
แพ็กเกจทรู ซูเปอรไ์ฟเบอร ์พรเีมีย่มโกลด ์ราคา 1999 คดิคา่บรกิารเหมาจา่ยข ัน้ต า่รายเดอืน 1999 บาท/เดอืน  

ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธใิชบ้รกิาร ดงันี้ 
(บรกิารหลกั: ทรูออนไลน ์+ ทรูวชิ ัน่ส ์+ ทรูมูฟเอช) 

 

1. บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูสดุ (ดาวนโ์หลด/อพัโหลด) 200/100Mbps. ส าหรับโครงขา่ย FTTH เทา่นัน้ 
2. บรกิารหมายเลขโทรศพัทบ์า้นทรู 1 หมายเลข  (2.1) รับสทิธิค์า่บรกิารรายเดอืนอตัราพเิศษเพยีงเดอืนละ 100 บาท โทรหา

โทรศพัทเ์คลือ่นทีท่กุเครอืขา่ยได ้ 150 นาท/ีเดอืน (2.2) โทรหาโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีอ่ยูใ่นแพ็กเกจตลอด 24 ชัว่โมง คา่โทร
สว่นทีเ่กนิหรอืไมเ่ขา้ร่วมในแพ็กเกจ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระคา่บรกิารเพิม่เตมิในอตัราดงันี ้ โทรเบอรบ์า้นในจังหวัดเดยีวกนัครัง้ละ 

3 บาท โทรเบอรบ์า้นตา่งจังหวัดและโทรหาโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่กุเครอืขา่ย นาทลีะ 3 บาทตอ่นาท ี 

3. บรกิารโทรทศัน์บอกรับเป็นสมาชกิทรูวชิัน่ส ์แพ็กเกจแพ็กเกจ โกลด ์เอชด ี 
4. บรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่รู มฟู เอช แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 499 (จ านวน 1 เลขหมาย )  (4.1) โทรทกุเครอืขา่ย คดิ

คา่บรกิารตามจรงิ คดิเป็นนาท ีเศษของนาทคีดิเป็นหนึง่นาท ีคดิทกุครัง้ทีโ่ทร นาทลีะ 1.50 บาท  (4.2) บรกิารสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) 
ระหวา่งโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ขอ้ความละ 3 บาท (4.3) บรกิารสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) ระหวา่ง

โทรศัพทเ์คลือ่นททีีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ครัง้ละ 5 บาท   (4.4) บรกิาร 4G ทีค่วามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี
(Mbps) และบรกิาร 3G ทีค่วามเร็วสงูสดุ 42 เมกะบติตอ่วนิาท ี (Mbps)  และบรกิารEDGE/GPRS รวมกนัเป็นจ านวน 10 

กกิะไบต ์(GB) หลงัจากนัน้ จะใชไ้ดไ้มจ่ ากดัปรมิาณทีค่วามเร็วสงูสดุไมเ่กนิ 128 กโิลบติตอ่วนิาท ี(Kbps) ทัง้นี ้ความเร็วในการ

ใชบ้รกิารขึน้อยู่กบัสถานทีท่ีม่กีารใชบ้รกิาร จ านวนผูใ้ชบ้รกิารร่วมกนัตอ่ Cell site ในขณะนัน้ และประเภทของอปุกรณ์ทีน่ า
มาร่วมใชบ้รกิาร (4.5) บรกิาร Wi-Fi ทีค่วามเร็วสงูสดุ 200 เมกะไบตต์อ่วนิาท ี(Mbps) ไม่จ ากัดปรมิาณการใชง้าน (บรกิาร Wi-Fi เป็น

บรกิารที ่เรยีลมูฟ น ามาใหบ้รกิาร โดยไม่รวมอยู่ในคา่บรกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี้ โดยเรยีลมฟู หรอืผูใ้หบ้รกิาร Wi-Fi สามารถ
ปรับเปลีย่นพืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารไดต้ามความเหมาะสม) (4.6) แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใชง้านร่วมกับ Multi Sim ได ้ (4.7) แพ็กเกจ CVG 

SuperFunUnlimited 499  นี ้จะไม่สามารถขอรับสว่นลดและไมส่ามารถเปลีย่นแปลงความเร็วได ้ตลอดอายุสญัญา 12 เดอืน  (4.8) 

