แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ไฟเบอร์พลัส ราคา 1999 คิ ดค่าบริ การเหมาจ่ายขัน้ ตา่ รายเดือน 1999 บาท/เดือน
ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั สิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้
(บริ การหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูวิชนส์
ั ่ + ทรูมฟู เอช)
1. บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 300/70Mbps.
2. บริการหมายเลขโทรศัพท์บา้ นทรู 1 หมายเลข (2.1) รับสิทธิค่์ าบริการรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท โทรหาโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ุกเครือข่ายได้
150 นาที/เดือน (2.2) โทรหาโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ อ่ี ยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชัวโมง
่
ค่าโทรส่วนทีเ่ กินหรือไม่เข้าร่วมในแพ็กเกจ ผูใ้ ช้บริการต้องชาระค่าบริการ
เพิม่ เติมในอัตราดังนี้ โทรเบอร์บา้ นในจังหวัดเดียวกันครัง้ ละ 3 บาท โทรเบอร์บา้ นต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ุกเครือข่าย นาทีละ 3 บาทต่อนาที
3. บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวชิ นส์
ั ่ แพ็กเกจเอ็นจอย เอชดี
4. บริการ TrueSmartChoice 4G No Limit 499 โทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ รู มูฟ เอช (1 เลขหมาย ) (4.1) โทรทุกเครือข่าย คิดค่าบริการตามจริง คิดเป็ นนาที เศษของนาทีคดิ
เป็นหนึ่งนาที คิดทุกครัง้ ทีโ่ ทร นาทีละ 1.50 บาท ( 4.2) บริการส่งข้อความสัน้ (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ใ่ี ช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท
(4.3) บริการส่งข้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ่ นทีทใ่ี ช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครัง้ ละ 5 บาท (4.4) บริการ 4G ทีค่ วามเร็วสูงสุด 4 เมกะบิต
ต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีค่ วามเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน (สิทธิในการใช้บริการตามวงเล็บ 4.4 นี้
ผูใ้ ช้บริการจะสามารถใช้งานได้ไม่จากัดปริมาณการใช้งานได้ โดยผูใ้ ช้บริการต้องไม่ถูกระงับบริการไม่ว่ากรณีใดๆ) (4.5) บริการ Wi-Fi ทีค่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์
ต่อวินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน (บริการ Wi-Fi เป็นบริการที่ เรียลมูฟ นามาให้บริการ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดย
เรียลมูฟ หรือผูใ้ ห้บริการ Wi-Fi สามารถปรับเปลีย่ นพืน้ ทีใ่ นการให้บริการได้ตามความเหมาะสม) (4.6) แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Multi Sim ได้ (4.7) แพ็กเกจ
TrueSmartChoice 4G No Limit 499 นี้ จะไม่สามารถขอรับส่วนลดและไม่สามารถเปลีย่ นแปลงความเร็วได้ ตลอดอายุสญ
ั ญา 12 เดือน (4.8) สิทธิในการใช้
งาน
์
บริการ 4G และ 3G/EDGE/GPRS ทีค่ วามเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน มีอายุการใช้งาน 12 เดือนเท่านัน้ ตัง้ แต่เดือนที่ 13 เป็นต้น
ไป จะกลับสู่แพ็กเกจมาตรฐาน คือ TrueSmartChoice 4G No Limit 399 ได้รบั บริการ 4G ทีค่ วามเร็วสูงสุด 1 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่
ความเร็วสูงสุด 1 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน (4.9) กรณียกเลิกบริการใดบริการหนึ่ง ในแพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ไฟเบอร์พลัส 799 บาท ก่อนครบ
อายุสญ
ั ญา 12 เดือน สิทธิในการใช้
งานบริการ 4G และ 3G/EDGE/GPRS ทีค่ วามเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน จะสิน้ สุดลงทันที
์
และมีค่าบริการ 499 บาท ในรอบบิลถัดไป ( ลูกค้าสามารถเปลีย่ นแปลงแพ็กเกจได้ภายหลัง) (4.10) กรณีทต่ี อ้ งการเปลีย่ นแปลงบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
เปลีย่ นแพ็กเกจ เปลีย่ นจากรายเดือนเป็ นเติม ย้ายค่ายเดิม หรือโอนเปลีย่ นชือ่ ผูใ้ ห้บริการ สิทธิในการใช้
