ข้ อกําหนดและเงือนไข“แพ็กเกจทรู กิกะเทค โปร”
สิทธิพิเศษ แพ็กเกจทรู กิกะเทค โปรให้ บริ การโดยบริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิว นิเคชัน จํากัด (“ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล”)รวมเรี ยกว่า “ทรู มูฟ เอช”และ/
หรื อ บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ตคอร์ ปอเรชันจํากัด (“ทรู อินเทอร์ เน็ตคอร์ ปอเรชัน”)และ/หรื อ บริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ป จํากัด (“ทรู วิชนส์
ั ”) และ/หรื อบุคคลทีสาม (ถ้ ามี) รวมเรียกว่า
“บริ ษัทฯ”ทีสมัครใช้ บริการตังแต่วนั ที 3 พฤศจิกายน 2565 เป็ นต้ นไปหรื อจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
ข้ อกําหนดและเงือนไขสิทธิพเิ ศษ “แพ็กเกจใหม่ ทรู กิกะเทค โปร”
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 ทรูกิกะเทค โปร”และตกลงใช้ บริ การติดต่อกันเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า12-24 เดือน
ตามแพ็กเกจกําหนด นับตังแต่วนั ทีติดตังบริการของ ทรู อินเทอร์ เน็ตคอร์ ปอเรชัน ซึงรายละเอียดของสิทธิในการใช้ บริ การเป็ นไปตามตารางข้ างล่าง ดังนี


ตารางแสดงรายการแพ็กเกจ (ราคาไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม):



แพ็กเกจทรู กิกะเทค โปร แบบ 3 บริการ(สัญญา 24 เดือน)แบ่ งเป็ น 5แพ็กเกจ โดยมีรายละเอียดดังนี

1) แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค โปร1000 Mbps. 1299คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 1299 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
(1) บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/000 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านันและมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
(2) บริ การกล่องชุดเช่า ทรูไอดีทีว(ี ให้ บริ การ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
(3) บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชแพ็กเกจ CVG Gigatex Special499จํานวน 1 ซิม ตามรายการส่งเสริ มการขายนี (2.1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 200 นาที/เดือน
ค่าบริ การคิดเป็ นนาที เศษของนาที คิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2.2)บริ การ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 30กิกะไบต์ (GB) หลังจากนันจะใช้ ได้
ต่อเนืองทีความเร็ วสูงสุดไม่เกิน128กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)ภายใต้ เงือนไข Fair Usage Policy(2.3) บริ การ Wi-Fi ทีความเร็ วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที
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(Mbps) ไม่จํากัดปริ มาณการใช้ งาน(บริ การ Wi-Fi เป็ นบริ การที ทรู มูฟเอช นํามาให้ บริการ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริ การตามรายการส่งเสริ มการขายนี โดยทรู มูฟเอช
หรื อผู้ให้ บริการ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริ การตามรายการส่งเสริ มการขายCVG Happy Fun
Unlimited 499นีจะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่ วมรับส่วนลดสําหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายอืนๆได้ และไม่สามารถเปลียนรายการส่งเสริ มการ
ขายนีให้ น้อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริ การร่ วมกับบริ การ Multi SIM ได้ (2.5) กรณีทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริ การตามรายการส่งเสริ มการขายนี สิทธิ
ฟรีค่าบริการรายเดือนทีได้ รับตามรายการส่งเสริ มการขายจะสินสุดทันทีโดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่ วมกับรายการส่งเสริ มการขายดังกล่าวจะถูก
เปลียนไปใช้ รายการส่งเสริ มการขายในราคาปกติ (499 บาท)โดยมีผลในรอบบิลถัดไปทังนีผู้ใช้ บริการจะสามารถเลือกเปลียนแปลงรายการส่งเสริ มการขาย
ได้ ภายหลัง
(4) รับสิทธิชมคอนเทนต์ ทรูวิชนส์
ั นาว แสตนดาส เป็ นระยะเวลา 24เดือนเฉพาะผู้ทีล๊อกอินเข้ าใช้ งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านัน
(5) รับสิทธิชมคอนเทนต์ ทรู ไอดีพลัส เป็ นระยะเวลา 24 เดือน เฉพาะผู้ทีล๊ อกอินเข้ าใช้ งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านัน
(6) ฟรีบริการรายเดือนอุปกรณ์ ขยายสัญญาณไวไฟภายในบ้ าน Mesh WiFi จํานวน 1 จุด ปกติ 100 บาทต่อเดือน และมูลค่าสิทธิยืมอุปกรณ์ 5,990 บาท

2) แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค โปร1000 Mbps. 1299คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 1299 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
1) บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านันและมีสญ
ั ญาขันตํา 24เดือน
2) บริ การกล่องชุดเช่าทรู ไอดีทีว(ี ให้ บริการ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
3) บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชแพ็กเกจCVG Happy Fun Unlimited499จํานวน 1ซิม ตามรายการส่งเสริ มการขายนี (2.1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 100 นาที/
เดือน ค่าบริการคิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2.2)บริ การ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 30กิกะไบต์ (GB) หลังจากนันจะใช้ ได้
ต่อเนืองทีความเร็ วสูงสุดไม่เกิน128กิโลบิตต่อวินาที (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 การตามรายการส่งเสริมการขายนี โดยทรูมฟู เอช
หรื อผู้ให้ บริ การ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริ การตามรายการส่งเสริ มการขายCVG Happy Fun
Unlimited 499นีจะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่ วมรับส่วนลดสําหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายอืนๆได้ และไม่สามารถเปลียนรายการส่งเสริมการ
ขายนีให้ น้อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริ การร่ วมกับบริ การ Multi SIM ได้ (2.5) กรณีทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริการตามรายการส่งเสริ มการขายนี
สิทธิฟรีค่าบริ การรายเดือนทีได้รับตามรายการส่งเสริ มการขายจะสินสุดทันทีโดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่ วมกับรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
จะถูกเปลียนไปใช้รายการส่งเสริ มการขายในราคาปกติ (499 บาท)โดยมีผลในรอบบิลถัดไปทังนีผู้ใช้ บริ การจะสามารถเลือกเปลียนแปลงรายการส่งเสริ ม
การขายได้ ภายหลัง
3) รับสิทธิชมคอนเทนต์ ทรูพรี เมียร์ ลกี ถึงฤดูกาล 21/22 ตามเงือนไขเจ้ าของลิขสิทธิกําหนดเฉพาะผู้ทีล๊ อกอินเข้ าใช้ งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านัน
4) รับสิทธิชมคอนเทนต์ ทรู ไอดีพลัส เป็ นระยะเวลา 24 เดือน เฉพาะผู้ทีล๊ อกอินเข้ าใช้ งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านัน
5) ฟรีบริการรายเดือนอุปกรณ์ ขยายสัญญาณไวไฟภายในบ้ าน Mesh WiFi จํานวน 1 จุด ปกติ 100 บาทต่อเดือนและมูลค่า สิทธิยืมอุปกรณ์ 5,990 บาท

3)แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค โปร1000 Mbps. 999คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 999 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
(1) บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24เดือน
(2) บริ การกล่องชุดเช่าทรู ไอดีทีว(ี ให้ บริการ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
(3) บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชแพ็กเกจCVG 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 15กิกะไบต์ (GB) หลังจากนันจะใช้ 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 การตามรายการส่งเสริมการขายนี โดยทรูมูฟเอช
หรื อผู้ให้ บริ การ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริการตามรายการส่งเสริ มการขายCVG Super Fun
Unlimited 599นีจะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่ วมรับส่วนลดสําหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายอืนๆได้ และไม่สามารถเปลียนรายการส่งเสริมการ
ขายนีให้ น้อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริ การร่วมกับบริ การ Multi SIM ได้ (2.5) กรณีทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริการตามรายการส่งเสริ มการขายนี
สิทธิฟรีค่าบริการรายเดือนทีได้ รับตามรายการส่งเสริ มการขายจะสินสุดทันทีโดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่ วมกับรายการส่งเสริ มการขายดังกล่าว
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จะถูกเปลียนไปใช้ รายการส่งเสริ มการขายในราคาปกติ (599 บาท)โดยมีผลในรอบบิลถัดไปทังนีผู้ใช้ บริการจะสามารถเลือกเปลียนแปลงรายการส่งเสริ มการ
ขายได้ภายหลัง
(4) รับสิทธิชมคอนเทนต์ ทรูพรี เมียร์ ลีก ถึงฤดูกาล 21/22 ตามเงือนไขเจ้ าของลิขสิทธิกําหนดเฉพาะผู้ทีล๊อกอินเข้ าใช้ งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านัน
(5) รับสิทธิชมคอนเทนต์ ทรู ไอดีพลัส เป็ นระยะเวลา 24 เดือน เฉพาะผู้ทีล๊ อกอินเข้ าใช้ งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านัน
(6) ฟรี บริการรายเดือนอุปกรณ์ ขยายสัญญาณไวไฟภายในบ้ าน Mesh WiFi จํานวน 1 จุด ปกติ 100 บาทต่อเดือน และมูลค่าสิทธิยืมอุปกรณ์ 5,990 บาท

4) แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค โปร1000 Mbps. 899คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 899 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
บริ การกล่องชุดเช่า ทรูไอดีทีวี(ให้ บริ การ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชแพ็กเกจ CVG Super Fun Unlimited 499 จํานวน 1 ซิม ตามรายการส่งเสริ มการขายนี (2.1) คิดอัตราค่าโทรตามจริ ง นาทีละ
1.5 บาท ค่าบริการคิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2.2)บริ การ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 15กิกะไบต์ (GB) หลังจากนันจะ
ใช้ ได้ ต่อเนืองทีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)ภายใต้ เงือนไข Fair Usage Policy(2.3) บริ การ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริ มาณการใช้ งาน(บริ การ Wi-Fi เป็ นบริ การที ทรู มฟู เอช นํามาให้ บริการ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริ การตามรายการส่งเสริ มการขายนี
โดยทรูมูฟเอช หรื อผู้ให้ บริ การ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริการตามรายการส่งเสริ มการขายCVG
Super Fun Unlimited 499นีจะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่วมรับส่วนลดสําหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายอืนๆได้ และไม่สามารถเปลียนรายการ
ส่งเสริมการขายนีให้ น้อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริการร่วมกับบริการ Multi SIM ได้ (2.5) กรณีทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริการตามรายการส่งเสริ ม
การขายนี สิทธิฟรี คา่ บริ การรายเดือนทีได้ รับตามรายการส่งเสริ มการขายจะสินสุดทันทีโดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่วมกับรายการส่งเสริ มการ
ขายดังกล่าวจะถูกเปลียนไปใช้รายการส่งเสริ มการขายในราคาปกติ (499 บาท)โดยมีผลในรอบบิลถัดไปทังนีผู้ใช้ บริ การจะสามารถเลือกเปลียนแปลง
รายการส่งเสริมการขายได้ ภายหลัง
รับสิทธิชมคอนเทนต์ ทรู ไอดีพลัส เป็ นระยะเวลา 24 เดือน เฉพาะผู้ทีล๊ อกอินเข้ าใช้ งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านัน
ฟรี บริการรายเดือนอุปกรณ์ ขยายสัญญาณไวไฟภายในบ้ าน Mesh WiFi จํานวน 1 จุด ปกติ 100 บาทต่อเดือน และมูลค่าสิทธิยืมอุปกรณ์ 5,990 บาท

5) แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค โปร1000 Mbps. 799คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 799 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
(1) บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24เดือน
(2) บริ การกล่องชุดเช่าทรู ไอดีทีว(ี ให้ บริการ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
(3) บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชแพ็กเกจ CVG Super Fun Unlimited 499 จํานวน 1 ซิม ตามรายการส่งเสริ มการขายนี (2.1) คิดอัตราค่าโทรตามจริ ง นาทีละ
1.5 บาท ค่าบริการคิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2.2)บริ การ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 15กิกะไบต์ (GB) หลังจากนันจะ
ใช้ ได้ ต่อเนืองทีความเร็ วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)ภายใต้ เงือนไข Fair Usage Policy(2.3) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช้ งาน(บริ การ Wi-Fi เป็ นบริการที ทรู มฟู เอช นํามาให้ บริการ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริ การตามรายการส่งเสริ มการขายนี
โดยทรูมูฟเอช หรื อผู้ให้ บริ การ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริ การตามรายการส่งเสริ มการขายCVG
Super Fun Unlimited 499นีจะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่วมรับส่วนลดสําหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายอืนๆได้ และไม่สามารถเปลียนรายการ
ส่งเสริมการขายนีให้ น้อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริ การร่ วมกับบริการ Multi SIM ได้ (2.5) กรณีทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริการตามรายการส่งเสริ ม
การขายนี สิทธิฟรี คา่ บริ การรายเดือนทีได้ รับตามรายการส่งเสริ มการขายจะสินสุดทันทีโดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่วมกับรายการส่งเสริ มการ
ขายดังกล่าวจะถูกเปลียนไปใช้ รายการส่งเสริ มการขายในราคาปกติ (499 บาท)โดยมีผลในรอบบิลถัดไปทังนีผู้ใช้ บริ การจะสามารถเลือกเปลียนแปลง
รายการส่งเสริมการขายได้ ภายหลัง
(4) รับสิทธิชมคอนเทนต์ ทรู ไอดีพลัส เป็ นระยะเวลา 24 เดือน เฉพาะผู้ทีล๊ อกอินเข้ าใช้ งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านัน

3 พฤศจิกายน 2565
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แพ็กเกจทรู กิกะเทค โปร แบบ 3 บริการ (สัญญา 12 เดือน)แบ่ งเป็ น 3แพ็กเกจ โดยมีรายละเอียดดังนี

1) แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค โปร300 Mbps. 699คิดค่าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 699 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
(1) บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 300/300 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 12 เดือน
(2) บริ การกล่องชุดเช่า ทรูไอดีทีวี(ให้ บริ การ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
(3) บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชแพ็กเกจ CVG Super Fun Unlimited 499 จํานวน 1 ซิม ตามรายการส่งเสริ มการขายนี (2.1) คิดอัตราค่าโทรตามจริ ง นาทีละ
1.5 บาท ค่าบริการคิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2.2)บริ การ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 15กิกะไบต์ (GB) หลังจากนันจะ
ใช้ ได้ ต่อเนืองทีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)ภายใต้ เงือนไข Fair Usage Policy(2.3) บริ การ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริ มาณการใช้ งาน(บริ การ Wi-Fi เป็ นบริ การที ทรู มฟู เอช นํามาให้ บริ การ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริ การตามรายการส่งเสริ มการขายนี
โดยทรูมูฟเอช หรื อผู้ให้ บริ การ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริการตามรายการส่งเสริ มการขายCVG
Super Fun Unlimited 499นีจะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่วมรับส่วนลดสําหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายอืนๆได้ และไม่สามารถเปลียนรายการ
ส่งเสริมการขายนีให้ น้อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริการร่วมกับบริการ Multi SIM ได้ (2.5) กรณีทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริการตามรายการส่งเสริ ม
การขายนี สิทธิฟรี คา่ บริ การรายเดือนทีได้ รับตามรายการส่งเสริ มการขายจะสินสุดทันทีโดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่วมกับรายการส่งเสริ มการ
ขายดังกล่าวจะถูกเปลียนไปใช้รายการส่งเสริ มการขายในราคาปกติ (499 บาท)โดยมีผลในรอบบิลถัดไปทังนีผู้ใช้ บริ การจะสามารถเลือกเปลียนแปลง
รายการส่งเสริมการขายได้ ภายหลัง

(2)แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค โปร1000 Mbps. 699คิดค่าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 699 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 12เดือน
(2) บริ การกล่องชุดเช่า ทรูไอดีทีวี(ให้ บริ การ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
(3) บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชพิเศษรับซิมฟรี แพ็กเกจ CVG Super Fun Unlimited 399 จํานวน 1 ซิม ตามรายการส่งเสริ มการขายนี (2.1) คิดอัตราค่าโทร
ตามจริ ง นาทีละ 1.5 บาท ค่าบริการคิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2.2)บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 5กิกะไบต์ (GB)
หลังจากนันจะใช้ ได้ ตอ่ เนืองทีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)ภายใต้ เงือนไข Fair Usage Policy(2.3) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200
เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช้ งาน(บริ การ Wi-Fi เป็ นบริ การที ทรูมฟู เอช นํามาให้ บริ การ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริ การตามรายการส่งเสริ มการ
ขายนี โดยทรูมูฟเอช หรื อผู้ให้ บริ การ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริการตามรายการส่งเสริ มการขาย
CVG Super Fun Unlimited 499นีจะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่วมรับส่วนลดสําหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายอืนๆได้ และไม่สามารถเปลียน
รายการส่งเสริมการขายนีให้ น้อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริ การร่ วมกับบริ การ Multi SIM ได้ (2.5) กรณีทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริการตามรายการ
ส่งเสริมการขายนี
สิทธิฟรี ค่าบริ การรายเดือนทีได้ รับตามรายการส่งเสริ มการขายจะสินสุดทันทีโดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่วมกับรายการ
ส่งเสริมการขายดังกล่าวจะถูกเปลียนไปใช้ รายการส่งเสริมการขายในราคาปกติ (499 บาท)โดยมีผลในรอบบิลถัดไปทังนีผู้ใช้ บริการจะสามารถเลือก
เปลียนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้ ภายหลัง

(3)แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค โปร300 Mbps. 599คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 599 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี+ ทรูมฟ
ู เอช)
(1) บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 300/300 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 12 เดือน
(2) บริ การกล่องชุดเช่า ทรูไอดีทีวี(ให้ บริ การ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
(3) บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชพิเศษรับซิมฟรี แพ็กเกจ CVG Super Fun Unlimited 399 จํานวน 1 ซิม ตามรายการส่งเสริ มการขายนี (2.1) คิดอัตราค่าโทร
ตามจริ ง นาทีละ 1.5 บาท ค่าบริการคิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2.2)บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 5กิกะไบต์ (GB)
หลังจากนันจะใช้ ได้ ตอ่ เนืองทีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)ภายใต้ เงือนไข Fair Usage Policy(2.3) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200
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เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช้ งาน(บริ การ Wi-Fi เป็ นบริ การที ทรูมฟู เอช นํามาให้ บริ การ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริ การตามรายการส่งเสริ มการ
ขายนี โดยทรูมูฟเอช หรื อผู้ให้ บริ การ Wi-Fi สามารถปรับเปลียนพืนทีในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (2.4) เมือสมัครใช้ บริการตามรายการส่งเสริ มการขาย
CVG Super Fun Unlimited 499นีจะไม่สามารถสมัครเพือเข้ าร่วมรับส่วนลดสําหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายอืนๆได้ และไม่สามารถเปลียน
รายการส่งเสริมการขายนีให้ น้อยลงได้ และไม่สามารถนําไปใช้ บริ การร่ วมกับบริ การ Multi SIM ได้ (2.5) กรณีทีผู้ใช้ บริ การยกเลิกการใช้ บริการตามรายการ
ส่งเสริมการขายนี
สิทธิฟรี ค่าบริ การรายเดือนทีได้ รับตามรายการส่งเสริ มการขายจะสินสุดทันทีโดยเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่วมกับรายการ
ส่งเสริมการขายดังกล่าวจะถูกเปลียนไปใช้ รายการส่งเสริมการขายในราคาปกติ (499 บาท)โดยมีผลในรอบบิลถัดไปทังนีผู้ใช้ บริการจะสามารถเลือก
เปลียนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้ ภายหลัง

 แพ็กเกจทรู กิกะเทค โปร แบบ 1 บริการ(สัญญา 12 เดือน)แบ่ งเป็ น2แพ็กเกจ โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) แพ็กเกจทรูกกิ กะเทค โปร1000Mbps.799เหมาจ่ายขันตํารายเดือน 799 บาท/เดือนผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ 1 บริการ)
(1) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/500Mbps.โดยมีสญ
ั ญาใช้ บริ การแพ็กเกจไม่น้อยกว่า 12 เดือน และพร้ อมให้ บริการ
เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH ความเร็ วระดับ 1000Mbps. เท่านัน
(2) แพ็กเกจทรูกกิ กะเทค โปร500Mbps.599เหมาจ่ ายขันตํารายเดือน 599 บาท/เดือนผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ 1 บริการ)
(1) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 500/500Mbps.โดยมีสญ
ั ญาใช้ บริ การแพ็กเกจไม่น้อยกว่า 12 เดือน และพร้ อมให้ บริการเฉพาะ
พืนทีโครงข่าย FTTH ความเร็วระดับ 500Mbps. เท่านัน

