
เง ื�อนไขของแพ็กเกจ   ทร ู  สมารท์   ชอยส ์  :   ซูเปอรค์ุม้ 
•   ลกูคา้จะตอ้งจดทะเบยีนในนามบคุคลธรรมดา   และนติบิคุคล   เพื�อเปิดใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตทรซูเูปอรส์ปีด 
ไฟเบอร,์   บรกิารรับชมทรวูชิั�นส ์  ระบบเคเบลิใยแกว้   หรอืระบบจานดาวเทยีมตามเงื�อนไขของแพ็กเกจและบรกิาร  
•   ทรมูฟูเอชแบบรายเดอืน   ที�จดทะเบยีนภายใตช้ื�อและหมายเลขบตัรประชาชนเดยีวกนั   สถานที�ตดิตั �ง   และที�อยูใ่น
การจัดสง่บลิทกุบรกิารตอ้งเป็นสถานที�เดยีวกนั   และมรีอบบลิเดยีวกนั  
•   แพ็กเกจความเร็วดาวนโ์หลดสงูสดุ   100Mbps.   และ   200   Mbps.   และ   300   Mbps.   ใหบ้รกิารเฉพาะพื�นที�   FTTH  
•   สทิธพิเิศษจากบรกิารอนิเทอรเ์น็ต:   ฟรคีา่ตดิตั �ง   2,600   บาท   และสทิธิ�ยมื   WiFi   Router   มลูคา่สงูสดุ   3,900   บาท 
พรอ้มรับสว่นลดคา่แรกเขา้เหลอืเพยีง   650   บาท   จากปกต ิ  2,000   บาท   สทิธพิเิศษฟรจีากบรกิารทรวูชิั�นส:์   คา่ตดิตั �ง
ทกุจดุ   (ปกต ิ  2,500   บาท/จดุ)   คา่ประกนัอปุกรณจ์ดุหลกั   (ปกต ิ  2,000   บาท/จดุ)   ชมทรวูชิั�นส ์  ผา่นทรวูชิั�นส ์  เอนิ
แวร ์  แอพพลเิคชั�น   ถงึ   31   ธ.ค.   60   (ปกต ิ  299บาท/เดอืน)   หากลกูคา้   ยกเลกิ/เปลี�ยนแปลงกอ่นครบอายสุญัญา   12 
เดอืน   บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็คา่แรกเขา้และคา่ตดิตั �งที�ไดง้ดเวน้ใหใ้นตอนสมคัรบรกิาร  
•   แพ็กเกจทรซูเูปอรไ์ฟเบอร ์  ซเูปอรค์ุม้ทกุแพ็กเกจไมส่ามารถรับสทิธสิว่นลดเพิ�มเตมิจากโปรโมชั�นใดๆ   ได ้ 
•   แพ็กเกจทรซูเูปอรไ์ฟเบอร ์  ซเูปอรค์ุม้   ทกุแพ็กเกจรับสทิธชิม   แพ็กเกจ   TrueID   Premium   HD   สําหรับดบูน
โทรศพัทเ์คลื�อนที�/แท็บเล็ต/เว็บไซด ์  ฟร ี  นาน   12   เดอืน  
•   แพ็กเกจทรซูเูปอรไ์ฟเบอร ์  ซเูปอรค์ุม้   599   และ   699   รับสทิธใิชง้านซมิรายเดอืน   แพ็กเกจ   TrueSmartChoice 
4G   No   Limit   399   นาน   12   เดอืน   และ   แพ็กเกจทรซูเูปอรไ์ฟเบอร ์  ซเูปอรค์ุม้   799   ขึ�นไปรับสทิธใิชง้าน   แพ็กเกจ 
TrueSmartChoice   4G   No   Limit   499   นาน   12   เดอืน  
•   แพ็กเกจ   TrueSmartChoice   4G   No   Limit   399   และ   TrueSmartChoice   4G   No   Limit   499   จะไมส่ามารถขอรับ
สว่นลดและไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงความเร็วได ้  ตลอดอายสุญัญา   12   เดอืน   สทิธิ�ในการใชง้านบรกิาร   4G   และ 
3G/EDGE/GPRS   ที�ความเร็วสงูสดุ   1   เมกะบติตอ่วนิาท ี  (Mbps)   และที�ความเร็วสงูสดุ   4   เมกะบติตอ่วนิาท ี  (Mbps) 
