เงือนไขการใช้บริการ FINN MOBILE
1. สําหรับผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีระบบจดทะเบียนรายเดือนรายใหม่และรายปัจจุบนั ประเภทบุคคลธรรมดา และ
ผูใ้ ช้บริการเปลียนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม สามารถสมัครบริการ FINN MOBILE นี ได้ตงแต่
ั วนั นีเป็ นต้นไป หรือจนกว่าจะมี
การเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน
2. บริการ FINN MOBILE เป็ นบริการในรูปแบบดิจิทลั ทีผูใ้ ช้บริการสามารถเลือกซือแพ็กเกจได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง โดย
ผูใ้ ช้บริการจะต้องทําการลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ทีเว็บไซต์ finnmobile.io
3. เมือผูใ้ ช้บริการเลือกแพ็กเกจแล้ว จะต้องชําระค่าบริการในครังแรกทันทีทีได้รบั การแจ้งยอดค่าบริการสําหรับการใช้งาน
ในครังแรก ส่วนค่าบริการในเดือนถัดไปผูใ้ ห้บริการจะแจ้งรายการการใช้บริการ และยอดค่าบริการในแต่ละรอบการใช้
บริการให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันครบกําหนดชําระค่าบริการ
3.1. ในกรณีทีผูใ้ ช้บริการชําระค่าบริการหลังวันครบกําหนดชําระค่าบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการ
ให้บริการชัวคราว และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น ส่วนลดอัตราค่าบริการแพ็กเกจ FINN MOBILE
เป็ นต้น และอาจทําการปิ ดสัญญาณบริการตามรายละเอียดด้านล่าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. อัตราค่าบริการแพ็กเกจ FINN MOBILE (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม 7%) ตามรายละเอียดเงือนไขดังนี
4.1. สําหรับผูใ้ ช้บริการระบบจดทะเบียนแบบรายเดือน
 แพ็กเกจ ‘FINN LITE’ ได้รบั สิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล

ค่าบริการ 399 บาท ต่อรอบเดือน

โทรฟรีทกุ เครือข่ายจํานวน 0 นาที ต่อเดือน

ใช้บริการข้อมูลทีความเร็วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจํานวน 5 GB

ใช้บริการข้อมูลได้ไม่จาํ กัดทีความเร็ว 10 Mbps

ส่งข้อความ SMS ได้ไม่จาํ กัด
 แพ็กเกจ ‘FINN MAX’ ได้รบั สิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล

ค่าบริการ 1099 บาท ต่อเดือน

โทรฟรีทกุ เครือข่ายจํานวน 300 นาที ต่อเดือน

ใช้บริการข้อมูลทีความเร็วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจํานวน 80 GB

ใช้บริการข้อมูลได้ไม่จาํ กัดทีความเร็ว 10 Mbps

ส่งข้อความ SMS ได้ไม่จาํ กัด
 แพ็กเกจ ‘Unlimited’ ได้รบั สิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล

ค่าบริการ 1,999 บาท ต่อเดือน

โทรฟรีทกุ เครือข่ายไม่จาํ กัดนาที ต่อเดือน

ใช้บริการข้อมูลทีความเร็วสูงสุด 100 Mbps ได้ไม่จาํ กัด

ส่งข้อความ SMS ได้ไม่จาํ กัด

Sensitivity: Internal

4.2. ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั สิทธิพิเศษในการใช้ Line Messenger, Line calls, Line VDO Chat และสามารถรับชม LINE TV
ในประเทศฟรีโดยไม่ตดั ปริมาณการใช้งานและคิดค่าบริการในแพ็กเกจ ทังนีไม่รวมถึงการใช้บริการในต่างประเทศ
4.3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนรายละเอียดแพ็กเกจโปรโมชัน และ/หรือส่วนลดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
4.4. อัตราค่าโทรส่วนเกินคิดค่าบริการนาทีละ 0.99 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
4.5. ผูใ้ ช้บริการสามารถซือแพ็กเกจเสริม (Topping) การใช้ขอ้ มูล ดังนี