2. เงือนไขทัวไปสําหรับการใช้ บริการแพ็กเกจทรู กิกะเทค โปร
2.1 บริการโทรศัพท์ บ้านทรู : ก) สิทธิโทรหาโทรศัพท์ เคลือนทีทุกเครื อข่าย หมายถึง สิทธิการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศทุก
เครื อข่าย ข) สิทธิโทร-หาเบอร์บ้านและโทรศัพท์เคลือนทีทีอยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชัวโมง หมายถึง สิทธิการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์บ้านและ/หรื อโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และ
จดทะเบียนภายในประเทศ ภายใต้ ชือและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้ บริ การเดียวกัน สถานทีติดตังบริ การและทีอยู่ในการจัดส่งใบแจ้ งหนีทุกประเภทต้ องเป็ นสถานทีเดียวกัน
และสมัครร่ วมในแพ็กเกจทรู กิกะเทค โปร สูงสุด 5 เลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทรูมฟู เอช ทีมีทีอยู่ในการจัดส่งใบแจ้ งหนีเดียวกันทุกเลขหมายโทรศัพท์เคลือนที ค) กรณีผ้ ใู ช้ บริ การ
โทรออกเกินกว่าจํานวนสิทธิทได้
ี รับในแพ็กเกจ จะคิดค่าใช้ บริ การเพิมเติมจากค่าบริ การเหมาจ่ายขันตํารายเดือน:โทรเบอร์ โทรศัพท์พืนฐานเครื อข่ายเดียวกันทัวไทย และเบอร์
โทรศัพท์พนฐานเครื
ื
อข่ายอืนในจังหวัดเดียวกัน คิดอัตรา 3 บาทต่อครั ง, โทรเบอร์ โทรศัพท์พืนฐานต่างจังหวัด และโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทุกครื อข่ายคิดอัตรา 1
บาท ต่อนาที คิดเป็ นนาที ง) ค่าโทรฟรี ไม่รวมโทรทางไกลระหว่างประเทศและหมายเลขพิเศษจ) สิทธิในการใช้ งานโทรศัพท์บ้านทรู มีระยะเวลาการใช้ งาน 12 เดือน โดยตังแต่รอบ
บิลที 13เป็ นต้ นไปจะคิดค่าบริ การตามอัตราการใช้ งานปกติฉ) เงือนไขสิทธิพิเศษ ฟรี เลขหมายโทรศัพท์บ้านพร้ อมค่าโทรฟรี หากท่านไม่มีการใช้ งานเลขหมายโทรศัพท์บ้านที
ได้ รับไปติดต่อกันเป็ นระยะเวลาตังแต่ 6 เดือนขึนไปบริ ษัทขอให้ ท่านติดต่อ 1242 เพือแสดงเจตนายืนยันการใช้ งานเลขหมายโทรศัพท์บ้านดังกล่าวเนืองจากสิทธิพิเศษการ
ใช้ งานเลขหมายโทรศัพท์บ้านจะสินสุดลงนับตังแต่เดือนที 7 เป็ นต้ นไป
2.2 บริการโทรศัพท์ เคลือนทีทรู มูฟ เอช : ก) สิทธิโทรออกทุกเครื อข่าย หมายถึง สิทธิโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือนที หรือโทรศัพท์พนฐานที
ื
ใช้ และจดทะเบียน
ภายในประเทศ ข) สิทธิใช้ -บริ การ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้ อย่างต่อเนือง หมายถึง ผู้ใช้ บริ การจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ 4G และ/หรื อบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันตาม
จํานวนสิทธิทีได้ รับในแต่ละแพ็กเกจ จากนันจะใช้ งานได้ อย่างต่อเนืองทีความเร็วสูงสุด(ลดลง) ตามทีกําหนดในแต่ละแพ็กเกจ ทังนี ความเร็วขึนอยูก่ บั พืนทีให้ บริ การและ
อุปกรณ์ทีรองรับ สามารถตรวจสอบได้ ที www.truemove-h.com/4G ค) ผู้ใช้ บริการสามารถตรวจสอบพืนทีการให้ บริการ Wi-FibyTrueMoveH ได้ ที www.truemoveh.com/wifi ง)ค่ าบริการส่ วนเกินจากสิทธิทได้
ี รับในแพ็กเกจ จะคิดเพิมเติมจากค่าบริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน (ผู้ใช้ บริการจะได้รับใบแจ้ งหนีค่าใช้ บริการส่วนเกินนี
(ถ้ ามี) แยกจากใบแจ้ งหนีค่าบริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนข้ างต้ น) ดังนี (1)โทรออกทุกเครื อข่าย คิดเพิมเติม ในอัตรานาทีละ 1.50 บาท ค่าบริการคิดเป็ นนาที เศษของนาที
คิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (2)ส่งข้ อความสัน (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้ อความละ 3 บาท (3)ส่งข้ อความมัลติมีเดีย (MMS)
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ระหว่างโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ ครังละ 5 บาท(4)ค่าบริ การ WiFi นาทีละ 1 บาท จ) การใช้ บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS จะอยู่ภายใต้ นโยบายการ
รับส่งข้ อมูลอย่างเหมาะสม (Fair Usage Policy) : บริษัทฯ มีสิทธิในการจัดการบริ หารเครื อข่ายตามความเหมาะสมเพือรักษามาตรฐานคุณภาพของบริ การและเพือช่วยให้
ผู้ใช้ บริการโดยรวมสามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเช่นจํากัดหรื อลดความเร็วหรื อดําเนินการใดๆในการรับส่งข้ อมูลต่างๆการใช้ งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/
หรื ออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรื อการใช้ งานใดทีมีการรับส่งข้ อมูลในปริ มาณมากอย่างต่อเนืองหรือทีมีผลต่อการใช้ บริการหรื อเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรื ออาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อผู้ใช้ บริการอืนและ/หรื อต่อเครื อข่ายหรื อการให้ บริ การโดยรวมของบริษัทฯ ทังนี การลดความเร็วอาจลดตํากว่าทีระบุในแพ็กเกจตามแต่ลกั ษณะการใช้ งาน
พืนทีให้ บริ การ และอุปกรณ์ ทีรองรับ
สําคัญมาก: เงือนไขการชําระค่าบริ การรายเดือนแพ็กเกจทรู กิกะเทค โปรทีมีบริ การทรูออนไลน์ และ/หรื อ บริการทรูวิชนส์
ั และ/หรื อ บริการทรูมฟู เอช
กรณีผ้ ใู ช้ บริการมียอดค่าบริ การค้ างชําระเกินกว่า 90 วัน “บริ ษัท”จะดําเนินการยกเลิกบริ การทีท่านค้ างชําระ รวมทังเลขหมายโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ งานร่วมอยู่
และสิทธิพิเศษตามแพ็กเกจนันจะสินสุดลงทันที
เงือนไขการใช้ สิทธิประโยชน์ทรูมฟู เอช : ตังแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้ นไป สําหรับแพ็กเกจทรู กิกะเทค สมาร์ ท พลัสทีมอบสิทธิประโยชน์โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายให้ กบั
ลูกค้ า เพือใช้บริการทรูมฟู เอชแบบรายเดือน โดยสามารถใช้ งานได้ เต็มตามจํานวนเน็ตมือถือ และ/หรื อ ค่าโทร เป็ นไปตามทีแพ็กเกจคอนเวอร์ เจนซ์กําหนดไว้
โดยหากลูกค้ าไม่ได้ มีการเข้ าใช้ งานทรู มฟู เอช เพือรับสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวติดต่อกันเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน จะถือว่าลูกค้ าไม่ประสงค์ใช้ งานสิทธิ
ประโยชน์บริการ ทรูมฟู เอช แล้ ว และลูกค้ าตกลงให้ ยตุ ิบริ การทรู มฟู เอชดังกล่าวทันที โดยลูกค้ ายังคงสามารถใช้ งานบริ การอืน ๆ ในแพ็กเกจได้ โดยมีเงือนไข
ต่าง ๆ คงเดิมต่อไป
3.สิทธิพิเศษสําหรับการติดตังอินเทอร์ เน็ตและทรูวิชันส์ :
เมือผู้ใช้ บริการตกลงใช้ บริ การในแพ็กเกจทีกําหนดะและใช้ บริ การต่อเนืองไม่น้อยกว่าระยะเวลาใช้ บริ การขันตําผู้ใช้ บริ การจะได้ รับสิทธิพิเศษดังนี
3.1 “ยกเว้ นการเรี ยกเก็บ” (1) ค่าประกันกล่องรับสัญญาณทรู วิชนส์
ั ในจุดหลัก (มูลค่า 2,000 บาท) (2) ค่าติดตังอุปกรณ์รับชมรายการจากทรู วิชนส์
ั ในจุดหลัก (มูลค่า 3,500 บาท
ต่อจุด) (3) ค่าติดตังอุปกรณ์และค่าเดินสายบริ การอินเทอร์ เน็ต ตามระยะเดินสายทีบริ ษัทฯ กําหนด (มูลค่า 2,600 บาท) (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) ทังนีระยะสายส่วนเกินคิดเพิม
อัตราเมตรละ 20 บาท (4) ค่าบริ การ Set up อุปกรณ์ และค่าประกันกล่องทรู ไอดีทีวี มูลค่า 3,150 บาทต่อจุดโดยหากลูกค้ าต้ องการเดินสาย LAN จะมีคา่ บริการเพิมเติม 500 บาท
และสายLAN มีอตั ราเมตรละ 25 บาท ทังนีลูกค้ าชําระเป็ นเงินสดโดยตรงกับตัวแทนติดตัง ทังนีเงือนไขกล่องทีวีเป็ นไปตามโปรโมชันทีกําหนดตามแต่ละช่วงเวลาจากทางบริ ษัทฯ
กรณีผ้ ใู ช้ บริการยกเลิกบริ การ ผู้ใช้ บริ การต้ องคืนอุปกรณ์ โมเด็มและอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณทรูวิชนส์
ั หรื อ ทรูไอดีทีวใี ห้ กับบริษัท ทังนีหากลูกค้ ายกเลิกบริ การ
ก่อนครบกําหนดสัญญาของแพ็กเกจ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าแรกเข้ า ค่าติดตัง รวมถึงค่าประกันกล่องทรูวิชนส์
ั หรือ ทรูไอดีทีวี ชุดเช่า ตามมูลค่าทีได้ งด
เว้ นให้ ในวันทีสมัครบริ การ
3.1.1ผู้ใช้ บริการได้ รับสิทธิยกเว้ น ค่าประกันอุปกรณ์กล่องทรูวิชนส์
ั ทุก จุด (จากปกติมลู ค่า 2,000 บาทต่อจุด) พร้ อมสิทธิยกเว้ น ค่าติดตังทรูวิชนส์
ั จุดหลัก (จากปกติ
มูลค่า 3,500 บาท)โดยค่าติดตังจุดเสริ ม 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 เอชดี สามารถติดตังได้ รวม
สูงสุด 4 จุด ทังนี ผู้ใช้ บริการจะต้ องใช้ บริ การแพ็กเกจตามระยะเวลาของสัญญาใช้ บริ การแบบต่อเนืองขันตํา 12 เดือน ตามแต่ละแพ็กเกจกําหนดเท่านัน หากมี
การยกเลิก หรื อเปลียนแปลงออกนอกเงือนไขการใช้ บริการ จะต้ องชําระคืนค่าสิทธิโปรโมชันทีได้ รับ ณ วันทีสมัครใช้ บริการ ตามมูลค่าทีกําหนด ให้ แก่บริษัท
3.1.3 สิทธิประโยชน์การรับชมช่องพิเศษเป็ นไปตามลิขสิทธิช่องรายการ และระยะเวลาโปรโมชันตามแต่ละช่วงเวลาทีทางบริ ษัท ทรูวิชนส์
ั กรุ๊ป กําหนด
หมายเหตุ: หากมีการขอติดตังเดินสายเกินกว่ามาตรฐานบริ การกําหนด ถือว่าเป็ นงานจ้ างติดตังพิเศษ อาทิ การเดินสายภายในเพิมเติม เกินระยะกําหนด หรื อ การขอรื อ
ถอน หรือ ย้ ายสายภายในเพือแก้ ไข การเดินสายเพิมเติม หรือ การขอให้ มีอปุ กรณ์เสริม อาทิ รางลอยเพือความสวยงาม จะมีค่าใช้ จ่ายเพิมเติมตามลักษณะงานและอุปกรณ์ที
ใช้ โดยลูกค้ าเป็ นผู้ตกลงค่าใช้ จ่ายงานจ้ างติดตังพิเศษนี กับตัวแทนติดตังเอง และ ชําระเงินสดโดยตรงกับตัวแทนติดตังทีหน้ างาน ภายใต้ ความรับผิดชอบของลูกค้ าทังหมด
3.2 สําหรับผู้สมัครใช้ บริ การตามสัญญานีผู้สมัครจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าบริ การอินเทอร์ เน็ตเป็ นเงิน890บาทจากปกติ 2,140 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิม)ผู้ใช้ บริการทีรับ
สิทธิในการชําระค่าธรรมเนียม และการยืมอุปกรณ์ตามข้ อ 3.2 นีจะต้ องมีสถานภาพการเป็ นสมาชิกต่อเนืองเป็ นระยะเวลา 12 เดือน (“ระยะเวลาใช้ บริการขันตํา” ตามแพ็กเกจ
กําหนด) กรณีดํารงสถานภาพการเป็ นสมาชิกน้ อยกว่าหรื อไม่ครบระยะเวลาใช้ บริการขันตํา บริษัทฯ มีสิทธิการเรี ยกเก็บค่าประกันกล่องรับสัญญาณทรู วิชนส์
ั , ค่าติดตัง
อุปกรณ์จากทรูวิชนส์
ั ข้างต้ น (ทีได้ ยกเว้ น และลดให้ ณ วันทีสมัคร) สําหรับค่าติดตังอุปกรณ์ และค่าเดินสายบริ การอินเทอร์ เน็ต และ ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าบริการอินเทอร์ เน็ต
(ทีได้ ยกเว้ น และลดให้ ณ วันทีสมัคร)ทางบริ ษัทฯจะคํานวณเงินโดยจะคิดเฉลียให้ ตามสัดส่วนจํานวนเดือนทีเหลือจนถึงเดือนทีครบอายุสญ
ั ญา
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3.2.1 กรณีใช้ บริ การ True Online-Internet ในพืนทีFTTBบริษัทฯ ให้ ยมื อุปกรณ์ โมเด็มFTTB 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) ปลักไฟและสาย
อินเทอร์ เน็ต
3.2.3 สําหรับผู้สมัครบริ การ True Online-Internet ในพืนที FTTH บริษัทฯ ให้ ยมื อุปกรณ์ เชือมต่ออินเทอร์ เน็ตFTTHGPON Router มูลค่า 4,173 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม),
ปลักไฟและสายอินเทอร์ เน็ต และ/หรื อ ให้ ยืมอุปกรณ์ Dual-band WiFi Router 4 ports มูลค่า 3,290 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม)แล้วแต่กรณีตามระยะเดินสายมาตรฐานทีทาง
บริ ษัทกําหนด โดยอาจมีค่าใช้ จา่ ยเพิมเติมขึนอยูก่ บั ลักษณะการติดตัง และระยะในการเดินสายทีหน้ างาน(หมายเหตุ: กรณีทีได้ รับสิทธิยืมอุปกรณ์ True Gigatex Pro Router
WiFi 6 มูลค่า 5,900 บาทหรื อ True Gigatex Premium Mesh WiFi 6 มูลค่า 5,990 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) จะเป็ นไปตามเงือนไขรายการส่งเสริ มการขายทีทางบริษัทเป็ น
ผู้กําหนด)
3.2.4 ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์ เน็ต และ ค่าบริ การรายเดือนทรูวิชนส์
ั เป็ นค่าบริการของแพ็กเกจหลักในราคาเริมต้ น หากผู้ใช้ บริการใช้ เกินจากสิทธิ หรือใช้ นอกเหนือจาก
แพ็กเกจหลัก จะมีค่าบริ การเรี ยกเก็บเพิมเติม ตามราคาของแพ็กเกจส่วนเกินนันๆ
3.2.5กรณีสมัครแพ็กเกจ ทรู ไฟเบอร์ 1 Gbps. เฉพาะพืนที FTTHทีกําหนด(1) บริ ษัทฯ ให้ ยมื อุปกรณ์เชือมต่ออินเทอร์ เน็ตTrue Gigatex Pro Router WiFi 6มูลค่า 5,900บาท
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม), ปลักไฟและสายอินเทอร์ เน็ต(รวมภาษีมลู ค่าเพิม) (2) ความเร็วสูงสุดทีสัญญาณวิงมาจากชุมสายมาจนถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาณทีติดตัง
ภายในทีพักอาศัย จะได้ รับความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดจะอยู่ทีประมาณ 90% หรื อตํากว่า เมือทําการเชือมต่อผ่านสาย LAN และประมาณ 80% หรื อตํากว่า
เมือทําการเชือมต่อผ่านไวไฟของอุปกรณ์ (เนืองด้ วยข้ อจํากัดของมาตรฐานอุปกรณ์) ทังนี ขึนอยูก่ บั ปั จจัยแวดล้ อมอืนๆด้ วย อาทิ อุปกรณ์ภาครับและภาคส่ง การ
ใช้ งานเว็บไซด์ต่างๆ เป็ นต้ น(3) แพ็กเกจ ทรู ไฟเบอร์ 1Gbps. ความเร็ วสูงสุด 1000Mbps.คือความเร็วสูงสุดทีสัญญาณวิงมาจากชุมสายมาจนถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาที
ติดตังภายในทีพักอาศัย ทังนี ขึนอยู่กบั ปัจจัยแวดล้ อมอืนด้ วย อาทิ อุปกรณ์ ภาครับและภาคส่ง และการใช้ งานเว็บไซต์ตา่ งๆ เป็ นต้ น
3.2.6การให้ บริการอินเทอร์ เน็ต Home Package สําหรับผู้ใช้ บริการในพืนที FTTH จะได้ รับ PrivateIPv4 หรื อPrivateIPv4 และ PublicIPv6 และ สําหรับผู้ใช้ บริ การในพืนที
FTTC/FTTBจะได้ รับPrivateIPv4
3.2.7กรณีอปุ กรณ์ทียืมชํารุดหรื อไม่สามารถใช้ งานได้ ด้วยเหตุจากผู้ผลิตหรื อเกิดจากการใช้ งานตามปกติผ้ ใู ช้ บริ การต้ องนําอุปกรณ์ทียืมมาคืนณสํานักงานภายใน 7 วันนับ
จากวันทีได้ รับอุปกรณ์ทยืี มหรื อนับจากวันนัดติดตังและช่างผู้ติดตังได้ ออกเอกสารยืนยันให้ นําอุปกรณ์ทียืมส่งคืน
3.2.8บริ ษัทฯมีสทิ ธิในการเปลียนอุปกรณ์ทดแทนให้ สาํ หรับกรณีตามข้ อ3.2.5ภายในช่วงระยะเวลาสัญญารับสิทธิยมื และมีสทิ ธิในการเรียกเก็บคืนอุปกรณ์ชดุ ทีไม่สามารถใช้
งานได้
3.2.9ผู้ใช้ บริการตกลงนําอุปกรณ์ทียืมไปใช้ กบั บริการตามสัญญานีเท่านัน
3.2.10อุปกรณ์ตามสิทธิยมื นีเป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯและเนืองจากผู้ยมื ได้ สมัครใช้ บริ การฯตามสัญญานีบริษัทฯจึงนําอุปกรณ์ทียืมดังกล่าวข้ างต้ นออกให้ ผ้ ใู ช้ บริ การยืม
ตามสัญญานีและผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิให้ กบั บุคคลอืนได้ และต้ องส่งคืนบริ ษัทฯเมือยกเลิกบริการ หากไม่ส่งคืนจะต้ องชําระเงินค่าอุปกรณ์คืนให้ กบั บริ ษัทฯ ตาม
มูลค่าดังนี อุปกรณ์FTTB Router เป็ นเงิน 1,500 บาท อุปกณ์ FTTC Router เป็ นเงิน 3,200 บาท และ อุปกรณ์เชือมต่ออินเทอร์ เน็ตFTTH GPON Router เป็ นเงิน 3,900 บาท
อุปกรณ์True Gigatex Pro Router WiFi 6มูลค่า 5,900บาทและคืนอุปกรณ์ Dual-Band WiFi Router 4ports รุ่นมาตรฐาน มูลค่า 3,075บาท (หากมี) โดยราคายังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม
3.2.11บริ ษัทฯมีสทิ ธิทีจะบอกเลิก/ระงับการให้ ยืมได้ ทนั ทีหากมีการนําอุปกรณ์ ทียืมไปใช้ งานในทางทีไม่ถกู ต้ องหรื อขัดต่อกฎหมายหรื อเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายต่อ
ชือเสียงของบริ ษัทฯหรื อมีการเคลือนย้ ายดัดแปลงแก้ ไขหรื อนําอุปกรณ์อนมาเชื
ื
อมต่อหรือผู้ใช้ บริ การผิดสัญญาข้ อหนึงข้ อใด
3.2.12บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทจะบอกเลิ
ี
ก/ระงับการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต หากผู้ใช้ บริ การเข้ าข่ายการใช้ งานผิดประเภท อาทิ การใช้ งานในลักษณะแชร์ โครงข่ายอินเทอร์ เน็ตเพือ
การค้ าอีกทอดหนึงไปยังกลุม่ ลูกค้ าของตนเอง หรื อ ใช้ งานเพือโหลดบิตทอร์เรนต์จํานวนมากไปยังโครงข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ ทีใดทีหนึงเป็ นประจําและเป็ น
ระยะเวลาต่อเนืองจนเป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ช้ บริการรายอืนได้ รับผลกระทบในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในพืนทีเดียวกัน หรือสร้ างความเสียหายอย่างใดอย่างหนึงกับโครงข่าย
อินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทในภาพรวม
3.2.13กรณีทีอุปกรณ์ทียืมไปสูญหายหรือเสียหายผู้ใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การต่อจนครบกําหนด 12 เดือนหรื อครบตามระยะเวลาขันตําทีแต่ละโปรโมชันกําหนด
ผู้ใช้ บริการตกลงทีจะชําระค่าเสียหายของอุปกรณ์ทียืมให้ แก่บริษัทฯและบริ ษัทฯ จะจัดหาอุปกรณ์ทยืี มทีสามารถใช้งานทดแทนกันได้ (ซึงอาจเป็ นรุ่นเดียวกันหรือไม่ก็ได้ )
3.3 ผู้ใช้ บริการแพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ สามารถเปลียนแปลงแพ็กเกจทรู วิชนส์
ั จาก แพ็กเกจเอ็นจอย เป็ นแพ็กเกจ แฮปปี แฟมิลี เอชดี, สมาร์ ท แฟมิลี เอชดี, สปอร์ ต แฟมิลี เอช
ดี ,ซูเปอร์ แฟมิลี เอชดี, โกลด์ เอชดี และ แพลทีนมั เอชดี ตามราคาแพ็กเกจทีกําหนด
4. ข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไป แพ็กเกจทรู กิกะเทค โปร
4.1 ผู้ใช้ บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ใช้ บริ การจะสามารถแจ้ งเปลียนความเร็วของบริ การอินเทอร์ เน็ตได้ เมือใช้ บริ การมาแล้วไม่น้อยกว่า12 เดือน และระยะเวลาใช้ บริการขัน
ตําจะเริ มนับใหม่ตามแพ็กเกจทีผู้ใช้ บริ การสมัครรับสิทธิ
4.2 กรณีทีผู้ใช้ บริการแจ้ งลดความเร็ วอินเทอร์ เน็ตลง หรื อเปลียนแพ็กเกจทีลดลงหรื อเปลียนแปลงแพ็กเกจทรูวิชนส์
ั ลง ภายในระยะเวลา 6 เดือน(รอบบิล) สิทธิ/ส่วนลดทีได้รับ
ตามแพ็กเกจนีสินสุดลงทันทีแต่ผ้ ใู ช้ บริ การยังคงสามารถใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต ทรูวิชนส์
ั ทรูมฟู เอช ได้ ตามปกติ ตามแพ็กเกจทีเปลียนแปลง
4.3 ผู้ใช้ บริการแพ็กเกจทรู กิกะเทค โปรทีแจ้ 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
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โดย ให้ สทิ ธิทีได้ รับตามแพ็กเกจนันๆ สินสุดลงทันที ยกเว้ นการใช้ บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรูมฟู เอช ในแพ็กเกจดังทีกล่าวมาผู้ใช้ บริการยังคงสามารถใช้ บริ การต่อไปได้ โดย
มีค่าบริการรายเดือนตามแพ็กเกจทีลูกค้ าสมัครหรื อตกลงรับสิทธิและตกลงชําระค่าใช้ บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน และค่าบริ การส่วนเกิน (ถ้ ามี) ตามรายการส่งเสริ ม
การขายทีเลือกใช้ ณ ปั จจุบนั ให้ แก่ ทรูมูฟ เอชต่อไป
4.4 ผู้ใช้ บริการ แพ็กเกจทรู กิกะเทค โปรคู่บริการทรูวิชนส์
ั โกลด์ หรื อแพลทีนมั ทีแจ้ งความประสงค์ขอระงับการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตชัวคราวเกินกว่า 2 เดือน (รอบบิล) และ/
หรื อ ยกเลิกหรือถูกยกเลิกการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต หรือบริ การทรู วิชนส์
ั หรือบริการ ทรูมฟู เอช บริ การใดบริ การหนึง ให้ สทิ ธิทได้
ี รับตามแพ็กเกจนันๆสินสุดลงทันที และ
ผู้ใช้ บริการจะถูกปรับลดความเร็วอินเทอร์ เน็ตให้ เป็ นแพ็กเกจมาตรฐาน หรื อแพ็กเกจทีใกล้ เคียงกับค่าใช้ บริ การเดิม อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้ บริการยังคงใช้ บริ การอืนต่อ ให้ ถือว่า
ผู้ใช้ บริการประสงค์จะใช้ บริ การนัน ๆ แบบเหมาจ่ายรายเดือนแยกต่างหากจากกันต่อไปและตกลงชําระค่าใช้ บริ การรายเดือนให้ แก่ทรู อินเทอร์ เน็ตคอร์ ป อเรชันหรื อทรู
วิชนส์
ั หรื อทรูมฟู เอช แล้ วแต่กรณี
4.5 บริ การทรูมฟู เอช ทีอยู่ในแพ็กเกจนีจะสามารถใช้ งานได้ หลังจากบริการอินเทอร์ เน็ตและบริ การทรูวิชนส์
ั พร้ อมใช้ งานแล้ วเท่านัน หากผู้ใช้ บริการประสงค์จะใช้ บริ การทรู มฟู
เอชก่อน ให้ ถือว่าผู้ใช้ บริ การสมัครใช้ บริ การทรูมฟู เอชแยกต่างหากตามแพ็กเกจทีเลือกใช้ ไปจนกว่าบริ การอินเทอร์ เน็ตและบริ การทรูวิชนส์
ั พร้ อมใช้ งาน โดยให้ นบั วันที
พร้ อมใช้ งานเป็ นวันเริ มต้ นการใช้ บริ การของแพ็กเกจนี
4.6ผู้ใช้ บริการ แพ็กเกจทรู กิกะเทค โปรทีมีการเปลียนแปลงแพ็กเกจทรู อินเทอร์ เน็ต ความเร็ วดาวน์โหลด ทีแจ้ งความประสงค์ขอระงับการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตชัวคราวเกินกว่า 2
เดือน (รอบบิล) และ/หรื อ ยกเลิกหรือถูกยกเลิกการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต หรื อบริ การทรู วิชนส์
ั หรือบริการ ทรูมฟู เอช บริ การใดบริ การหนึง ให้ สิทธิทีได้ รับตามแพ็กเกจนันๆ
สินสุดลงทันที และ ผู้ใช้ บริ การจะถูกปรับลดความเร็วอินเทอร์ เน็ต เป็ น15/5Mbps.หรื อแพ็กเกจทีใกล้ เคียงกับค่าใช้ บริ การเดิมอย่างไรก็ดี หากผู้ใช้ บริการยังคงใช้ บริการอืนต่อ
ให้ ถือว่าผู้ใช้บริ การประสงค์จะใช้ บริการนัน ๆ แบบเหมาจ่ายรายเดือนแยกต่างหากจากกันต่อไปและตกลงชําระค่าใช้ บริการรายเดือนให้ แก่ทรู อินเทอร์ เน็ตคอร์ ป อเรชัน
หรื อทรู วิชนส์
ั หรือทรูมฟู เอช แล้วแต่กรณี
4.7กรณีผ้ ใู ช้ บริการเป็ 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 เน็ตถูกรือถอน สิทธิพิเศษข้ างต้ นนี
จะถือว่าสินสุดลงทันที หรือในกรณีทีผู้ใช้ บริการขอยกเลิกบริ การอินเทอร์ เน็ตก่อนครบระยะเวลาใช้ บริ การขันตําทีกําหนด ผู้ใช้ บริ การตกลงไม่ขอรับเงินค่าบริการทีชําระ
ล่วงหน้ าข้ างต้ นไม่วา่ กรณีใดๆ
(2) หลังจากชําระงวดแรกแล้ ว หากผู้ใช้ บริการไม่ประสงค์จะชําระค่าบริ การล่วงหน้ าตามข้ อ 4.7 ต่อไป ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้าป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่
น้ อยกว่า 1 เดือนก่อนถึงกําหนดชําระในงวดถัดไปกรณีทีแจ้ งช้ ากว่ากําหนด การแจ้ งดังกล่าวจะมีผลในงวดถัดจากงวดทีจะถึง(3) ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้ บริ การตกลงจะไม่ใช้สิทธิ
ขอระงับการใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตชัวคราว
4.8ผู้ใช้ บริ การทีขอรับสิทธิพิเศษ ใน แพ็กเกจทรู กิกะเทค โปรข้ างต้ นจะต้ องจดทะเบียนเปิ ดใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและ/หรื อบริการบอกรับเป็ นสมาชิกทรู วิชนส์
ั และ/หรื อบริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีทรูมูฟ เอช ภายใต้ ชอและหมายเลขบั
ื
ตรประชาชนของผู้ใช้ บริ การคนเดียวกัน สถานทีติดตังบริการ และทีอยู่ในการจัดส่งใบแจ้ งหนีทุกประเภทต้ องเป็ น
สถานทีเดียวกันตราบเท่าทียังขอรับสิทธิพิเศษ แพ็กเกจทรู กิกะเทค สมาร์ ท พลัส โดยจะได้ รับใบแจ้ งค่าใช้ บริการแบบรวมบิล (ทุกบริ การรวมกัน) เมือชําระค่าบริ การด้ วย
เงินสด (ไม่รวมถึงการสมัครบริ 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 การแพ็กเกจทรู กิกะเทค โปร หรื อไม่ก็ตาม
รวมถึงยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ ตัวแทน เพือนคู่ค้า เคาน์เตอร์ เซอร์ วีส ธนาคาร หรื อพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ เพือความสะดวกในการรับชําระ และ/หรือ แจ้ ง
ค่าบริการของแต่ละผลิตภัณฑ์ในคราวเดียวกัน หรื อค่าบริ การทีเกียวเนืองกับค่าส่วนลดค่าเครื องในจดหมายฉบับเดียวกันได้ รวมถึงยินยอมให้ บริ ษัทอืนใดทีบริ ษัทภายใต้
กลุม่ บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ว่าจ้ างให้ ติดตามค่าบริ การค้ างชําระทียกเลิกบริการและค่าส่วนลดค่าเครื องได้ในคราวเดียวกัน
4.10ในกรณีทีผู้ใช้ บริ การมีหนีค้ างชําระใดๆ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องดําเนินการชําระหนีทีค้ างให้ ครบถ้ วนทังจํานวนก่อน จึงจะสามารถสมัคร แพ็กเกจทรู กิกะเทค โปร ได้
4.11สิทธิพิเศษการรับทรูการ์ ดขึนอยู่กับแพ็กเกจทีกําหนด โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งบัตรทรูการ์ ดให้ แก่ผ้ ูใช้ บริ การภายใน 60 วัน นับจากวันทีผู้ใช้ บริ การได้ ชาํ ระค่าบริ การรอบบิลที
2 ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกบริ การและยังคงมีสถานะใช้ งานปกติกรณีผ้ ใู ช้ บริ การมีบตั รทรูการ์ ดอยู่แล้ ว และได้ รับสิทธิจากสิทธิพิเศษ“แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ ” นี
เทียบเท่ากับสิทธิตามบัตรทีผู้ใช้ บริการได้ รับอยู่เดิม บริษัทฯ มีสทิ ธิในการออกบัตรใหม่เพือทดแทนบัตรทรู การ์ ดเดิม ทังนี การใช้ ทรูการ์ ด เป็ นไปตามเงือนไขทีทรูการ์ ด
กําหนด
4.12จํานวนช่องรายการ ทรู วิชนส์
ั ขึนอยู่กบั แพ็กเกจทีสมัคร และอาจมีการเปลียนแปลง โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4.13 สิทธิใดๆ ตามข้ อกําหนดและเงือนไขข้ างต้ นนี ไม่สามารถแลก คืน หรื อเปลียนเป็ นเงินสด หรื อของอืนใดได้
4.14 หากผู้ใช้ บริการเปลียนแปลง ระงับ หรื อถูกระงับ ยกเลิก หรื อถูกยกเลิกบริ การใดๆบริ การหนึงหรื อหลายบริ การรวมกัน, ย้ ายทีอยู่การติดตังหรื อใบแจ้ งค่าใช้ บริ การ, ถูกรื อ
ถอนอุปกรณ์ หรื อสิทธิการใช้ บริ การใดๆ, เปลียนเลขหมายโทรศัพท์ , โอน หรื อเปลียนชือผู้ใช้ บริการ, เปลียนแปลงรายการส่งเสริ มการขายหรื อแพ็กเกจการใช้ บริ การใด ๆ หรื อ
ปฏิบตั ิผดิ เงือนไขหรื อข้ อกําหนดใดๆ ข้ างต้ นก่อนครบระยะเวลาใช้ บริ การขันตํา:สิทธิพิเศษตามแพ็กเกจนันจะสินสุดลงทันที และผู้ใช้ บริการตกลงชําระค่าใช้ จ่ายทังหมดตามข้ อ
3.1 และ 3.2 พร้ อมคืนอุปกรณ์ทียืมทังหมดให้ แก่บริษัทฯ ทันทีในวันที ยกเลิก หรื อถูกยกเลิก หรื อปฏิบตั ิผดิ 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 ธิ
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ในการแก้ ไข เปลียนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกเงือนไขใดๆ ในสิทธิพิเศษข้ างต้ นนีได้ ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันผ่านช่องทางที “บริ ษัทฯ”
พิจารณาเห็นสมควร
4.16 ผู้ใช้ บริการได้ อ่านและเข้ าใจข้ อกําหนดและเงือนไขในแต่ละบริ การ รวมทังเงือนไขของแพ็กเกจทีสมัครใช้ บริ การโดยตลอดก่อนขอรับสิทธิ และ/หรื อสมัครใช้ บริ การแล้ ว ตก
ลงปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขข้ างต้นโดยเคร่ งครัดทุกประการด้ วยความสมัครใจ
4.17แพ็กเกจนีมีระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) นับตังแต่วนั ทีจดทะเบียนเปิ ดใช้ บริ การตามแพ็กเกจนี
4.18 ในกรณีทีผู้ใช้ บริการผิดนัดชําระค่าบริ การงวดหนึงงวดใด ผู้ใช้ บริ การตกลงชําระค่าบริ การ พร้ อมดอกเบียผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี และค่าติดตามทวงถาม
เป็ นเงิน 10 บาท รวมถึงเงินอืน ๆ ให้ แก่บริ ษัท ทังนี บริษัทสามารถระงับหรื อยกเลิกการให้ บริ การได้ ตามทีกฎหมายกําหนด ในกรณีทีผู้ใช้ บริการประสงค์จะใช้ บริ การต่อไป
ผู้ใช้ บริการต้ องชําระค่าบริ การค้ างชําระ ดอกเบียผิดนัด และค่าติดตามทวงถาม รวมถึงเงินอืน ๆ ให้ ครบถ้ วนเต็มจํานวนก่อน และต้ องสมัครใช้ บริการใหม่ตามข้ อกําหนด
และเงือนไขการใช้ บริการใหม่ โดยหากในขณะสมัครใช้ บริ การใหม่นนปรากฏว่
ั
าในพืนทีให้ บริการมีโครงข่ายพร้ อมให้ บริ การ ผู้ใช้ บริการจะได้ รับบริ การด้ วยเลขหมายบริ การ
ใหม่เท่านันทังนีเป็ นไปตามเงิอนไขของบริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํา กัดและ/หรื อ บริ ษัททรูอินเทอร์ เน็ตคอร์ ปอเรชันจํากัดและ/หรื อ บริ ษัท ทรู
วิชันส์ กรุ๊ป จํากัด กําหนด
4.19ผู้ใช้ บริการรับทราบและตกลงว่าผู้ให้ บริการมีสิทธิระงับและ/หรื อยกเลิกการใช้ บริ การ หากปรากฏว่าไม่มีการใช้ บริ การทรูออนไลน์ และ/หรื อ บริ การทรู วิชนส์
ั และ/
หรื อ บริการทรูมฟู เอช ต่อเนืองติดต่อกันเป็ นระยะเวลา30 วันนับจากวันเปิ ดใช้ บริ การ โดยให้ ถือว่าผู้ใช้ บริ การไม่มีความประสงค์ทีจะใช้ บริการต่อไปทังนีลูกค้ าจะได้ รับการ
ติดต่อเพือแจ้ งล่วงหน้ าผ่านทางข้ อความ SMS หรื อ เจ้ าหน้ าทีบริ การ ก่อนดําเนินการยกเลิกบริ การตามเงือนไขดังกล่าว

