้ า่ ํ รายเดือน 1099 บาท/เดือน (ราคาปกติ 1,399 บาท)
แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ไฟเบอร์พลัส ราคาพิเศษ 1099 คิดคา่ บริ การเหมาจา่ ยขันต
ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะไดร้ ั บสิทธิใชบ
้ ริ การพร้อมสว่ นลด ดังนี้
(บริ การหลัก: ทรู ออนไลน์ + ทรู วชิ ั ่นส ์ + ทรู มูฟเอช)
1. บริ การอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 200/50Mbps.
2.
บริ การหมายเลขโทรศั พทบ
์ า้ นทรู 1 หมายเลข (2.1) รับสิทธิ์คา่ บริ การรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท
่
่
โทรหาโทรศั พทเ์ คลือนทีทุกเครื อขา่ ยได้ 150 นาที/เดือน (2.2) โทรหาโทรศั พทเ์ คลื่อนที่ท่ีอยูใ่ นแพ็กเกจตลอด 24 ชั ่วโมง
่ เติมในอัตราดังนี้ โทรเบอร์บา้ นในจังหวัด
คา่ โทรสว่ นที่เกินหรื อไมเ่ ขา้ ร่วมในแพ็กเกจ ผูใ้ ชบ
้ ริ การตอ
้ งชาํ ระคา่ บริ การเพิม
เดียวกันครัง้ ละ 3 บาท โทรเบอร์บา้ นตา่ งจังหวัดและโทรหาโทรศั พทเ์ คลื่อนที่ทุกเครื อขา่ ย นาทีละ 3 บาทตอ่ นาที
บริ การโทรทัศน์บอกรับเป็ นสมาชิกทรู วชิ ั ่นส ์ แพ็กเกจเอ็นจอย เอชดี
3.
4.
บริ การ TrueSmartChoice 4G No Limit 499 โทรศั พทเ์ คลื่อนที่ทรู มูฟ เอช (1 เลขหมาย ) (4.1) โทรทุกเครื อ
ิ เป็ นหนึ่ งนาที คิดทุกครัง้ ที่โทร นาทีละ 1.50 บาท ( 4.2) บริ การสง่
ขา่ ย คิดคา่ บริ การตามจริ ง คิดเป็ นนาที เศษของนาทีคด
่
่
่
้
ขอ
้ ละจดทะเบียนภายในประเทศ ขอ
้ ความสั น (SMS) ระหวา่ งโทรศั พทเ์ คลือนทีทีใชแ
้ ความละ 3 บาท (4.3) บริ การสง่
่
่
ใ
ช
แ
ละจดทะเบี
ย
นภายในประเทศ
อ
นที
ท
ขอ
ความม
ล
ติ
ม
เ
ดี
ย
(MMS)
ระหว
า
งโทรศั
พ
ท
เ
คลื
ครัง้ ละ 5 บาท (4.4) บริ การ 4G
ี
ี
ั
้
้
่
์
ที่ความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตตอ่ วินาที (Mbps) และบริ การ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตตอ่ วินาที
(Mbps) ไมจ่ าํ กัดปริ มาณการใชง้ าน (สิทธิในการใชบ
้ ริ การตามวงเล็บ 4.4 นี้ ผูใ้ ชบ
้ ริ การจะสามารถใชง้ านไดไ้ มจ่ าํ กัดปริ มาณ
การใชง้ านได้ โดยผูใ้ ชบ
้ ริ การตอ
้ งไมถ
่ ูกระงับบริ การไมว่ า่ กรณี ใดๆ) (4.5) บริ การ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบตต
์ อ่
่
วินาที (Mbps) ไมจ่ าํ กัดปริ มาณการใชง้ าน (บริ การ Wi-Fi เป็ นบริ การที เรี ยลมูฟ นํามาให้บริ การ โดยไมร่ วมอยูใ่ นคา่ บริ การ
ตามรายการสง่ เสริ มการขายนี้ โดยเรี ยลมูฟ หรื อผูใ้ ห้บริ การ Wi-Fi สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการให้บริ การไดต
้ ามความ
้
เหมาะสม) (4.6) แพ็กเกจนี ไมส
่ ามารถใชง้ านร่วมกับ Multi Sim ได้ (4.7) แพ็กเกจ TrueSmartChoice 4G No
Limit 499 นี้ จะไมส
ามารถขอร
ั บสว่ นลดและไมส
่
่ ามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วได้ ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน (4.8) สิทธิ์
ในการใชง้ านบริ การ 4G และ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตตอ่ วินาที (Mbps) ไมจ่ าํ กัดปริ มาณการใช้
้ ตังแต
้ เ่ ดือนที่ 13 เป็ นตน
งาน มีอายุการใชง้ าน 12 เดือนเทา่ นัน
้ ไป คิดคา่ บริ การเดือนละ 499 บาท (4.9) กรณี ยกเลิก
บริ การใดบริ การหนึ่ ง ในแพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ไฟเบอร์พลัส 799 บาท กอ
่ นครบอายุสัญญา 12 เดือน สิทธิ์ในการใชง้ านบริ การ
่
้ สุดลงทันที
4G และ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตตอ่ วินาที (Mbps) ไมจ่ าํ กัดปริ มาณการใชง้ าน จะสิน
และมีคา่ บริ การ 399 บาท ในรอบบิลถัดไป ( ลูกคา้ สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจไดภ
้ ายหลัง) (4.10) กรณี ท่ีตอ
้ งการ
่
่
่
่
่
เปลียนแปลงบริ การหมายเลขโทรศั พทเ์ คลือนที เปลียนแพ็กเกจ เปลียนจากรายเดือนเป็ นเติม ยา้ ยคา่ ยเดิม หรื อโอนเปลี่ยน
ชื่อผูใ้ ห้บริ การ สิทธิ์ในการใชง้ านบริ การ 4G และ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตตอ่ วินาที (Mbps) ไม่
้ สุดลงทันที หากตอ
จาํ กัดปริ มาณการใชง้ าน จะสิน
้ งการใชง้ านตอ่ จะตอ
้ งเปิ ดเบอร์ใหมร่ ายเดือน และกาํ หนดให้ระยะเวลาการ
้ สุดตามเดิม
ใชง้ านสิน
5.
รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สาํ หรับ ดูบนโทรศั พทเ์ คลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(
รอบบิลที่1-12 นับจากวันที่เริ่ มรับสิทธิครัง้ แรก) และยังมีสถานะการใชบ
้ ริ การเป็ นปกติอยู ่ (Active Status)
6.
รับสิทธิใชบ
้ ริ การแอพพลิเคชั น้ TrueID, YouTube, Facebook Live, LineTV ไดไ้ มจ่ าํ กัดปริ มาณการใชง้ าน ที่
ความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตตอ่ วินาที(Mbps) สาํ หรับแพ็กเกจ TrueSmartChoice 4G No Limit 499 เป็ นระยะเวลา
12 เดือน (รอบบิล) ผา่ น URL ที่เป็ นไปตามขอ
้ กาํ หนดและเงื่อนไขการใชง้ านของแตล่ ะบริ การ
เงื่อนไขการสมัครบริ การแพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ พลัส
• ลูกคา้ ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคล สาํ หรับทุกบริ การ ตอ
้ งจดทะเบียนภายใตช้ ่ือ หมายเลขบัตรประชาชน
เดียวกัน สถานที่ติดตัง้ และที่อยูใ่ นการจัดสง่ บิล ตอ
้ งเป็ นสถานที่เดียวกัน และมีรอบบิลเดียวกันทุกประการ • แพ็กเกจความเร็ว
้ ความเร็วอินเทอร์เน็ ตจริ งที่ไดร้ ั บ ขึ้นอยูก
ดาวน์โหลดสูงสุด 200 Mbps. ให้บริ การเฉพาะพื้นที่ท่ีมีโครงขา่ ยพร้อมให้บริ การเทา่ นัน
่ ับ
่
้
้ ๆ• สิทธิพิเศษจากบริ การอินเทอร์เน็ ต: ฟรี คา่ ติดตัง้ 2,600
ลักษณะของโครงขา่ ย ระยะการเดินสาย และปริ มาณผูใ้ ชง้ านในพืนทีนัน
บาท และสิทธิ์ยืม WiFi Router มูลคา่ สูงสุด 3,900 บาท พร้อมรับสว่ นลดคา่ แรกเขา้ เหลือเพียง 890 บาท (สุทธิ) จากปกติ 2,000
้ ว่ ั นที่ 15 ส.ค. 61 เป็ นตน
บาท ตังแต
้ สิทธิ
้ ไป • ลูกคา้ ที่สมัครในนามนิ ติบุคคล รับสิทธิพิเศษฟรี คา่ แรกเขา้ 2,000 บาท โดยงดเวน
่
์
การรับบัตรทรู การ์ด • หากลูกคา้ ยกเลิก/เปลียนแปลงกอ
่ นครบอายุสัญญา 12 เดือน บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บคา่ แรกเขา้
้
ลคา่ ที่ไดง้ ดเวน
และคา่ ติดตังตามมู
้ ให้ในวันที่สมัครบริ การ • ราคาแพ็กเกจ, คา่ แรกเขา้ , คา่ ติดตัง้ และคา่ อุปกรณ์ยังไมร่ วมภาษี มูลคา่
่ • สิทธิพิเศษใดๆ ตามขอ
เพิม
้ กาํ หนดและเงื่อนไขนี้ ไมส
่ ามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรื อของอื่นใดได้ • เงื่อนไขอื่นๆเป็ นไปตามที่
บริ ษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต คอร์ปอเรชั ่น จาํ กัด และ/หรื อ บริ ษัท เรี ยล มูฟ จาํ กัด และ/หรื อ บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิ
วนิ เคชั ่น จาํ กัด และ/หรื อ บริ ษัท ทรู วิชั่นสก์ รุ ๊ป กาํ หนด และบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยจะแจง้ ให้ทราบ
ผา่ นชอ่ งทางที่เห็นสมควร
• ขอ
้ สงวนสิทธิ์ และขอ
้ จาํ กัดความรับผิดชอบทรู ออนไลน์ • โปรดตรวจสอบพื้นที่ให้บริ การ • การดาวน์โหลดจากเว็บไซตต
์ า่ งประเทศ
ในชว่ งเวลา 18.00 - 24.00 น. ที่มีการใชง้ านหนาแน่นอาจทาํ ให้ความเร็วในการใชบ
้ ริ การอินเทอร์เน็ ตลดลง • ความเร็วในการ
เชื่อมตอ่ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมตอ่ กับโครงขา่ ยไมใ่ ชค
่ วามเร็วในการดาวน์โหลดที่แทจ้ ริ ง โดยเฉพาะเว็บไซตต
์ า่ ง

ประเทศ อาจขึ้นอยูก
้ ริ การ เครื่ องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และเราทเ์ ตอร์ของ
่ สายภายในของผูใ้ ชบ
่ ั บหลายปัจจัย เชน
่ เติม กอ
เว็บไซตท
้ ริ การเขา้ เยี่ยมชมและปัจจัยอื่นๆ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิม
่ นสมัครบริ การ
์ ่ีผูใ้ ชบ

