ข้ อกําหนดและเงือนไข “แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ ”
สิทธิพิเศษ แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ ให้ บริ การโดย บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิ วนิ เคชัน จํากัด (“ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล”) รวมเรี ยกว่า “ทรู มูฟ เอช”
และ/หรื อ บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํา กัด (“ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน”) และ/หรื อ บริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ป จํากัด (“ทรู วิชนส์
ั ”) และ/หรื อ บุคคลทีสาม (ถ้ ามี) รวม
เรียกว่า “บริ ษัทฯ” ทีสมัครใช้ บริ การ ตังแต่วนั ที 29 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป หรื อ จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
ข้ อกําหนดและเงือนไขสิทธิพเิ ศษ “แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ ” และ “แพ็กเกจ ทรู ไฟเบอร์ 1Gbps.”
1. เงือนไขการรับสิทธิ :
1.1 ผู้ใช้ บริการต้ องจดทะเบียนใช้ บริ การในนามบุคคลธรรมดา หรื อในนามนิตบิ คุ คล (เฉพาะประเภท 1บัญชีผ้ ใู ช้ บริ การ/BANต่อ 1 ผู้ใช้ บริการ/Subscriber) โดย
ผู้ใช้ บริการรับทราบและตกลงปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขนีทุกประการ
1.2 ผู้ใช้ บริการลงนามในคําขอ/สัญญาใช้บริการในกลุม่ ทรู ฯ เพือขอรับสิทธิ “แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ 1Gbps.” และ “แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ ” และตกลงใช้ บริ การ
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 หรื อ 12 เดือน ตามแพ็กเกจกําหนด นับตังแต่วนั ทีติดตังบริ การของ ทรู อิน เทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน ซึงรายละเอียดของสิทธิในการใช้ บริ การ
เป็ นไปตามตารางข้ างล่าง ดังนี


▪

ตารางแสดงรายการแพ็กเกจ ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ (ราคาไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม) :

ตารางแสดงรายการแพ็กเกจ ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ ระดับพรี เมียมโกลด์ และ แพลทีนัม (ราคาไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม :
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ตารางแสดงรายการแพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ (ราคาไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม) :

 แพ็กเกจ ทรู กิกกะเทค ไฟเบอร์ แบ่ งเป็ น 5 แพ็กเกจ โดยมีรายละเอียดดังนี
1)

(1)
(2)
(3)

(4)

2)

แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ 1000 Mbps. (อัพโหลดพิเศษ) 1599 คิดค่ าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 1599 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
บริ การกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริด พลัส (ให้ บริ การระบบทรูวิชนส์
ั แพ็กเกจเอ็นจอย และ ระบบแอนดรอยด์ทีว)ี
บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอช แพ็กเกจCVG Happy Fun Unlimited 499 จํานวน 1 ซิม ตามรายการส่งเสริ มการขายนี (2.1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 100 นาที /
เดือน ค่าบริ การคิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2.2) บริ การ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 30 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน จะใช้ ได้
ต่อเนืองทีความเร็ วสูงสุดไม่เกิน 128 กิ โลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้ เงือนไข Fair Usage Policy (2.3) บริ การ Wi-Fi ทีความเร็ วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที
(Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช้ งาน (บริ การ Wi-Fi เป็ นบริ การที ทรูมฟู เอช นํามาให้ บริ การ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริ การตามรายการส่งเสริมการขายนี โดยทรู มูฟเอช หรื อผู้
ให้ บริ การ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริ การตามรายการส่งเสริ มการขาย CVG Happy Fun Unlimited
499 นี จะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่ วมรับส่วนลดสําหรั บสิทธิ พิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายอืนๆ ได้ และไม่สามารถเปลียนรายการส่งเสริ มการขายนีให้
น้ อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริ การร่ วมกับบริ การ Multi SIM ได้ (2.5) กรณี ทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริ การตามรายการส่งเสริ มการขาย นี สิทธิฟรี
ค่าบริ การรายเดือนทีได้ รับตามรายการส่งเสริ ม การขายจะสินสุดทันที โดยเลขหมายโทรศัพท์ เคลือนทีทีใช้ งานร่ วมกับรายการส่งเสริ มการขายดังกล่าวจะถูก
เปลียนไปใช้ รายการส่งเสริ มการขายในราคาปกติ (499 บาท) โดยมีผลในรอบบิลถัดไป ทังนี ผู้ใช้ บริการจะสามารถเลือกเปลียนแปลงรายการส่งเสริ มการขายได้
ภายหลัง
รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สําหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(รอบบิลที1-12 นับจากวันทีเริ มรับสิทธิครังแรก) และยังมี
สถานะการใช้ บริการเป็ นปกติอยู่ (Active Status)

แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ 1000 Mbps. (อัพโหลดพิเศษ) 1599 คิดค่ าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 1599 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี

(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ 1 บริการ)
(1) บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
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3)

แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ 1000 Mbps. 1299 คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 1299 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี

(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
(1) บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/200 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
(2) บริ การกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริด พลัส (ให้ บริ การระบบทรูวิชนส์
ั แพ็กเกจเอ็นจอย และ ระบบแอนดรอยด์ทีว)ี
(3) บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอช แพ็กเกจCVG Happy Fun Unlimited 499 จํานวน 1 ซิม ตามรายการส่งเสริ มการขายนี (2.1) โทรทุกเครื อข่ายจํานวน 100 นาที/
เดือน ค่าบริการคิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2.2) บริ การ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 30 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน จะใช้ ได้
ต่อเนืองทีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้ เงือนไข Fair Usage Policy (2.3) บริ การ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที
(Mbps) ไม่จํากัดปริ มาณการใช้ งาน (บริ การ Wi-Fi เป็ นบริ การที ทรูมฟู เอช นํามาให้ บริ การ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริ การตามรายการส่งเสริ มการขายนี โดยทรูมฟู เอช หรื อ
ผู้ให้ บริการ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริ การตามรายการส่งเสริ มการขาย CVG Happy Fun
Unlimited 499 นี จะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่วมรับส่วนลดสําหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่ง เสริ มการขายอืนๆ ได้ และไม่สามารถเปลียนรายการส่งเสริมการ
ขายนีให้ น้อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริ การร่ วมกับบริการ Multi SIM ได้ (2.5) กรณีทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี สิทธิฟรี
ค่าบริการรายเดือนทีได้ รับตามรายการส่งเสริ มการขายจะสินสุดทันที
โดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่ วมกับรายการส่งเสริ มการขายดังกล่าวจะถูก
เปลียนไปใช้ รายการส่งเสริมการขายในราคาปกติ (499 บาท) โดยมีผลในรอบบิลถัดไป ทังนี ผู้ใช้ บริการจะสามารถเลือกเปลียนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้
ภายหลัง
(4) รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สําหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(รอบบิลที1-12 นับจากวันทีเริมรับสิทธิครังแรก) และยังมี
สถานะการใช้ บริ การเป็ นปกติอยู่ (Active Status)

4)

(1)
(2)
(3)

(4)

5)

แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ 1000 Mbps. 999 คิดค่าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 999 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/200 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
บริ การกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริด พลัส (ให้ บริ การระบบทรูวิชนส์
ั แพ็กเกจเอ็นจอย และ ระบบแอนดรอยด์ทีว)ี
บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอช แพ็กเกจCVG Super Fun Unlimited 599 จํานวน 1 ซิม ตามรายการส่งเสริ มการขายนี (2.1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 60 นาที/
เดือน ค่าบริการคิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2.2) บริ การ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน จะใช้ ได้
ต่อเนืองทีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้ เงือนไข Fair Usage Policy (2.3) บริ การ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที
(Mbps) ไม่จํากัดปริ มาณการใช้ งาน (บริ การ Wi-Fi เป็ นบริ การที ทรูมฟู เอช นํามาให้ บริการ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริ การตามรายการส่งเสริ มการขายนี โดยทรูมฟู เอช หรื อ
ผู้ให้ บริการ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริการตามรายการส่งเสริ มการขาย CVG Super Fun
Unlimited 599 นี จะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่วมรับส่วนลดสําหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายอืนๆ ได้ และไม่สามารถเปลียนรายการส่งเสริมการ
ขายนีให้ น้อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริ การร่ วมกับบริ การ Multi SIM ได้ (2.5) กรณีทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริ การตามรายการส่งเสริ มการขายนี สิทธิฟรี
ค่าบริการรายเดือนทีได้ รับตามรายการส่งเสริ มการขายจะสินสุดทันที
โดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่ วมกับรายการส่งเสริ มการขายดังกล่าวจะถูก
เปลียนไปใช้ รายการส่งเสริมการขายในราคาปกติ (599 บาท) โดยมีผลในรอบบิลถัดไป ทังนี ผู้ใช้ บริการจะสามารถเลือกเปลียนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้
ภายหลัง
รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สําหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(รอบบิลที1-12 นับจากวันทีเริมรับสิทธิครังแรก) และยังมี
สถานะการใช้ บริ การเป็ นปกติอยู่ (Active Status)

แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ 1000 Mbps. 899 คิดค่าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 899 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี

(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ 1 บริการ)
(1) บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/200 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
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 แพ็กเกจ ทรู กิกกะเทค ไฟเบอร์ ระดับพรี เมียมโกลด์ และ แพลทีนัม แบ่ งเป็ น 7 แพ็กเกจ
โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) แพ็กเกจทรู กิกกะเทค ไฟเบอร์ 1000Mbps. ระดับแพลทีนัม 2999 เหมาจ่ ายขันตํารายเดือน 2999 บาท/เดือน ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริ การหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูวิชันส์ )
(1) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/500Mbps. โดยมีสญ
ั ญาใช้ บริ การแพ็กเกจไม่น้อยกว่า 24 เดือน และพร้ อมให้ บริการเฉพาะ
พืนทีโครงข่าย FTTH ความเร็วระดับ 1000Mbps. เท่านัน
(2) บริ การหมายเลขโทรศัพท์บ้านทรู 1 หมายเลข (2.1) รับสิทธิค่าบริ การรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครือข่ายได้
150 นาที/เดือน (2.2) โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทีอยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชัวโมง ค่าโทรส่วนทีเกินหรือไม่เข้ าร่วมในแพ็กเกจ ผู้ใช้ บริ การต้ องชําระค่าบริ การ
เพิมเติมในอัตราดังนี โทรเบอร์ บ้านในจังหวัดเดียวกันครังละ 3 บาท โทรเบอร์ บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครื อข่าย นาทีละ 3 บาทต่อนาที
(3) บริ การกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริ ด พลัส (ให้ บริ การระบบทรูวิชนส์
ั แพ็กเกจแพลทีนมั เอชดี และ ระบบแอนดรอยด์ทีว)ี
(2) แพ็กเกจทรู กิกกะเทค ไฟเบอร์ 1000Mbps. ระดับแพลทีนัม 2399 เหมาจ่ ายขันตํารายเดือน 2399 บาท/เดือน ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริ การหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูวิชันส์ )
(1) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/200Mbps. โดยมีสญ
ั ญาใช้ บริ การแพ็กเกจไม่น้อยกว่า 24 เดือน และพร้ อมให้ บริการเฉพาะ
พืนทีโครงข่าย FTTH ความเร็วระดับ 1000Mbps. เท่านัน
(2) บริ การหมายเลขโทรศัพท์บ้านทรู 1 หมายเลข (2.1) รับสิทธิค่าบริ การรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครือข่ายได้
150 นาที/เดือน (2.2) โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทีอยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชัวโมง ค่าโทรส่วนทีเกินหรือไม่เข้ าร่วมในแพ็กเกจ ผู้ใช้ บริ การต้ องชําระค่าบริ การ
เพิมเติมในอัตราดังนี โทรเบอร์ บ้านในจังหวัดเดียวกันครังละ 3 บาท โทรเบอร์ บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครื อข่าย นาทีละ 3 บาทต่อนาที
(4) บริ การกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริ ด พลัส (ให้ บริ การระบบทรูวิชนส์
ั แพ็กเกจ แพลทีนมั เอชดี และ ระบบแอนดรอยด์ทีว)ี
(3) แพ็กเกจทรู กิกกะเทค ไฟเบอร์ 1000Mbps. ระดับโกลด์ 1999 เหมาจ่ ายขันตํารายเดือน 1999 บาท/เดือน ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริ การหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูวิชันส์ )
(1) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/200Mbps. โดยมีสญ
ั ญาใช้ บริ การแพ็กเกจไม่น้อยกว่า 24 เดือน และพร้ อมให้ บริการเฉพาะ
พืนทีโครงข่าย FTTH ความเร็วระดับ 1000Mbps. เท่านัน
(2) บริ การหมายเลขโทรศัพท์บ้านทรู 1 หมายเลข (2.1) รับสิทธิค่าบริ การรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครือข่ายได้
150 นาที/เดือน (2.2) โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทีอยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชัวโมง ค่าโทรส่วนทีเกินหรือไม่เข้ าร่วมในแพ็กเกจ ผู้ใช้ บริ การต้ องชําระค่าบริ การ
เพิมเติมในอัตราดังนี โทรเบอร์ บ้านในจังหวัดเดียวกันครังละ 3 บาท โทรเบอร์ บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครื อข่าย นาทีละ 3 บาทต่อนาที
(5) บริ การกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริ ด พลัส (ให้ บริ การระบบทรูวิชนส์
ั แพ็กเกจ โกลด์ เอชดี และ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
(4) แพ็กเกจทรู กิกกะเทค ไฟเบอร์ 500Mbps. ระดับแพลทีนัม 2399 เหมาจ่ายขันตํารายเดือน 2399 บาท/เดือน ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริ การหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูวิชันส์ )
(1) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 500/200Mbps. โดยมีสญ
ั ญาใช้ บริ การแพ็กเกจไม่น้อยกว่า 12 เดือน และพร้ อมให้ บริการเฉพาะ
พืนทีโครงข่าย FTTH ความเร็วระดับ 500Mbps. เท่านัน
(2) บริ การหมายเลขโทรศัพท์บ้านทรู 1 หมายเลข (2.1) รับสิทธิค่าบริ การรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครือข่ายได้
150 นาที/เดือน (2.2) โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทีอยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชัวโมง ค่าโทรส่วนทีเกินหรือไม่เข้ าร่วมในแพ็กเกจ ผู้ใช้ บริ การต้ องชําระค่าบริ การ
เพิมเติมในอัตราดังนี โทรเบอร์ บ้านในจังหวัดเดียวกันครังละ 3 บาท โทรเบอร์ บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครื อข่าย นาทีละ 3 บาทต่อนาที
(3) บริ การกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริ ด พลัส (ให้ บริ การระบบทรูวิชนส์
ั แพ็กเกจ แพลทีนมั เอชดี และ ระบบแอนดรอยด์ทีว)ี
(5) แพ็กเกจทรู กิกกะเทค ไฟเบอร์ 500Mbps. ระดับโกลด์ 1999 เหมาจ่ายขันตํารายเดือน 1999 บาท/เดือน ผู้ใช้ บริ การจะได้รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริ การหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูวิชันส์ )
(1) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 500/200Mbps. โดยมีสญ
ั ญาใช้ บริ การแพ็กเกจไม่น้อยกว่า 12 เดือน และพร้ อมให้ บริการเฉพาะ
พืนทีโครงข่าย FTTH ความเร็วระดับ 500Mbps. เท่านัน
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(2) บริ การหมายเลขโทรศัพท์บ้านทรู 1 หมายเลข (2.1) รับสิทธิค่าบริ การรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครือข่ายได้
150 นาที/เดือน (2.2) โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทีอยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชัวโมง ค่าโทรส่วนทีเกินหรือไม่เข้ าร่วมในแพ็กเกจ ผู้ใช้ บริ การต้ องชําระค่าบริ การ
เพิมเติมในอัตราดังนี โทรเบอร์ บ้านในจังหวัดเดียวกันครังละ 3 บาท โทรเบอร์ บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครื อข่าย นาทีละ 3 บาทต่อนาที
(3) บริ การกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริ ด พลัส (ให้ บริ การระบบทรู วิชนส์
ั แพ็กเกจ โกลด์ เอชดี และ ระบบแอนดรอยด์ทีว)ี
(6) แพ็กเกจทรู กิกกะเทค ไฟเบอร์ 300Mbps. ระดับแพลทีนัม 2199 เหมาจ่ายขันตํารายเดือน 2199 บาท/เดือน ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริ การหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูวิชันส์ )
(1) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 300/100Mbps. โดยมีสญ
ั ญาใช้ บริ การแพ็กเกจไม่น้อยกว่า 12 เดือน และพร้ อมให้ บริการเฉพาะ
พืนทีโครงข่าย FTTH ความเร็วระดับ 300Mbps. เท่านัน
(2) บริ การหมายเลขโทรศัพท์บ้านทรู 1 หมายเลข (2.1) รับสิทธิค่าบริ การรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครือข่ายได้
150 นาที/เดือน (2.2) โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทีอยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชัวโมง ค่าโทรส่วนทีเกินหรือไม่เข้ าร่วมในแพ็กเกจ ผู้ใช้ บริ การต้ องชําระค่าบริ การ
เพิมเติมในอัตราดังนี โทรเบอร์ บ้านในจังหวัดเดียวกันครังละ 3 บาท โทรเบอร์ บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครื อข่าย นาทีละ 3 บาทต่อนาที
(3) บริ การกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริ ด พลัส (ให้ บริ การระบบทรู วิชนส์
ั แพ็กเกจ แพลทีนมั เอชดี และ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
(7) แพ็กเกจทรู กิกกะเทค ไฟเบอร์ 300Mbps. ระดับโกลด์ 1799 เหมาจ่ายขันตํารายเดือน 1799 บาท/เดือน ผู้ใช้ บริ การจะได้รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริ การหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูวิชันส์ )
(4) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 300/100Mbps. โดยมีสญ
ั ญาใช้ บริ การแพ็กเกจไม่น้อยกว่า 12 เดือน และพร้ อมให้ บริการเฉพาะ
พืนทีโครงข่าย FTTH ความเร็วระดับ 300Mbps. เท่านัน
(5) บริ การหมายเลขโทรศัพท์บ้านทรู 1 หมายเลข (2.1) รับสิทธิค่าบริ การรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครือข่ายได้
150 นาที/เดือน (2.2) โทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทีอยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชัวโมง ค่าโทรส่วนทีเกินหรือไม่เข้ าร่วมในแพ็กเกจ ผู้ใช้ บริ การต้ องชําระค่าบริ การ
เพิมเติมในอัตราดังนี โทรเบอร์ บ้านในจังหวัดเดียวกันครังละ 3 บาท โทรเบอร์ บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครื อข่าย นาทีละ 3 บาทต่อนาที
(6) บริ การกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริ ด พลัส (ให้ บริ การระบบทรู วิชนส์
ั แพ็กเกจ โกลด์ เอชดี และ ระบบแอนดรอยด์ทีว)ี
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 แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ แบ่ งเป็ น 4 แพ็กเกจ โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ 500 Mbps. 899 คิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 899 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
(1) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์ โหลด/อัพโหลด) 500/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่ายFTTH ทีพร้ อมให้ บริการเท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 12 เดือน
(2) บริ การกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริ ด พลัส (ให้ บริการระบบทรูวิชนส์
ั แพ็กเกจ เอ็นจอย และ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
(3) บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอช แพ็กเกจCVG Super Fun Unlimited 599 จํานวน 1 ซิม ตามรายการส่งเสริ มการขายนี (2.1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 60 นาที/
เดือน ค่าบริการคิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2.2) บริ การ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน จะใช้ ได้
ต่อเนืองทีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้เงือนไข Fair Usage Policy (2.3) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที
(Mbps) ไม่จํากัดปริ มาณการใช้ งาน (บริ การ Wi-Fi เป็ นบริ การที ทรูมฟู เอช นํามาให้ บริการ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริ การตามรายการส่งเสริ มการขายนี โดยทรูมฟู เอช หรื อผู้
ให้ บริ การ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริการตามรายการส่งเสริ มการขาย CVG Super Fun Unlimited
599 นี จะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่วมรับส่วนลดสําหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายอืนๆ ได้ และไม่สามารถเปลียนรายการส่งเสริมการขายนีให้
น้ อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริ การร่ วมกับบริ การ Multi SIM ได้ (2.5) กรณีทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริ การตามรายการส่งเสริ มการขายนี สิทธิฟรี
ค่าบริ การรายเดือนทีได้ รับตามรายการส่งเสริ มการขายจะสินสุดทันที
โดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่ วมกับรายการส่งเสริ มการขายดังกล่าวจะถูก
เปลียนไปใช้ รายการส่งเสริ มการขายในราคาปกติ (599 บาท) โดยมีผลในรอบบิลถัดไป ทังนี ผู้ใช้ บริ การจะสามารถเลือกเปลียนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้
ภายหลัง
(4) รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สําหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(รอบบิลที1-12 นับจากวันทีเริมรับสิทธิครังแรก) และยังมี
สถานะการใช้ บริ การเป็ นปกติอยู่ (Active Status)

