
เงื่อนไขการใช้บริการ FINN MOBILE 

1. ส ำหรับผู้ใช้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบจดทะเบียนรำยเดือนรำยใหมแ่ละรำยปัจจบุนั ประเภทบคุคลธรรมดำ และ
ผู้ใช้บริกำรเปลีย่นเครือขำ่ยใช้เบอร์เดิม สำมำรถสมคัรบริกำร FINN MOBILE นี ้ได้ตัง้แตว่นันีเ้ป็นต้นไป หรือจนกวำ่จะมี
กำรเปลีย่นแปลงเป็นอยำ่งอื่น 

2. บริกำร FINN MOBILE เป็นบริกำรในรูปแบบดจิิทลัที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลอืกซือ้แพ็กเกจได้อยำ่งสะดวกด้วยตนเอง โดย
ผู้ใช้บริกำรจะต้องท ำกำรลงทะเบยีน ผำ่นระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ finnmobile.io  

3. เมื่อผู้ใช้บริกำรเลอืกแพ็กเกจแล้ว จะต้องช ำระคำ่บริกำรในครัง้แรกทนัทีที่ได้รับกำรแจ้งยอดคำ่บริกำรส ำหรับกำรใช้งำน
ในครัง้แรก สว่นคำ่บริกำรในเดือนถดัไปผู้ให้บริกำรจะแจ้งรำยกำรกำรใช้บริกำร และยอดคำ่บริกำรในแตล่ะรอบกำรใช้
บริกำรให้ผู้ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำเป็นระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัครบก ำหนดช ำระคำ่บริกำร 

3.1. ในกรณีท่ีผู้ใช้บริกำรช ำระคำ่บริกำรหลงัวนัครบก ำหนดช ำระคำ่บริกำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรระงบักำร
ให้บริกำรชัว่ครำว และยกเลกิรำยกำรสง่เสริมกำรขำยตำ่งๆ เช่น สว่นลดอตัรำคำ่บริกำรแพ็กเกจ FINN MOBILE 
เป็นต้น และอำจท ำกำรปิดสญัญำณบริกำรตำมรำยละเอยีดด้ำนลำ่ง โดยไมต้่องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 

4. อตัรำคำ่บริกำรแพ็กเกจ FINN MOBILE (ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%) ตำมรำยละเอียดเง่ือนไขดงันี ้
4.1. ส ำหรับผู้ใช้บริกำรระบบจดทะเบยีนแบบรำยเดือน 

4.1.1. แพ็กเกจ ‘XS’ ได้รับสทิธิพิเศษในแตล่ะ รอบบิล 
• คำ่บริกำร 299 บำท ตอ่เดือน  
• โทรฟรีทกุเครือขำ่ยจ ำนวน 100 นำที ตอ่เดือน 
• ใช้บริกำรข้อมลูที่ควำมเร็วสงูสดุ 100 Mbps เป็นจ ำนวน 1.5 GB 
• ใช้บริกำรข้อมลูได้ไมจ่ ำกดัทีค่วำมเร็ว 256 kbps 
• สง่ข้อควำม SMS ได้ไมจ่ ำกดั 

4.1.2. แพ็กเกจ ‘S’ ได้รับสทิธิพิเศษในแตล่ะ รอบบิล 
• คำ่บริกำร 399 บำท ตอ่รอบเดือน 
• โทรฟรีทกุเครือขำ่ยจ ำนวน 150 นำที ตอ่เดือน 
• ใช้บริกำรข้อมลูที่ควำมเร็วสงูสดุ 100 Mbps เป็นจ ำนวน 5 GB 
• ใช้บริกำรข้อมลูได้ไมจ่ ำกดัทีค่วำมเร็ว 256 kbps 
• สง่ข้อควำม SMS ได้ไมจ่ ำกดั 