กรณียกเลกิบรกิารใดบรกิารหนึง่ ในแพ็กเกจ ทรู ซเูปอรไ์ฟเบอร ์พรเีมีย่ม 1999 บาท กอ่นครบอายสุญัญา 12 เดอืน สทิธิใ์นการใชง้าน
บรกิาร 4G และ 3G/EDGE/GPRS จ านวน 10 กกิะไบต ์(GB) จะสิน้สดุลงทันท ีและมคีา่บรกิาร 499 บาทตอ่เดอืน ในรอบบลิถัดไป ( 

ลกูคา้สามารถเปลีย่นแปลงแพ็กเกจไดภ้ายหลงั)   (4.10) กรณีทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงบรกิารหมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ เปลีย่น
แพ็กเกจ เปลีย่นจากรายเดอืนเป็นเตมิ ยา้ยคา่ยเดมิ หรอืโอนเปลีย่นชือ่ผูใ้หบ้รกิาร สทิธิใ์นการใชง้านบรกิาร 4G และ 3G/EDGE/GPRS 

ทีค่วามเร็วสงูสดุ 4 เมกะบติตอ่วนิาท ี (Mbps) ไมจ่ ากัดปรมิาณการใชง้าน จะสิน้สดุลงทนัท ีหากตอ้งการใชง้านตอ่ จะตอ้งเปิดเบอร์
ใหมร่ายเดอืน และก าหนดใหร้ะยะเวลาการใชง้านสิน้สดุตามเดมิ 

5. รับสทิธชิม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD ส าหรับ ดบูนโทรศัพทเ์คลือ่นที/่แท็บเล็ต/เว็บไซด ์ฟร ีนาน 12 เดอืน(รอบบลิที1่-12 นับ

จากวันทีเ่ริม่รับสทิธคิรัง้แรก) และยังมสีถานะการใชบ้รกิารเป็นปกตอิยู ่(Active Status)  
 

 
แพ็กเกจทรู ซูเปอรไ์ฟเบอร ์พรเีมีย่มแพลทนีมั ราคา 2399 คดิคา่บรกิารเหมาจา่ยข ัน้ต า่รายเดอืน 2399 บาท/เดอืน  

ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บสทิธใิชบ้รกิาร ดงันี้ 

(บรกิารหลกั: ทรูออนไลน ์+ ทรูวชิ ัน่ส ์+ ทรูมูฟเอช) 
1. บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูสดุ (ดาวนโ์หลด/อพัโหลด) 200/100Mbps. ส าหรับโครงขา่ย FTTH เทา่นัน้ 

2. บรกิารหมายเลขโทรศพัทบ์า้นทรู 1 หมายเลข  (2.1) รับสทิธิค์า่บรกิารรายเดอืนอตัราพเิศษเพยีงเดอืนละ 100 บาท โทรหา
โทรศพัทเ์คลือ่นทีท่กุเครอืขา่ยได ้ 150 นาท/ีเดอืน (2.2) โทรหาโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีอ่ยูใ่นแพ็กเกจตลอด 24 ชัว่โมง คา่โทร

สว่นทีเ่กนิหรอืไมเ่ขา้ร่วมในแพ็กเกจ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระคา่บรกิารเพิม่เตมิในอตัราดงันี ้ โทรเบอรบ์า้นในจังหวัดเดยีวกนัครัง้ละ 

3 บาท โทรเบอรบ์า้นตา่งจังหวัดและโทรหาโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่กุเครอืขา่ย นาทลีะ 3 บาทตอ่นาท ี 
3. บรกิารโทรทศัน์บอกรับเป็นสมาชกิทรูวชิัน่ส ์แพ็กเกจแพ็กเกจ แพลทนัีม เอชด ี 

4. บรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่รู มฟู เอช แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 499 (จ านวน 1 เลขหมาย )  (4.1) โทรทกุเครอืขา่ย คดิ
คา่บรกิารตามจรงิ คดิเป็นนาท ีเศษของนาทคีดิเป็นหนึง่นาท ีคดิทกุครัง้ทีโ่ทร นาทลีะ 1.50 บาท  (4.2) บรกิารสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) 