(2) แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ 200 Mbps. 799 คิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 799 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี

(1)
(2)
(3)

(4)

(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์ โหลด/อัพโหลด) 200/200 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่ายFTTH ทีพร้ อมให้ บริการเท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 12 เดือน
บริการกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริ ด พลัส (ให้ บริการระบบทรูวิชนส์
ั แพ็กเกจ เอ็นจอย และ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอช แพ็กเกจCVG Super Fun Unlimited 499 จํานวน 1 ซิม ตามรายการส่งเสริ มการขายนี (2.1) คิดอัตราค่าโทรตามจริง นาทีละ 1.5
บาท ค่าบริการคิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2.2) บริ การ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน จะใช้ ได้
ต่อเนืองทีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้ เงือนไข Fair Usage Policy (2.3) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที
(Mbps) ไม่จํากัดปริ มาณการใช้ งาน (บริ การ Wi-Fi เป็ นบริ การที ทรูมฟู เอช นํามาให้ บริการ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริ การตามรายการส่งเสริ มการขายนี โดยทรูมฟู เอช หรื อผู้
ให้ บริ การ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริการตามรายการส่งเสริ มการขาย CVG Super Fun Unlimited
499 นี จะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่วมรับส่วนลดสําหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายอืนๆ ได้ และไม่สามารถเปลียนรายการส่งเสริมการขายนีให้
น้ อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริ การร่ วมกับบริ การ Multi SIM ได้ (2.5) กรณีทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริการตามรายการส่งเสริ มการขายนี สิทธิฟรี
ค่าบริ การรายเดือนทีได้ รับตามรายการส่งเสริ มการขายจะสินสุดทันที
โดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่ วมกับรายการส่งเสริ มการขายดังกล่าวจะถูก
เปลียนไปใช้ รายการส่งเสริ มการขายในราคาปกติ (499 บาท) โดยมีผลในรอบบิลถัดไป ทังนี ผู้ใช้ บริ การจะสามารถเลือกเปลียนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้
ภายหลัง
รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สําหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(รอบบิลที1-12 นับจากวันทีเริมรับสิทธิครังแรก) และยังมี
สถานะการใช้ บริ การเป็ นปกติอยู่ (Active Status)
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(3) แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ 200 Mbps. 699 คิดค่าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 699 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี)
(1) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 200/200 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่ายFTTH ทีพร้ อมให้ บริการเท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 12 เดือน
(2) บริ การบริ การกล่องชุดเช่า อินโนไฮบริ ด พลัส (ให้ บริ การระบบทรูวิชนส์
ั แพ็กเกจ เอ็นจอย และ ระบบแอนดรอยด์ทีว)ี

(4) แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ 200 Mbps. 599 คิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 599 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ 1 บริการ)
(1) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 200/200 Mbps. มีสญ
ั ญาขันตํา 12 เดือน