ไมจํ่ากดัปรมิาณการใชง้านมอีายกุารใชง้าน   12   เดอืน   เทา่นั�น   ตั �งแตเ่ดอืนที�   13   เป็นตน้ไป   คดิคา่บรกิารเพิ�มเดอืนละ 
399   บาท   และ   499   บาทตามราคาแพ็กเกจ   ซึ�งจะไมร่วมอยูใ่นแพ็กเกจทรซูเูปอรไ์ฟเบอร ์  ซเูปอรค์ุม้  
•   แพ็กเกจ   TrueSmartChoice   4G   No   Limit   399   และ   TrueSmartChoice   4G   No   Limit   499   ไมส่ามารถใชง้าน
รว่มกบั   Multi   Sim   ได ้ 
•   กรณียกเลกิบรกิารใดบรกิารหนึ�ง   ในแพ็กเกจทร ู  สมารท์   ชอยส ์  3   บรกิาร   599      699      บาทและ   799   กอ่นครบอายุ
สญัญา   12   เดอืน   สทิธิ�ในการใชง้านบรกิาร   4G   และ   3G/EDGE/GPRS   ที�ความเร็วสงูสดุ   1   เมกะบติตอ่วนิาท ี
(Mbps)   และ   ความเร็วสงูสดุ   4   เมกะบติตอ่วนิาท ี  (Mbps)         ไมจํ่ากดัปรมิาณการใชง้าน   จะสิ�นสดุลงทนัท ี  และมคีา่
บรกิาร   399   บาท   สําหรับความเร็วสงูสดุ   1   เมกะบติตอ่วนิาท ี  (Mbps)      และ   499   บาท   สําหรับความเร็วสงูสดุ   4 
เมกะบติตอ่วนิาท ี  (Mbps)      ในรอบบลิถดัไป   (ลกูคา้สามารถเปลี�ยนแปลงแพ็กเกจไดภ้ายหลงั)  
•   กรณีที�ตอ้งการเปลี�ยนแปลงบรกิารหมายเลขโทรศพัทเ์คลื�อนที�   เปลี�ยนแพ็กเกจ   เปลี�ยนจากรายเดอืนเป็นเตมิเงนิ 
ยา้ยคา่ยเบอรเ์ดมิ   หรอืโอนเปลี�ยนชื�อผูใ้หบ้รกิาร   สทิธิ�ในการใชง้านบรกิาร   4G   และ   3G/EDGE/GPRS   ที�ความเร็ว
สงูสดุ   1   เมกะบติตอ่วนิาท ี  (Mbps)   และความเร็วสงูสดุ   4   เมกะบติตอ่วนิาท ี  (Mbps)   ไมจํ่ากดัปรมิาณการใชง้าน   จะ
สิ�นสดุลงทนัท ี  หากตอ้งการใชง้านตอ่   จะตอ้งเปิดเบอรใ์หมร่ายเดอืน   และกําหนดใหร้ะยะเวลาการใชง้านสิ�นสดุตาม
เดมิ  
•   อตัราคา่บรกิารคดิคา่บรกิารตามจรงิ   (ไมม่คีา่บรกิารแถมรวมในแพ็กเกจ)   :   คา่โทร   1.5บาท/นาท,ี   SMS   3   บาท/
ขอ้ความ,   MMS   5บาท/ครั �ง  
•   แพ็กเกจ   TrueSmartChoice   4G   No   Limit   399   และ   TrueSmartChoice   4G   No   Limit   499   รับสทิธใิชง้าน   WiFi 
by   TrueMove   H   ที�ความเร็วสงูสดุ   200   เมกะไบตต์อ่วนิาท ี  (Mbps)   ไดไ้มจํ่ากดัปรมิาณการใชง้าน   (ผูใ้ชบ้รกิารจะ
สามารถใชง้านไดไ้มจํ่ากดัโดยผูใ้ชบ้รกิารตอ้งไมถ่กูระงับบรกิารไมว่า่กรณีใดๆ)   ทั �งนี�ข ึ�นอยุก่บัพื�นที�ใหบ้รกิาร   และ
อปุกรณท์ี�รองรับ   สามารถตรวจสอบพื�นที�4G|3G   และ   WiFi   by   Truemove   H   ไดท้ี�   www.truemove-h.com/4G 
และ    www.truemove-h.com/wifi  
•   แพ็กเกจทรซูเูปอรไ์ฟเบอร ์  ซเูปอรค์ุม้   แพ็กเกจ   799   ขึ�นไป   รับสทิธบิรกิารหมายเลขโทรศพัทบ์า้นทร ู  และโทรหา