Topping ครังละ 120 บาท – สามารถใช้บริการข้อมูลทีความเร็วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจํานวน 1 GB
จนกว่าจะหมดรอบบิล
4.6. ไม่มีบริการ MMS สําหรับแพ็กเกจ FINN MOBILE
4.7. ประเภทบริการทีผูใ้ ช้งาน FINN MOBILE ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนี
 ไม่สามารถสมัครใช้งานบริการเสริมประเภท SMS/USSD ทีสมัครรับข่าวสาร ความบันเทิงและส่วนลดต่างๆ
 ไม่สามารถใช้บริการ SMS/USSD เพือการโหวต หรือบริจาคเพือการกุศลได้
 ไม่สามารถใช้บริการเลขหมายส่วนทีมีการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารหรือบริการอืนๆ เพิมเติม ดังเช่นเลข
หมายประเภท 1900XXX XXX
4.8. กรณีผใู้ ช้บริการแนะนําให้ผอู้ ืนสมัครเข้าใช้บริการ FINN MOBILE ด้วยการส่งรหัสทีได้รบั จากแอพพลิเคชัน FINN
MOBILE จากเครืองโทรศัพท์เคลือนทีของผูใ้ ช้บริการ หรือผ่านช่องทางทีกําหนดบนเว็บไซต์ FINN MOBILE เพือให้
ผูส้ มัครใหม่ใช้ประกอบกับการสมัครบริการ FINN MOBILE ทังผูใ้ ช้บริการและผูส้ มัครใหม่จะได้รบั ส่วนลดพิเศษค่าใช้
บริการรายเดือนเป็ นจํานวน บาทต่อการสมัครใช้บริการ โดยจะรับสิทธิได้ในรอบบิลถัดไป และสิทธิในการได้รบั
ส่วนลดจะสินสุดลงเมือผูส้ มัคร ถูกระงับบริการชัวคราว หรือทําการยกเลิกการใช้บริการ FINN MOBILE ทังนี
ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั สิทธิสงู สุดเท่ากับค่าบริการรายเดือนในแพ็กเกจทีใช้งานอยู่เท่านัน และไม่สามารถเปลียนเป็ นเงิน
สด นําไปใช้เป็ นส่วนลดในรอบบิลถัดไป หรือนําไปเป็ นส่วนลดของผูอ้ ืนได้
5. จํานวนสิทธ์การโทรไม่รวมค่าบริการเลขหมายพิเศษ โดยไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือ
ขอคืนเป็ นเงินได้
6. สําหรับผูใ้ ช้บริการทีสมัครหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนีระหว่างรอบบิล บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการเหมาจ่าย
และค่าบริการส่วนเกินตามอัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายนี
7. บริษัทฯ จะเริมนับรอบบิลทันทีเมือการส่งซิมเป็ นอันเสร็จสมบูรณ์แล้ว
8. รายการส่งเสริมการขาย FINN MOBILE จํากัดการมีและถือครองได้ไม่เกิน 5 เลขหมายต่อ 1 คน/ บัตรประจําตัว
ประชาชน
8.1. ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั ซิมการ์ดนําเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย บริษัท ดีแท็ค ไตรเน็ต จํากัด ทีอยู่
อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
(สํานักงานใหญ่)
จํานวน 1 ชินต่อ 1 เลขหมาย (ฟรี)
8.2. ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อทําเรืองขอซิมการ์ดใหม่ได้ในกรณีทีมีการสูญหายหรือชํารุด โดยติดต่อผ่าน FINN MOBILE
Application หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที
(ฟรี)

Sensitivity: Internal

8.3. ผูใ้ ช้บริการจะต้องทําการยืนยันตัวตนผ่านเว็บ finnmobile.io/activate เมือได้รบั ซิมการ์ดใหม่
9. การให้บริการ internet ของ FINN MOBILE เป็ นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ทีผู้
ให้บริการนํามาให้บริการภายใต้การอํานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการในโครงข่าย ซึงอาจมีขอ้ จํากัดในบางสถานที
บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึนอยู่กบั พืนทีการให้บริการ จํานวนผูใ้ ช้บริการ อุปกรณ์การ
เชือมต่อ และการตังค่าของเครืองอุปกรณ์ ซึงมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครังมิได้เป็ นการให้บริการด้วย
ความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนือง อีกทัง การเคลือนทีของอุปกรณ์การเชือมต่อ ในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่ง
ข้อมูลชัวคราว และการเปลียนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึงผูใ้ ช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้
บริการให้ครบถ้วน
10. บริการ FINN MOBILE เป็ นการให้บริการสําหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านัน ไม่สามารถนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์
เช่นนําไปให้บริการในร้านอินเทอร์เน็ต หรือ ร้านเกมส์ หรือขายต่อ หรือให้เช่าช่วงการใช้งานทีแสวงหากําไร การใช้งาน
แบบคอลเซ็นเตอร์ หรือใช้เป็ นคู่สาย หรือ มีการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากทีอาจส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริการรายอืน
เช่นการใช้งานบิททอร์เรนต์ หรือใช้งานกับเครืองหรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทีต้องมีการเชือมต่อข้อมูลปริมาณมาก
ตลอดเวลา หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งาน บิททอร์เรนต์ จะดําเนินการระงับการใช้งาน บิททอร์เรนต์ โดยอัตโนมัติ
11. ในกรณีทีบริษัทตรวจพบหรือมีขอ้ สันนิษฐานว่าผูใ้ ช้บริการมีการดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือ การ
ใช้งานใดๆ ทีมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนือง ในลักษณะไม่เป็ นปกติดงั เช่นบุคคลทัวไปพึงใช้งาน หรือ
ผูใ้ ช้บริการมีพฤติกรรมการใช้งานทีมีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือกระทบ หรืออาจจะกระทบต่อการใช้บริการผูใ้ ช้บริการรายอืน และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของ
บริษัท บริษัทมีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพือ
ช่วยให้ผใู้ ช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทสามารถเปลียนแปลงแพ็กเกจ หรือทําการ
จํากัดปริมาณการใช้งานของผูใ้ ช้บริการและความเร็วของโมบายอินเตอร์เน็ตตามความเหมาะสม ทังนีการลดความเร็ว
อาจลดตํากว่าทีระบุในแพ็กเกจ
12. ผูใ้ ห้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผใู้ ช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการ FINN MOBILE อันเข้าข่ายละเมิดต่อ
กฎหมาย หรือเงือนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผรู้ อ้ งเรียน ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิ
ในการยุติการใช้บริการทีเป็ นการกระทําละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านัน ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD)
ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (Roaming) บริการ audio text บริการเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมอืนๆ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเปลียนแพ็กเกจ ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผูใ้ ห้บริการแต่ละราย หากผูใ้ ช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม
หรือบริการดาวน์โหลดอืน ๆ ผูใ้ ช้ตอ้ งศึกษาเงือนไขการใช้บริการของผูใ้ ห้บริการแต่ละรายให้ชดั เจนก่อนใช้บริการ
14. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม 7%
15. ผูใ้ ช้บริการปัจจุบนั ทีต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนีจะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยูใ่ นสถานะระงับการใช้บริการ
ชัวคราว
16. ผูใ้ ช้บริการควรศึกษาข้อกําหนด เงือนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตังค่าการใช้งาน พืนทีการให้บริการ เพือ
ความสะดวกในการใช้บริการ ทังนีความเร็วของการใช้งานผ่านการเชือมต่อระบบบริการ FINN MOBILE internet ขึนอยู่

