เงื่อนไขการใช้ บริการ LINE MOBILE
1. สำหรับผู้ใช้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ระบบจดทะเบียนรำยเดือนรำยใหม่และรำยปั จจุบนั ประเภทบุคคลธรรมดำ และ
ผู้ใช้ บริ กำรเปลีย่ นเครื อข่ำยใช้ เบอร์ เดิม สำมำรถสมัครบริ กำร LINE MOBILE นี ้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้เป็ นต้ นไป หรื อจนกว่ำจะมี
กำรเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่ำงอื่น
2. บริ กำร LINE MOBILE เป็ นบริ กำรในรูปแบบดิจิทลั ที่ผ้ ใู ช้ บริกำรสำมำรถเลือกซื ้อแพ็กเกจได้ อย่ำงสะดวกด้ วยตนเอง โดย
ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องทำกำรลงทะเบียน ผ่ำนระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ th.linemobile.com
3. เมื่อผู้ใช้ บริ กำรเลือกแพ็กเกจแล้ ว จะต้ องชำระค่ำบริ กำรในครัง้ แรกทันทีที่ได้ รับกำรแจ้ งยอดค่ำบริกำรสำหรับกำรใช้ งำน
ในครัง้ แรก ส่วนค่ำบริกำรในเดือนถัดไปผู้ให้ บริ กำรจะแจ้ งรำยกำรกำรใช้ บริ กำร และยอดค่ำบริ กำรในแต่ละรอบกำรใช้
บริ กำรให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรทรำบล่วงหน้ ำเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันครบกำหนดชำระค่ำบริ กำร
3.1. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริกำรชำระค่ำบริ กำรหลังวันครบกำหนดชำระค่ำบริกำร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกรำยกำร
ส่งเสริ มกำรขำยต่ำงๆ เช่น ส่วนลดอัตรำค่ำบริ กำรแพ็กเกจ LINE MOBILE เป็ นต้ น โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
4. อัตรำค่ำบริ กำรแพ็กเกจ LINE MOBILE (ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ 7%) ตำมรำยละเอียดเงื่อนไขดังนี ้
4.1. สำหรับผู้ใช้ บริ กำรระบบจดทะเบียนแบบรำยเดือน
4.1.1. แพ็กเกจ ‘XS’ ได้ รับสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล
•
ค่ำบริ กำร 299 บำท ต่อเดือน
•
โทรฟรี ทกุ เครื อข่ำยจำนวน 100 นำที ต่อเดือน
•
ใช้ บริ กำรข้ อมูลที่ควำมเร็ วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจำนวน 1.5 GB
•
ใช้ บริ กำรข้ อมูลได้ ไม่จำกัดทีค่ วำมเร็ ว 256 kbps
•
ส่งข้ อควำม SMS ได้ ไม่จำกัด
4.1.2. แพ็กเกจ ‘S’ ได้ รับสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล
•
ค่ำบริ กำร 399 บำท ต่อรอบเดือน
•
โทรฟรี ทกุ เครื อข่ำยจำนวน 150 นำที ต่อเดือน
•
ใช้ บริ กำรข้ อมูลที่ควำมเร็ วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจำนวน 5 GB
•
ใช้ บริ กำรข้ อมูลได้ ไม่จำกัดทีค่ วำมเร็ ว 256 kbps
•
ส่งข้ อควำม SMS ได้ ไม่จำกัด
4.1.3. แพ็กเกจ ‘M’ ได้ รับสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล
•
ค่ำบริ กำร 499 บำท ต่อเดือน
•
