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ข้อก ำหนดและเงื่อนไข “แพ็กเกจ ทรู สมำร์ท ชอยส์”  
สิทธิพิเศษ แพ็กเกจ ทรู สมาร์ท ชอยส์ ให้บริการโดย, บริษัท เรียล มฟู จ ากัด (“เรียล มฟู”),บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (“ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์
แซล”) รวมเรียกว่า “ทรู มฟู เอช”, บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น”), และ/หรือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากดั (“ทรู วิชัน่ส์”) และ/หรือ
บคุคลที่สาม (ถ้ามี)  รวมเรียกวา่ “บริษัทฯ” ที่สมคัรใช้บริการตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง 
 
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษ “แพ็กเกจทรู สมำร์ท ชอยส์ 3 บริกำร” (ส ำหรับบริกำรอินเทอร์เน็ตทรู ซูเปอร์สปีด ไฟเบอร์) 
1. เงื่อนไขกำรรับสิทธิ :  

1.1 ผู้ ใช้บริการต้องจดทะเบียนใช้บริการในนามบคุคลธรรมดา หรือในนามนิติบคุคล (เฉพาะประเภท 1บญัชีผู้ ใช้บริการ/BANตอ่ 1  ผู้ ใช้บริการ/Subscriber) โดย
ผู้ ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขนีท้กุประการ 

1.2 ผู้ ใช้บริการลงนามในค าขอ/สญัญาใช้บริการในกลุม่ทรู ฯ เพื่อขอรับสิทธิพิเศษ “แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์” และตกลงใช้บริการติดตอ่กนัเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัที่ติดตัง้บริการของ ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น ซึง่รายละเอียดของสิทธิในการใช้บริการเป็นไปตามตารางข้างลา่ง ดงันี ้

 
 
1.3 แพ็กเกจทรู สมำร์ท ชอยส์ 3 บริกำร แบ่งเป็น 7 แพ็กเกจ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1.3.1 แพ็กเกจทรู สมำร์ท ชอยส์ 3 บริกำร 599 คิดค่ำบริกำรเหมำจ่ำยรำยเดือน 599 บำท/เดือน ผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมสว่นลด ดงันี ้

(1) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูสดุ (ดาวน์โหลด/อพัโหลด) 30/10 Mbps. 
(2) บริการโทรทศัน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวชิัน่ส์ แพ็กเกจเบสิค เอชดี  
(3)    รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Premium HD ส าหรับ ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 3 เดือน(รอบบิลที่1-3) และรับชม แพ็กเกจ TrueID Extra HD ส าหรับ 

ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 9 เดือน(รอบบิลที่4-12)  (นบัจากวนัที่เร่ิมรับสิทธิครัง้แรก) และยงัมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู่ (Active Status)  
    1.3.2 แพ็กเกจทรู สมำร์ท ชอยส์ 3 บริกำร 699 คิดค่ำบริกำรเหมำจ่ำยขัน้ต ่ำรำยเดือน 699 บำท/เดือน ผู้ ใช้บริการจะได้รับสทิธิใช้บริการพร้อมสว่นลด ดงันี ้

(1)  บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูสดุ (ดาวน์โหลด/อพัโหลด) 30/10Mbps. 
(2)  บริการโทรทศัน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวิชัน่ส์ แพ็กเกจเอ็นจอย  
(3)     รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Premium HD ส าหรับ ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 3 เดือน(รอบบิลที่1-3) และรับชม แพ็กเกจ TrueID Extra HD ส าหรับ 

ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 9 เดือน(รอบบิลที่4-12)  (นบัจากวนัที่เร่ิมรับสิทธิครัง้แรก) และยงัมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู่ (Active Status)  
    1.3.3 แพ็กเกจทรู สมำร์ท ชอยส์ 3 บริกำร 799 คิดค่ำบริกำรเหมำจ่ำยขัน้ต ่ำรำยเดือน 799 บำท/เดือน ผู้ ใช้บริการจะได้รับสทิธิใช้บริการพร้อมสว่นลด ดงันี ้