2. เงือนไขทัวไปสําหรับการใช้ บริการแพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์
2.1 บริการโทรศัพท์ บ้านทรู : ก) สิทธิโทรหาโทรศัพท์เคลือนทีทุกเครื อข่าย หมายถึง สิทธิการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศทุกเครื อข่าย
ข) สิทธิโทร-หาเบอร์ บ้านและโทรศัพท์เคลือนทีทีอยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชัวโมง หมายถึง สิทธิการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์บ้านและ/หรื อโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียน
ภายในประเทศ ภายใต้ชือและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้ บริ การเดียวกัน สถานทีติดตังบริ การและทีอยู่ในการจัดส่งใบแจ้ งหนีทุกประเภทต้ องเป็ นสถานทีเดียวกัน และสมัครร่วม
ในทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ สูงสุด 5 เลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทรูมูฟเอช ทีมีทีอยู่ในการจัดส่งใบแจ้ งหนีเดียวกันทุกเลขหมายโทรศัพท์เคลือนที ค) กรณีผ้ ใู ช้ บริการโทรออกเกินกว่าจํานวน
สิทธิทได้
ี รับในแพ็กเกจ จะคิดค่าใช้ บริ การเพิมเติมจากค่าบริ การเหมาจ่ายขันต่ารายเดือน : โทรเบอร์ โทรศัพท์พืนฐานเครื อข่ายเดียวกันทัวไทย และเบอร์โทรศัพท์ พนฐานเครื
ื
อข่ายอืนใน
จังหวัดเดียวกัน คิดอัตรา 3 บาทต่อครั ง, โทรเบอร์โทรศัพท์พนฐานต่
ื
างจังหวัด และโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทุกครือข่ายคิดอัตรา 1 บาท ต่อนาที คิดเป็ นนาที ง) ค่าโทรฟรี
ไม่รวมโทรทางไกลระหว่างประเทศและหมายเลขพิเศษ จ) สิทธิในการใช้ งานโทรศัพท์บ้านทรู มีระยะเวลาการใช้ งาน 12 เดือน โดยตังแต่รอบบิลที 13 เป็ นต้ นไปจะคิดค่าบริ การตามอัตรา
การใช้ งานปกติ ฉ) เงือนไขสิทธิพิเศษ ฟรี เลขหมายโทรศัพท์บ้านพร้ อมค่าโทรฟรี หากท่านไม่มีการใช้ งานเลขหมายโทรศัพท์ บ้านทีได้ รับไป ติดต่อกันเป็ นระยะเวลาตังแต่ 6 เดือน
ขึนไป บริ ษัทขอให้ ท่านติดต่อ 1242 เพือแสดงเจตนายืนยันการใช้ งานเลขหมายโทรศัพท์บ้านดังกล่าว เนืองจากสิทธิพิเศษการใช้ งานเลขหมายโทรศัพท์ บ้านจะสินสุดลง
นับตังแต่เดือนที 7 เป็ นต้ นไป
2.2 บริการโทรศัพท์ เคลือนทีทรู มูฟ เอช : ก) สิทธิโทรออกทุกเครือข่าย หมายถึง สิทธิโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือนที หรื อโทรศัพท์พืนฐานทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ
ข) สิทธิใช้ -บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ อย่างต่อเนือง หมายถึง ผู้ใช้ บริ การจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ 4G และ/หรื อบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันตามจํานวนสิทธิทีได้ รับในแต่
ละแพ็กเกจ จากนันจะใช้ งานได้ อย่างต่อเนืองทีความเร็วสูงสุด(ลดลง) ตามทีกําหนดในแต่ละแพ็กเกจ ทังนี ความเร็วขึนอยูก่ บั พืนทีให้ บริ การและอุปกรณ์ทีรองรับ สามารถ
ตรวจสอบได้ ที www.truemove-h.com/4G ค) ผู้ใช้ บริการสามารถตรวจสอบพืนทีการให้ บริ การ Wi-FibyTrueMoveH ได้ ที www.truemove-h.com/wifi ง) ค่ าบริการส่ วนเกินจาก
สิทธิทได้
ี รับในแพ็กเกจ จะคิดเพิมเติมจากค่าบริ การเหมาจ่ายขันตํารายเดือน (ผู้ใช้ บริการจะได้ รับใบแจ้ งหนีค่าใช้บริการส่วนเกินนี (ถ้ ามี) แยกจากใบแจ้ งหนีค่าบริการเหมา
จ่ายขันตํารายเดือนข้ างต้ น) ดังนี (1)โทรออกทุกเครื อข่าย คิดเพิมเติม ในอัตรานาทีละ 1.50 บาท ค่าบริ การคิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2)ส่ง
ข้ อความสัน (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้ อความละ 3 บาท (3)ส่งข้ อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจด
ทะเบียนภายในประเทศ ครังละ 5 บาท (4)ค่าบริ การ WiFi นาทีละ 1 บาท จ) การใช้ บริ การ 4G/3G/EDGE/GPRS จะอยู่ภายใต้ นโยบายการรับส่งข้ อมูลอย่างเหมาะสม (Fair Usage
Policy) : บริษัทฯ มีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือรักษามาตรฐานคุณภาพของบริ การ และเพือช่วยให้ ผ้ ใู ช้บริการโดยรวมสามารถใช้ งานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น จํากัด หรื อ ลดความเร็ วหรื อดําเนินการใดๆ ในการรับส่งข้ อมูลต่างๆ การใช้ งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรื อ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรื อ การใช้ งานใด
ทีมีการรับส่งข้ อมูลในปริ มาณมากอย่างต่อเนือง หรื อทีมีผลต่อการใช้ บริการหรื อเกิดความไม่เป็ นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ บริการอืน และ/หรือต่อเครือข่าย
หรื อการให้ บริการโดยรวมของบริษัทฯ ทังนี การลดความเร็ วอาจลดตํากว่าทีระบุในแพ็กเกจตามแต่ลกั ษณะการใช้ งาน พืนทีให้ บริการ และอุปกรณ์ ทีรองรับ
สําคัญมาก : เงือนไขการชําระค่าบริ การรายเดือนแพ็กเกจคอนเวอร์ เจนซ์ทีมีบริ การทรูออนไลน์ และ/หรื อ บริการทรูวิชนส์
ั และ/หรื อ บริการทรูมฟู เอช
กรณีผ้ ใู ช้ บริการมียอดค่าบริ การค้ างชําระ เกินกว่า 90 วัน “บริ ษัท”จะดําเนินการยกเลิกบริ การทีท่านค้างชําระ รวมทังเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่วมอยู่ และ
สิทธิพิเศษตามแพ็กเกจนันจะสินสุดลงทันที
3. สิทธิพเิ ศษสําหรับการติดตังอินเทอร์ เน็ตและทรูวชิ ันส์ : เมือผู้ใช้ บริการตกลงใช้ บริ การในแพ็กเกจทีกําหนดะและใช้ บริการต่อเนืองไม่น้อยกว่าระยะเวลาใช้ บริ การขันตํา
ผู้ใช้ บริ การจะได้ รับสิทธิพิเศษ ดังนี
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3.1 “ยกเว้ นการเรี ยกเก็บ” (1) ค่าประกันกล่องรับสัญญาณทรู วิชนส์
ั ในจุดหลัก (มูลค่า 2,000 บาท) (2) ค่าติดตังอุปกรณ์รับชมรายการจากทรู วิชนส์
ั ในจุดหลัก (มูลค่า 3,500 บาทต่อ
จุด) (3) ค่าติดตังอุปกรณ์และค่าเดินสายบริ การอินเทอร์ เน็ต ตามระยะเดินสายทีบริ ษัทฯ กําหนด (มูลค่า 2,600 บาท) (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) ทังนีระยะสายส่วนเกินคิดเพิมอัตรา
เมตรละ 20 บาท
3.1.1 ผู้ใช้ บริการได้ รับสิทธิยกเว้ น ค่าประกันอุปกรณ์กล่องทรูวิชนส์
ั ทุกจุด (จากปกติมลู ค่า 2,000 บาทต่อจุด) พร้ อมสิทธิยกเว้ น ค่าติดตังทรูวิชนส์
ั จุดหลัก (จาก
ปกติมลู ค่า 3,500 บาท) โดยค่าติดตังจุดเสริม คิดค่าบริการจุดละ 500 บาท (จากปกติมลู ค่า 3,000 บาทต่อจุด) ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
3.1.2 ข้ อกําหนดการติดตังทรูวิชนส์
ั จดุ หลักและจุดเสริ ม ดังนี แพ็กเกจแพลทีนมั เอชดี สามารถติดตังได้ สงู สุดรวม 6 จุด และแพ็กเกจโกลด์ เอชี สามารถติดตังได้ รวม
สูงสุด 4 จุด) ทังนี ผู้ใช้ บริการจะต้ องใช้ บริการแพ็กเกจตามระยะเวลาของสัญญาใช้ บริ การแบบต่อเนืองขันตํา 24 เดือน และ 12 เดือน ตามแต่ละแพ็กเกจกําหนด
เท่านัน หากมีการยกเลิก หรื อเปลียนแปลงออกนอกเงือนไขการใช้ บริ การ จะต้ องชําระคืนค่าสิทธิโปรโมชันทีได้ รับ ณ วันทีสมัครใช้ บริ การ ตามมูลค่าทีกําหนด ให้ แก่
บริ ษัท
3.1.3 สิทธิประโยชน์การรับชมช่องพิเศษเป็ นไปตามลิขสิทธิช่องรายการ และระยะเวลาโปรโมชันตามแต่ละช่วงเวลาทีทางบริ ษัท ทรูวิชนส์
ั กรุ๊ป กําหนด
หมายเหตุ: หากมีการขอติดตังเดินสายเกินกว่ามาตรฐานบริ การกําหนด ถือว่าเป็ นงานจ้ างติดตังพิเศษ อาทิ การเดินสายภายในเพิมเติม เกินระยะกําหนด หรื อ การ
ขอรื อถอน หรื อ ย้ ายสายภายในเพือแก้ ไข การเดินสายเพิมเติม หรือ การขอให้ มีอปุ กรณ์เสริ ม อาทิ รางลอยเพือความสวยงาม จะมีคา่ ใช้ จ่ายเพิมเติมตามลักษณะงานและอุปกรณ์
ทีใช้ โดยลูกค้ าเป็ นผู้ตกลงค่าใช้ จ่ายงานจ้ างติดตังพิเศษนี กับตัวแทนติดตังเอง และ ชําระเงินสดโดยตรงกับตัวแทนติดตังทีหน้ างาน ภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้ าทังหมด