4.1.3. แพ็กเกจ ‘M’ ได้รับสทิธิพิเศษในแตล่ะ รอบบิล 
• คำ่บริกำร 499 บำท ตอ่เดือน 
• โทรฟรีทกุเครือขำ่ยจ ำนวน 200 นำที ตอ่เดือน 
• ใช้บริกำรข้อมลูที่ควำมเร็วสงูสดุ 100 Mbps เป็นจ ำนวน 10 GB 
• ใช้บริกำรข้อมลูได้ไมจ่ ำกดัทีค่วำมเร็ว 256 kbps 
• สง่ข้อควำม SMS ได้ไมจ่ ำกดั 



4.1.4. แพ็กเกจ ‘L’ ได้รับสทิธิพิเศษในแตล่ะ รอบบิล 
• คำ่บริกำร 699 บำท ตอ่เดือน 
• โทรฟรีทกุเครือขำ่ยจ ำนวน 300 นำที ตอ่เดือน 
• ใช้บริกำรรับสง่ข้อมลูที่ควำมเร็วสงูสดุ 100 Mbps เป็นจ ำนวน 20 GB 
• ใช้บริกำรข้อมลูได้ไมจ่ ำกดัทีค่วำมเร็ว 256 kbps 
• สง่ข้อควำม SMS ได้ไมจ่ ำกดั 

4.1.5. แพ็กเกจ ‘XL’ ได้รับสทิธิพิเศษในแตล่ะ รอบบิล 
• คำ่บริกำร 899 บำท ตอ่เดือน 
• โทรฟรีทกุเครือขำ่ยจ ำนวน 400 นำที ตอ่เดือน 
• ใช้บริกำรข้อมลูทีค่วำมเร็วสงูสดุ 100 Mbps เป็นจ ำนวน 30 GB 
• ใช้บริกำรข้อมลูได้ไมจ่ ำกดัทีค่วำมเร็ว 256 kbps 
• สง่ข้อควำม SMS ได้ไมจ่ ำกดั 

4.1.6. แพ็กเกจ ‘XXL’ ได้รับสทิธิพิเศษในแตล่ะ รอบบิล 
• คำ่บริกำร 1099 บำท ตอ่เดือน 
• โทรฟรีทกุเครือขำ่ยจ ำนวน 600 นำที ตอ่เดือน 
• ใช้บริกำรข้อมลูทีค่วำมเร็วสงูสดุ 100 Mbps เป็นจ ำนวน 40 GB 
• ใช้บริกำรข้อมลูได้ไมจ่ ำกดัทีค่วำมเร็ว 256 kbps 
• สง่ข้อควำม SMS ได้ไมจ่ ำกดั 

4.1.7. แพ็กเกจ ‘Unlimited’ ได้รับสทิธิพิเศษในแตล่ะ รอบบิล 
• คำ่บริกำร 1,999 บำท ตอ่เดือน 
• โทรฟรีทกุเครือขำ่ยไมจ่ ำกดันำที ตอ่เดือน 
• ใช้บริกำรข้อมลูทีค่วำมเร็วสงูสดุ 100 Mbps ได้ไมจ่ ำกดั 
• สง่ข้อควำม SMS ได้ไมจ่ ำกดั 

4.2. ผู้ใช้บริกำรจะได้รับสทิธิพิเศษในกำรใช้ Line Messenger, Line calls, Line VDO Chat  และสำมำรถรับชม LINE TV 
ในประเทศฟรีโดยไมต่ดัปริมำณกำรใช้งำนและคิดคำ่บริกำรในแพก็เกจ ทัง้นีไ้มร่วมถึงกำรใช้บริกำรในตำ่งประเทศ 

4.3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปลีย่นรำยละเอียดแพก็เกจโปรโมชัน่ และ/หรือสว่นลดตำ่งๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม 
4.4. อตัรำคำ่โทรสว่นเกินคดิคำ่บริกำรนำทีละ 0.99 บำท (ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่) 
4.5. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถซือ้แพก็เกจเสริม (Topping) กำรใช้ข้อมลู ดงันี ้

• Topping ครัง้ละ 120 บำท – สำมำรถใช้บริกำรข้อมลูที่ควำมเร็วสงูสดุ 100 Mbps เป็นจ ำนวน 1 GB 
จนกวำ่จะหมดรอบบิล 