(1) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูสดุ (ดาวน์โหลด/อพัโหลด) 50/20Mbps. 
(2) บริการโทรทศัน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวชิัน่ส์ แพ็กเกจเอ็นจอย  
(3) บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ทรู มฟู เอช (1 เลขหมาย )  (3.1) โทรทกุเครือข่ายจ านวน 100 นาที/เดือน คา่บริการคิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทกุครัง้ที่โทร  

(3.2) บริการ 4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกนัจ านวน 500 เมกะไบต์(MB) หลงัจากนัน้ จะใช้งานได้ต่อเน่ืองที่ความเร็วสงูสดุ 128 กิโลบิตตอ่วินาที(Kbps.) 
ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy  (3.3) บริการ WiFi ความเร็วสงูสดุ 200 เมกะบิตตอ่วินาที(Mbps.) จ านวน  10 ชัว่โมง/เดือน   

(4)    รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Premium HD ส าหรับ ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 3 เดือน(รอบบิลที่1-3) และรับชม แพ็กเกจ TrueID Extra HD ส าหรับ 
ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 9 เดือน(รอบบิลที่4-12)  (นบัจากวนัที่เร่ิมรับสิทธิครัง้แรก) และยงัมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู่ (Active Status)  
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       1.3.4 แพ็กเกจทรู สมำร์ท ชอยส์ 3 บริกำร 999 คิดค่ำบริกำรเหมำจ่ำยขัน้ต ่ำรำยเดือน 999 บำท/เดือน ผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมสว่นลด ดงันี ้
(1) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูสดุ (ดาวน์โหลด/อพัโหลด) 50/20Mbps. 
(2)   บริการโทรทศัน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวิชัน่ส์ แพ็กเกจเอ็นจอย  
(3)   บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ทรู มฟู เอช  (3.1) โทรทกุเครือข่ายจ านวน 300 นาที/เดือน คา่บริการคิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทกุครัง้ที่โทร  (3.2) บริการ 4G 

และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจ านวน 5 กิกะไบต์(GB) และสามารถใช้บริการ4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจ านวน 5 กิกะไบต์(GB) ผ่าน 
youtube, Facebook Live, LINETV และtrueID  หลงัจากนัน้จะใช้งานได้ตอ่เน่ืองที่ความเร็วสงูสดุ 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy  (3.3) 
บริการ WiFi ความเร็วสงูสดุ 200 เมกะบิตตอ่วินาที (Mbps.) ไมจ่ ากัดปริมาณการใช้งาน   

(4)   รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Premium HD ส าหรับ ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(รอบบิลที่1-12 นบัจากวนัที่เร่ิมรับสิทธิครัง้แรก) และยงัมี
สถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู ่(Active Status) 

1.3.5 แพ็กเกจทรู สมำร์ท ชอยส์ 3 บริกำร1,299 คิดค่ำบริกำรเหมำจ่ำยขัน้ต ่ำรำยเดือน 1,299 บำท/เดือน ผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมสว่นลด ดงันี ้
(1) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูสดุ (ดาวน์โหลด/อพัโหลด) 50/20Mbps. 
(2) บริการโทรทศัน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวชิัน่ส์ แพ็กเกจเอ็นจอย  
(3) บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ทรู มฟู เอช เลขหมายที่ 1 และเลขหมายที่ 2 แตล่ะเลขหมาย รับสิทธิ  (3.1) โทรทกุเครือข่ายจ านวน 300 นาที/เดือน คา่บริการคิดเป็นนาที เศษของ

นาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทกุครัง้ที่โทร  (3.2) บริการ 4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจ านวน 5 กิกะไบต์(GB) และสามารถใช้บริการ4G และ/หรือบริการ 
3G/EDGE/GPRS รวมกันจ านวน 5 กิกะไบต์(GB) ผ่าน youtube, Facebook Live, LINETV และtrueID  หลงัจากนัน้จะใช้งานได้ตอ่เน่ืองที่ความเร็วสงูสดุ 128 กิโลบิตตอ่
วินาที (Kbps.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy    (3.3) บริการ WiFi ความเร็วสงูสดุ 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไมจ่ ากดัปริมาณการใช้งาน  (3.4) โทรหาเลขหมาย
โทรศพัท์เคลื่อนที่ ทัง้เลขหมายที่ 1 และ 2 ที่อยู่ในแพ็กเกจฟรีตลอด 24 ชัว่โมง (3.5) SMS หากนัฟรี ระหวา่งเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ 1 และ 2  