โทรฟรี ทกุ เครื อข่ำยจำนวน 200 นำที ต่อเดือน
•
ใช้ บริ กำรข้ อมูลที่ควำมเร็ วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจำนวน 10 GB
•
ใช้ บริ กำรข้ อมูลได้ ไม่จำกัดทีค่ วำมเร็ ว 256 kbps
•
ส่งข้ อควำม SMS ได้ ไม่จำกัด
4.1.4. แพ็กเกจ ‘L’ ได้ รับสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล

ค่ำบริ กำร 699 บำท ต่อเดือน
•
โทรฟรี ทกุ เครื อข่ำยจำนวน 300 นำที ต่อเดือน
•
ใช้ บริ กำรรับส่งข้ อมูลที่ควำมเร็ วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจำนวน 20 GB
•
ใช้ บริ กำรข้ อมูลได้ ไม่จำกัดทีค่ วำมเร็ ว 256 kbps
•
ส่งข้ อควำม SMS ได้ ไม่จำกัด
4.1.5. แพ็กเกจ ‘XL’ ได้ รับสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล
•
ค่ำบริ กำร 899 บำท ต่อเดือน
•
โทรฟรี ทกุ เครื อข่ำยจำนวน 400 นำที ต่อเดือน
•
ใช้ บริ กำรข้ อมูลทีค่ วำมเร็ วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจำนวน 30 GB
•
ใช้ บริ กำรข้ อมูลได้ ไม่จำกัดทีค่ วำมเร็ ว 256 kbps
•
ส่งข้ อควำม SMS ได้ ไม่จำกัด
4.1.6. แพ็กเกจ ‘XXL’ ได้ รับสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล
•
ค่ำบริ กำร 1099 บำท ต่อเดือน
•
โทรฟรี ทกุ เครื อข่ำยจำนวน 600 นำที ต่อเดือน
•
ใช้ บริ กำรข้ อมูลทีค่ วำมเร็ วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจำนวน 40 GB
•
ใช้ บริ กำรข้ อมูลได้ ไม่จำกัดทีค่ วำมเร็ ว 256 kbps
•
ส่งข้ อควำม SMS ได้ ไม่จำกัด
4.1.7. แพ็กเกจ ‘Unlimited’ ได้ รับสิทธิพิเศษในแต่ละ รอบบิล
•
ค่ำบริ กำร 1,999 บำท ต่อเดือน
•
โทรฟรี ทกุ เครื อข่ำยไม่จำกัดนำที ต่อเดือน
•
ใช้ บริ กำรข้ อมูลทีค่ วำมเร็ วสูงสุด 100 Mbps ได้ ไม่จำกัด
•
ส่งข้ อควำม SMS ได้ ไม่จำกัด
•

4.2. ผู้ใช้ บริ กำรจะได้ รับสิทธิพิเศษในกำรใช้ Line Messenger, Line calls, Line VDO Chat และสำมำรถรับชม LINE TV
ในประเทศฟรี โดยไม่ตดั ปริ มำณกำรใช้ งำนและคิดค่ำบริ กำรในแพ็กเกจ ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงกำรใช้ บริ กำรในต่ำงประเทศ
4.3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลีย่ นรำยละเอียดแพ็กเกจโปรโมชัน่ และ/หรื อส่วนลดต่ำงๆ ได้ ตำมควำมเหมำะสม
4.4. อัตรำค่ำโทรส่วนเกินคิดค่ำบริ กำรนำทีละ 0.99 บำท (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ )
4.5. ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถซื ้อแพ็กเกจเสริ ม (Topping) กำรใช้ ข้อมูล ดังนี ้
•
Topping ครัง้ ละ 120 บำท – สำมำรถใช้ บริ กำรข้ อมูลที่ควำมเร็ วสูงสุด 100 Mbps เป็ นจำนวน 1 GB
จนกว่ำจะหมดรอบบิล
4.6. ไม่มีบริ กำร MMS สำหรับแพ็กเกจ LINE MOBILE

4.7. ผู้ใช้ บริ กำร LINE MOBILE ไม่สำมำรถสมัครใช้ งำนบริกำรเสริ มประเภท SMS/USSD ที่สมัครรับข่ำวสำร ควำมบันเทิง