3.2 สําหรับผู้สมัครใช้ บริ การตามสัญญานี ผู้สมัครจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าบริ การอินเทอร์ เน็ตเป็ นเงิน 890 บาท จากปกติ 2,140 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิม) พร้ อมรับสิทธิ
พิเศษการยืมอุปกรณ์ ตามข้ อ 3.2.1 ถึง 3.2.4 ผู้ใช้ บริการทีรับสิทธิในการชําระค่าธรรมเนียม และการยืมอุปกรณ์ตามข้ อ 3.2 นีจะต้ องมีสถานภาพการเป็ นสมาชิกต่อเนืองเป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน (“ระยะเวลาใช้ บริ การขันตํา” ตามข้ อ 1.2) กรณีดํารงสถานภาพการเป็ นสมาชิกน้ อยกว่าหรื อไม่ครบระยะเวลาใช้ บริ การขันตํา บริษัทฯ มีสิทธิการเรียกเก็บค่า
ประกันกล่องรับสัญญาณทรู วิชนส์
ั , ค่าติดตังอุปกรณ์จากทรูวิชนส์
ั ข้ างต้ น (ทีได้ ยกเว้ น และลดให้ ณ วันทีสมัคร) สําหรับค่าติดตังอุปกรณ์และค่าเดินสายบริ การอินเทอร์ เน็ต
และ ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าบริการอินเทอร์ เน็ต (ทีได้ ยกเว้ น และลดให้ ณ วันทีสมัคร) ทางบริ ษัทฯจะคํานวณเงิน โดยจะคิดเฉลียให้ ตามสัดส่วนจํานวนเดือนทีเหลือจนถึงเดือนที
ครบอายุสญ
ั ญา
3.2.1 กรณีใช้ บริ การ True Online-Internet ในพืนที FTTB บริ ษัทฯ ให้ ยมื อุปกรณ์โมเด็ม FTTB Router มูลค่า 1,605 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
3.2.2 สําหรับผู้สมัครบริ การ True Online-Internet ในพืนที FTTC บริษัทฯ ให้ ยมื อุปกรณ์ โมเด็ม DOCSIS 3.0 มูลค่า 3,424 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม) ปลักไฟและสายอินเทอร์ เน็ต
3.2.3 สําหรับผู้สมัครบริ การ True Online-Internet ในพืนที FTTH บริษัทฯ ให้ ยมื อุปกรณ์ เชือมต่ออินเทอร์ เน็ต FTTH GPON Router มูลค่า 4,173 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิม),
ปลักไฟและสายอินเทอร์ เน็ต และ/หรื อ ให้ ยืมอุปกรณ์ Dual-band WiFi Router 4 ports มูลค่า 3,290 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม) แล้ วแต่กรณี ตามระยะเดินสายมาตรฐานทีทาง
บริ ษัทกําหนด โดยอาจมีค่าใช้ จ่ายเพิมเติมขึนอยูก่ บั ลักษณะการติดตัง และระยะในการเดินสายทีหน้ างาน
3.2.4 ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์ เน็ต และ ค่าบริ การรายเดือนทรูวิชนส์
ั เป็ นค่าบริการของแพ็กเกจหลักในราคาเริมต้ น หากผู้ใช้ บริการใช้ เกินจากสิทธิ หรือใช้ นอกเหนือจาก
แพ็กเกจหลัก จะมีค่าบริ การเรี ยกเก็บเพิมเติม ตามราคาของแพ็กเกจส่วนเกินนันๆ
3.2.5 กรณีสมัครแพ็กเกจ ทรู ไฟเบอร์ 1 Gbps. เฉพาะพืนที FTTH ทีกําหนด (1) บริ ษัทฯ ให้ ยมื อุปกรณ์เชือมต่ออินเทอร์ เน็ต Gigatex Fiber Router มูลค่า 4,173 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิม), ปลักไฟและสายอินเทอร์ เน็ต (รวมภาษีมลู ค่าเพิม) (2) ความเร็วสูงสุดทีสัญญาณวิงมาจากชุมสายมาจนถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาณทีติดตังภายในทีพัก
อาศัย จะได้รับความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดจะอยู่ทีประมาณ 90% หรื อตํากว่า เมือทําการเชือมต่อผ่านสาย LAN และประมาณ 80% หรื อตํากว่า เมือทําการ
เชือมต่อผ่านไวไฟของอุปกรณ์ (เนืองด้ วยข้ อจํากัดของมาตรฐานอุปกรณ์) ทังนี ขึนอยูก่ บั ปั จจัยแวดล้ อมอืนๆด้ วย อาทิ อุปกรณ์ภาครับและภาคส่ง การใช้ งานเว็บไซด์
ต่างๆ เป็ นต้น (3) แพ็กเกจ ทรู ไฟเบอร์ 1Gbps. ความเร็ วสูงสุด 1000 Mbps. คือความเร็วสูงสุดทีสัญญาณวิงมาจากชุมสายมาจนถึงอุปกรณ์ กระจายสัญญาทีติดตังภายในทีพัก
อาศัย ทังนี ขึนอยู่กบั ปัจจัยแวดล้ อมอืนด้ วย อาทิ อุปกรณ์ภาครับและภาคส่ง และการใช้ งานเว็บไซต์ต่างๆ เป็ นต้ น
3.2.6 การให้ บริการอินเทอร์ เน็ต Home Package สําหรับผู้ใช้ บริ การในพืนที FTTH จะได้ รับ PrivateIPv4 หรื อ PrivateIPv4 และ PublicIPv6 และ สําหรับผู้ใช้บริ การในพืนที
FTTC/FTTB จะได้ รับ PrivateIPv4
3.2.7 กรณีอปุ กรณ์ทียืมชํารุด หรื อไม่สามารถใช้ งานได้ ด้ วยเหตุจากผู้ผลิต หรื อเกิดจากการใช้ งานตามปกติ ผู้ใช้ บริการต้องนําอุปกรณ์ ทียืมมาคืน ณ สํานักงาน ภายใน 7 วัน นับ
จากวันทีได้ รับอุปกรณ์ทยืี มหรื อนับจากวันนัดติดตัง และช่างผู้ติดตังได้ ออกเอกสารยืนยันให้ นําอุปกรณ์ทียืมส่งคืน
3.2.8 บริ ษัทฯ มีสทิ ธิในการเปลียนอุปกรณ์ทดแทนให้ สําหรับกรณีตามข้ อ 3.2.5 ภายในช่วงระยะเวลาสัญญารับสิทธิยมื และมีสทิ ธิในการเรี ยกเก็บคืนอุปกรณ์ชดุ ทีไม่สามารถใช้
งานได้
3.2.9 ผู้ใช้ บริการตกลงนําอุปกรณ์ทียืมไปใช้ กบั บริการตามสัญญานีเท่านัน
3.2.10 อุปกรณ์ตามสิทธิยมื นีเป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ และเนืองจากผู้ยืมได้ สมัครใช้ บริการฯ ตามสัญญานี บริ ษัทฯ จึงนําอุปกรณ์ทียืมดังกล่าวข้ างต้ นออกให้ ผ้ ใู ช้ บริ การยืมตาม
สัญญานี และผู้ใช้ บริการไม่สามารถโอนสิทธิให้ กบั บุคคลอืนได้ และต้ องส่งคืนบริ ษัทฯเมือยกเลิกบริการ หากไม่สง่ คืนจะต้ องชําระเงินค่าอุปกรณ์คืนให้ กบั บริษัทฯ ตามมูลค่าดังนี
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อุปกรณ์ FTTB Router เป็ นเงิน 1,500 บาท อุปกณ์ FTTC Router เป็ นเงิน 3,200 บาท และ อุปกรณ์เชือมต่ออินเทอร์ เน็ต FTTH GPON Router เป็ นเงิน 3,900 บาท และคืนอุปกรณ์
Dual-Band WiFi Router 4ports รุ่นมาตรฐาน มูลค่า 3,075 บาท (หากมี) โดยราคายังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
3.2.11 บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะบอกเลิก/ระงับการให้ ยืมได้ ทนั ที หากมีการนําอุปกรณ์ทยืี มไปใช้ งานในทางทีไม่ถกู ต้ อง หรื อขัดต่อกฎหมาย หรื อเป็ นเหตุให้ เกิดความ เสียหายต่อ
ชือเสียงของบริ ษัทฯ หรื อมีการเคลือนย้ าย ดัดแปลง แก้ ไข หรื อนําอุปกรณ์อนมาเชื
ื
อมต่อ หรือผู้ใช้ บริการผิดสัญญาข้ อหนึงข้ อใด
3.2.12 บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทจะบอกเลิ
ี
ก/ระงับการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต หากผู้ใช้ บริ การเข้ าข่ายการใช้ งานผิดประเภท อาทิ การใช้ งานในลักษณะแชร์ โครงข่ายอินเทอร์ เน็ตเพือการค้ า
อีกทอดหนึงไปยังกลุม่ ลูกค้ าของตนเอง หรื อ ใช้ งานเพือโหลดบิตทอร์เรนต์จํานวนมากไปยังโครงข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ ทีใดทีหนึงเป็ นประจําและเป็ นระยะเวลาต่อเนือง
จนเป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรายอืนได้ รับผลกระทบในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในพืนทีเดียวกัน หรือสร้ างความเสียหายอย่างใดอย่างหนึงกับโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทในภาพรวม
3.2.13 กรณีทีอุปกรณ์ ทียืมไปสูญหาย หรื อเสียหาย ผู้ใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การต่อจนครบกําหนด 12 เดือน หรือครบตามระยะเวลาขันตําทีแต่ละโปรโมชันกําหนด ผู้ใช้ บริการ
ตกลงทีจะชําระค่าเสียหายของอุปกรณ์ ทยืี มให้ แก่บริ ษัทฯ และบริษัทฯ จะจัดหาอุปกรณ์ทียืมทีสามารถใช้ งานทดแทนกันได้ (ซึงอาจเป็ นรุ่นเดียวกันหรื อไม่ก็ได้ )
3.3 ผู้ใช้ บริการแพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ สามารถเปลียนแปลงแพ็กเกจทรู วิชนส์
ั จาก แพ็กเกจเอ็นจอย เป็ นแพ็กเกจ แฮปปี แฟมิลี เอชดี, สมาร์ ท แฟมิลี เอชดี, สปอร์ ต แฟมิลี เอชดี ,
ซูเปอร์ แฟมิลี เอชดี, โกลด์ เอชดี และ แพลทีนมั เอชดี
