
แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ไฟเบอร์4G Max 999 คิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 999 บาท/เดือน  
ผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมสว่นลด ดงันี ้
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูมูฟเอช) 
 

(1) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูสดุ (ดาวน์โหลด/อพัโหลด) 200/50 Mbps. เฉพาะพืน้ที่โครงข่าย FTTH เทา่นัน้ 
(2) บริการ TrueSmartChoice 4Gmax 799 โทรศพัท์เคลื่อนที่ทรู มฟู เอช (1 เลขหมาย )  (2.1) โทรทกุเครือขา่ยจ านวน  300 นาที/เดือนคา่บริการคดิเป็นนาที เศษ

ของนาทีคดิเป็นหนึ่งนาท ีคดิทกุครัง้ที่โทร (คา่โทรสว่นที่เกินแพ็กเกจคิดตามจริง นาทีละ 1.50 บาท) ( 2.2) บริการส่งข้อความสัน้ (SMS) ระหวา่งโทรศพัท์เคลื่อนที่
ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท (2.3) บริการสง่ข้อความมลัติมีเดีย (MMS) ระหวา่งโทรศพัท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ 
ครัง้ละ 5 บาท  (2.4) บริการ 4G ที่ความเร็วสงูสดุ 300 เมกะบิตตอ่วินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสงูสดุ 42 เมกะบิตตอ่วินาที (Mbps)  และ
บริการEDGE/GPRS รวมกนัเป็นจ านวน 15 กิกะไบต์ (GB) หลงัจากนัน้ จะใช้ได้ไมจ่ ากดัปริมาณที่ความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 384 กิโลบิตตอ่วินาที (Kbps) 
ทัง้นี ้ความเร็วในการใช้บริการขึน้อยูก่บัสถานทีท่ี่มีการใช้บริการ จ านวนผู้ ใช้บริการร่วมกนัตอ่ Cell site ในขณะนัน้ และประเภทของอปุกรณ์ที่น ามาร่วม
ใช้บริการ (2.5) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสงูสดุ 200 เมกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ไมจ่ ากดัปริมาณการใช้ (บริการ Wi-Fi เป็นบริการที่ เรียลมฟู น ามาให้บริการ โดย
ไม่รวมอยูใ่นคา่บริการตามรายการสง่เสริมการขายนี ้โดยเรียลมฟู หรือผู้ ให้บริการ Wi-Fi สามารถปรับเปลี่ยนพืน้ที่ในการให้บริการได้ตามความเหมาะสม)  (2.6) 
แพ็กเกจนีไ้มส่ามารถใช้งานร่วมกบั Multi Sim ได้  (2.7) ผู้ ใช้บริการตกลงวา่เม่ือสมคัรใช้บริการตามรายการสง่เสริมการขาย  TrueSmartChoice 4Gmax นี ้
จะไมส่ามารถสมคัรเพ่ือเข้าร่วมรับสว่นลดส าหรับสทิธิพิเศษตามรายการสง่เสริมการขายอ่ืน ๆ ได้ และไมส่ามารถเปลี่ยนความเร็ว (Speed) ที่ใช้บริการ
ตามรายการสง่เสริมการขายนีใ้ห้น้อยลงได้ จนกวา่จะครบระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัที่เร่ิมใช้บริการ  (2.8 ) กรณีที่ผู้ ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการใด
บริการหนึ่ง ตามรายการสง่เสริมการขาย True Smart Choice หลกั สิทธ์ิที่ผู้ใช้บริการได้รับตามรายการสง่เสริมการขาย TrueSmartChoice 4Gmax นี ้
จะสิน้สดุทนัท ีโดยเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกบัรายการสง่เสริมการขายดงักลา่วจะถกูเปลี่ยนไปใช้รายการสง่เสริมการขายในราคาปกต ิ 
799 บาท โดยมีผลในรอบบลิถดัไป ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการจะสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงรายการสง่เสริมการขายได้ภายหลงั  (2.9) กรณี ผู้ ใช้บริการยกเลิกการ
ใช้บริการหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ดงักลา่ว เปลี่ยนแปลงรายการสง่เสริมการขาย เปลี่ยนจากระบบรายเดือนเป็นระบบเติมเงิน ย้ายคา่ยเบอร์เดิม หรือ
โอนเปลี่ยนชื่อผู้ ใช้บริการ สิทธ์ิฟรีคา่บริการรายเดือนที่ได้รับตามรายการสง่เสริมการขายนี ้จะสิน้สดุลงทนัท ีหากต้องการรับสิทธ์ิตามรายการสง่เสริมการ
ขายนี ้ผู้ ใช้บริการจะต้องเปิดเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ใหม ่หรือเปลี่ยนมาจากแพ็กเกจของบริการคอนเวอร์เจนแบบเดิม ในระบบรายเดือน และ
ก าหนดให้ระยะเวลาการใช้งานรายการสง่เสริมการขายเป็นไปตามเง่ือนไขที่รายการสง่เสริมการขาย TrueSmartChoice  ก าหนด  