(4) รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Premium HD ส าหรับ ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน (รอบบิลที่1-12 นบัจากวนัที่เร่ิมรับสิทธิครัง้แรก) และยงัมี
สถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู ่(Active Status) 

1.3.6 แพ็กเกจทรู สมำร์ท ชอยส์ 3 บริกำร 2,599 เหมำจ่ำยขัน้ต ่ำรำยเดือน 2,599 บำท/เดือน ผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมสว่นลด ดงันี ้
(1)   บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูสดุ (ดาวน์โหลด/อพัโหลด) 70/30Mbps. 
(2)   บริการโทรทศัน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวิชัน่ส์ แพ็กเกจโกลด์ เอชดี  และรับสทิธิรับชม แพ็กเกจ TrueID Premium HD ส าหรับ ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แทบ็เลต็/เวบ็ไซด์ ฟรี 

นาน 12 เดือน (นบัจากวนัที่เร่ิมรับสิทธิครัง้แรก) เม่ือใช้บริการทรูวิชัน่ส์แพ็กเกจ Gold หรือ Platinum และยงัมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู ่(Active Status) 
(3) บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ทรู มฟู เอช  (3.1) โทรทกุเครือขา่ยจ านวน 400 นาที/เดือน คา่บริการคดิเป็นนาที เศษของนาทคีิดเป็นหนึ่งนาที คิดทกุครัง้ที่โทร  (3.2) บริการ 4G และ/

หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกนัจ านวน 10 กิกะไบต์(GB)หลงัจากนัน้จะใช้งานได้ตอ่เน่ืองทีค่วามเร็วสงูสดุ 384 กิโลบติตอ่วนิาที (Kbps.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage 
Policy  และสามารถใช้บริการ4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS ด้วยความเร็ว 4Mbps ไมล่ดความเร็ว ผ่าน youtube, Facebook Live, LINETV และtrueID (3.3) 
บริการ WiFi ความเร็วสงูสดุ 200 เมกะบิตตอ่วินาที (Mbps.) ไมจ่ ากดัปริมาณการใช้งาน   

(4) รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Premium HD ส าหรับ ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน (รอบบิลที่1-12  นบัจากวนัที่เร่ิมรับสิทธิครัง้แรก) และยงัมี
สถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู ่(Active Status) 

1.3.7 แพ็กเกจทรู สมำร์ท ชอยส์ 3 บริกำร 2,999 เหมำจ่ำยขัน้ต ่ำรำยเดือน 2,999 บำท/เดือน ผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมสว่นลด ดงันี ้
(1)   บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูสดุ (ดาวน์โหลด/อพัโหลด) 70/30Mbps. 
(2)   บริการโทรทศัน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวิชัน่ส์ แพ็กเกจโกลด์ เอชดี  และรับสิทธิรับชม แพ็กเกจ TrueID Premium HD ส าหรับ ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที/่แทบ็เล็ต/เวบ็ไซด์ ฟรี 

นาน 12 เดือน (นบัจากวนัที่เร่ิมรับสิทธิครัง้แรก) เม่ือใช้บริการทรูวิชัน่ส์แพ็กเกจ Gold หรือ Platinum และยงัมีสถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู ่(Active Status) 
(3)    บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ทรู มฟู เอช เลขหมายที่ 1 และเลขหมายที่ 2 แตล่ะเลขหมายรับสิทธิ  (3.1) โทรทกุเครือข่ายจ านวน 400 นาที/เดือน คา่บริการคิดเป็นนาที เศษของ

นาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทกุครัง้ที่โทร (3.2) บริการ 4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจ านวน 10กิกะไบต์(GB) หลงัจากนัน้จะใช้งานได้ตอ่เน่ืองที่ความเร็ว
สงูสดุ 384 กิโลบิตตอ่วินาที (Kbps.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy  และสามารถใช้บริการ4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS ด้วยความเร็ว 4Mbps ไมล่ดความเร็ว 
ผ่าน youtube, Facebook Live, LINETV และtrueID (3.3) บริการ WiFi ความเร็วสงูสดุ 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จ ากดัปริมาณการใช้งาน (3.4) โทรหาเลขหมาย
โทรศพัท์เคลื่อนที่ ทัง้เลขหมายที่ 1 และ 2 ที่อยู่ในแพ็กเกจฟรีตลอด 24 ชัว่โมง (3.5) SMS  หากนัฟรี ระหวา่งเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ 1 และ 2 

(4) รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Premium HD ส าหรับ ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน (รอบบิลที่1-12 นบัจากวนัที่เร่ิมรับสิทธิครัง้แรก) และยงัมี 
       สถานการณ์ใช้บริการเป็นปกติอยู่ (Active Status) 

  
 
 
 
2. เงื่อนไขกำรใช้บริกำร   
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  2.1  บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่ทรู มูฟ เอช : ก) สิทธิโทรออกทกุเครือข่าย หมายถึง สทิธิโทรออกไปยงัเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือโทรศพัท์พืน้ฐานที่ใช้และจดทะเบยีน
ภายในประเทศ  ข) สิทธิใช้-บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ได้อยา่งตอ่เน่ือง หมายถึง ผู้ ใช้บริการจะได้รับสทิธิใช้บริการ 4G และ/หรือบริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกนัตามจ านวน
สิทธิที่ได้รับในแตล่ะแพ็กเกจ จากนัน้จะใช้งานได้อยา่งตอ่เน่ืองทีค่วามเร็วสงูสดุ(ลดลง) ตามที่ก าหนดในแตล่ะแพ็กเกจ ทัง้นี ้ ความเร็วขึน้อยูก่บัพืน้ทีใ่ห้บริการและอปุกรณ์ที่
รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G  ค) ผู้ ใช้บริการสามารถตรวจสอบพืน้ทีก่ารให้บริการ Wi-FibyTrueMoveH ได้ที่ www.truemove-h.com/wifi  ง) สิทธิโทร
หาเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนที่สงูสดุ 5 เลขหมาย ตลอด 24 ชัว่โมง ที่อยูใ่น แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ หมายถึง สิทธิการโทรออกไปยงัโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจด
ทะเบยีนภายในประเทศ ภายใต้ชื่อและหมายเลขบตัรประชาชนของผู้ ใช้บริการคนเดียวกนั (เฉพาะ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 1,299 และ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 
บริการ 2,999 เทา่นัน้) สถานที่ตดิตัง้บริการ และที่อยูใ่นการจดัสง่ใบแจ้งคา่ใช้บริการทกุประเภทต้องเป็นสถานที่เดียวกนั  จ) สทิธิ SMS หากนัฟรี ตลอด 24 ชัว่โมง หมายถึง สทิธิ
การสง่ข้อความสัน้ระหวา่งโทรศพัท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อและหมายเลขบตัรประชาชนของผู้ ใช้บริการคนเดยีวกนั สถานที่ตดิตัง้บริการ และที่อยูใ่นการจดัสง่ใบแจ้งคา่ใช้บริการทกุ
ประเภทต้องเป็นสถานที่เดยีวกนั ฉ) ค่ำบริกำรส่วนเกินจำกสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ จะคดิเพิ่มเติมจากคา่บริการเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดือน (ผู้ ใช้บริการจะได้รับใบแจ้งหนีค้า่ใช้
บริการสว่นเกินนี ้(ถ้ามี) แยกจากใบแจ้งหนีค้า่บริการเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดือนข้างต้น) ดงันี ้(1)โทรออกทกุเครือขา่ย คิดเพิ่มเติม ในอตัรานาทลีะ 1.50 บาท คา่บริการคิดเป็นนาท ี
เศษของนาทคีิดเป็นหนึ่งนาที คดิทกุครัง้ที่โทร  (2)สง่ข้อความสัน้ (SMS) ระหวา่งโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบยีนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท (3)สง่ข้อความมลัติมีเดยี 
(MMS) ระหวา่งโทรศพัท์เคลื่อนทีทีใ่ช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครัง้ละ 5 บาท (4)คา่บริการ WiFi นาทีละ 1 บาท  ช) การใช้บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS จะอยูภ่ายใต้
นโยบายการรับสง่ข้อมลูอยา่งเหมาะสม (Fair Usage Policy) : บริษัทฯ มีสทิธิในการจดัการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคณุภาพของบริการ และเพื่อ
ชว่ยให้ผู้ ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่ จ ากดั หรือ ลดความเร็วหรือด าเนินการใด  ๆในการรับสง่ข้อมลูตา่ง  ๆการใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลด
และ/หรือ อพัโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับสง่ข้อมลูในปริมาณมากอยา่งตอ่เน่ือง หรือที่มีผลตอ่การใช้บริการหรือเกิดความไมเ่ป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสยีหายตอ่ผู้ ใช้บริการอ่ืน และ/หรือตอ่เครือขา่ย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัทฯ ทัง้นี ้การลดความเร็วอาจลดต า่กวา่ทีร่ะบใุนแพ็กเกจตามแตล่กัษณะการใช้งาน พืน้ที่
ให้บริการ และอปุกรณ์ที่รองรับ 

