
เงือ่นไข GIGABIT Package  

 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งใชบ้รกิารตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืนเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาค าขอใชบ้รกิาร 
และโปรโมชัน่ในแพ็กเกจมอีายุสญัญา 12 เดอืน 

 ราคาคา่บรกิารตามแพ็กเกจยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 
 รายการสง่เสรมิการขายนี ้สมัครไดเ้ฉพาะบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ โดยผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งจดทะเบยีนในนามบคุคลธรรมดา ส าหรับ

ทกุบรกิารตามรายการสง่เสรมิการขาย Hole in One ภายใตท้ีอ่ยูต่ดิตัง้เดยีวกนั และทีอ่ยูใ่นการสง่บลิทกุบรกิารจะตอ้งเป็น
สถานทีเ่ดยีวกนัและมรีอบบลิเดยีวกนัทกุบรกิาร 

 พเิศษ คา่แรกเขา้ 890 บาท จากอตัราปกต ิ2,000 บาท (ช าระ ณ วนัตดิตัง้)  

 ลกูคา้ทรูออนไลน์ปัจจุบนั สามารถเปลีย่นแพ็กเกจจากความเร็วเดมิของทา่นเป็นความเร็วใหม่ 1 GIGABIT Package โดยฟร ี
คา่ธรรมเนยีมคา่แรกเขา้ มลูคา่ 2,000 บาท ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทก าหนด 

 ผูใ้ชบ้รกิารไดรั้บสทิธยิมือปุกรณ์เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (GPON Router) มลูคา่ 3,900 บาท และ อปุกรณ์เพิม่สญัญาณ WiFi 
(Dual Band WiFi Router 4 ports) มลูคา่ 3,075 บาท ตามมาตรฐานการตดิตัง้บรกิารทีท่างบรษัิทก าหนด (ราคาไมร่วม

ภาษีมลูคา่เพิม่) 

 ไดรั้บยกเวน้ คา่ตดิตัง้และเดนิสายอนิเทอรเ์น็ต มลูคา่ 2,600 บาทตามระยะสายทีท่างผูใ้หบ้รกิารก าหนด ทัง้นี ้ผูใ้ชบ้รกิารตกลง
ใชบ้รกิารตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาค าขอใชบ้รกิาร (ราคาไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

 ไดรั้บยกเวน้ คา่ตดิตัง้บรกิาร True Visions และ ฟร ีคา่ประกันกลอ่งรับสญัญาณ True Visions มลูคา่รวม 4,500 บาท ส าหรับ
แพ็กเกจทีเ่ป็น Convergence (ราคาไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

 ไดรั้บสทิธิอ์พัเกรดอปุกรณ์เพิม่สญัญาณ WiFi (Access Point: AP) จากรุ่นมาตรฐานเป็นรุ่นพเิศษ เพือ่รองรับการใชง้านทีด่มีาก
ยิง่ขึน้ ซึง่เป็นอปุกรณ์ขายขาดในราคาพเิศษเพยีง 5,500 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) ตอ่ 1 ชดุอปุกรณ์เทา่นัน้ (ช าระเงนิสด

โดยตรงกับตวัแทนตดิตัง้ ณ วันตดิตัง้บรกิาร) ส าหรับลกูคา้ปัจจบุนั และลกูคา้ใหม ่

รายะเอยีดของอปุกรณ์ขายขาด WiFi Access Point รุ่นพเิศษ  ดงันี ้: Model D-Link DIR895-L รองรับ 1 Gbps Interface ผา่น 
LAN และสามารถใชง้านแบนวธิสงูสดุ 850 Mbps ผา่น WiFi ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่ับความสามารถของอปุกรณ์ทีม่าเชือ่มตอ่ และปัจจัย

แวดลอ้มอืน่ เชน่ การใชง้านเว็บไซดต์า่งๆ เป็นตน้ 
 

 

หมายเหต ุ:  
การรับสทิธิร์าคาพเิศษนี ้ผูส้มัครบรกิารจะตอ้งแจง้ขอรับสทิธิ ์ณ วนัทีส่มัครบรกิารกับพนักงานขายเทา่นัน้เพราะเป็นราคา

โปรโมชัน่ ณ จดุขาย หากแจง้ภายหลงัหรอืแจง้ ณ วนัตดิตัง้ ผูใ้ชบ้รกิารจะไม่ไดรั้บสทิธิร์าคานี ้โดยจะตอ้งตดิตอ่ขอซือ้อปุกรณ์
ดงักลา่วกบัตัวแทนตดิตัง้ ในราคา 8,900 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ) (ช าระเงนิสดโดยตรงกับตวัแทนตดิตัง้ ณ วนัตดิตัง้บรกิาร) 