5. เงือนไขการยินยอมให้ หักบัญชีบัตรเครดิต หรือ หักผ่ านบัญชีธนาคาร เพือชําระค่ าบริการของบริษัทในกลุ่มทรู
กรณีทีผู้ใช้ บริ การของกลุม่ ทรูได้ ลงนามเป็ น“ผู้ให้ ความยินยอม” ในฐานะเจ้ าของบัญชีธนาคาร หรื อ เจ้ าของบัตรเครดิต โดยมีความประสงค์ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีธนาคาร
หรื อ เรี ยกเก็บเงินผ่านบัญชีบตั รเครดิตตามหมายเลขที“ผู้ให้ ความยินยอม” ระบุไว้ ชดั เจนตามเอกสารทีลงนามไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือชําระหนีค่าใช้ บริ การ บริ ษัท ทรู
อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด และ/หรื อ บริ ษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ป จํากัด ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษัทในกลุม่ ทรู” ตามจํานวนเงิน และ วันทีทีปรากฏในใบแจ้ งค่าบริการทีผู้ใช้ บริการ
ได้ รับจากบริษัทในกลุม่ ทรู และนําเงินจํานวนทีหัก หรือ เรียกเก็บดังกล่าวโอนเข้ าบัญชีของบริ ษัทในกลุม่ ทรู ตามวันทีบริ ษัทในกลุ่มทรูกําหนด โดยผู้ใช้ บริ การถือว่าบรรดาเอกสาร
ต่างๆทีเกียวกับการยินยอมให้ ธนาคารหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อ การเรี ยกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตนันมีความถูกต้ องทุกประการ
ผู้ใช้ บริ การ/ผู้ให้ ความยินยอม ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรื อ เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตของผู้ใช้ บริ การได้ ต่อเนืองเมือมีเงินในบัญชีเงินฝาก หรือ
มีวงเงินในบัญชีบตั รเครดิตเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนันเท่านัน และไม่ประสงค์จะให้ ธนาคารแจ้ งการหักบัญชีแก่ผ้ ใู ช้ บริการ/ผู้ให้ ความยินยอมแต่อย่างใด เนืองจากสามารถ
ทราบรายการดังกล่าวจากสมุดเงินฝาก หรื อ จาก Statement ของธนาคาร หรื อ จากใบเสร็ จรับเงินของบริ ษัทในกลุม่ ทรู โดยยินยอมทีจะปฏิบตั ิตามระเบียบและเงือนไขการใช้ บตั ร
เครดิต
ทุกประการ
หากผู้ใช้ บริ การ/ผู้ให้ ความยินยอมได้ เปลียนชือ-สกุล และ/หรื อ ทีอยู่ และ/หรื อ เลขทีบัญชีเงินฝาก และ/หรื อ หมายเลขบัตรเครดิต ซึงต่างจากทีระบุไว้ ในบรรดาเอกสารต่างๆดังกล่าว
มาข้ างต้ น ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้ บริ การ/ผู้ให้ ความยินยอมตกลงแจ้ งให้ บริ ษัทในกลุม่ ทรูทราบภายใน 7 วันนับตังแต่วนั ทีได้ มีการเปลียนแปลงดังกล่าวข้ างต้ น และ
ตกลงให้ บรรดาเอกสารต่างๆทีได้ ลงนามยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก หรื อ บัญชีบัตรเครดิตนันคงมีผลบังคับกับบัญชีเงินฝากธนาคารหรื อ บัญชีบตั รเครดิตทีเปลียนแปลงนันๆด้วย
ทุกประการ
การให้ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อ เรี ยกเก็บเงินผ่านบัญชีบตั รเครดิตดังกล่าวข้ างต้ นให้ มีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่วนั ทีลงนามเอกสาร และให้ มีผลบังคับต่อไปจนกว่า
ธนาคารจะบอกเลิกการให้ บริ การตามเอกสารทีได้ ลงนามนี หรื อ จนกว่าผู้ใช้ บริ การจะเพิกถอนเอกสารลงนามนีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงธนาคาร และ บริ ษัทในกลุ่มทรูทราบล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 2 เดือน
ผู้ใช้ บริการ/ผู้ให้ ความยินยอม รับรองลายมือชือในบรรดาเอกสารต่างๆทีเกียวข้ องว่าเป็ นลายมือชือเดียวกัน และตรงกันกับทีให้ ตวั อย่างไว้ กบั ธนาคาร หรื อ ผู้ให้ บริ การบัตร
เครดิต ดังนันถือว่า ธนาคารมีสิทธิโดยชอบในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรื อ เรี ยกเก็บเงินผ่านบัญชีบตั รเครดิตของผู้ใช้ 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 รเครดิตใช้ สาํ เนาบัตรเครดิตด้ านหน้ าบัตร พร้ อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้ อง
6. เงือนไขการรั บใบแจ้ งหนีค่ าบริการรายเดือน ของทรูออนไลน์ และ ทรูวิชันส์
บริษัทขอเรียนแจ้ งให้ ทราบว่า ตังแต่วนั ที 15 สิงหาคม 2562 เป็ นต้ นไป ลูกค้ าทีสมัครบริการและใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตจากทรู ออนไลน์ และ/หรือ บริ การทรูวิชนส์
ั
ในนามบุคคลธรรมดา หรื อ ในนามนิติบคุ คล จะได้ รับใบแจ้ งหนีค่าบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ผ่านทางข้ อความ SMS และ/หรือ ผ่านทางอีเมล เท่านัน
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การให้ ความยินยอมและคํารับรองของผู้ใช้ บริ การ
ผู้ใช้ บริการรับทราบว่ายินยอมให้ ผ้ ใู ห้ บริ การ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคล และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การ เพือประโยชน์ในการ
ให้ บริการ หรือเพือปรับปรุงการให้ บริ การ และเพือปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเกียวข้ องกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อเพือวัตถุประสงค์การวิจยั ตลาดและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย หรือเพือวิเคราะห์และนําเสนอบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้ให้ บริการ และ/หรื อบุคคลทีเป็ นผู้จําหน่าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกียวข้ องกับผู้ให้ บริ การ
และ/หรื อของพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้ บริ การ และ/หรื อ บริษัทในกลุม่ ทรู หรื อเพือวัตถุประสงค์อนใดที
ื
ไม่ต้องห้ ามตามกฎหมาย หรือเพือปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบทีใช้ บงั คับใช้ กบั ผู้ให้ บริ การทังขณะนีและในภายภาคหน้ า โดยผู้ให้ บริ การสามารถส่ง โอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลข้ างต้ นให้ แก่บริ ษัทในกลุม่ ของผู้ให้ บริ การ
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประมวลผลข้ อมูล หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบคุ คลหรื อบุคคลใดๆ ทีมีสญ
ั ญา ข้ อตกลง หรื อนิติสมั พันธ์ กับผู้ให้ บริ การหรื อมีความสัมพันธ์ด้วยทังใน
ประเทศและต่างประเทศ"
อ่านรายละเอียดเพิมเติมเรื องข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ทีhttps://www3.truecorp.co.th/new/privacy-policy
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แพ็กเกจTrue Gigatex PRO 2GBPS& 1.5GBPS
ระยะเวลาโปรโมชัน เริม 26 พฤศจิกายน2565 เป็ นต้ นไปจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลียนแปลง
มีแพ็กเกจ 2 รายการดังนี :