  
3. สิทธิพิเศษ : เม่ือผู้ ใช้บริการตกลงใช้บริการในแพ็กเกจที่ก าหนดะและใช้บริการตอ่เน่ืองไมน้่อยกวา่ระยะเวลาใช้บริการขัน้ต ่า ผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษ ดงันี ้

3.1 “ยกเว้นการเรียกเก็บ” (1) คา่ประกนักลอ่งรับสญัญาณทรู วิชัน่ส์ในจดุหลกั (มลูคา่ 2,000 บาท) (2) คา่ตดิตัง้อปุกรณ์รับชมรายการจากทรู วิชัน่ส์ในจดุหลกั (มลูคา่ 2,500 บาทตอ่
จดุ) (3) คา่ตดิตัง้อปุกรณ์และคา่เดินสายบริการอินเทอร์เน็ต ตามระยะเดนิสายที่บริษัทฯ ก าหนด (มลูคา่ 2,600 บาท) (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม)  

3.2 ส าหรับผู้สมคัรใช้บริการตามสญัญานี ้ผู้สมคัรจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าบริการอินเทอร์เน็ตเป็นเงิน 650 บาท จากปกต ิ2,000 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) พร้อมรับสิทธิ
พิเศษการยืมอปุกรณ์ ตามข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.4 ผู้ ใช้บริการที่รับสิทธิในการช าระคา่ธรรมเนียม และการยืมอปุกรณ์ตามข้อ 3.2 นีจ้ะต้องมีสถานภาพการเป็นสมาชิกตอ่เน่ืองเป็น
ระยะเวลา 12 เดือน (“ระยะเวลาใช้บริการขัน้ต า่” ตามข้อ 1.2) กรณีด ารงสถานภาพการเป็นสมาชิกน้อยกวา่หรือไมค่รบระยะเวลาใช้บริการขัน้ต า่ บริษัทฯ มีสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่
ประกนักลอ่งรับสญัญาณทรู วิชัน่ส์, คา่ตดิตัง้อปุกรณ์จากทรูวิชัน่ส์ ข้างต้น (ที่ได้ยกเว้น และลดให้ ณ วนัทีส่มคัร) ส าหรับคา่ตดิตัง้อปุกรณ์และคา่เดนิสายบริการอินเทอร์เน็ต 
และ ธรรมเนียมแรกเข้าบริการอินเทอร์เน็ต ทางบริษัทฯจะค านวณเงินที่ บริษัทฯ ได้ยกเว้น และลดให้ โดยจะคดิเฉลี่ยให้ตามสดัสว่นจ านวนเดือนทีเ่หลือจนถึงเดือนที่ครบอายุ
สญัญา 

