์หลดและ/หรอื อัพโหลดไฟลข์นาดใหญ,่ หรอื การใช ้
งานใดทมีกีารรับสง่ขอ้มลูในปรมิาณมากอยา่งตอ่เนือง หรอืทมีผีลตอ่การใชบ้รกิารหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรม กอ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายตอ่ผูใ้ชบ้รกิารอนื และ/หรอืตอ่เครอืขา่ย หรอืการใหบ้รกิารโดยรวมของบรษัิท 
 
3.  ในกรณีทลีกูคา้มกีารใชง้านโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศบนเครอืขา่ยอนืทนีอกเหนือจากทรีะบใุนตารางขา้งตน้ ระบบจะไม่
 สามารถใชง้านได ้
 
4. อัตราคา่บรกิารตามแพก็เกจจะเรมินับเวลาโดยอัตโนมัตทัินทเีมอืไดรั้บขอ้ความยนืยันการซอืแพก็เกจโดยลกูคา้ตอ้งทําการ
ลงทะเบยีนดว้ยบัตรประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทางภายในประเทศไทยเพอืเปิดใชบ้รกิาร และจะสนิสดุลงเมอืครบระยะเวลาการใช ้
งานตามระยะเวลาของแพก็เกจทรีะบใุน SMS ยนืยันการรับสทิธเิทา่นัน หรอืจนกวา่ใชง้านดาตา้โรมมงิครบ ตามจํานวนทรีะบใุน
ประเภทของซมิ (แลว้แตว่า่อยา่งใดอยา่งหนงึจะครบกอ่น)  
 



5. แพ็กเกจเน็ตโรมมงิไมร่วมถงึการใชบ้รกิารโทรออก รับสาย และ การสง่ขอ้ความ ทังนีลกูคา้สามารถใชบ้รกิารโทรออก รับสาย 
โดยระบบจะคดิคา่บรกิารตามอัตราคา่บรกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศปกต ิตามอัตราของแตล่ะประเทศและเครอืขา่ยทใีช ้
งาน 
6. เมอืลกูคา้เปิดใชง้าน TRAVEL SIM นีสําเร็จแลว้ ลกูคา้จะไมส่ามารถซอื แพก็เกจอนืเพอืใชง้านควบคูไ่ดจ้นกวา่วันตามการใช ้
งานของแพก็เกจนีจะหมดลงหรอืจนกวา่ใชง้านดาตา้โรมมงิครบตามจํานวนทรีะบไุวข้อง SIM แตล่ะประเภท (หรอือยา่งใดอยา่งหนงึ
จะครบกอ่น) ตามทรีะบไุวใ้นตารางขา้งตน้ หลังใชง้านครบตามปรมิาณทกีําหนด สามารถเลน่เน็ตไดต้อ่เนืองความเร็วสงูสดุ 128 
Kbps ตามระยะเวลาใชง้านแพ็กเกจ 

 
7. แพ็กเกจเน็ตโรมมงิเรมินับวันใชง้านเมอืมกีารเชอืมตอ่เน็ตทตีา่งประเทศครังแรก โดยระยะเวลาของแพก็เกจนับแบบครบ 24 
ชัวโมง เรมินับจากวันและเวลา ตามระบใุน SMS ยนืยันการเรมิใชง้านแพ็กเกจ 
 
8. ซมิทเีปิดใชแ้ลว้จะตอ้งนําไปใชง้านครังแรกทตีา่งประเทศภายใน 365 วัน (เฉพาะประเทศทอียูใ่นเงอืนไขของแพก็เกจทซีอื) 
หากไมม่กีารใชง้านทตีา่งประเทศภายใน 365 วัน จะไมส่ามารถใชง้านแพ็กเกจเน็ตโรมมงิทมีาพรอ้มซมิได ้ตอ้งซอืแพก็เกจเสรมิ
ใหม ่ 
หมายเหต:ุ ทังนีหากซมิไมม่กีารเตมิเงนิหรอืใชง้านตดิตอ่กัน 180วัน ทางบ.สงวนสทิธใินการยกเลกิหมายเลข 
 
9. ตรวจสอบปรมิาณการใชง้าน Data Roaming ทังในและนอกแพก็เกจโดยกด *116*1#โทรออก (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย) 
 
10. การใชง้านใน TRAVEL SIM นี ไมค่รอบคลมุการใชง้านบนเรอืในทะเล หรอื เครอืงบนิ หรอืการใชง้านในเครอืขา่ยทเีป็นระบบ
ดาวเทยีม (Satellite) 
 