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ทกุเครอืขา่ย   50   นาท/ีเดอืน      (ลกูคา้เลอืกรับหรอืไมรั่บสทิธโิทรศพัทบ์า้นทรไูด)้   สทิธิ�ในการใช ้
งานโทรศพัทบ์า้นทร ู  มรีะยะเวลาการใชง้าน   12   เดอืน   โดยตั �งแตร่อบบลิที�   13   เป็นตน้ไปจะคดิคา่บรกิารตามอตัรา
การใชง้านปกต·ิ   ราคาแพ็กเกจ,   คา่แรกเขา้,   คา่ตดิตั �ง   และคา่อปุกรณย์งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม  
•   จํานวนชอ่งและรายการทรวูชิั�นสข์ ึ�นอยูก่บัแพ็กเกจที�สมคัรอาจมกีารเปลี�ยนแปลง   โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ตรวจสอบรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�    www.truevisionsgroup.com  
•   สทิธพิเิศษใดๆ   ตามขอ้กําหนดและเงื�อนไขนี�ไมส่ามารถแลกเปลี�ยนเป็นเงนิสด   หรอืของอื�นใดได ้ 
•   ลกูคา้ที�สมคัรในนามนติบิคุคล   รับสทิธพิเิศษคา่แรกเขา้   2,000   บาท   ฟร ี  และงดเวน้สทิธกิารรับทรกูารด์  
•   เงื�อนไขอื�นๆเป็นไปตามที�   บรษัิท   ทร ู  อนิเทอรเ์น็ต   คอรป์อเรชั�น   จํากดั   และ/หรอื   บรษัิท   เรยีล   มฟู   จํากดั   และ/
หรอื   บรษัิท   ทร ู  มฟู   เอช   ยนูเิวอรแ์ซล   คอมมวินเิคชั�น   จํากดั   และ/หรอื   บรษัิท   ทร ู  วชิั�นส ์  กรุป๊   จํากดั   และบรษัิทขอ

http://www.truemove-h.com/wifi
http://www.truevisionsgroup.com/


สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงสทิธพิเิศษ   โปรดตรวจสอบเงื�อนไขเพิ�มเตมิกอ่นสมคัรทร ู  สมารท์   ชอยส ์  ที� 
www.truesmartchoice.com 
 
ขอ้สงวนสทิธิ�   และขอ้จาํกดัความรบัผดิชอบทรอูอนไลน ์ 
•   โปรดตรวจสอบพื�นที�ใหบ้รกิาร  
•   การดาวนโ์หลดจากเว็บไซตต์า่งประเทศในชว่งเวลา   18.00   -   24.00   น.   ที�มกีารใชง้านหนาแน่น 
อาจทําใหค้วามเร็วในการใชบ้รกิารตามสญัญาณลดลง  
•   ความเร็วในการเชื�อมตอ่   คอืความเร็วของคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมตอ่กบัโครงขา่ยไมใ่ชค่วามเร็วในการดาวนโ์หลด
ที�แทจ้รงิ   โดยเฉพาะเว็บไซตต์า่งประเทศ   อาจขึ�นอยูก่บัหลายปัจจัย   เชน่   สายภายในของผูใ้ชบ้รกิาร   เครื�อง
คอมพวิเตอร ์  รวมถงึอปุกรณเ์ซฟิเวอรแ์ละเราทเ์ตอรข์องเว็บไซตท์ี�ผูใ้ชบ้รกิารเขา้เยี�ยมชมและปัจจัยอื�นๆ   โปรดตรวจ
สอบเงื�อนไขเพิ�มเตมิ   กอ่นสมคัรทร ู  สมารท์   ชอยสท์ี�   www.truesmartchoice.com   หรอื   www.trueonline.com   (
ราคาดงักลา่วไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) 

http://www.truesmartchoice.com/