3.2.1 กรณีใช้บริการ True Online-Internet ในพืน้ที ่xDSL บริษัทฯ ให้ยืมอปุกรณ์โมเด็ม ADSL WiFi Router มลูคา่ 1,070 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) หรือ VDSL WiFi Router มลูคา่ 
1,605 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม)   

3.2.2 ส าหรับผู้สมคัรบริการ True Online-Internet ในพืน้ที ่FTTC บริษัทฯ ให้ยืมอปุกรณ์โมเด็ม DOCSIS 3.0 มลูคา่ 3,424 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ปลัก๊ไฟและสายอินเทอร์เน็ต 
3.2.3 ส าหรับผู้สมคัรบริการ True Online-Internet ในพืน้ที ่FTTH บริษัทฯ ให้ยืมอปุกรณ์โมเด็ม FTTH1 (With WiFi) มลูคา่ 4,173 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม), ปลัก๊ไฟและสาย

อินเทอร์เน็ต หรือ 
3.2.4 ส าหรับผู้สมคัรบริการ True Online-Internet ในพืน้ที ่FTTH บริษัทฯ ให้ยืมอปุกรณ์โมเด็ม FTTH2 (Seperate WiFi) มลูคา่ 2,683 บาท พร้อม อปุกรณ์ขยายสญัญาณ WiFi 

(Access Point) มลูคา่ 1,490 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม), ปลัก๊ไฟและสายอินเทอร์เน็ต 
3.2.5 กรณีอปุกรณ์ที่ยืมช ารุด หรือไมส่ามารถใช้งานได้ ด้วยเหตจุากผู้ผลติ หรือเกิดจากการใช้งานตามปกต ิผู้ ใช้บริการต้องน าอปุกรณ์ที่ยืมมาคืน ณ ส านกังาน ภายใน 7 วนั นบัจาก

วนัที่ได้รับอปุกรณ์ที่ยืมหรือนบัจากวนันดัตดิตัง้ และชา่งผู้ตดิตัง้ได้ออกเอกสารยนืยนัให้น าอปุกรณ์ที่ยืมสง่คนื 
3.2.6 บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลีย่นอปุกรณ์ทดแทนให้ ส าหรับกรณีตามข้อ 3.2.5 ภายในชว่งระยะเวลาสญัญารับสิทธิยืม และมีสทิธิในการเรียกเก็บคืนอปุกรณ์ชดุทีไ่มส่ามารถใช้งาน

ได้ 
3.2.7 ผู้ ใช้บริการตกลงน าอปุกรณ์ที่ยืมไปใช้กบับริการตามสญัญานีเ้ทา่นัน้ 
3.2.8 อปุกรณ์นีเ้ป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเน่ืองจากผู้ยืมได้สมคัรใช้บริการฯ ตามสญัญานี ้บริษัทฯ จงึน าอปุกรณ์ที่ยืมดงักลา่วข้างต้นออกให้ผู้ใช้บริการยืมตาม สญัญานี ้และ

ผู้ ใช้บริการไมส่ามารถโอนสิทธิให้กบับคุคลอ่ืนได้ และต้องสง่คืนบริษัทฯเม่ือยกเลิกบริการ 
3.2.9 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิก/ระงบัการให้ยืมได้ทนัท ีหากมีการน าอปุกรณ์ที่ยมืไปใช้งานในทางที่ไมถ่กูต้อง หรือขดัตอ่กฎหมาย หรือเป็นเหตใุห้เกิดความ เสียหายตอ่ชื่อเสียงของ

บริษัทฯ หรือมีการเคลื่อนย้าย ดดัแปลง แก้ไข หรือน าอปุกรณ์อ่ืนมาเชื่อมตอ่ หรือผู้ใช้บริการผิดสญัญาข้อหนึ่งข้อใด 
3.2.10 กรณีที่อปุกรณ์ที่ยืมไปสญูหาย หรือเสียหาย ผู้ ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการตอ่จนครบก าหนด 12 เดือน หรือครบตามระยะเวลาขัน้ต า่ทีแ่ตล่ะโปรโมชัน่ก าหนด ผู้ ใช้บริการตก