และส่วนลดต่ำงๆ รวมทังไม่
้ สำมำรถใช้ บริ กำร SMS/USSD เพื่อกำรโหวต หรื อบริ จำคเพื่อกำรกุศลได้
4.8. กรณีผ้ ใู ช้ บริ กำรแนะนำให้ ผ้ อู ื่นสมัครเข้ ำใช้ บริ กำร LINE MOBILE ด้ วยกำรส่งรหัสที่ได้ รับจำกแอพพลิเคชัน่ LINE
MOBILE จำกเครื่ องโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของผู้ใช้ บริ กำร หรื อผ่ำนช่องทำงที่กำหนดบนเว็บไซต์ LINE MOBILE เพื่อให้
ผู้สมัครใหม่ใช้ ประกอบกับกำรสมัครบริ กำร LINE MOBILE ทังผู
้ ้ ใช้ บริ กำรและผู้สมัครใหม่จะได้ รับส่วนลดพิเศษค่ำใช้
บริ กำรรำยเดือนเป็ นจำนวน 10 บำทต่อกำรสมัครใช้ บริ กำร โดยจะรับสิทธิได้ ในรอบบิลถัดไป และสิทธิในกำรได้ รับ
ส่วนลดจะสิ ้นสุดลงเมื่อผู้สมัคร ถูกระงับบริ กำรชัว่ ครำว หรื อทำกำรยกเลิกกำรใช้ บริ กำร LINE MOBILE ทังนี
้ ้
ผู้ใช้ บริ กำรจะได้ รับสิทธิสงู สุดเท่ำกับค่ำบริ กำรรำยเดือนในแพ็กเกจที่ใช้ งำนอยูเ่ ท่ำนัน้ และไม่สำมำรถเปลีย่ นเป็ นเงิน
สด นำไปใช้ เป็ นส่วนลดในรอบบิลถัดไป หรื อนำไปเป็ นส่วนลดของผู้อื่นได้
5. จำนวนสิทธ์กำรโทรไม่รวมค่ำบริกำรเลขหมำยพิเศษ โดยไม่สำมำรถยกไปใช้ ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สำมำรถแลกหรื อ
ขอคืนเป็ นเงินได้
6. สำหรับผู้ใช้ บริ กำรที่สมัครหรื อยกเลิกรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยนี ้ระหว่ำงรอบบิล บริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรเหมำจ่ำย
และค่ำบริ กำรส่วนเกินตำมอัตรำค่ำบริ กำรของรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยนี ้
7. รำยกำรส่งเสริ มกำรขำย LINE MOBILE จำกัดกำรมีและถือครองได้ ไม่เกิน 5 เลขหมำยต่อ 1 คน/ บัตรประจำตัว
ประชำชน
7.1. ผู้ใช้ บริ กำรจะได้ รับซิมกำร์ ดนำเข้ ำจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดย บริ ษัท ดีแท็ค ไตรเน็ต จำกัด ที่อยู่ 319
อำคำรจัตรุ ัสจำมจุรี ชัน้ 41 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 (สำนักงำนใหญ่)
จำนวน 1 ชิ ้นต่อ 1 เลขหมำย (ฟรี)
7.2. ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถติดต่อทำเรื่ องขอซิมกำร์ ดใหม่ได้ ในกรณีที่มีกำรสูญหำยหรื อชำรุด โดยติดต่อผ่ำน LINE MOBILE
Application หรื อติดต่อสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 02 202 8585 (ฟรี )
8. กำรให้ บริ กำร internet ของ LINE MOBILE เป็ นกำรให้ บริ กำรเสริ มรับส่งข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผ้ ู
ให้ บริ กำรนำมำให้ บริ กำรภำยใต้ กำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ กำรในโครงข่ำย ซึง่ อำจมีข้อจำกัดในบำงสถำนที่
บำงช่วงเวลำ โดยควำมเร็ วกำรใช้ งำนบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่กำรให้ บริ กำร จำนวนผู้ใช้ บริ กำร อุปกรณ์กำร