ระหวา่งโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ขอ้ความละ 3 บาท (4.3) บรกิารสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) ระหวา่ง
โทรศัพทเ์คลือ่นททีีใ่ชแ้ละจดทะเบยีนภายในประเทศ ครัง้ละ 5 บาท   (4.4) บรกิาร 4G ทีค่วามเร็วสงูสดุ 300 เมกะบติตอ่วนิาท ี

(Mbps) และบรกิาร 3G ทีค่วามเร็วสงูสดุ 42 เมกะบติตอ่วนิาท ี (Mbps)  และบรกิารEDGE/GPRS รวมกนัเป็นจ านวน 10 

กกิะไบต ์(GB) หลงัจากนัน้ จะใชไ้ดไ้มจ่ ากดัปรมิาณทีค่วามเร็วสงูสดุไมเ่กนิ 128 กโิลบติตอ่วนิาท ี(Kbps) ทัง้นี ้ความเร็วในการ
ใชบ้รกิารขึน้อยู่กบัสถานทีท่ีม่กีารใชบ้รกิาร จ านวนผูใ้ชบ้รกิารร่วมกนัตอ่ Cell site ในขณะนัน้ และประเภทของอปุกรณ์ทีน่ า

มาร่วมใชบ้รกิาร (4.5) บรกิาร Wi-Fi ทีค่วามเร็วสงูสดุ 200 เมกะไบตต์อ่วนิาท ี(Mbps) ไม่จ ากัดปรมิาณการใชง้าน (บรกิาร Wi-Fi เป็น
บรกิารที ่เรยีลมูฟ น ามาใหบ้รกิาร โดยไม่รวมอยู่ในคา่บรกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี้ โดยเรยีลมฟู หรอืผูใ้หบ้รกิาร Wi-Fi สามารถ

ปรับเปลีย่นพืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารไดต้ามความเหมาะสม) (4.6) แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใชง้านร่วมกับ Multi Sim ได ้ (4.7) แพ็กเกจ CVG 

SuperFunUnlimited 499  นี ้จะไม่สามารถขอรับสว่นลดและไมส่ามารถเปลีย่นแปลงความเร็วได ้ตลอดอายุสญัญา 12 เดอืน  (4.8) 
กรณียกเลกิบรกิารใดบรกิารหนึง่ ในแพ็กเกจ ทรู ซเูปอรไ์ฟเบอร ์พรเีมีย่ม 1999 บาท กอ่นครบอายสุญัญา 12 เดอืน สทิธิใ์นการใชง้าน

บรกิาร 4G และ 3G/EDGE/GPRS จ านวน 10 กกิะไบต ์(GB) จะสิน้สดุลงทันท ีและมคีา่บรกิาร 499 บาทตอ่เดอืน ในรอบบลิถัดไป ( 
ลกูคา้สามารถเปลีย่นแปลงแพ็กเกจไดภ้ายหลงั)   (4.10) กรณีทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงบรกิารหมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ เปลีย่น

แพ็กเกจ เปลีย่นจากรายเดอืนเป็นเตมิ ยา้ยคา่ยเดมิ หรอืโอนเปลีย่นชือ่ผูใ้หบ้รกิาร สทิธิใ์นการใชง้านบรกิาร 4G และ 3G/EDGE/GPRS 
ทีค่วามเร็วสงูสดุ 4 เมกะบติตอ่วนิาท ี (Mbps) ไมจ่ ากัดปรมิาณการใชง้าน จะสิน้สดุลงทนัท ีหากตอ้งการใชง้านตอ่ จะตอ้งเปิดเบอร์

ใหมร่ายเดอืน และก าหนดใหร้ะยะเวลาการใชง้านสิน้สดุตามเดมิ 

5. รับสทิธชิม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD ส าหรับ ดบูนโทรศัพทเ์คลือ่นที/่แท็บเล็ต/เว็บไซด ์ฟร ีนาน 12 เดอืน(รอบบลิที1่-12 นับ
จากวันทีเ่ริม่รับสทิธคิรัง้แรก) และยังมสีถานะการใชบ้รกิารเป็นปกตอิยู ่(Active Status)  

 
 

 

 
 

 