4.6. ไมม่ีบริกำร MMS ส ำหรับแพ็กเกจ FINN MOBILE 



4.7. ผู้ใช้บริกำร FINN MOBILE ไมส่ำมำรถสมคัรใช้งำนบริกำรเสริมประเภท SMS/USSD ที่สมคัรรับขำ่วสำร ควำม
บนัเทิงและสว่นลดตำ่งๆ รวมทัง้ไมส่ำมำรถใช้บริกำร SMS/USSD เพื่อกำรโหวต หรือบริจำคเพื่อกำรกศุลได้ 

4.8. กรณีผู้ใช้บริกำรแนะน ำให้ผู้อื่นสมคัรเข้ำใช้บริกำร FINN MOBILE ด้วยกำรสง่รหสัที่ได้รับจำกแอพพลเิคชัน่ FINN 
MOBILE จำกเคร่ืองโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของผู้ใช้บริกำร หรือผำ่นช่องทำงที่ก ำหนดบนเว็บไซต์ FINN MOBILE เพื่อให้
ผู้สมคัรใหมใ่ช้ประกอบกบักำรสมคัรบริกำร FINN MOBILE ทัง้ผู้ใช้บริกำรและผู้สมคัรใหมจ่ะได้รับสว่นลดพิเศษคำ่ใช้
บริกำรรำยเดือนเป็นจ ำนวน 10 บำทตอ่กำรสมคัรใช้บริกำร โดยจะรับสทิธิได้ในรอบบิลถดัไป และสทิธิในกำรได้รับ
สว่นลดจะสิน้สดุลงเมื่อผู้สมคัร ถกูระงบับริกำรชัว่ครำว หรือท ำกำรยกเลิกกำรใช้บริกำร FINN MOBILE ทัง้นี ้
ผู้ใช้บริกำรจะได้รับสทิธิสงูสดุเทำ่กบัคำ่บริกำรรำยเดือนในแพ็กเกจที่ใช้งำนอยูเ่ทำ่นัน้ และไมส่ำมำรถเปลีย่นเป็นเงิน
สด น ำไปใช้เป็นสว่นลดในรอบบิลถดัไป หรือน ำไปเป็นสว่นลดของผู้อื่นได้  

5. จ ำนวนสทิธ์กำรโทรไมร่วมคำ่บริกำรเลขหมำยพเิศษ โดยไมส่ำมำรถยกไปใช้ในรอบบิลถดัไปได้ และไมส่ำมำรถแลกหรือ
ขอคืนเป็นเงินได้ 

6. ส ำหรับผู้ใช้บริกำรท่ีสมคัรหรือยกเลกิรำยกำรสง่เสริมกำรขำยนีร้ะหวำ่งรอบบิล บริษัทฯ จะเรียกเก็บคำ่บริกำรเหมำจำ่ย 
และคำ่บริกำรสว่นเกินตำมอตัรำค่ำบริกำรของรำยกำรสง่เสริมกำรขำยนี ้

7. บริษัทฯ จะเร่ิมนบัรอบบิลทนัทีเมือ่กำรสง่ซมิเป็นอนัเสร็จสมบรูณ์แล้ว 
8. รำยกำรสง่เสริมกำรขำย FINN MOBILE จ ำกดักำรมีและถือครองได้ไมเ่กิน 5 เลขหมำยตอ่ 1 คน/ บตัรประจ ำตวั

ประชำชน 
8.1. ผู้ใช้บริกำรจะได้รับซิมกำร์ดน ำเข้ำจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดย บริษัท ดีแท็ค ไตรเน็ต จ ำกดั ที่อยู ่319 

อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนนพญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 (ส ำนกังำนใหญ่) 
จ ำนวน 1 ชิน้ตอ่ 1 เลขหมำย (ฟรี) 

8.2. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดตอ่ท ำเร่ืองขอซิมกำร์ดใหมไ่ด้ในกรณีที่มีกำรสญูหำยหรือช ำรุด โดยติดตอ่ผำ่น FINN MOBILE 
Application หรือตดิตอ่สอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ 02 202 8585 (ฟรี) 