โปรดตรวจสอบพืนทีให้ บริ การทังในเขตกรุงเทพ ปริ มณฑล และเขตต่างจังหวัดก่อนการสมัครเพือติดตังบริ การ
พิเศษ: แพ็กเกจ True Gigatex Pro 1,399 จะได้ รับชม WeTV VIP เป็ นระยะเวลา 12เดือน เมือสมัครและติดตังภายใน 31 มี.ค. 66 ทังนีบริษัทอาจมีการเปลียนแปลง หรื อ
ยุตกิ ารให้ สทิ ธิพิเศษดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อกําหนดของเจ้ าของลิขสิทธิคอนเทนต์กําหนด

1) แพ็กเกจ True Gigatex PRO 2GBPS ราคา 1,399 บาท / เดือน
1.
รายการส่งเสริมการขายนีสําหรับผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตทรู ออนไลน์ ของบริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“บริ ษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล (“ผู้ใช้ บริการ”) ซึงทําการรับสิทธิระหว่างวันที 26 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2566 หรื อจนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลียนแปลง
2.
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้ าจากปกติ 2,000 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม) คงเหลือเพียง 890 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
3.
สิทธิการยืมใช้ อปุ กรณ์ เพือเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตตามรายการส่งเสริ มการขาย มีดงั นี
3.1
True Gigatex Fiber PRO 2 Gbps (Router Wi-Fi 6) จํานวน 1 ชิน มูลค่า 5,900 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
3.2
กล่อง Trueid TV จํานวน 1 ชิน มูลค่า 2,490 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
4.
ผู้ใช้ บริการสามารถใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้ ทีความเร็ วสูงสุด 2 Gbps/500 Mbps ตามข้ อจํากัด ดังนี
4.1
อัตราความเร็วสูงสุดนี เป็ นอัตราความเร็ วรวมของทุกอุปกรณ์ ในการเชือมต่อแต่ละครังในช่วงเวลาเดียวกัน ในลักษณะของการ Share Speed
4.2
อัตราความเร็ วในการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต ขึนอยู่กบั พืนทีให้ บริ การ จํานวนผู้ใช้ บริ การในขณะเดียวกัน และอุปกรณ์ ของผู้ใช้ บริ การ รวมถึงปั จจัย
ภายนอกอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อการใช้ บริ การ ทังนี ผู้ใช้ บริการสามารถสอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที Call Center 1242
5.
ผู้ใช้ บริ การสามารถสมัครบริ การเสริ มสําหรับอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ Wi-Fi รุ่ น True Gigatex MESH Wi-Fi PRO (MESH Wi-Fi 6) เพิมเติมได้ ในอัตรา
ค่าบริการรายเดือนจุดละ 100 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) สูงสุด 4 จุดต่อบริ การอินเทอร์ เน็ต 1 เลขหมาย
6.
ผู้ใช้ บริการอาจมีค่าติดตังเพิมเติมจากการขอรับบริการเสริ มตามข้ อ 5.
7.
ผู้ใช้ บริการตกลงใช้ บริ การต่อเนืองติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 24 เดือน (รอบค่าบริ การ)
8.
ผู้ใช้ บริการไม่สามารถเปลียนแพ็กเกจซึงมีความเร็ ว (Speed) น้ อยลง ตลอดอายุสญ
ั ญา 24 เดือน (รอบค่าบริ การ)
9.
กรณี ผ้ ูใช้ บริ การยกเลิกบริ การก่อนครบกํ าหนดระยะเวลาตามข้ อ 7. ไม่ ว่าด้ วยเหตุใดๆ หรื อเปลียนรายการส่งเสริ มขายให้ มีอตั ราค่าบริ การตํากว่าอัตราเดิม
ผู้ใช้ บริการตกลงชําระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ดังนี
9.1
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าจํานวน 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
9.2
ค่าติดตังอุปกรณ์และเดินสายจํานวน 2,600 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
10.
ผู้ใช้ บริการมีหน้ าทีต้ องคืนอุปกรณ์ ทียืมใช้ ให้ กบั บริษัทฯ ในสภาพสมบูรณ์เมือทําการยกเลิก หรื อถูกยกเลิกบริ การ หากไม่สามารถคืนอุปกรณ์ได้ หรื ออุปกรณ์ ไม่
อยูใ่ นสภาพทีสามารถใช้ งานได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ผู้ใช้ บริ การต้ องชําระค่าอุปกรณ์ดงั นี
10.1
True Gigatex Fiber PRO 2 Gbps (Router Wi-Fi 6) ราคา 5,900 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม)
10.2 กล่อง Trueid TV จํานวน 1 ชิน มูลค่า 2,490 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
11.