หรอืตดิตอ่ขอซือ้ทีท่รูชอ้ปสาขาทีร่่วมรายการ 
 ผูใ้ชบ้รกิารปัจจบุนั True Online / True Visions /ทรูมฟู เอช สามารถขอรับสทิธแิพ็กเกจนีไ้ดก้ารใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของ 

True Online เฉพาะพืน้ทีม่ขีา่ยสาย FTTH ทีโ่ครงขา่ยพรอ้มใหบ้รกิารตามเงือ่นไขของแพ็กเกจ 

 กรณีผูใ้ชบ้รกิารยกเลกิบรกิาร ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งคนือปุกรณ์โมเด็มและอปุกรณ์กลอ่งรับสญัญาณ True Visions บรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการเรยีกเก็บคา่แรกเขา้และคา่ตดิตัง้ตามมลูคา่ทีไ่ดง้ดเวน้ใหใ้นวนัทีส่มัครบรกิาร  

 แพ็กเกจใหม ่Gigabit1599 รับสทิธใ์ชง้านระหวา่งอนิเทอรเ์น็ตไฟเบอรแ์พ็กเกจ 1 Gbps. และ บรกิารทรูวชิัน่สเ์อ็นจอย เอชด ี
และรับซมิรายเดอืนแพ็กเกจ TruePremiumChoice 899 Net 20GB จ านวน1 ซมิ พรอ้มโทรฟรทีกุเครอืขา่ย 300 นาทตีอ่เดอืน 

 แพ็กเกจ Gigabit 1999 รับสทิธใ์ชง้านบรกิารอนิเทอรเ์น็ตไฟเบอรแ์พ็กเกจ 1 Gbps. 

 แพ็กเกจ Gigabit 2999 เลอืกรับสทิธใ์ชง้านระหวา่ง (1) เลอืกอนิเทอรเ์น็ตไฟเบอรแ์พ็กเกจ 1 Gbps. และ บรกิารทรูวชิัน่ส์

แพ็กเกจแพลทนัีม เอชด ีหรอื (2) เลอืกอนิเทอรเ์น็ตไฟเบอร ์พรอ้มซมิการด์แบบรายเดอืนแพ็กเกจ TruePremiumChoice 4G 

Fun 35GB 799 บาท จ านวน 3 ซมิ พรอ้มโทรฟรทีกุเครอืขา่ยซมิละ 200 นาทตีอ่เดอืน 
 แพ็กเกจ Gigabit 3999 รับสทิธใ์ชง้านระหวา่งอนิเทอรเ์น็ตไฟเบอรแ์พ็กเกจ 1 Gbps. และ บรกิารทรูวชิัน่สแ์พ็กเกจแพลทนัีม 

เอชด ีพรอ้มซมิรายเดอืนแพ็กเกจ TruePremiumChoice 4G Fun 50GB 799 จ านวน 3 ซมิ พรอ้มโทรฟรทีกุเครอืขา่ยซมิละ 

200 นาทตีอ่เดอืน 
 แพ็กเกจ Gigabit 2999 และ 3999 ทีม่บีรกิารทรูมฟูเอชแบบรายเดอืน ตอ้งเปิดใชบ้รกิารอยา่งนอ้ย 2 ซมิ และตอ้งเป็นซมิใหม่

อยา่งนอ้ย 1 ซมิในวนัสมัครแพ็กเกจทกุกรณี 
 ลกูคา้ทรูมฟูเอชปัจจบุนัสามารถน าเบอรร์ายเดอืนเดมิซึง่มคีา่บรกิารรายเดอืนมากกวา่ 499 บาทขึน้ไป มาเขา้ร่วมแพ็กเกจ 

Gigabit 2999 และ 3999 ได ้และจะตอ้งจา่ยคา่บรกิารรายเดอืนทรูมฟูเอชตามปกต ิ(สว่นเพิม่จากแพ็กเกจ Gigabit 2999 และ 
3999) โดยจะไดรั้บปรมิาณอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ 35GB ส าหรับแพ็กเกจ Gigabit 2999 และ 50GB ส าหรับแพ็กเกจ Gigabit 3999  

 ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงความเร็วและแพ็กเกจทรูมฟูเอชรายเดอืนได ้ตลอดอายสุญัญา 12 เดอืน  

 อตัราคา่บรกิารทรูมฟูเอชอืน่ๆ : คา่โทร 1.50 บาท/นาท,ี SMS 3 บาท/ขอ้ความ, MMS 5บาท/ครัง้  
 แพ็กเกจ TruePremiumChoice 4G Fun 35GB/50GB รับสทิธใิชง้าน WiFi by TrueMove H ทีค่วามเร็วสงูสดุ 200 เมกะบติตอ่

วนิาท ี(Mbps) ไมจ่ ากดัปรมิาณการใชง้าน (หากถูกระงับบรกิารจะไม่สามารถใชบ้รกิารไดไ้มว่า่กรณีใดๆ) สามารถตรวจสอบพืน้ที ่
4G|3G และ WiFi by Truemove H ไดท้ี ่www.truemove-h.com/wifi 