8.3. ผู้ใช้บริกำรจะต้องท ำกำรยืนยนัตวัตนผำ่นเว็บ finnmobile.io/activate เมื่อได้รับซมิกำร์ดใหม ่
9. กำรให้บริกำร internet ของ FINN MOBILE เป็นกำรให้บริกำรเสริมรับสง่ข้อมลูด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผู้

ให้บริกำรน ำมำให้บริกำรภำยใต้กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำรในโครงขำ่ย ซึง่อำจมีข้อจ ำกดัในบำงสถำนท่ี 
บำงชว่งเวลำ โดยควำมเร็วกำรใช้งำนบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีกำรให้บริกำร จ ำนวนผู้ ใช้บริกำร อปุกรณ์กำร
เช่ือมตอ่ และกำรตัง้คำ่ของเคร่ืองอปุกรณ์ ซึง่มีควำมหมำยวำ่ในกำรใช้บริกำรในแตล่ะครัง้มิได้เป็นกำรให้บริกำรด้วย
ควำมเร็วสงูสดุอยำ่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ กำรเคลือ่นท่ีของอปุกรณ์กำรเช่ือมตอ่ ในระหวำ่งกำรใช้บริกำร อำจมีผลตอ่กำรรับสง่
ข้อมลูชัว่ครำว และกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีในกำรรับสง่ข้อมลูได้ ซึง่ผู้ใช้บริกำรควรศกึษำข้อมลูรำยละเอียดกำรใช้
บริกำรให้ครบถ้วน 

10. บริกำร FINN MOBILE เป็นกำรให้บริกำรส ำหรับกำรใช้งำนสว่นบคุคลตำมปกตเิทำ่นัน้ ไมส่ำมำรถน ำไปใช้ในเชิงพำณิชย์ 
เช่นน ำไปให้บริกำรในร้ำนอินเทอร์เน็ต หรือ ร้ำนเกมส์ หรือขำยตอ่ หรือให้เช่ำช่วงกำรใช้งำนท่ีแสวงหำก ำไร กำรใช้งำน
แบบคอลเซ็นเตอร์ หรือใช้เป็นคูส่ำย หรือ มีกำรใช้งำนรับสง่ข้อมลูปริมำณมำกที่อำจสง่ผลกระทบตอ่ผู้ใช้บริกำรรำยอื่น 



เช่นกำรใช้งำนบิททอร์เรนต์ หรือใช้งำนกบัเคร่ืองหรืออปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ต้องมีกำรเช่ือมตอ่ข้อมลูปริมำณมำก
ตลอดเวลำ หำกบริษัทฯ ตรวจพบกำรใช้งำน บิททอร์เรนต์ จะด ำเนินกำรระงบักำรใช้งำน บิททอร์เรนต์ โดยอตัโนมตัิ 

11. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบหรือมข้ีอสนันิษฐำนวำ่ผู้ใช้บริกำรมีกำรดำวน์โหลด และ/หรือ อพัโหลดไฟล์ขนำดใหญ่ หรือ กำร
ใช้งำนใดๆ ที่มีกำรรับสง่ข้อมลูในปริมำณสงูมำกอยำ่งตอ่เนื่อง ในลกัษณะไมเ่ป็นปกติดงัเช่นบคุคลทัว่ไปพงึใช้งำน หรือ
ผู้ใช้บริกำรมีพฤตกิรรมกำรใช้งำนท่ีมีผลตอ่กำรใช้บริกำรหรือเกิดควำมไมเ่ป็นธรรม ก่อหรืออำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำย 
หรือกระทบ หรืออำจจะกระทบตอ่กำรใช้บริกำรผู้ใช้บริกำรรำยอื่น และ/หรือตอ่เครือขำ่ย หรือกำรให้บริกำรโดยรวมของ
บริษัท บริษัทมีสทิธิในกำรจดักำรบริหำรเครือขำ่ยตำมควำมเหมำะสมเพื่อรักษำมำตรฐำนคณุภำพของบริกำร และเพื่อ
ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรโดยรวมสำมำรถใช้งำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยบริษัทสำมำรถเปลีย่นแปลงแพ็กเกจ หรือท ำกำร
จ ำกดัปริมำณกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำรและควำมเร็วของโมบำยอนิเตอร์เน็ตตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีก้ำรลดควำมเร็ว
อำจลดต ำ่กวำ่ที่ระบใุนแพ็กเกจ 