เชื่อมต่อ และกำรตังค่
้ ำของเครื่ องอุปกรณ์ ซึง่ มีควำมหมำยว่ำในกำรใช้ บริกำรในแต่ละครัง้ มิได้ เป็ นกำรให้ บริ กำรด้ วย
ควำมเร็วสูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง อีกทัง้ กำรเคลือ่ นที่ของอุปกรณ์กำรเชื่อมต่อ ในระหว่ำงกำรใช้ บริ กำร อำจมีผลต่อกำรรับส่ง
ข้ อมูลชัว่ ครำว และกำรเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีในกำรรับส่งข้ อมูลได้ ซึง่ ผู้ใช้ บริกำรควรศึกษำข้ อมูลรำยละเอียดกำรใช้
บริ กำรให้ ครบถ้ วน
9. บริ กำร LINE MOBILE เป็ นกำรให้ บริ กำรสำหรับกำรใช้ งำนส่วนบุคคลตำมปกติเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถนำไปใช้ ในเชิงพำณิชย์
เช่นนำไปให้ บริกำรในร้ ำนอินเทอร์ เน็ต หรื อ ร้ ำนเกมส์ หรื อขำยต่อ หรื อให้ เช่ำช่วงกำรใช้ งำนที่แสวงหำกำไร กำรใช้ งำน
แบบคอลเซ็นเตอร์ หรื อใช้ เป็ นคูส่ ำย หรื อ มีกำรใช้ งำนรับส่งข้ อมูลปริ มำณมำกที่อำจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ บริ กำรรำยอื่น
เช่นกำรใช้ งำนบิททอร์ เรนต์ หรื อใช้ งำนกับเครื่ องหรื ออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ต้องมีกำรเชื่อมต่อข้ อมูลปริ มำณมำก
ตลอดเวลำ หำกบริษัทฯ ตรวจพบกำรใช้ งำน บิททอร์ เรนต์ จะดำเนินกำรระงับกำรใช้ งำน บิททอร์ เรนต์ โดยอัตโนมัติ

10. ในกรณีที่บริ ษัทตรวจพบหรื อมีข้อสันนิษฐำนว่ำผู้ใช้ บริ กำรมีกำรดำวน์โหลด และ/หรื อ อัพโหลดไฟล์ขนำดใหญ่ หรื อ กำร
ใช้ งำนใดๆ ที่มีกำรรับส่งข้ อมูลในปริ มำณสูงมำกอย่ำงต่อเนื่อง ในลักษณะไม่เป็ นปกติดงั เช่นบุคคลทัว่ ไปพึงใช้ งำน หรื อ
ผู้ใช้ บริ กำรมีพฤติกรรมกำรใช้ งำนที่มีผลต่อกำรใช้ บริ กำรหรื อเกิดควำมไม่เป็ นธรรม ก่อหรื ออำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำย
หรื อกระทบ หรื ออำจจะกระทบต่อกำรใช้ บริ กำรผู้ใช้ บริ กำรรำยอื่น และ/หรื อต่อเครื อข่ำย หรื อกำรให้ บริ กำรโดยรวมของ
บริ ษัท บริ ษัทมีสทิ ธิในกำรจัดกำรบริ หำรเครื อข่ำยตำมควำมเหมำะสมเพื่อรักษำมำตรฐำนคุณภำพของบริ กำร และเพื่อ
ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรโดยรวมสำมำรถใช้ งำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริ ษัทสำมำรถเปลีย่ นแปลงแพ็กเกจ หรื อทำกำร
จำกัดปริ มำณกำรใช้ งำนของผู้ใช้ บริ กำรและควำมเร็ วของโมบำยอินเตอร์ เน็ตตำมควำมเหมำะสม ทังนี
้ ้กำรลดควำมเร็ว
อำจลดตำ่ กว่ำที่ระบุในแพ็กเกจ
11. ผู้ให้ บริ กำรไม่สนับสนุนหรื อมีสว่ นร่วมในกำรให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรใช้ ประโยชน์จำกบริ กำร LINE MOBILE อันเข้ ำข่ำยละเมิดต่อ
กฎหมำย หรื อเงื่อนไขกำรให้ บริ กำรในทุกรูปแบบ หำกตรวจสอบพบข้ อเท็จจริง หรื อมีผ้ รู ้ องเรี ยน ผู้ให้ บริ กำรขอสงวนสิทธิ์