อุปกรณ์ทเช่
ี าใช้ เป็ นกรรมสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ บริ การหรื อผู้ครอบครองไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน ให้ แก่บคุ คลอืนได้
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12.
กรณีอปุ กรณ์ชาํ รุดอันเนืองมาจากการใช้ งานตามปกติ บริษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม แก้ ไขตลอดอายุการใช้ งาน
13.
รายการส่งเสริมการขายนีสําหรับเทคโนโลยี FTTH เท่านัน
14.
รายการส่งเสริมการขายนี สามารถให้ บริ การได้ ในพืนทีทีกํ าหนดใน 77 จังหวัด ได้ แก่ 1. จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 2. จังหวัดกระบี 3. จังหวัดกาญจนบุรี 4.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 5. จังหวัดกําแพงเพชร 6. จังหวัดขอนแก่น 7. จังหวัดจันทบุรี 8. จังหวัดฉะเชิงเทรา 9. จังหวัดชลบุรี 10. จังหวัดชัยนาท 11. จังหวัดชัยภูมิ 12.
จังหวัดชุมพร 13. จังหวัดเชียงราย 14. จังหวัดเชียงใหม่ 15. จังหวัดตรัง 16. จังหวัดตราด 17. จังหวัดตาก 18. จังหวัดนครนายก 19. จังหวัดนครปฐม 20. จังหวัด
นครพนม 21. จังหวัดนครราชสีมา 22. จังหวัดนครศรี ธรรมราช 23. จังหวัดนครสวรรค์ 24. จังหวัดนนทบุรี 25. จังหวัดนราธิวาส 26. จังหวัดน่าน 27. จังหวัดบึงกาฬ
28. จังหวัดบุรีรัมย์ 29. จังหวัดปทุมธานี 30. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31. จังหวัดปราจีนบุรี 32. จังหวัดปั ตตานี 33. จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 34. จังหวัดพังงา 35.
จังหวัดพัทลุง 36. จังหวัดพิจิตร 37. จังหวัดพิษณุโลก 38. จังหวัดเพชรบุรี 39. จังหวัดเพชรบูรณ์ 40. จังหวัดแพร่ 41. จังหวัดพะเยา 42. จังหวัดภูเก็ต 43. จังหวัด
มหาสารคาม 44. จังหวัดมุกดาหาร 45. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 46. จังหวัดยะลา 47. จังหวัดยโสธร 48. จังหวัดร้ อยเอ็ด 49. จังหวัดระนอง 50. จังหวัดระยอง 51.
จังหวัดราชบุรี 52. จังหวัดลพบุรี 53. จังหวัดลําปาง 54. จังหวัดลําพูน 55. จังหวัดเลย 56. จังหวัดศรี สะเกษ 57. จังหวัดสกลนคร 58. จังหวัดสงขลา 59. จังหวัดสตูล
60. จังหวัดสมุทรปราการ 61. จังหวัดสมุทรสงคราม 62. จังหวัดสมุทรสาคร 63. จังหวัดสระแก้ ว 64. จังหวัดสระบุรี 65. จังหวัดสิงห์บุรี 66. จังหวัดสุโขทัย 67. จังหวัด
สุพรรณบุรี 68. จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 69. จังหวัดสุรินทร์ 70. จังหวัดหนองคาย 71. จังหวัดหนองบัวลําภู 72. จังหวัดอ่างทอง 73. จังหวัดอุดรธานี 74. จังหวัดอุทัยธานี
75. จังหวัดอุตรดิตถ์ 76. จังหวัดอุบลราชธานี 77. จังหวัดอํานาจเจริ ญ
15.
การทดสอบความเร็ ว 2 Gbps เป็ นการทดสอบผ่าน True Gigatex Fiber Pro 2 Gbps Router (Port Lan 2.5Gbps) รุ่ นพิ เศษ
•
ทดสอบผ่าน LAN ทําความเร็ วได้ สงู สุด ดังนี ดาวน์โหลด 2 Gbps และ อัปโหลด 500 Mbps
•
ทดสอบผ่านสัญญาณ Wi-Fi ทําความเร็วได้ สงู สุด ดังนี ดาวน์โหลด 1.5 Gbps และ อัปโหลด 500 Mbps
16.
การทดสอบความเร็ วผ่าน LAN ด้ วย True Gigatex Fiber Pro 2 Gbps Router ทําได้ โดยใช้ อุปกรณ์ ดังนี
16.1 MacBook รุ่นปี 2020 ขึนไป หรื อ Notebook DELL รุ่น 3420 Windows 10 ขึนไป โดยมีการเสียบสาย Power Adaptor
16.2 Adaptor 2.5 LAN to USB-C
16.3 สาย LAN CAT5E หรือ CAT6
17.
การทดสอบความเร็ วผ่านสัญญาณ Wi-Fi ด้ วย True Gigatex Fiber Pro 2 Gbps Router ทําได้โดยใช้ อปุ กรณ์ ดังนี
•
โน้ ตบุ๊ค : รุ่นทีมี Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz เช่น DELL รุ่น 3420 Windows 10 เป็ นต้ น โดยมีการเสียบสาย Power Adaptor
•
สมาร์ ทโฟน : รุ่นทีรองรับ WIFI 6 Bandwidth 160 MHz เช่น Samsung z Fold 3 Android 12 , Huawei P40 , Mi 11 (ขึนไป) เป็ นต้ น
18. การทดสอบความเร็ วอินเทอร์ เน็ต 2 Gbps/500 Mbps นี เป็ นการทดสอบผ่าน Website หรื อ Application: Speedtest by Ookla ซึงการทดสอบนีจะได้ ความเร็ วรวม
สูงสุดตามแพ็กเกจทีสมัครบริการ
19.
กรณีผ้ ใู ช้ บริการถูกระงับการใช้ บริ การไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ผู้ใช้ บริ การจะถูกระงับบริการทังหมดตามรายการส่งเสริ มการขายจนกว่าจะชําระค่าบริการครบเสร็ จสิน
20.
บริ ษัทฯ มีสิทธิทีจะแก้ ไข เปลียนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ว งหน้ า หากมีข้อกํ าหนด คําสัง หรื อนโยบายของหน่ว ยงานของรั ฐที
เกียวข้ องกําหนดให้ มีการแก้ ไข เปลียนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกเงือนไขของบริ การนีหรื อคําสังดังกล่าวเป็ นการเพิมภาระในการดําเนินการของบริษัทฯ
21.
เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ โดยชัดแจ้ งเป็ นอย่างอืนบริ ษัทฯ มีสิทธิ ในการแก้ ไขเปลียนแปลง ระงับหรื อยกเลิกข้ อกําหนดนีได้ ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้ งให้ ท ราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันผ่านช่องทางทีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
22.
สิทธิใด ๆ ตามทีระบุไว้ ในรายการส่งเสริ มการขายนีไม่สามารถแลก คืน หรื อเปลียนเป็ นเงินสดหรื อของอืนใดได้ รวมตลอดทังไม่สามารถโอนไปให้ บุคคลหรื อนิติ
บุคคลอืนใดได้ ด้วย

2) แพ็กเกจ True Gigatex PRO1.5GBPS ราคา 1,299 บาท / เดือน

1.
รายการส่งเสริมการขายนีสําหรับผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตทรู ออนไลน์ ของบริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“บริ ษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล (“ผู้ใช้ บริการ”) ซึงทําการรับสิทธิระหว่างวันที 26 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2566 หรื อจนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลียนแปลง
2.
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้ าจากปกติ 2,000 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม) คงเหลือเพียง 890 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
3.
สิทธิการยืมใช้ อปุ กรณ์ เพือเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตตามรายการส่งเสริ มการขาย มีดงั นี
3.1
True Gigatex Fiber PRO (Router Wi-Fi 6) จํานวน 1 ชิน มูลค่า 5,900 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม)
3.2
กล่อง Trueid TV จํานวน 1 ชิน มูลค่า 2,490 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
3.3
True Gigatex MESH Wi-Fi PRO (MESH Wi-Fi 6) จํานวน 1 ชิน มูลค่า 7,900 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
4.
ผู้ใช้ บริการสามารถใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้ ทีความเร็ วสูงสุด 1.5 Gbps/500 Mbps ตามข้ อจํากัด ดังนี
4.1
อัตราความเร็วสูงสุดนี เป็ นอัตราความเร็ วรวมของทุกอุปกรณ์ ในการเชือมต่อแต่ละครังในช่วงเวลาเดียวกัน ในลักษณะของการ Share Speed
4.2
อัตราความเร็ วในการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต ขึนอยู่กบั พืนทีให้ บริ การ จํานวนผู้ใช้ บริ การในขณะเดียวกัน และอุปกรณ์ ของผู้ใช้ บริ การ รวมถึงปั จจัย
ภายนอกอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อการใช้ บริ การ ทังนี ผู้ใช้ บริการสามารถสอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที Call Center 1242
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5.
ผู้ใช้ บริ การสามารถสมัครบริ การเสริ มสําหรับอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ Wi-Fi รุ่ น True Gigatex MESH Wi-Fi PRO (MESH Wi-Fi 6) เพิมเติมได้ ในอัตรา
ค่าบริการรายเดือนจุดละ 100 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) สูงสุด 4 จุดต่อบริ การอินเทอร์ เน็ต 1 เลขหมาย
6.
ผู้ใช้ บริการอาจมีค่าติดตังเพิมเติมจากการขอรับบริการเสริ มตามข้ อ 5.
7.
ผู้ใช้ บริการตกลงใช้ บริ การต่อเนืองติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 24 เดือน (รอบค่าบริ การ)
8.
ผู้ใช้ บริการไม่สามารถเปลียนแพ็กเกจซึงมีความเร็ ว (Speed) น้ อยลง ตลอดอายุสญ
ั ญา 24 เดือน (รอบค่าบริ การ)
9.
กรณี ผ้ ูใช้ บริ การยกเลิกบริ การก่อนครบกํ าหนดระยะเวลาตามข้ อ 7. ไม่ ว่าด้ วยเหตุใดๆ หรื อเปลียนรายการส่งเสริ มขายให้ มีอตั ราค่าบริ การตํากว่าอัตราเดิม
ผู้ใช้ บริการตกลงชําระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ดังนี
9.1
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าจํานวน 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
9.2
ค่าติดตังอุปกรณ์และเดินสายจํานวน 2,600 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
10.
ผู้ใช้ บริการมีหน้ าทีต้ องคืนอุปกรณ์ ทียืมใช้ ให้ กบั บริษัทฯ ในสภาพสมบูรณ์เมือทําการยกเลิก หรื อถูกยกเลิกบริ การ หากไม่สามารถคืนอุปกรณ์ได้ หรื ออุปกรณ์ ไม่
อยูใ่ นสภาพทีสามารถใช้ งานได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ผู้ใช้ บริ การต้ องชําระค่าอุปกรณ์ดงั นี
10.1
True Gigatex Fiber PRO (Router Wi-Fi 6) ราคา 5,900 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม)
10.2 กล่อง Trueid TV จํานวน 1 ชิน มูลค่า 2,490 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
10.3
True Gigatex MESH Wi-Fi PRO (MESH Wi-Fi 6) จํานวน 1 ชิน มูลค่า 7,900 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
11.
อุปกรณ์ทเช่
ี าใช้ เป็ นกรรมสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ บริ การหรื อผู้ครอบครองไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน ให้ แก่บคุ คลอืนได้
12.
กรณีอปุ กรณ์ชาํ รุดอันเนืองมาจากการใช้ งานตามปกติ บริษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม แก้ ไขตลอดอายุการใช้ งาน
13.
รายการส่งเสริมการขายนีสําหรับเทคโนโลยี FTTH เท่านัน
14.
รายการส่งเสริมการขายนี สามารถให้ บริ การได้ ในพืนทีทีกํ าหนดใน 77 จังหวัด ได้ แก่ 1. จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 2. จังหวัดกระบี 3. จังหวัดกาญจนบุรี 4.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 5. จังหวัดกําแพงเพชร 6. จังหวัดขอนแก่น 7. จังหวัดจันทบุรี 8. จังหวัดฉะเชิงเทรา 9. จังหวัดชลบุรี 10. จังหวัดชัยนาท 11. จังหวัดชัยภูมิ 12.
จังหวัดชุมพร 13. จังหวัดเชียงราย 14. จังหวัดเชียงใหม่ 15. จังหวัดตรัง 16. จังหวัดตราด 17. จังหวัดตาก 18. จังหวัดนครนายก 19. จังหวัดนครปฐม 20. จังหวัด
นครพนม 21. จังหวัดนครราชสีมา 22. จังหวัดนครศรี ธรรมราช 23. จังหวัดนครสวรรค์ 24. จังหวัดนนทบุรี 25. จังหวัดนราธิวาส 26. จังหวัดน่าน 27. จังหวัดบึงกาฬ
28. จังหวัดบุรีรัมย์ 29. จังหวัดปทุมธานี 30. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31. จังหวัดปราจีนบุรี 32. จังหวัดปั ตตานี 33. จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 34. จังหวัดพังงา 35.
จังหวัดพัทลุง 36. จังหวัดพิจิตร 37. จังหวัดพิษณุโลก 38. จังหวัดเพชรบุรี 39. จังหวัดเพชรบูรณ์ 40. จังหวัดแพร่ 41. จังหวัดพะเยา 42. จังหวัดภูเก็ต 43. จังหวัด
มหาสารคาม 44. จังหวัดมุกดาหาร 45. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 46. จังหวัดยะลา 47. จังหวัดยโสธร 48. จังหวัดร้ อยเอ็ด 49. จังหวัดระนอง 50. จังหวัดระยอง 51.
จังหวัดราชบุรี 52. จังหวัดลพบุรี 53. จังหวัดลําปาง 54. จังหวัดลําพูน 55. จังหวัดเลย 56. จังหวัดศรี สะเกษ 57. จังหวัดสกลนคร 58. จังหวัดสงขลา 59. จังหวัดสตูล
60. จังหวัดสมุทรปราการ 61. จังหวัดสมุทรสงคราม 62. จังหวัดสมุทรสาคร 63. จังหวัดสระแก้ ว 64. จังหวัดสระบุรี 65. จังหวัดสิงห์ บุรี 66. จังหวัดสุโขทัย 67. จังหวัด
สุพรรณบุรี 68. จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 69. จังหวัดสุรินทร์ 70. จังหวัดหนองคาย 71. จังหวัดหนองบัวลําภู 72. จังหวัดอ่างทอง 73. จังหวัดอุดรธานี 74. จังหวัดอุทัยธานี
75. จังหวัดอุตรดิตถ์ 76. จังหวัดอุบลราชธานี 77. จังหวัดอํานาจเจริ ญ
15.
การทดสอบความเร็ ว 1.5 Gbps เป็ นการทดสอบผ่าน True Gigatex Fiber Pro Router
•
ทดสอบผ่าน LAN ทําความเร็ วได้ สงู สุด ดังนี ดาวน์โหลด 900 Mbps และ อัปโหลด 500 Mbps
•
ทดสอบผ่านสัญญาณ Wi-Fi ทําความเร็ วได้ สงู สุด ดังนี ดาวน์โหลด 1.5 Gbps และ อัปโหลด 500 Mbps
16.
การทดสอบความเร็ วผ่าน LAN ด้ วย True Gigatex Fiber Pro Router ทําได้โดยใช้ อปุ กรณ์ ดังนี
16.1 MacBook รุ่นปี 2020 ขึนไป หรื อ Notebook DELL รุ่น 3420 Windows 10 ขึนไป โดยมีการเสียบ สาย Power Adaptor
16.2 Adaptor LAN to USB-C
16.3 สาย LAN CAT5E หรือ CAT6
17.
การทดสอบความเร็ วผ่านสัญญาณ Wi-Fi ด้ วย True Gigatex Fiber Pro Router ทําได้ โดยใช้ อปุ กรณ์ ดังนี
•
โน้ ตบุ๊ค : รุ่นทีมี Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz เช่น DELL รุ่น 3420 Windows 10 เป็ นต้ น โดยมีการเสียบสาย Power Adaptor
•
สมาร์ ทโฟน : รุ่นทีรองรับ WIFI 6 Bandwidth 160 MHz เช่น Samsung z Fold 3 Android 12 , Huawei P40 , Mi 11 (ขึนไป) เป็ นต้ น
18. การทดสอบความเร็ วอินเทอร์ เน็ต 1.5 Gbps/500 Mbps นี เป็ นการทดสอบผ่าน Website หรื อ Application: Speedtest by Ookla ซึงการทดสอบนีจะได้ ความเร็ ว
รวมสูงสุดตามแพ็กเกจทีสมัครบริการ
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19.
กรณีผ้ ใู ช้ บริการถูกระงับการใช้ บริ การไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ผู้ใช้ บริ การจะถูกระงับบริการทังหมดตามรายการส่งเสริ มการขายจนกว่าจะชําระค่าบริการครบเสร็ จสิน
20.
บริ ษัทฯ มีสิทธิทีจะแก้ ไข เปลียนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ว งหน้ า หากมีข้อกํ าหนด คําสัง หรื อนโยบายของหน่ว ยงานของรั ฐ ที
เกียวข้ องกําหนดให้ มีการแก้ ไข เปลียนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกเงือนไขของบริ การนีหรื อคําสังดังกล่าวเป็ นการเพิมภาระในการดําเนินการของบริษัทฯ
21.
เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ โดยชัดแจ้ งเป็ นอย่างอืนบริ ษัทฯ มีสิทธิ ในการแก้ ไขเปลียนแปลง ระงับหรื อยกเลิกข้ อกําหนดนีได้ ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้ งให้ ท ราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันผ่านช่องทางทีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
22.
สิทธิใด ๆ ตามทีระบุไว้ ในรายการส่งเสริ มการขายนีไม่สามารถแลก คืน หรื อเปลียนเป็ นเงินสดหรื อของอืนใดได้ รวมตลอดทังไม่สามารถโอนไปให้ บุคคลหรื อนิติ
บุคคลอืนใดได้ ด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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แพ็กเกจ True Gigatex PRO CYOD
ระยะเวลาโปรโมชัน เริม 11 มีนาคม 2565 เป็ นต้ นไปจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลียนแปลง
มีแพ็กเกจ 3รายการดังนี :