3.4 ผู้ใช้ บริการสามารถสมัครใช้ บริการโทรศัพท์ เคลือนทีทรูมฟู เอช แพ็กเกจแฟมิลี ซิม เพิมเติมได้ โดยได้ รับส่วนลด 30% ของค่าบริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนของเลขหมายที 2 เป็ น
ต้ นไป สูงสุดไม่เกิน 5 เลขหมาย นับตังแต่เดือน (รอบบิล) ทีสมัครใช้ บริ การเป็ นต้ นไป ได้ นานสูงสุด 12 เดือน (รอบบิล) โดยทีอยูใ่ นการจัดส่งใบแจ้ งค่าใช้ บริ การของทุกเลขหมายที
สมัคร แฟมิลี ซิม ต้ องเป็ นทีอยูใ่ นใบแจ้ งค่าใช้ บริ การเดียวกัน ทังนี ส่วนลดในแพ็กเกจนีไม่สามารถใช้ ร่วมกับส่วนลด หรื อสิทธิอืนใดได้
4. ข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไป แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์
4.1 ผู้ใช้ บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ใช้ บริ การจะสามารถแจ้ งเปลียนความเร็วของบริ การอินเทอร์ เน็ตได้ เมือใช้ บริ การมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และระยะเวลาใช้ บริการขันตํา
จะเริ มนับใหม่ตามแพ็กเกจทีผู้ใช้ บริ การสมัครรับสิทธิ
4.2 กรณีทีผู้ใช้ บริการแจ้ งลดความเร็ วอินเทอร์ เน็ตลง หรื อเปลียนแพ็กเกจทีลดลงหรื อเปลียนแปลงแพ็กเกจทรูวิชนส์
ั ลง ภายในระยะเวลา 6 เดือน(รอบบิล) สิทธิ/ส่วนลดทีได้รับตาม
แพ็กเกจนีสินสุดลงทันที แต่ผ้ ใู ช้ บริการยังคงสามารถใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต ทรูวิชนส์
ั ทรูมฟู เอช ได้ ตามปกติ ตามแพ็กเกจทีเปลียนแปลง
4.3 ผู้ใช้ บริการ แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ ทีแจ้ งความประสงค์ขอระงับการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตชัวคราวเกินกว่า 2 เดือน(รอบบิล) และ/หรื อ ยกเลิกหรื อถูกยกเลิกการใช้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ต หรื อบริ การทรู วิชนส์
ั บริการใดบริ การหนึง ให้ ถือว่าผู้ใช้ บริ การแสดงความประสงค์ยกเลิกการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต หรื อบริ การทรู วิชนส์
ั ทีเหลือในแพ็กเกจนันๆ โดย
ให้ สทิ ธิทีได้ รับตามแพ็กเกจนันๆ สินสุดลงทันที ยกเว้ นการใช้ บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอช ในแพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ ผู้ใช้ บริ การยังคงสามารถใช้ บริ การต่อไปได้ โดยมี
ค่าบริ การรายเดือนตามแพ็กเกจทีลูกค้าสมัครหรื อตกลงรับสิทธิ และตกลงชําระค่าใช้ บริ การเหมาจ่ายขันตํารายเดือน และค่าบริ การส่วนเกิน (ถ้ ามี) ตามรายการส่งเสริ มการขาย
ทีเลือกใช้ ณ ปั จจุบนั ให้ แก่ ทรู มูฟ เอชต่อไป
4.4 ผู้ใช้ บริการ แพ็กเกจทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ /แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ คู่บริ การทรูวิชนส์
ั โกลด์ หรื อ แพลทีนมั ทีแจ้ งความประสงค์ขอระงับการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตชัวคราว
เกินกว่า 2 เดือน (รอบบิล) และ/หรื อ ยกเลิกหรื อถูกยกเลิกการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต หรือบริ การทรู วิชนส์
ั หรือบริการ ทรู มูฟ เอช บริการใดบริ การหนึง ให้ สิทธิทีได้ รับตามแพ็กเกจ
นันๆสินสุดลงทันที และ ผู้ใช้ บริการจะถูกปรับลดความเร็ วอินเทอร์ เน็ตให้ เป็ นแพ็กเกจมาตรฐาน หรื อแพ็กเกจทีใกล้ เคียงกับค่าใช้ บริ การเดิม อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้ บริ การยังคงใช้
บริ การอืนต่อ ให้ ถือว่าผู้ใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การนัน ๆ แบบเหมาจ่ายรายเดือนแยกต่างหากจากกันต่อไปและตกลงชําระค่าใช้ บริ การรายเดือนให้ แก่ท รู อินเทอร์ เน็ต คอร์
ปอเรชัน หรื อทรู วิชนส์
ั หรือทรู มูฟ เอช แล้ วแต่กรณี
4.5 บริ การทรูมฟู เอช ทีอยูใ่ นแพ็กเกจนีจะสามารถใช้ งานได้ หลังจากบริการอินเทอร์ เน็ตและบริ การทรูวิชนส์
ั พร้ อมใช้ งานแล้ วเท่านัน หากผู้ใช้ บริการประสงค์จะใช้ บริ การทรู มฟู เอช
ก่อน ให้ ถือว่าผู้ใช้ บริ การสมัครใช้ บริ การทรูมฟู เอชแยกต่างหากตามแพ็กเกจทีเลือกใช้ ไปจนกว่าบริ การอินเทอร์ เน็ตและบริ การทรูวิชนส์
ั พร้ อมใช้ งาน โดยให้ นบั วันทีพร้ อมใช้
งานเป็ นวันเริ มต้ นการใช้ บริ การของแพ็กเกจนี
4.6 ผู้ใช้ บริการ แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ ทีมีการเปลียนแปลงแพ็กเกจทรู อินเทอร์ เน็ต ความเร็ วดาวน์โหลด ทีแจ้ งความประสงค์ขอระงับการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตชัวคราวเกินกว่า 2
เดือน (รอบบิล) และ/หรื อ ยกเลิกหรือถูกยกเลิกการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต หรื อบริ การทรู วิชนส์
ั หรือบริการ ทรู มูฟ เอช บริการใดบริ การหนึง ให้ สิทธิทได้
ี รับตามแพ็กเกจนันๆสินสุด
ลงทันที และ ผู้ใช้ บริ การจะถูกปรับลดความเร็ วอินเทอร์ เน็ต เป็ น 15/5 Mbps.หรื อแพ็กเกจทีใกล้ เคียงกับค่าใช้ บริ การเดิม อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้ บริการยังคงใช้ บริ การอืนต่อ ให้ ถือว่า
ผู้ใช้ บริการประสงค์จะใช้ บริ การนัน ๆ แบบเหมาจ่ายรายเดือนแยกต่างหากจากกันต่อไปและตกลงชําระค่าใช้ บริ การรายเดือนให้ แก่ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน หรื อทรู วิชนส์
ั
หรื อทรู มูฟ เอช แล้ วแต่กรณี
4.7 กรณีผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นชาวต่างชาติ จะต้ องชําระค่าบริ การล่วงหน้ าแบบเหมาจ่าย เป็ นรายงวด งวดละ 6 เดือน หรื อ 12 เดือน (รอบบิล) ตามทีบริษัทฯพิจารณาในแต่ละกรณี
(1) หากมีการแจ้ งยกเลิก , ย้ าย, เปลียนเลขหมายโทรศัพท์, โอนเปลียนชือผู้เช่าเลขหมายโทรศัพท์ หรื อ เลขหมายโทรศัพท์ทีใช้ บริการอินเทอร์ เน็ต ถูกรื อถอน สิทธิพเิ ศษข้ างต้ นนีจะถือ
ว่าสินสุดลงทันที หรื อในกรณีทีผู้ใช้ บริ การขอยกเลิกบริ การอินเทอร์ เน็ตก่อนครบระยะเวลาใช้ บริ การขันตําทีกําหนด ผู้ใช้ บริ การตกลงไม่ขอรับเงินค่าบริการทีชําระล่วงหน้ าข้ างต้ น
ไม่วา่ กรณีใดๆ
(2) หลังจากชําระงวดแรกแล้ ว หากผู้ใช้ บริการไม่ประสงค์จะชําระค่าบริ การล่วงหน้ าตามข้ อ 4.7 ต่อไป ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้าป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อย
กว่า 1 เดือนก่อนถึงกําหนดชําระในงวดถัดไป กรณีทีแจ้ งช้ ากว่ากําหนด การแจ้ งดังกล่าวจะมีผลในงวดถัดจากงวดทีจะถึง (3) ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้ บริ การตกลงจะไม่ใช้ สทิ ธิขอระงับ
การใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตชัวคราว
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4.8 ผู้ใช้ บริการทีขอรับสิทธิพิเศษ ใน แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ ข้ างต้ นจะต้ องจดทะเบียนเปิ ดใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต และ/หรื อบริการบอกรับเป็ นสมาชิกทรู วิชนส์
ั และ/หรื อบริการ
โทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอช ภายใต้ ชือและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้ บริ การคนเดียวกัน สถานทีติดตังบริการ และทีอยูใ่ นการจัดส่งใบแจ้ งหนีทุกประเภทต้ องเป็ น
สถานทีเดียวกัน ตราบเท่าทียังขอรับสิทธิพิเศษ แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ โดยจะได้ รับใบแจ้ งค่าใช้ บริ การแบบรวมบิล (ทุกบริ การรวมกัน) เมือชําระค่าบริการด้ วยเงินสด (ไม่
รวมถึงการสมัครบริ การอิเล็กทรอนิคบิล)