ในกำรยุติกำรใช้ บริ กำรทีเ่ ป็ นกำรกระทำละเมิดดังกล่ำวทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
12. อัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นเฉพำะกำรใช้ งำนภำยในประเทศเท่ำนัน้ ไม่รวมค่ำบริ กำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ (IDD)
ค่ำบริ กำรข้ ำมแดนอัตโนมัติ (Roaming) บริ กำร audio text บริ กำรเลขหมำยพิเศษ ค่ำบริ กำรเสริ มอื่นๆ ค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ ค่ำเปลีย่ นแพ็กเกจ ค่ำบริกำรดำวน์โหลดผ่ำนผู้ให้ บริ กำรแต่ละรำย หำกผู้ใช้ บริ กำรต้ องกำรสมัครใช้ บริ กำรเสริ ม
หรื อบริ กำรดำวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้ ต้องศึกษำเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรของผู้ให้ บริ กำรแต่ละรำยให้ ชดั เจนก่อนใช้ บริ กำร
13. อัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ 7%
14. ผู้ใช้ บริ กำรปัจจุบนั ที่ต้องกำรสมัครรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยนี ้จะต้ องมีสถำนะปกติ ไม่อยูใ่ นสถำนะระงับกำรใช้ บริ กำร
ชัว่ ครำว
15. ผู้ใช้ บริ กำรควรศึกษำข้ อกำหนด เงื่อนไขกำรใช้ บริ กำร อัตรำค่ำบริกำร วิธีกำรตังค่
้ ำกำรใช้ งำน พื ้นที่กำรให้ บริ กำร เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรใช้ บริ กำร ทังนี
้ ้ควำมเร็วของกำรใช้ งำนผ่ำนกำรเชื่อมต่อระบบบริกำร LINE MOBILE internet ขึ ้นอยู่
กับช่วงระยะเวลำของกำรใช้ งำน ควำมหนำแน่นของผู้ใช้ บริ กำร รวมถึงคุณภำพในกำรรับ-ส่งสัญญำณของอุปกรณ์ของ
ผู้ใช้ บริ กำร และในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรต้ องกำรใช้ บริ กำร data roaming อัตรำค่ำบริ กำรจะขึ ้นอยูก่ บั ผู้ให้ บริ กำรของประทศ
ปลำยทำงนันๆ
้
16. SMS ที่เป็ นภำษำไทยหรื อที่มีทงภำษำไทยและภำษำอั
ั้
งกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็ น 1 ข้ อควำม SMS ภำษำอังกฤษ 160
ตัวอักษรคิดเป็ น 1 ข้ อควำม ซึง่ ในกรณีข้อควำมต่อเนื่องทีม่ ีจำนวนเกินกว่ำที่กำหนดดังกล่ำว จำนวนข้ อควำมทีเ่ กินจะถูก
คิดค่ำบริ กำรเป็ นข้ อควำมใหม่ โดยผู้รับปลำยทำงอำจได้ รับข้ อควำมรวมกันในครำวเดียวกัน หรื อได้ รับข้ อควำมแยกกัน
ตำมจำนวนครัง้ ที่สง่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ควำมสำมำรถของเครื่ องโทรศัพท์เคลือ่ นที่ปลำยทำง กำรนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่
มีเครื่ องหมำยหรื อสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้ กำรคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้ อควำมจะมีควำมแตกต่ำงกันซึง่ เป็ นไปตำม
ข้ อจำกัดทำงเทคนิคของระบบ