1.
2.
3.
4.

รายการส่งเสริมการขายนีสําหรับผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตทรู ออนไลน์ ของบริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“บริ ษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดาและ
นิติบคุ คล (“ผู้ใช้ บริ การ”) ซึงทําการรับสิทธิระหว่างวันที 3 สิงหาคม 2565 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2565 หรื อจนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลียนแปลง
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้ าจากปกติ 2,000 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม) คงเหลือเพียง 890 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
ผู้ใช้ บริการซึงมีทีอยู่ตรงกับสถานทีติดตัง สามารถแสดงทะเบียนบ้ าน และ/หรื อ บัตรประชาชน เพือขอรับสิทธิยกเว้ นค่าธรรมเนียมแรกเข้ าตามข้ อ 2.
ได้ เต็มจํานวน
สิทธิการยืมใช้ อปุ กรณ์ เพือเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตตามรายการส่งเสริ มการขาย มีดงั นี
4.1
True Gigatex Fiber PRO CYOD ความเร็ วสูงสุด 500 mbps. / 500 mbps. และ 1 Gbps. / 500 mbps. จะได้ รับการติดตังอุปกรณ์ True
Converter ซึงประกอบไปด้ วย Port WAN จํานวน 1 Port เพือใช้ งานเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่านสาย LAN เท่านัน
4.2
True Gigatex Fiber PRO CYOD ความเร็ วสูงสุด 2 Gbps. / 500 mbps. หรื อ 2000 Gbps. / 500 Mbps. จะได้ รับการติดตังอุปกรณ์ True
Gigatex Converter PRO (2.5 Gbps.) ซึงประกอบไปด้ วย Port WAN (2.5 Gbps) จํานวน 1 Port เพือใช้ งานเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่านสาย LAN เท่านัน

* ข้ อควรทราบสําหรับผู้ใช้ บริ การ
- อุปกรณ์ True Converter / True Gigatex Converter PRO (2.5 Gbps.) ตามรายการส่งเสริ มการขายนี สามารถใช้ งานเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่านสาย LAN
เท่านัน
- หากผู้ใช้ บริ การต้ องการเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตผ่าน Wi-Fi ผู้ใช้ บริ การต้ องมีอปุ กรณ์ Wi-Fi Router หรื อ MESH Wi-Fi เพือเชือมต่อการใช้ งานกับอุปกรณ์ True
Converter / True Gigatex Converter PRO (2.5 Gbps.)
5.

ผู้ใช้ บริการสามารถใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้ ทีความเร็ วสูงสุด 2 Gbps. / 500 mbps. ตามข้ อจํากัด ดังนี
5.1
อัตราความเร็วสูงสุดนี เป็ นอัตราความเร็ วรวมของทุกอุปกรณ์ ในการเชือมต่อแต่ละครังในช่วงเวลาเดียวกัน ในลักษณะของการ Share Speed
5.2
อัตราความเร็ วในการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต ขึนอยู่กบั พืนทีให้ บริ การ จํานวนผู้ใช้ บริ การในขณะเดียวกัน และอุปกรณ์ ของผู้ใช้ บริ การ รวมถึงปั จจัย
ภายนอกอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อการใช้ บริ การ ทังนี ผู้ใช้ บริการสามารถสอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที Call Center 1242

6.

ผู้ใช้ บริการ True Gigatex Fiber ซึงมีอายุการใช้ บริ การเกินกว่า 1 ปี ขึนไป สามารถขอรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ มการขายนีได้ โดยต้ องนําอุปกรณ์เดิม
ส่งคืนให้ กบั บริษัทฯ ตามเงือนไขทีบริ ษัทฯ กําหนด

7.

ผู้ใช้ บริการตกลงใช้ บริ การต่อเนืองติดต่อกันตามระยะเวลาทีบริ ษัทฯ กําหนด เช่น สัญญาบริ การ 12 เดือน หรื อ สัญญาบริ การ 24 เดือน
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8.
กรณีผ้ ใู ช้ บริ การยกเลิกบริ การก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามข้ อ 7. ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ หรื อเปลียนรายการส่งเสริ มขายให้ มีอตั ราค่าบริ การตํากว่าอัตราเดิม
ผู้ใช้ บริการตกลงชําระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ดังนี
8.1
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าจํานวน 2,000 บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิม)
8.2
ค่าติดตังอุปกรณ์และเดินสายจํานวน 2,600 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
9.
ผู้ใช้ บริการมีหน้ าทีต้ องคืนอุปกรณ์ ทียืมใช้ ให้ กบั บริษัทฯ ในสภาพสมบูรณ์เมือทําการยกเลิกหรื อถูกยกเลิกบริ การ หากไม่สามารถคืนอุปกรณ์ได้ หรืออุปกรณ์ไม่
อยูใ่ นสภาพทีสามารถใช้ งานได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ผู้ใช้ บริ การต้ องชําระค่าอุปกรณ์จํานวน 3,900 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
10.
อุปกรณ์ทียืมใช้ เป็ นกรรมสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ บริ การหรื อผู้ครอบครองไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน ให้ แก่บคุ คลอืนได้
11.
กรณีอปุ กรณ์ชาํ รุดอันเนืองมาจากการใช้ งานตามปกติ บริษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม แก้ ไขตลอดอายุการใช้ งาน
12.
รายการส่งเสริ มการขายนีสําหรับเทคโนโลยี FTTH เท่านัน
13.
รายการส่งเสริมการขายนี สามารถให้ บริ การได้ เฉพาะในเขตพืนที 24 จังหวัด ได้ แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, เชียงใหม่, เชียงราย,
พิษณุโลก, ขอนแก่น, อุดรธานี, นครราชสีมา, ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, นครปฐม, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ ธานี,
ภูเก็ต, สงขลา, นครศรี ธรรมราช และ อุบลราชธานี เท่านัน
14.
กรณีผ้ ใู ช้ บริการถูกระงับการใช้ บริ การไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ผู้ใช้ บริ การจะถูกระงับบริการทังหมดตามรายการส่งเสริ มการขายจนกว่าจะชําระค่าบริ การครบเสร็ จสิน
15.
บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทจะแก้
ี
ไข เปลียนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หากมีข้อกําหนด คําสัง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที
เกียวข้ องกําหนดให้ มีการแก้ ไข เปลียนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกเงือนไขของบริ การนีหรื อคําสังดังกล่าวเป็ นการเพิมภาระในการดําเนินการของบริ ษัทฯ
16.
เว้ นแต่จะได้ ระบุไว้ โดยชัดแจ้ งเป็ นอย่างอืนบริ ษัทฯ มีสทิ ธิในการแก้ ไขเปลียนแปลง ระงับหรื อยกเลิกข้ อกําหนดนีได้ ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันผ่านช่องทางทีบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
17.
สิทธิใด ๆ ตามทีระบุไว้ ในรายการส่งเสริ มการขายนีไม่สามารถแลก คืน หรื อเปลียนเป็ นเงินสดหรื อของอืนใดได้ รวมตลอดทังไม่สามารถโอนไปให้ บคุ คลหรื อ
นิติบคุ คลอืนใดได้ ด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แพ็กเกจ True Gigatex PRO IOT (CCTV ON CLOUD)
ระยะเวลาโปรโมชัน เริม 17พฤษภาคม2565 เป็ นต้ นไปจนกว่ าจะมีการแจ้งเปลียนแปลง
มีแพ็กเกจ 4รายการดังนี :

•

ลูกค้ าใหม่ทีสมัครใช้ บริ การ True Onlineแพ็กเกจทีร่วมรายการ

•

หากผู้ใช้ บริการต้ องการรับกล้ อง CCTV ฟรี จะต้ องใช้ บริ การ Cloud ติดต่อกันเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน(เมือสมัครแพ็กเกจ True Gigatex Pro IOTที
กําหนด)

•

กรรมสิทธิกล้ อง CCTV จะเป็ นของลูกค้ าโดยสมบูรณ์ ตอ่ เมือลูกค้ าใช้ บริการต่อเนืองจนครบสัญญา24เดือน และชําระค่าบริ การรายเดือนครบถ้ วนแล้ วเท่านัน

•

เมือตกลงรับสินค้ าแล้ ว ไม่สามารถคืนสินค้ าได้ เป็ นไปตามเงือนไขการสมัครและติดตังบริ การตามระยะเวลาสัญญาทีทางบริษัทกําหนด

•

หากยกเลิกบริ การก่อนครบระยะเวลาสัญญา24เดือน จะต้ องเสียค่าอุปกรณ์ CCTV ทีได้รับการยกเว้ นไว้ เป็ นจํานวนเงิน 1,290 บาท (รวม VAT)

•

หากลูกค้ าทรูออนไลน์ผิดเงือนไข ยกเลิกบริการทังหมด จะต้ องคืนอุปกรณ์ทได้
ี รับการติดตัง และชําระค่าสิทธิโปรโมชันส่วนลด (หากมี)ทีได้ รับตังแต่รอบบิลแรก
และค่าบริการรายเดือนส่วนทีเหลือตามอายุสญ
ั ญาทีกําหนด ให้ กบั ทางบริ ษัทฯบริ ษัทขอสงวนสิทธิเรี ยกเก็บค่าติดตังคืน ในอัตราทีได้ มีการหักลดลงตาม
สัดส่วนทีได้ ใช้ บริการไปก่อนแล้ ว

•

1 link สามารถรับอุปกรณ์ หรื อซือเพิม IOT ได้ สงู สุดรวม 5 อุปกรณ์ราคาค่าบริ การกล้ องCCTV จุดละ 99 บาทต่อเดือน

•

สําหรับลูกค้ าใหม่ ช่างเข้ าติดตังอุปกรณ์พร้ อมกับการติดตังอินเตอร์ เน็ต

•

ค่าแรกเข้ า ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตัง เป็ นไปตามเงือนไขการสมัครใหม่ของลูกค้ าทรู ออนไลน์

•

ราคาค่าบริการตามแพ็กเกจ ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม

•

รายการส่งเสริมการขายนี สมัครได้ ทงบุ
ั คคลธรรมดาและนิติบคุ คล สําหรับทุกบริ การตามรายการส่งเสริ มการขายภายใต้ ทีอยู่ติดตังเดียวกัน และทีอยูใ่ นการส่ง
บิลทุกบริการจะต้ องเป็ นสถานทีเดียวกันและมีรอบบิลเดียวกันทุกบริ การ