4.9 ผู้ใช้ บริการตกลงและยินยอมให้ บริ ษัทฯ ผู้ให้ บริ การภายใต้ กลุ่มบริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)แต่ละบริ ษัท เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ใช้ บริ การ ค่าใช้ บริ การ และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ องให้ แก่ บริษัทอืนๆภายใต้ กลุม่ บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)ด้ วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ บริ การแบบ Convergence หรื อไม่ก็ตาม รวมถึง
ยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ ตัวแทน เพือนคู่ค้า เคาน์เตอร์ เซอร์ วีส ธนาคาร หรื อพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ เพือความสะดวกในการรับชําระ และ/หรื อ แจ้ งค่าบริ การของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ในคราวเดียวกัน หรื อค่าบริ การทีเกียวเนืองกับค่าส่วนลดค่าเครื องในจดหมายฉบับเดียวกันได้ รวมถึงยินยอมให้ บริ ษัทอืนใดทีบริ ษัทภายใต้ กลุม่ บริ ษัท ทรู
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ว่าจ้ างให้ ติดตามค่าบริ การค้ างชําระทียกเลิกบริการและค่าส่วนลดค่าเครื องได้ ในคราวเดียวกัน
4.10 ในกรณีทผูี ้ ใช้ บริ การมีหนีค้ างชําระใดๆ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องดําเนินการชําระหนีทีค้ างให้ ครบถ้ วนทังจํานวนก่อน จึงจะสามารถสมัคร แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ ได้
4.11 สิทธิพิเศษการรับทรู การ์ ดขึนอยู่กบั แพ็กเกจทีกําหนด โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งบัตรทรู การ์ ดให้ แก่ผ้ ูใช้ บริ การภายใน 60 วัน นับจากวันทีผู้ใช้ บริ การได้ ชาํ ระค่าบริ การรอบบิลที 2
ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกบริ การและยังคงมีสถานะใช้ งานปกติ กรณีผ้ ใู ช้ บริการมีบตั รทรู การ์ ดอยู่แล้ ว และได้ รับสิทธิจากสิทธิพิเศษ“แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ ” นีเทียบเท่ากับ
สิทธิตามบัตรทีผู้ใช้ บริการได้ รับอยู่เดิม บริ ษัทฯ มีสทิ ธิในการออกบัตรใหม่เพือทดแทนบัตรทรูการ์ ดเดิม ทังนี การใช้ ทรูการ์ ด เป็ นไปตามเงือนไขทีทรูการ์ ดกําหนด
4.12 จํานวนช่องรายการ ทรู วิชนส์
ั ขึนอยู่กบั แพ็กเกจทีสมัคร และอาจมีการเปลียนแปลง โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4.13 สิทธิใดๆ ตามข้ อกําหนดและเงือนไขข้ างต้ นนี ไม่สามารถแลก คืน หรื อเปลียนเป็ นเงินสด หรือของอืนใดได้
4.14 หากผู้ใช้ บริการเปลียนแปลง ระงับ หรื อถูกระงับ ยกเลิก หรื อถูกยกเลิกบริ การใดๆ บริ การหนึงหรื อหลายบริ การรวมกัน, ย้ ายทีอยู่การติดตังหรือใบแจ้ งค่าใช้บริ การ, ถูกรื อถอน
อุปกรณ์หรือสิทธิการใช้ บริ การใดๆ, เปลียนเลขหมายโทรศัพท์, โอน หรือเปลียนชือผู้ใช้ บริการ, เปลียนแปลงรายการส่งเสริมการขายหรือแพ็กเกจการใช้ บริ การใด ๆ หรื อปฏิบตั ิผิด
เงือนไขหรือข้ อกําหนดใดๆ ข้ างต้ นก่อนครบระยะเวลาใช้ บริการขันตํา:สิทธิพิเศษตามแพ็กเกจนันจะสินสุดลงทันที และผู้ใช้ บริ การตกลงชําระค่าใช้ จา่ ยทังหมดตามข้ อ 3.1 และ 3.2
พร้ อมคืนอุปกรณ์ทียืมทังหมดให้ แก่บริ ษัทฯ ทันทีในวันที ยกเลิก หรื อถูกยกเลิก หรื อปฏิบตั ผิ ดิ เงือนไข
4.15 “บริ ษัทฯ” มีสทิ ธิในการยกเลิกการให้ สทิ ธิพิเศษข้ างต้ นนีได้ ทนั ที หากมีข้อกําหนด คําสัง หรื อนโยบายของหน่วยงานของรั ฐทีเกียวข้ องกําหนดให้ มีการแก้ ไข เปลียนแปลง ระงับ
หรื อยกเลิกเงือนไขของบริ การใดๆ หรื อคําสังดังกล่าวเป็ นการเพิมภาระในการดําเนินการของ “บริ ษัทฯ” เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ โดยชัดแจ้ งเป็ นอย่างอืน “บริ ษัทฯ” มีสทิ ธิในการแก้ ไข
เปลียนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกเงือนไขใดๆ ในสิทธิพิเศษข้ างต้ นนีได้ ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ผ่านช่องทางที “บริ ษัทฯ” พิจารณา
เห็นสมควร
4.16 ผู้ใช้ บริการได้ อ่านและเข้ าใจข้ อกําหนดและเงือนไขในแต่ละบริ การ รวมทังเงือนไขของแพ็กเกจทีสมัครใช้ บริ การโดยตลอดก่อนขอรับสิทธิ และ/หรื อสมัครใช้ บริ การแล้ ว ตกลง
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขข้ างต้ นโดยเคร่ งครัดทุกประการด้ วยความสมัครใจ
4.17 แพ็กเกจนีมีระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) นับตังแต่วนั ทีจดทะเบียนเปิ ดใช้ บริ การตามแพ็กเกจนี
5. เงือนไขการยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต หรือ หักผ่ านบัญชีธนาคาร เพือชําระค่ าบริการของบริษัทในกลุ่มทรู
กรณีทีผู้ใช้ บริการของกลุม่ ทรู ได้ ลงนามเป็ น “ผู้ให้ ความยินยอม” ในฐานะเจ้ าของบัญชีธนาคาร หรื อ เจ้ าของบัตรเครดิต โดยมีความประสงค์ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีธนาคาร
หรื อ เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบตั รเครดิตตามหมายเลขที “ผู้ให้ ความยินยอม” ระบุไว้ ชดั เจนตามเอกสารทีลงนามไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือชําระหนีค่าใช้ บริ การ บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน จํากัด และ/หรื อ บริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ป จํากัด ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริ ษัทในกลุม่ ทรู ” ตามจํานวนเงิน และ วันทีทีปรากฏในใบแจ้ งค่าบริ การทีผู้ใช้ บริการได้ รับจากบริ ษัทใน
กลุม่ ทรู และนําเงินจํานวนทีหัก หรื อ เรียกเก็บดังกล่าวโอนเข้ าบัญชีของบริ ษัทในกลุม่ ทรู ตามวันทีบริ ษัทในกลุม่ ทรูกําหนด โดยผู้ใช้ บริ การถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆทีเกียวกับการ
ยินยอมให้ ธนาคารหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อ การเรี ยกเก็บเงินผ่านบัญชีบตั รเครดิตนันมีความถูกต้ องทุกประการ
ผู้ใช้ บริ การ/ผู้ให้ ความยินยอม ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรื อ เรี ยกเก็บเงินผ่านบัญชีบตั รเครดิตของผู้ใช้ บริ การได้ ต่อเนืองเมือมีเงินในบัญชีเงินฝาก หรื อ มี
วงเงินในบัญชีบตั รเครดิตเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนันเท่านัน และไม่ประสงค์จะให้ ธนาคารแจ้ งการหักบัญชีแก่ผ้ ใู ช้ บริการ/ผู้ให้ ความยินยอมแต่อย่างใด เนืองจากสามารถทราบ
รายการดังกล่าวจากสมุดเงินฝาก หรื อ จาก Statement ของธนาคาร หรื อ จากใบเสร็ จรับเงินของบริ ษัทในกลุม่ ทรู โดยยินยอมทีจะปฏิบตั ิตามระเบียบและเงือนไขการใช้ บตั รเครดิต
ทุกประการ
หากผู้ใช้ บริ การ/ผู้ให้ ความยินยอมได้ เปลียนชือ-สกุล และ/หรื อ ทีอยู่ และ/หรื อ เลขทีบัญชีเงินฝาก และ/หรื อ หมายเลขบัตรเครดิต ซึงต่างจากทีระบุไว้ ในบรรดาเอกสารต่างๆ
ดังกล่าวมาข้ างต้ น ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้ บริ การ/ผู้ให้ ความยินยอมตกลงแจ้ งให้ บริ ษัทในกลุม่ ทรู ทราบภายใน 7 วันนับตังแต่วนั ทีได้ มีการเปลียนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น และ
ตกลงให้ บรรดาเอกสารต่างๆทีได้ ลงนามยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก หรื อ บัญชีบัตรเครดิตนันคงมีผลบังคับกับบัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อ บัญชีบตั รเครดิตทีเปลียนแปลงนันๆด้ วยทุก
ประการ
การให้ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อ เรี ยกเก็บเงินผ่านบัญชีบตั รเครดิตดังกล่าวข้ างต้ นให้ มีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่วนั ทีลงนามเอกสาร และให้ มีผลบังคับต่อไปจนกว่าธนาคาร
จะบอกเลิกการให้ บริ การตามเอกสารทีได้ ลงนามนี หรื อ จนกว่าผู้ใช้ บริ การจะเพิกถอนเอกสารลงนามนีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงธนาคาร และ บริษัทในกลุ่มทรูทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
2 เดือน