17. แพ็กเกจ/รำยกำรส่งเสริ มกำรขำยนี ้อยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขกำรให้ บริ กำรที่ผ้ ใู ห้ บริ กำรกำหนด ผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถศึกษำข้ อมูล
เพิม่ เติมก่อนเลือกใช้ บริ กำรได้ ที่ th.linemobile.com ทังนี
้ ้ ผู้ให้ บริ กำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิก และ/หรื อเปลีย่ นแปลง
รำยละเอียดเงื่อนไขได้ ตำมที่เห็นสมควร โดยจะแจ้ งให้ ทรำบหำกมีกำรเปลีย่ นแปลง

18. สิทธิพิเศษสำหรับแพ็กเกจนี ้จำกัดเฉพำะกำรติดต่อสือ่ สำรส่วนบุคคลเท่ำนัน้ และห้ ำมนำไปใช้ ในธุรกิจเพื่อกำรแสวงหำ
กำไรในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ขดั ต่อกฎหมำย และรวมถึงกำรนำไปใช้ เพื่อให้ บริ กำร Voice over IP (VoIP) ต่ำง ๆ หำกปรำกฏ
ข้ อเท็จจริงว่ำมีกำรนำไปแสวงหำผลประโยชน์ทำงธุรกิจ หรื อกำรติดต่อสือ่ สำรกับบุคคลภำยนอกในเชิงกำรค้ ำ หรื อเข้ ำสู่
บริ กำรอินเตอร์ เน็ตซึง่ มีลกั ษณะที่ขดั ต่อกฎหมำย หรื อขัดต่อควำมสงบเรี ยบร้ อย และศีลธรรมอันดีตอ่ ประชำชน ผู้
ให้ บริ กำรขอสงวนสิทธิ์ในกำรระงับหรื อยกเลิกกำรให้ บริ กำร และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตำมรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยนี ้ โดยผู้
ให้ บริ กำรจะเรี ยกเก็บค่ำใช้ บริ กำรในอัตรำปกติตำมจำนวนกำรใช้ งำน
19. เมื่อผู้ใช้ บริ กำรตกลงเลือกใช้ แพ็กเกจ LINE MOBILE ผู้ใช้ บริ กำรยอมรับและเข้ ำใจเป็ นอย่ำงดีวำ่ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่
นี ้ให้ บริ กำรโดย บริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด แม้ วำ่ จะปรำกฎข้ อควำมบนหน้ ำจอโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของผู้ใช้ บริ กำร และที่
อื่น ๆ ว่ำ “LINE” หรื อ “LINE MOBILE”
20. ผู้ใช้ บริ กำร LINE MOBILE ตกลงยอมรับควำมผูกพันตำมสัญญำกำรใช้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่ทำขึ ้นระหว่ำง
ผู้ใช้ บริ กำรและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
21. ผู้ใช้ บริ กำร LINE MOBILE ตกลงยอมรับที่จะชำระค่ำบริ กำรตำมช่องทำงกำรชำระเงินแบบดิจิทลั ที่บริ ษัทฯ จัดเตรี ยมไว้
ได้ แก่ กำรชำระเงินผ่ำน Credit/Debit card, Rabbit Line Pay, Internet/Mobile Banking
22. ผู้ใช้ บริ กำร LINE MOBILE สำมำรถศึกษำ ตรวจสอบ หรื อบริ หำรจัดกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ ด้วยตนเองผ่ำน LINE MOBILE
Application หรื อติดต่อสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 02 202 8585 (ฟรี )
23. ให้ บริ กำรโดย บริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อำคำรจัตรุ ัสจำมจุรี ชัน้ 41 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภำษี 0105549034548