งานบริการ 4G และ 3G/EDGE/GPRS ทีค่ วามเร็วสูงสุด 4 เมกะ
์
บิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน จะสิน้ สุดลงทันที หากต้องการใช้งานต่อ จะต้องเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน และกาหนดให้ระยะเวลาการใช้งานสิ้นสุด
ตามเดิม
5. รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ่ นที/่ แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(รอบบิลที1่ -12 นับจากวันทีเ่ ริม่ รับสิทธิครัง้ แรก) และยัง
มีสถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู่ (Active Status)
6. รับสิทธิใช้บริการแอพพลิเคชัน้ TrueID, YouTube, Facebook Live, LineTV ได้ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน ทีค่ วามเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) สาหรับ
แพ็กเกจ TrueSmartChoice 4G No Limit 499 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเ่ ป็นไปตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขการใช้งานของแต่ละบริการ
เงื่อนไขการสมัครบริ การแพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ พลัส
• ลูกค้าทีจ่ ดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคล สาหรับทุกบริการ ต้องจดทะเบียนภายใต้ชอ่ื หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน สถานทีต่ ดิ ตัง้ และทีอ่ ยู่ในการ
จัดส่งบิล ต้องเป็นสถานทีเ่ ดียวกัน และมีรอบบิลเดียวกันทุกประการ • แพ็กเกจความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 200 Mbps. ให้บริการเฉพาะพืน้ ทีท่ ม่ี โี ครงข่ายพร้อม
ให้บริการเท่านัน้ ความเร็วอินเทอร์เน็ตจริงทีไ่ ด้รบั ขึน้ อยู่กบั ลักษณะของโครงข่าย ระยะการเดินสาย และปริมาณผูใ้ ช้งานในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ• สิทธิพเิ ศษจากบริการ
อินเทอร์เน็ต: ฟรีค่าติดตัง้ 2,600 บาท และสิทธิยื์ ม Dual-band WiFi Router 4ports มูลค่าอุปกรณ์รวมสูงสุด 6,975 บาท (ตามเงือ่ นไขของพืน้ ทีใ่ ห้บริการ) พร้อมรับ
ส่วนลดค่าแรกเข้าเหลือเพียง 890 บาท (สุทธิ) จากปกติ 2,000 บาท • ลูกค้าทีส่ มัครในนามนิตบิ ุคคล รับสิทธิพเิ ศษฟรี ค่าแรกเข้า 2,000 บาท โดยงดเว้นสิทธิการรับ
บัตรทรูการ์ด • หากลูกค้า ยกเลิก/เปลีย่ นแปลงก่อนครบอายุสญ
ั ญา 12 เดือน บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าแรกเข้าและค่าติดตัง้ ตามมูลค่าทีไ่ ด้งดเว้นให้ใน
์
วันทีส่ มัครบริการ • ราคาแพ็กเกจ, ค่าแรกเข้า, ค่าติดตัง้ และค่าอุปกรณ์ยงั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ • สิทธิพเิ ศษใดๆ ตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขนี้ไม่สามารถแลกเปลีย่ น
เป็นเงินสด หรือของอืน่ ใดได้ • เงือ่ นไขอื่นๆเป็นไปตามที่ บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จากัด และ/หรือ บริษทั เรียล มูฟ จากัด และ/หรือ บริษทั ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด และ/หรือ บริษทั ทรู วิชนส์
ั ่ กรุ๊ป กาหนด และบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงสิทธิพเิ ศษโดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางที่
์
เห็นสมควร
• ข้อสงวนสิทธิ ์ และข้อจากัดความรับผิดชอบทรูออนไลน์ • โปรดตรวจสอบพืน้ ทีใ่ ห้บริการ • การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างประเทศในช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. ที่
มีการใช้งานหนาแน่นอาจทาให้ความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตลดลง • ความเร็วในการเชือ่ มต่อ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์ทเ่ี ชือ่ มต่อกับโครงข่ายไม่ใช่
ั ย เช่น สายภายในของผูใ้ ช้บริการ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์
ความเร็วในการดาวน์โหลดทีแ่ ท้จริง โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ อาจขึน้ อยู่กบั หลายปจจั
เซิรฟ์ เวอร์ และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ทผ่ี ใู้ ช้บริการเข้าเยีย่ มชมและปจั จัยอืน่ ๆ โปรดตรวจสอบเงือ่ นไขเพิม่ เติม ก่อนสมัครบริการ