เง ือ่นไขการสมคัรบรกิารแพ็กเกจทรู ซูเปอร ์ไฟเบอร ์แบบพรเีมีย่ม 

• ลกูคา้ทีจ่ดทะเบยีนในนามบคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคล ส าหรับทกุบรกิาร ตอ้งจดทะเบยีนภายใตช้ือ่ หมายเลขบตัรประชาชนเดยีวกนั 
สถานทีต่ดิตัง้ และทีอ่ยูใ่นการจัดสง่บลิ ตอ้งเป็นสถานทีเ่ดยีวกนั และมรีอบบลิเดยีวกนัทกุประการ • แพ็กเกจความเร็วดาวน์โหลดและอพั

โหลดสงูสดุ 200/100 Mbps, ใหบ้รกิารเฉพาะพืน้ทีโ่ครงขา่ยFTTHเทา่นัน้ ความเร็วอนิเทอรเ์น็ตจรงิทีไ่ดรั้บ ขึน้อยูก่ับลักษณะของ

โครงขา่ย ระยะการเดนิสาย และปรมิาณผูใ้ชง้านในพืน้ทีนั่น้ๆ• สทิธพิเิศษจากบรกิารอนิเทอรเ์น็ต: ฟรคีา่ตดิตัง้ 2,600 บาท และสทิธิย์มื 
Dual-band WiFi Router 4ports มลูคา่อปุกรณ์รวมสงูสดุ 6,975 บาท (ตามเงือ่นไขของพืน้ทีใ่หบ้รกิาร)  พรอ้มรับสว่นลดคา่แรกเขา้

เหลอืเพยีง 890 บาท (สทุธ)ิ จากปกต ิ2,000 บาท • ลกูคา้ทีส่มัครในนามนติบิคุคล รับสทิธพิเิศษฟร ีคา่แรกเขา้ 2,000 บาท โดยงดเวน้
สทิธกิารรับบตัรทรูการด์ • หากลกูคา้ ยกเลกิ/เปลีย่นแปลงกอ่นครบอายสุญัญา 12 เดอืน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่แรกเขา้

และคา่ตดิตัง้ตามมลูคา่ทีไ่ดง้ดเวน้ใหใ้นวนัทีส่มัครบรกิาร • ราคาแพ็กเกจ, คา่แรกเขา้, คา่ตดิตัง้ และคา่อปุกรณ์ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 

• สทิธพิเิศษใดๆ ตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขนี้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืของอืน่ใดได ้• เงือ่นไขอืน่ๆเป็นไปตามที ่บรษัิท ทรู 
อนิเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชัน่ จ ากัด และ/หรอื บรษัิท เรยีล มฟู จ ากดั และ/หรอื บรษัิท ทรู มฟู เอช ยนูเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชัน่ จ ากัด 

และ/หรอื บรษัิท ทรู วชิัน่สก์รุ๊ป ก าหนด และบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสทิธพิเิศษโดยจะแจง้ใหท้ราบผา่นชอ่งทางที่
เห็นสมควร 

• ขอ้สงวนสทิธิ ์และขอ้จ ากดัความรับผดิชอบทรูออนไลน ์• โปรดตรวจสอบพืน้ทีใ่หบ้รกิาร • การดาวนโ์หลดจากเว็บไซตต์า่งประเทศใน
ชว่งเวลา 18.00 - 24.00 น. ทีม่กีารใชง้านหนาแน่นอาจท าใหค้วามเร็วในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตลดลง • ความเร็วในการเชือ่มตอ่ คอื

ความเร็วของคอมพวิเตอรท์ีเ่ชือ่มตอ่กับโครงขา่ยไมใ่ชค่วามเร็วในการดาวนโ์หลดทีแ่ทจ้รงิ โดยเฉพาะเว็บไซตต์า่งประเทศ อาจขึน้อยูก่ับ

หลายปัจจัย เชน่ สายภายในของผูใ้ชบ้รกิาร เครือ่งคอมพวิเตอร ์รวมถงึอปุกรณ์เซริฟ์เวอร ์และเราทเ์ตอรข์องเว็บไซตท์ีผู่ใ้ชบ้รกิารเขา้
เยีย่มชมและปัจจัยอืน่ๆ โปรดตรวจสอบเงือ่นไขเพิม่เตมิ กอ่นสมัครบรกิาร 