11. ความเร็วของการใชบ้รกิารขนึอยูก่บัผูใ้หบ้รกิารในตา่งประเทศ 
 

 
12. สทิธใิดๆ ตามทรีะบไุวส้ําหรับแพก็เกจนีไมส่ามารถแลกคนื หรอืเปลยีนเป็นเงนิสด หรอืของอนืใดได ้รวมตลอดทังไมส่ามารถ
 โอนไปใหบ้คุคลหรอืนติบิคุคลอนืใดไดด้ว้ย 
 
13. หากลกูคา้กระทําการอันเป็นการอยา่งใดอยา่งหนงึดังตอ่ไปนี บรษัิทมสีทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิารตามสญัญาไดทั้นท ี
 13.1 การกระทําการฝ่าฝืนขอ้หา้มในสญัญา: หากลกูคา้กระทําผดิวัตถปุระสงคแ์หง่สัญญา ใหถ้อืเป็นการฝ่าฝืนขอ้หา้มในสญัญา 
 “วัตถปุระสงคแ์หง่สญัญา”: ลกูคา้จะตอ้ง 

 (ก.) ใชบ้รกิารตามแพก็เกจเพอืการสอืสารเฉพาะตนโดยมเีจตนาสจุรติตามวธิีการใช ้บรกิารเยยีงปกตปิระเพณีของบคุคล
 ธรรมดาทัวไปทจีะพงึกระทําเทา่นัน มใิชเ่พอืประโยชน ์หรอืสงิอนืใดทอีาจถอืเอาประโยชนไ์ด ้และจะไมนํ่าบรกิารไปใชใ้นเชงิ
 พาณชิยห์รอืใหบ้รกิารตอ่ 

 (ข.) ไมใ่ช ้ไมนํ่าบรกิารมาใช ้ไมดั่ดแปลง หรอืไมก่ระทําการใดๆ ในเทคโนโลยหีรอืระบบหรอืสงิอนืใดเพอืเชอืมตอ่หรอื
 เกยีวขอ้งกบัการใชบ้รกิารดังกลา่ว รวมทังไมก่ระทําการ อันมลัีกษณะหรอืคาดหมายไดห้รอื เชอืไดว้า่จะกอ่ใหเ้กดิการผดิ
 ศลีธรรมหรอืเกดิความเสยีหายหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรมตอ่เรยีลมฟู หรอืบคุคลอนืใด ทังในทางตรงและทางออ้ม หรอืไมทํ่าการ
 รบกวน หรอืกอ่ความไมส่ะดวก หรอืเป็นอันตรายตอ่เครอืขา่ย หรอืทําใหป้ระสทิธภิาพการปฏบิัตงิานของเครอืขา่ยหรอืสว่นใดๆ 
 ของเครอืขา่ย เกดิความขัดขอ้งไมเ่ป็นไปตามปกต ิ

(ค.) ผูใ้ชบ้รกิารจะโอนสทิธกิารใชบ้รกิารตามสญัญานีใหแ้กบ่คุคลอนืกอ่นครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญามไิด ้เวน้แตจ่ะ
ไดรั้บความยนิยอมจากบรษัิท 

 14.2 กระทําการทมีเีหตผุลอันเชอืไดว้า่ลกูคา้ทจุรติหรอืมกีารปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใชห้รอืรับขอ้เสนอของบรกิาร หรอื
 มพีฤตกิรรมฉอ้ฉลในการใชบ้รกิารหรอืนําบรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย 

14. บรษัิทมสีทิธทิจีะแกไ้ข เปลยีนแปลง ระงับ หรอืยกเลกิไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากมขีอ้กําหนด คําสัง หรอื
 นโยบายของหน่วยงานของรัฐทเีกยีวขอ้งกําหนดใหม้กีารแกไ้ข เปลยีนแปลง ระงับ หรอืยกเลกิเงอืนไขของบรกิารนี หรอืคําสัง
 ดังกลา่วเป็นการเพมิภาระในการดําเนนิการของบรษัิท 

15. เวน้แตจ่ะไดร้ะบไุวโ้ดยชัดแจง้เป็นอยา่งอนื บรษัิท มสีทิธใินการแกไ้ข เปลยีนแปลง ระงับ หรอืยกเลกิขอ้กําหนดนีไดต้ามความ
 เหมาะสมโดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันผา่นทางชอ่งทางทบีรษัิทพจิารณาเห็นสมควร  

16. ลกูคา้สามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิผา่นทางชอ่งทางดังนี True Move H Care โทร 1242 หรอื ทาง Web site 
https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/travelling_abroad/travelsim  

 

 