Sensitivity: Internal

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

Sensitivity: Internal

กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผูใ้ ช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของ
ผูใ้ ช้บริการ และในกรณีทีผูใ้ ช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming อัตราค่าบริการจะขึนอยู่กบั ผูใ้ ห้บริการของประทศ
ปลายทางนันๆ
SMS ทีเป็ นภาษาไทยหรือทีมีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั
งกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็ น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160
ตัวอักษรคิดเป็ น 1 ข้อความ ซึงในกรณีขอ้ ความต่อเนืองทีมีจาํ นวนเกินกว่าทีกําหนดดังกล่าว จํานวนข้อความทีเกินจะถูก
คิดค่าบริการเป็ นข้อความใหม่ โดยผูร้ บั ปลายทางอาจได้รบั ข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รบั ข้อความแยกกัน
ตามจํานวนครังทีส่ง ทังนีขึนอยูก่ บั ความสามารถของเครืองโทรศัพท์เคลือนทีปลายทาง การนับจํานวนตัวอักษรในกรณีที
มีเครืองหมายหรือสัญลักษณ์อืนใด จะทําให้การคํานวณจํานวนตัวอักษรต่อข้อความจะมีความแตกต่างกันซึงเป็ นไปตาม
ข้อจํากัดทางเทคนิคของระบบ
แพ็กเกจ/รายการส่งเสริมการขายนีอยู่ภายใต้เงือนไขการให้บริการทีผูใ้ ห้บริการกําหนด ผูใ้ ช้บริการสามารถศึกษาข้อมูล
เพิมเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที finnmobile.io ทังนี ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก และ/หรือเปลียนแปลง
รายละเอียดเงือนไขได้ตามทีเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลียนแปลง
สิทธิพิเศษสําหรับแพ็กเกจนีจํากัดเฉพาะการติดต่อสือสารส่วนบุคคลเท่านัน และห้ามนําไปใช้ในธุรกิจเพือการแสวงหา
กําไรในรูปแบบต่าง ๆ ทีขัดต่อกฎหมาย และรวมถึงการนําไปใช้เพือให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการนําไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสือสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่
บริการอินเตอร์เน็ตซึงมีลกั ษณะทีขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้
ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี โดยผู้
ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจํานวนการใช้งาน
เมือผูใ้ ช้บริการตกลงเลือกใช้แพ็กเกจ FINN MOBILE ผูใ้ ช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็ นอย่างดีวา่ บริการโทรศัพท์เคลือนที
นีให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
ผูใ้ ช้บริการ FINN MOBILE ตกลงยอมรับความผูกพันตามสัญญาการใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีทีทําขึนระหว่าง
ผูใ้ ช้บริการและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
ผูใ้ ช้บริการ FINN MOBILE ตกลงยอมรับทีจะชําระค่าบริการตามช่องทางการชําระเงินแบบดิจิทลั ทีบริษัทฯ จัดเตรียมไว้
ได้แก่ การชําระเงินผ่าน Credit/Debit card, Rabbit Line Pay, Internet/Mobile Banking
ผูใ้ ช้บริการ FINN MOBILE สามารถศึกษา ตรวจสอบ หรือบริหารจัดการอืนๆ ทีเกียวข้องได้ดว้ ยตนเองผ่าน FINN
MOBILE Application หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที
(ฟรี)
ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
เลขทีประจําตัวผูเ้ สียภาษี