12. ผู้ให้บริกำรไมส่นบัสนนุหรือมีสว่นร่วมในกำรให้ผู้ใช้บริกำรใช้ประโยชน์จำกบริกำร FINN MOBILE อนัเข้ำขำ่ยละเมดิตอ่
กฎหมำย หรือเง่ือนไขกำรให้บริกำรในทกุรูปแบบ หำกตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ ร้องเรียน ผู้ให้บริกำรขอสงวนสทิธ์ิ
ในกำรยตุิกำรใช้บริกำรท่ีเป็นกำรกระท ำละเมดิดงักลำ่วทนัทีโดยไมต้่องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 

13. อตัรำคำ่บริกำรดงักลำ่วข้ำงต้นเฉพำะกำรใช้งำนภำยในประเทศเทำ่นัน้ ไมร่วมคำ่บริกำรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศ (IDD) 
คำ่บริกำรข้ำมแดนอตัโนมตัิ (Roaming)  บริกำร audio text บริกำรเลขหมำยพิเศษ คำ่บริกำรเสริมอื่นๆ คำ่ธรรมเนียม
ตำ่ง ๆ  คำ่เปลีย่นแพก็เกจ  คำ่บริกำรดำวน์โหลดผำ่นผู้ให้บริกำรแตล่ะรำย หำกผู้ใช้บริกำรต้องกำรสมคัรใช้บริกำรเสริม 
หรือบริกำรดำวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องศกึษำเง่ือนไขกำรใช้บริกำรของผู้ให้บริกำรแตล่ะรำยให้ชดัเจนก่อนใช้บริกำร  

14. อตัรำคำ่บริกำรดงักลำ่วข้ำงต้นไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 
15. ผู้ใช้บริกำรปัจจบุนัท่ีต้องกำรสมคัรรำยกำรสง่เสริมกำรขำยนีจ้ะต้องมีสถำนะปกติ ไมอ่ยูใ่นสถำนะระงบักำรใช้บริกำร

ชัว่ครำว 
16. ผู้ใช้บริกำรควรศกึษำข้อก ำหนด เง่ือนไขกำรใช้บริกำร อตัรำคำ่บริกำร วิธีกำรตัง้คำ่กำรใช้งำน พืน้ที่กำรให้บริกำร เพื่อ

ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร ทัง้นีค้วำมเร็วของกำรใช้งำนผำ่นกำรเช่ือมตอ่ระบบบริกำร FINN MOBILE internet ขึน้อยู่
กบัช่วงระยะเวลำของกำรใช้งำน ควำมหนำแนน่ของผู้ใช้บริกำร รวมถึงคณุภำพในกำรรับ-สง่สญัญำณของอปุกรณ์ของ
ผู้ใช้บริกำร และในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำรใช้บริกำร data roaming อตัรำคำ่บริกำรจะขึน้อยูก่บัผู้ให้บริกำรของประทศ
ปลำยทำงนัน้ๆ 

17. SMS ที่เป็นภำษำไทยหรือที่มีทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษรวม 70 ตวัอกัษร คิดเป็น 1 ข้อควำม SMS ภำษำองักฤษ 160 
ตวัอกัษรคิดเป็น 1 ข้อควำม ซึง่ในกรณีข้อควำมตอ่เนื่องทีม่ีจ ำนวนเกินกวำ่ที่ก ำหนดดงักลำ่ว จ ำนวนข้อควำมที่เกินจะถกู
คิดคำ่บริกำรเป็นข้อควำมใหม ่ โดยผู้ รับปลำยทำงอำจได้รับข้อควำมรวมกนัในครำวเดยีวกนั หรือได้รับข้อควำมแยกกนั
ตำมจ ำนวนครัง้ที่สง่ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของเคร่ืองโทรศพัท์เคลือ่นท่ีปลำยทำง กำรนบัจ ำนวนตวัอกัษรในกรณีที่
มีเคร่ืองหมำยหรือสญัลกัษณ์อื่นใด จะท ำให้กำรค ำนวณจ ำนวนตวัอกัษรตอ่ข้อควำมจะมีควำมแตกตำ่งกนัซึง่เป็นไปตำม
ข้อจ ำกดัทำงเทคนคิของระบบ 