(3) รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD ส าหรับ ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(รอบบิลที่1-12 นบัจากวนัที่เร่ิมรับสิทธิครัง้แรก) 
และยงัมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู ่(Active Status) 

 
เงื่อนไขการสมัครบริการแพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ 4G Max 

• ลกูค้าที่จดทะเบียนในนามบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล ส าหรับทกุบริการ ต้องจดทะเบียนภายใต้ชื่อ หมายเลขบตัรประชาชนเดียวกนั สถานที่ติดตัง้ และที่อยูใ่น
การจดัสง่บิล ต้องเป็นสถานที่เดียวกนั และมีรอบบิลเดียวกนัทกุประการ • ความเร็วดาวน์โหลดสงูสดุของแพ็กเกจให้บริการเฉพาะพืน้ที่ที่มีโครงข่ายพร้อมให้บริการ
เทา่นัน้ ความเร็วอินเทอร์เน็ตจริงที่ได้รับ ขึน้อยูก่บัลกัษณะของโครงข่าย ระยะการเดินสาย และปริมาณผู้ ใช้งานในพืน้ที่นัน้ๆ • สิทธิพิเศษจากบริการอินเทอร์เน็ต: ฟรี
คา่ติดตัง้ 2,600 บาท และสิทธ์ิยืม Dual-band WiFi Router 4ports มลูคา่อปุกรณ์รวมสงูสดุ 6,975 บาท (ตามเง่ือนไขของพืน้ที่ให้บริการ)  พร้อมรับสว่นลดคา่แรก
เข้าเหลือเพียง 890 บาท (สทุธิ) จากปกติ 2,000 บาท • ลกูค้าที่สมคัรในนามนิติบคุคล รับสทิธิพิเศษฟรี คา่แรกเข้า 2,000 บาท โดยงดเว้นสิทธิการรับบตัรทรูการ์ด • 
หากลกูค้า ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงก่อนครบอายสุญัญา 12 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่แรกเข้าและคา่ติดตัง้ตามมลูคา่ที่ได้งดเว้นให้ในวนัทีส่มคัรบริการ 
• ราคาแพ็กเกจ, คา่แรกเข้า, คา่ติดตัง้ และคา่อปุกรณ์ยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ • สิทธิพิเศษใดๆ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขนีไ้มส่ามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ
ของอ่ืนใดได้ • เง่ือนไขอ่ืนๆเป็นไปตามที่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และ/หรือ บริษัท เรียล มฟู จ ากดั และ/หรือ บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชัน่ จ ากดั ก าหนด และบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยจะแจ้งให้ทราบผ่านชอ่งทางที่เห็นสมควร 

• ข้อสงวนสิทธ์ิ และข้อจ ากดัความรับผิดชอบทรูออนไลน์ • โปรดตรวจสอบพืน้ที่ให้บริการ • การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ตา่งประเทศในชว่งเวลา 18.00 - 24.00 น. ที่
มีการใช้งานหนาแน่นอาจท าให้ความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตลดลง • ความเร็วในการเชื่อมตอ่ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมตอ่กบัโครงข่ายไมใ่ช่
ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริง โดยเฉพาะเว็บไซต์ตา่งประเทศ อาจขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เชน่ สายภายในของผู้ ใช้บริการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมถึงอปุกรณ์
เซิร์ฟเวอร์ และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ที่ผู้ ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมและปัจจยัอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบเง่ือนไขเพ่ิมเติม ก่อนสมคัรบริการ 