29 มกราคม 2563

หนาที่ 10 จาก 12

ผู้ใช้ บริการ/ผู้ให้ ความยินยอม รับรองลายมือชือในบรรดาเอกสารต่างๆทีเกียวข้ องว่าเป็ นลายมือชือเดียวกัน และตรงกันกับทีให้ ตวั อย่างไว้ กบั ธนาคาร หรื อ ผู้ให้ บริการบัตรเครดิต
ดังนันถือว่า ธนาคารมีสิทธิโดยชอบในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรื อ เรี ยกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตของผู้ใช้ บริ การ/ผู้ให้ ความยินยอมโดยสมบูรณ์
เอกสารประกอบการสมัครบริ การหักผ่านบัญชีธนาคาร หรือ เรี ยกเก็บเงินผ่านบัญชีบตั รเครดิต เพือชําระค่าบริการรายเดือนของกลุม่ ทรู มีดงั นี :
1 ) สําเนาบัตรประชาชน พร้ อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้ อง
2) กรณีต้องการสมัครหักชําระบัญชีเงินฝาก ใช้ สาํ เนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้ าแรก พร้ อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้ อง
3) กรณีต้องการสมัครเพือให้ เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบตั รเครดิต ใช้ สําเนาบัตรเครดิตด้ านหน้ าบัตร พร้ อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้ อง
6. เงือนไขการรั บใบแจ้ งหนีค่ าบริการรายเดือน ของทรูออนไลน์ และ ทรูวิชันส์
บริ ษัทขอเรียนแจ้ งให้ ทราบว่า ตังแต่วนั ที 15 สิงหาคม 2562 เป็ นต้นไป ลูกค้ าทีสมัครบริการและใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตจากทรูออนไลน์ และ/หรื อ บริ การทรูวิชนส์
ั ในนามบุคคล
ธรรมดา หรื อ ในนามนิติบคุ คล จะได้ รับใบแจ้ งหนีค่าบริ การในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ผ่านทางข้ อความ SMS และ/หรื อ ผ่านทางอีเมล เท่านัน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้ อกําหนดและเงือนไข “แพ็กเกจทรูซูเปอร์ ไฟเบอร์ เกมเมอร์ โปร แพ็ก”
สิทธิพิเศษ แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ เกมเมอร์ โปรแพ็ก ให้ บริ การโดย บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด (“ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล”) รวมเรี ย กว่า
“ทรู มูฟ เอช”, และ/หรื อ บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ป อเรชัน”) และ/หรื อบุคคลทีสาม (ถ้ ามี) รวมทังหมดเรียกว่า “บริ ษัทฯ” โดยผู้ใช้ บริ การที
สมัครใช้ บริการตังแต่วนั ที 10 มกราคม ถึงวันที 15 ธันวาคม 2562 หรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง

• สําหรับลูกค้ าเกมเมอร์ ทจดทะเบี
ี
ยนในนามบุคคลธรรมดาเท่านัน สําหรับทุกบริการต้ องจดทะเบียนภายใต้ ชอและหมายเลขบั
ื
ตร ประชาชนเดียวกัน สถานทีติดตัง และทีอยูใ่ น
การจัดส่งบิล ต้ องเป็ นสถานทีเดียวกัน และมีรอบบิลเดียวกันทุกประการ • รับสิทธิ ได้ ทงลู
ั กค้ าใหม่ และลูกค้ าปั จจุบนั ทีต้ องการเปลียนแพ็กเกจ เมือใช้ งานมาแล้วครบ 12
เดือน • แพ็กเกจความเร็ วดาวน์โหลด สูงสุด 200Mbps., 300 Mbps.ให้ บริ การเฉพาะพืนทีทีมีโครงข่าย FTTH พร้ อมให้ บริ การเท่านัน ความเร็วอินเทอร์ เน็ต จริ งทีได้ รับ ขึนอยู่
กับลักษณะของโครงข่าย การเดินสาย และปริ มาณผู้ใช้ งานในพืนทีนันๆ • สิทธิพิเศษจากบริ การอินเทอร์ เน็ต : ฟรีค่าติดตัง 2,600 บาท และสิทธ์ยมื อุปกรณ์เชือมต่อ
อินเทอร์ เน็ต Gigatex Fiber Router มูลค่าสูงสุด 3,900 บาท (ราคาไม่รวมภาษี มุลค่าเพิม) • รับส่วนลดค่าแรกเข้ าเหลือเพียง 890 บาท จากปกติ 2,140 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิม) ตามทีบริ ษัทฯกําหนด • หากลูกค้ ายกเลิก/เปลียนแปลงก่อนครบอายุสญ
ั ญา 12 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าแรกเข้ าส่วนทีเหลือและค่าติดตัง
ตามมูลค่าทีได้ งดเว้ นให้ ในวันทีสมัครบริการ • ราคาแพ็กเกจ, ค่าแรกเข้ า, ค่าติดตัง และค่าอุปกรณ์ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม • สิทธิพิเศษใดๆ ตามข้ อกําหนดและเงือนไขนีไม่
สามารถแลกเปลียนเป็ นเงินสด หรื อของอืนใดได้ • เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามที บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัดและ/หรื อ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิ
เคชัน จํากัด กําหนด และบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงสิทธิพิเศษ • แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ เกมเมอร์ โปร แพ็ก ทุกแพ็กเกจ รับสิทธิในการใช้ งานบริ การ 4G ที
ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริ การ 3G ทีความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริ การEDGE/GPRS รวมกันเป็ นจํานวน 10 กิกะไบต์
(GB) หลังจากนัน จะใช้ ได้ ไม่จํากัดปริ มาณทีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทังนี ความเร็ วในการใช้ บริการขึนอยู่กบั สถานทีทีมีการใช้ บริ การ จํานวน
ผู้ใช้ บริการร่วมกันต่อ Cell site ในขณะนัน และประเภทของอุปกรณ์ ทีนํามาร่ วมใช้ บริ การ• ไม่สามารถรับสิทธิสว่ นลดเพิมเติมจากโปรโมชันใดๆ ได้ และต้ องเปิ ดซิมใหม่ทกุ
กรณี• แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 499 ไม่สามารถใช้ งานร่ วมกับ Multi Sim ได้ • กรณียกเลิกบริ การใดบริการหนึง ก่อนครบอายุสญ
ั ญา 12 เดือน สิทธิในการใช้ งาน
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แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 499 จะสินสุดลงทันที และมีค่าบริ การรายเดือน 499 บาท ในรอบบิล ถัดไป (ลูกค้ าสามารถเปลียนแปลงแพ็กเกจได้ ภายหลังเมือครบอายุ
สัญญา) • กรณีทีต้ องการเปลียนแปลงบริ การหมายเลข โทรศัพท์เคลือนที/ เปลียนแพ็กเกจ/ เปลียนจากรายเดือนเป็ นเติมเงิน/หรื อ ย้ ายค่ายเบอร์ เดิม หากต้ องการใช้ งานต่อ
จะต้องเปิ ด เบอร์ ใหม่รายเดือนและกําหนดให้ ระยะเวลาการใช้ งานสินสุดตามเดิม • อัตราค่าบริ การทรู มฟู เอชอืนๆ : ค่าโทร 1.5บาท/นาที, SMS 3 บาท/ข้ อความ, MMS 5บาท/
ครัง • แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 499 รับสิทธิใช้ งาน WiFi by TrueMove H ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริ มาณการใช้ งาน (หากถูก
ระงับบริการจะไม่สามารถใช้ บริ การได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ) สามารถตรวจสอบพืนที 4G|3G และ WiFi by Truemove H ได้ ที www.truemove-h.com/wifi • สามารถสมัคร รับสิทธิ
พิเศษบริการโทรศัพท์บ้านทรูได้ อัตราค่าบริ การเพียง 100 บาทต่อเดือน รับค่าโทรฟรี 150นาทีต่อเดือน และ ฟรี คา่ เช่าคูส่ ายมูลค่า 100 บาทต่อเดือนตลอดอายุการใช้งาน • ข้ อ
สงวนสิทธิและข้ อจํากัดความรับผิดชอบทรูออนไลน์• โปรดตรวจสอบพืนทีให้ บริ การ • การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ตา่ งประเทศ ในช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. ทีมีการใช้ งาน
หนาแน่นอาจทําให้ ความเร็ วในการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตลดลง • ความเร็วในการ เชือมต่อคือความเร็ วของคอมพิวเตอร์ ทีเชือมต่อกับโครงข่ายไม่ใช่ความเร็ วในการดาวน์โหลด
ทีแท้ จริ ง โดยเฉพาะเว็บไซต์ ต่างประเทศ อาจขึนอยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น สายภายในของผู้ใช้ บริ การเครื องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และเราท์เตอร์ ของเว็บไซต์ที
ผู้ใช้ บริการเข้ าเยียมชมและปัจจัยอืนๆ
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