 รายการสง่เสรมิการขายนี ้ไม่สามารถร่วมสทิธิส์ว่นลดอืน่ใดได ้เนือ่งจากเป็นรายการสง่เสรมิการขายพเิศษ 

 รับสทิธสิมัครบรกิารโทรศพัทบ์า้นทรู โดยจา่ยเพยีงเดอืนละ 100 บาท รับคา่โทร 150 นาทสี าหรับโทรหาโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่กุ
เครอืขา่ย 24 ชัว่โมงทั่วประเทศ พเิศษ ฟรคีา่ตดิตัง้ 3,350 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

(คา่โทรสว่นทีเ่กนิหรอืไมเ่ขา้ร่วมในแพ็กเกจ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระคา่บรกิารเพิม่เตมิในอตัราดังนี ้โทรเบอรบ์า้นในจังหวัดเดยีวกนั
ครัง้ละ 3 บาท โทรเบอรบ์า้นตา่งจังหวดัและโทรหาโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่กุเครอืขา่ย นาทลีะ 3 บาทตอ่นาท)ี 

 สทิธพิเิศษ ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บชมเป็นแพ็กเกจ Unlimited HD นาน 12 เดอืน (True ID) คดิคา่บรกิารเฉพาะการใชง้านตามจรงิ
ของอนิเทอรเ์น็ต 

 ส าหรับแพ็กเกจ Gigabit “1 Gbps.” คอืความเร็วสงูสดุทีส่ญัญาณวิง่มาจากชมุสายมาจนถงึอปุกรณ์กระจายสญัญาณทีต่ดิตัง้

ภายในทีพั่กอาศยั                                   



 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถรับสทิธไิมค่รบทกุบรกิารได ้ทัง้นี ้สทิธใิดๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการสง่เสรมิการขายนีแ้ละลกูคา้ไมไ่ดข้อรับ

บรกิารจะไม่สามารถแลก หรอืเปลีย่นเป็นเงนิสดหรอืของอืน่ใดได ้รวมตลอดทัง้ไม่สามารถโอนไปใหบ้คุคลหรอืนติบิุคคลอืน่ใด

ไดด้ว้ย  
 บตัรทรูการด์จะถกูจัดสง่ภายใน 60 วนั หลงัจากช าระคา่บรกิารรอบบลิแรกแลว้ 

 บรกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้หา้มน าไปใชใ้นเชงิพาณิชย ์หรอืน าไปแสวงหาประโยชนใ์ดๆ นอกเหนอืจากการใชง้านสว่น

บคุคล ในลกัษณะทีบ่คุคลธรรมดาโดยทัว่ไปพงึใชง้าน หากพบการใชง้านผดิประเภททางผูใ้หบ้รกิารมสีทิธใินการยกเลกิบรกิาร
หรอืลดความเร็วลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เงือ่นไขอืน่ๆ เป็นไปตามที ่บรษัิท ทรู อนิเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชัน่ จ ากดั และ/หรอื บรษัิท ทรู มฟู เอช ยนูเิวอรแ์ซล คอมมวินิ
เคชัน่ จ ากดั และ/หรอื บรษัิท เรยีล มฟู จ ากดั และ/หรอื บรษัิท ทรู วชิัน่ส ์กรุ๊ป จ ากดั ก าหนด 

 ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธใินการเปลีย่นแปลงสทิธพิเิศษโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โปรดตรวจสอบเงือ่นไขเพิม่เตมิกอ่นสมัคร

บรกิารที ่www.trueonline.com 
 

ขอ้สงวนสทิธิ ์และขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิชอบทรูออนไลน ์• โปรดตรวจสอบพืน้ทีใ่หบ้รกิาร • การดาวนโ์หลดจากเว็บไซต์
ตา่งประเทศในชว่งเวลา 18.00 - 24.00 น. ทีม่กีารใชง้านหนาแน่นอาจท าใหค้วามเร็วในการใชบ้รกิารตามสญัญาณลดลง • 

ความเร็วในการเชือ่มตอ่ คอืความเร็วของคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่กับโครงขา่ยไมใ่ชค่วามเร็วในการดาวนโ์หลดทีแ่ทจ้รงิ 
โดยเฉพาะเว็บไซตต์า่งประเทศ อาจขึน้อยูก่ับหลายปัจจัย เชน่ สายภายในของผูใ้ชบ้รกิาร เครือ่งคอมพวิเตอร ์รวมถงึอปุกรณ์

เซฟิเวอรแ์ละเราทเ์ตอรข์องเว็บไซตท์ีผู่ใ้ชบ้รกิารเขา้เยีย่มชมและปัจจัยอืน่ๆ  

 

http://www.trueonline.com/