•

การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตของ True Online เฉพาะพืนทีมีโครงข่ายพร้ อมให้ บริการตามเงือนไขของแพ็กเกจ

•

กรณีผ้ ใู ช้ บริการยกเลิกบริ การ ผู้ใช้ บริ การต้ องคืนอุปกรณ์ โมเด็มและอุปกรณ์กล่อง True ID TV ให้ กบั บริ ษัทฯ

•

เงือนไขการสมัครบริการเป็ นไปตามข้ อกําหนดของแพ็กเกจทีร่วมรายการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แพ็กเกจ True Gigatex UNLOCK TV 500Mbps
ระยะเวลาโปรโมชัน เริม 23 มิถุนายน 2565เป็ นต้ นไปจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลียนแปลง
มีแพ็กเกจ 3 รายการดังนี :

1)แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค อันล็อกทีวี 500 Mbps. 649 คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 649 บาท/เดือนผู้ใช้ บริ การจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
1.1)บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 500/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
1.2)บริ การกล่องชุดเช่า ทรูไอดีทีวี(ให้ บริ การ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
1.3)บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชแพ็กเกจCVGNetUnlimited 4 Mbpsno limit 200.- (จํานวน 2 ซิม)
รับบริ การ 4G/3G ไม่จํากัดปริมาณการใช้ งานทีความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)ใช้ บริ การ Wi-Fi ได้ ไม่จาํ กัดปริ มาณการใช้ งานทีความเร็ วสูงสุด 1
กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) (ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิมเติมจากค่าใช้ บริ การเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตรา: โทรทุกเครื อข่าย นาทีละ 1.50 บาท
คิด ตามจริ ง เป็ น นาที เศษของนาที คิ ด เป็ น หนึ งนาที คิ ด ทุ ก ครั งที โทรบริ ก ารส่ง ข้ อ ความสัน (SMS) ระหว่ า งโทรศัพ ท์ เ คลื อนที ที ใช้ และจดทะเบี ย น
ภายในประเทศ ข้ อความละ 2.50 บาท บริ การส่งข้ อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ ครังละ 4.50 บาท)
1.4)รับสิทธิชมคอนเทนต์แพ็กเกจทรูอนั ล็อกทีวี มูลค่า599บาท/เดือนฟรี เป็ นระยะเวลา24เดือน จํานวน1สิทธิเฉพาะผู้ทีใช้ เบอร์ ทรูมฟู เอช1 เลขหมาย
ในแพ็กเกจCVGนี เพือล๊ อกอินเข้ าใช้งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านันโดยจะสามารถรับชมผ่านกล่องทรูไอดีทีวี มือถือ และเว็บไซต์ทรู ไอดี
2) แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค อันล็อกทีวี 500 Mbps. 599 คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 599 บาท/เดือนผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
1.1)บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 500/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
1.2)บริ การกล่องชุดเช่า ทรูไอดีทีวี(ให้ บริ การ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
1.3)บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชแพ็กเกจ CVG Super FUN Unlimited 10GB 499.- (จํานวน 2 ซิม)
บริ การ 5G ทีความเร็ วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) บริ การ 4G ทีความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีความเร็วสูงสุด
42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็ นจํานวน 10 กิกะไบต์ (GB)หลังจากนัน จะใช้ ได้ ไม่จาํ กัดปริมาณทีความเร็ วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
บริ การ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ่ วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริ มาณการใช้ งาน(ค่าบริ การส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิมเติมจากค่าใช้ บริการ
เหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตรา: โทรทุกเครื อข่าย นาทีละ 1.50 บาท คิดตามจริงเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร
บริ การส่งข้ อความสัน (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้ อความละ 2.50 บาท บริการส่งข้ อความมัลติมีเดีย (MMS)
ระหว่างโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ ครังละ 4.50 บาท)
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1.4)รับสิทธิชมคอนเทนต์แพ็กเกจทรูอนั ล็อกทีวี มูลค่า599บาท/เดือนฟรี เป็ นระยะเวลา24เดือน จํานวน1สิทธิเฉพาะผู้ทีใช้ เบอร์ ทรูมฟู เอช1 เลขหมาย
ในแพ็กเกจCVGนี เพือล๊ อกอินเข้ าใช้งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านันโดยจะสามารถรับชมผ่านกล่องทรูไอดีทีวี มือถือ และเว็บไซต์ทรู ไอดี
3) แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค อันล็อกทีวี 500 Mbps. 599 คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 599 บาท/เดือนผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
1.1)บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 500/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
1.2)บริ การกล่องชุดเช่า ทรูไอดีทีวี(ให้ บริ การ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
1.3)บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชแพ็กเกจ CVGNetUnlimited 4 Mbpsno limit 200.- (จํานวน 1 ซิม)
รับบริ การ 4G/3G ไม่จํากัดปริมาณการใช้ งานทีความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)ใช้ บริ การ Wi-Fi ได้ ไม่จาํ กัดปริ มาณการใช้ งานทีความเร็ วสูงสุด 1
กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) (ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิมเติมจากค่าใช้ บริ การเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตรา: โทรทุกเครื อข่าย นาทีละ 1.50 บาท
คิด ตามจริ ง เป็ น นาที เศษของนาที คิ ด เป็ น หนึ งนาที คิ ด ทุ ก ครั งที โทรบริ ก ารส่ง ข้ อ ความสัน (SMS) ระหว่ า งโทรศัพ ท์ เ คลื อนที ที ใช้ และจดทะเบี ย น
ภายในประเทศ ข้ อความละ 2.50 บาท บริ การส่งข้ อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ ครังละ 4.50 บาท)
1.4)รับสิทธิชมคอนเทนต์แพ็กเกจทรูอนั ล็อกทีวี มูลค่า599บาท/เดือนฟรี เป็ นระยะเวลา24เดือน จํานวน1สิทธิเฉพาะผู้ทีใช้ เบอร์ ทรูมฟู เอช1 เลขหมาย
ในแพ็กเกจCVGนี เพือล๊ อกอินเข้ าใช้งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านันโดยจะสามารถรับชมผ่านกล่องทรูไอดีทีวี มือถือ และเว็บไซต์ทรู ไอดี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แพ็กเกจ True Gigatex UNLOCK TV 1Gbps
ระยะเวลาโปรโมชัน เริม 3 พฤศจิกายน 2565 เป็ นต้ นไปจนกว่ าจะมีการแจ้ งเปลียนแปลง
มีแพ็กเกจ 3 รายการดังนี :

พิเศษ: แพ็กเกจ True Gigatex Pro 799 899 และ 999 จะได้ รับชม WeTV VIP เป็ นระยะเวลา 12เดือน เมือสมัครและติดตังภายใน 31 ธ.ค. 65 ทังนีบริษัทอาจมีการ
เปลียนแปลง หรือยุติการให้ สทิ ธิพิเศษดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อกําหนดของเจ้ าของลิขสิทธิคอนเทนต์กําหนด
1) แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค อันล็อกทีวี 1Gbps. 999 คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 999 บาท/เดือนผู้ใช้ บริ การจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
1.1)บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
1.2)บริ การกล่องชุดเช่า ทรูไอดีทีวี(ให้ บริ การ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
1.3)บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชแพ็กเกจ CVG Net Unlimited 4 Mbps no limit 200.- (จํานวน 1 ซิม)
รับบริ การ 4G/3G ไม่จํากัดปริมาณการใช้ งานทีความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)ใช้ บริ การ Wi-Fi ได้ ไม่จาํ กัดปริ มาณการใช้ งานทีความเร็ วสูงสุด 1
กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) (ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิมเติมจากค่าใช้ บริ การเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตรา: โทรทุกเครื อข่าย นาทีละ 1.50 บาท
คิด ตามจริ ง เป็ น นาที เศษของนาที คิ ด เป็ น หนึ งนาที คิ ด ทุ ก ครั งที โทรบริ ก ารส่ง ข้ อ ความสัน (SMS) ระหว่ า งโทรศัพ ท์ เ คลื อนที ที ใช้ และจดทะเบีย น
ภายในประเทศ ข้ อความละ 2.50 บาท บริ การส่งข้ อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ ครังละ 4.50 บาท)
1.4)รับสิทธิชมคอนเทนต์แพ็กเกจทรูอนั ล็อกทีวี มูลค่า599บาท/เดือนฟรี เป็ นระยะเวลา24เดือน จํานวน1สิทธิเฉพาะผู้ทใช้
ี เบอร์ ทรูมฟู เอช1 เลขหมาย

ในแพ็กเกจCVGนี เพือล๊ อกอินเข้ าใช้งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านันโดยจะสามารถรับชมผ่านกล่องทรูไอดีทีวี มือถือ และเว็บไซต์ทรู ไอดี
1.5) รับสิทธิชมคอนเทนต์ ทรูพรี เมียร์ ลกี ถึงฤดูกาล 22/23ตามเงือนไขเจ้ าของลิขสิทธิกําหนดเฉพาะผู้ทีล๊อกอินเข้ าใช้ งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านัน
1.6) ฟรี บริการรายเดือนอุปกรณ์ ขยายสัญญาณไวไฟภายในบ้ าน Mesh WiFi จํานวน 1 จุด ปกติ 100 บาทต่อเดือน และมูลค่าสิทธิยืมอุปกรณ์ 5,990 บาท
1.7) ฟรี บริการรายเดือนกล้ อง CCTV พร้ อมบริ การ Cloud จํานวน 1 ตัว ปกติ 99 บาทต่อเดือน มูลค่าสิทธิยืมอุปกรณ์ 1,290 บาท โดยกรรมสิทธิกล้ อง CCTV
จะเป็ นของลูกค้ าโดยสมบูรณ์ ตอ่ เมือลูกค้ าใช้ บริการจนครบสัญญา 24 เดือนและจ่ายค่าบริ การครบถ้ วนแล้ ว
2) แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค อันล็อกทีวี 1Gbps. 899 คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 899 บาท/เดือนผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริการ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
1.1)บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
1.2)บริ การกล่องชุดเช่า ทรูไอดีทีวี(ให้ บริ การ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
1.3)บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชแพ็กเกจ CVG Net Unlimited 4 Mbps no limit 200.- (จํานวน 1 ซิม)
รับบริ การ 4G/3G ไม่จํากัดปริมาณการใช้ งานทีความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)ใช้ บริ การ Wi-Fi ได้ ไม่จาํ กัดปริ มาณการใช้ งานทีความเร็ วสูงสุด 1
กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) (ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิมเติมจากค่าใช้ บริ การเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตรา: โทรทุกเครื อข่าย นาทีละ 1.50 บาท
คิด ตามจริ ง เป็ น นาที เศษของนาที คิ ด เป็ น หนึ งนาที คิ ด ทุ ก ครั งที โทรบริ ก ารส่ง ข้ อ ความสัน (SMS) ระหว่ า งโทรศัพ ท์ เ คลื อนที ที ใช้ และจดทะเบี ย น
ภายในประเทศ ข้ อความละ 2.50 บาท บริ การส่งข้ อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ ครังละ 4.50 บาท)
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1.4)รับสิทธิชมคอนเทนต์แพ็กเกจทรูอนั ล็อกทีวี มูลค่า599บาท/เดือนฟรี เป็ นระยะเวลา24เดือน จํานวน1สิทธิเฉพาะผู้ทีใช้ เบอร์ ทรูมฟู เอช1 เลขหมาย
ในแพ็กเกจCVGนี เพือล๊ อกอินเข้ าใช้งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านันโดยจะสามารถรับชมผ่านกล่องทรูไอดีทีวี มือถือ และเว็บไซต์ทรู ไอดี
1.5)ฟรีบริ การรายเดือนอุปกรณ์ ขยายสัญญาณไวไฟภายในบ้ าน Mesh WiFi จํานวน 1 จุด ปกติ 100 บาทต่อเดือน และมูลค่าสิทธิยืมอุปกรณ์ 5,990 บาท
3) แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค อันล็อกทีวี 1Gbps. 799 คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายรายเดือน 799 บาท/เดือนผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริ การ ดังนี
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + บริการทีวี + ทรูมฟ
ู เอช)
1.1)บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/500 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านัน และมีสญ
ั ญาขันตํา 24 เดือน
1.2)บริ การกล่องชุดเช่า ทรูไอดีทีวี(ให้ บริ การ ระบบแอนดรอยด์ทีวี)
1.3)บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอชแพ็กเกจ CVG Net Unlimited 4 Mbps no limit 200.- (จํานวน 1 ซิม)
รับบริ การ 4G/3G ไม่จํากัดปริมาณการใช้ งานทีความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)ใช้ บริ การ Wi-Fi ได้ ไม่จาํ กัดปริ มาณการใช้ งานทีความเร็ วสูงสุด 1
กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) (ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิมเติมจากค่าใช้ บริ การเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตรา: โทรทุกเครื อข่าย นาทีละ 1.50 บาท
คิด ตามจริ ง เป็ น นาที เศษของนาที คิ ด เป็ น หนึ งนาที คิ ด ทุ ก ครั งที โทรบริ ก ารส่ง ข้ อ ความสัน (SMS) ระหว่ า งโทรศัพ ท์ เ คลื อนที ที ใช้ และจดทะเบี ย น
ภายในประเทศ ข้ อความละ 2.50 บาท บริ การส่งข้ อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ ครังละ 4.50 บาท)

1.4)รับสิทธิชมคอนเทนต์แพ็กเกจทรูอนั ล็อกทีวี มูลค่า599บาท/เดือนฟรี เป็ นระยะเวลา24เดือน จํานวน1สิทธิเฉพาะผู้ทีใช้ เบอร์ ทรูมฟู เอช1 เลขหมาย
ในแพ็กเกจCVGนี เพือล๊ อกอินเข้ าใช้งานแอปพลิเคชันทรูไอดีเท่านันโดยจะสามารถรับชมผ่านกล่องทรูไอดีทีวี มือถือ และเว็บไซต์ทรู ไอดี
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