18. แพ็กเกจ/รำยกำรสง่เสริมกำรขำยนีอ้ยูภ่ำยใต้เง่ือนไขกำรให้บริกำรที่ผู้ให้บริกำรก ำหนด ผู้ใช้บริกำรสำมำรถศกึษำข้อมลู
เพิม่เติมก่อนเลอืกใช้บริกำรได้ที ่ finnmobile.io ทัง้นี ้ ผู้ให้บริกำรขอสงวนสทิธ์ิในกำรยกเลกิ และ/หรือเปลีย่นแปลง
รำยละเอียดเง่ือนไขได้ตำมที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทรำบหำกมีกำรเปลีย่นแปลง 

19. สทิธิพิเศษส ำหรับแพก็เกจนีจ้ ำกดัเฉพำะกำรตดิตอ่สือ่สำรสว่นบคุคลเทำ่นัน้ และห้ำมน ำไปใช้ในธุรกิจเพื่อกำรแสวงหำ
ก ำไรในรูปแบบตำ่ง ๆ ที่ขดัตอ่กฎหมำย และรวมถึงกำรน ำไปใช้เพื่อให้บริกำร Voice over IP (VoIP) ตำ่ง ๆ หำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงวำ่มีกำรน ำไปแสวงหำผลประโยชน์ทำงธุรกิจ หรือกำรติดตอ่สือ่สำรกบับคุคลภำยนอกในเชิงกำรค้ำ หรือเข้ำสู่
บริกำรอินเตอร์เน็ตซึง่มีลกัษณะที่ขดัตอ่กฎหมำย หรือขดัตอ่ควำมสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีตอ่ประชำชน ผู้
ให้บริกำรขอสงวนสทิธ์ิในกำรระงบัหรือยกเลกิกำรให้บริกำร และยกเลกิสทิธ์ิพิเศษตำมรำยกำรสง่เสริมกำรขำยนี ้ โดยผู้
ให้บริกำรจะเรียกเก็บคำ่ใช้บริกำรในอตัรำปกติตำมจ ำนวนกำรใช้งำน 

20. เมื่อผู้ใช้บริกำรตกลงเลอืกใช้แพ็กเกจ FINN MOBILE ผู้ใช้บริกำรยอมรับและเข้ำใจเป็นอยำ่งดีวำ่บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี
นีใ้ห้บริกำรโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั  

21. ผู้ใช้บริกำร FINN MOBILE ตกลงยอมรับควำมผกูพนัตำมสญัญำกำรใช้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่ท ำขึน้ระหวำ่ง
ผู้ใช้บริกำรและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั 

22. ผู้ใช้บริกำร FINN MOBILE ตกลงยอมรับที่จะช ำระคำ่บริกำรตำมช่องทำงกำรช ำระเงินแบบดจิิทลัที่บริษัทฯ จดัเตรียมไว้
ได้แก่ กำรช ำระเงินผำ่น Credit/Debit card, Rabbit Line Pay, Internet/Mobile Banking  

23. ผู้ใช้บริกำร FINN MOBILE สำมำรถศกึษำ ตรวจสอบ หรือบริหำรจดักำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ด้วยตนเองผำ่น FINN 
MOBILE Application หรือติดตอ่สอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ 02 202 8585 (ฟรี) 

24. ให้บริกำรโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั 319 อำคำรจตัรัุสจำมจรีุ ชัน้ 41 ถนนพญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 เลขที่ประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105549034548 

 

 

 