ลงที่จะช าระคา่เสยีหายของอปุกรณ์ที่ยืมให้แกบ่ริษัทฯ และบริษัทฯ จะจดัหาอปุกรณ์ที่ยืมที่สามารถใช้งานทดแทนกนัได้(ซึง่อาจเป็นรุ่นเดยีวกนัหรือไมก็่ได้) 

http://www.truemove-h.com/4G
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3.3 ผู้ ใช้บริการแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 2 บริการ 599 699 สามารถเปลีย่นแปลงแพ็กเกจทรู วิชัน่ส์ จาก แพ็กเกจเบสคิ เอชดี เป็น แพ็กเกจเอ็นจอย, แพ็กเกจ แฮปปี ้แฟมิลี่ เอชด,ี 
สมาร์ท แฟมิลี่ เอชดี, สปอร์ต แฟมิลี่ เอชดี และซเูปอร์ แฟมิลี่ เอชด ี 

3.4 ผู้ ใช้บริการแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 2 บริการ 699 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 799 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 999 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 
บริการ 1,299 สามารถเปลีย่นแปลงแพ็กเกจทรู วิชัน่ส์ จาก แพ็กเกจเอ็นจอย เป็น แพ็กเกจ แฮปปี ้แฟมิลี่ เอชดี, สมาร์ท แฟมิลี่ เอชดี, สปอร์ต แฟมิลี่ เอชดี และซเูปอร์ แฟมิลี่ เอชด ี
และ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 2,599 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 2,999 สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจจากแพ็กเกจโกลด์ เอชด ีเป็น แพ็กเกจแพลทินมั เอชดี 
ตามอตัราคา่บริการและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ ก าหนด 

3.5 ผู้ ใช้บริการแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 799 ถึง 2,999 สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจทรู อินเทอร์เน็ต จาก ความเร็วสงูสดุ 50/20 Mpbs. ส าหรับแพค็เกจ 799 ถึง 1,299 และ 
70/30Mbps. ส าหรับแพ็คเกจ 2,599 และ 2,999 เป็น ความเร็วสงูสดุ 200/50 Mbps. คา่บริการเพิ่ม 600 บาท/เดือน หรือ ความเร็วสงูสดุ 300/70 Mbps. คา่บริการเพิ่ม 1,200 บาท/
เดือน เฉพาะแพ็กเกจ แพ็กเกจ ทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 799 สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจทรู อินเทอร์เน็ต จาก ความเร็วสงูสดุ 50/20 Mpbs. เป็น ความเร็วสงูสดุ 100/30 Mbps. 
คา่บริการเพิ่ม 300 บาท/เดือน ความเร็วของอินเทอร์เน็ตสปีด ขึน้อยูก่บัพืน้ที่การให้บริการและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ ก าหนด 

3.6 ผู้ ใช้บริการสามารถสมคัรใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนทีท่รูมฟูเอชเพิ่มเติมได้โดยได้รับสว่นลด 30% ของคา่บริการเหมาจา่ยขัน้ต า่รายเดือนของเลขหมายที่ 2 เป็นต้นไป สงูสดุไมเ่กิน 5 
เลขหมาย นบัตัง้แตเ่ดือน (รอบบลิ) ที่สมคัรใช้บริการเป็นต้นไป นานสงูสดุ 12 เดือน (รอบบลิ) โดยที่อยูใ่นการจดัสง่ใบแจ้งคา่ใช้บริการของทกุเลขหมายทีส่มคัร แฟมิลี่ ซิม ต้องเป็น
ที่อยูใ่นใบแจ้งคา่ใช้บริการเดยีวกนั ทัง้นี ้สว่นลดในแพ็กเกจนีไ้มส่ามารถใช้ร่วมกบัสว่นลด หรือสิทธิอ่ืนใดได้ 

3.7 รับสทิธิพิเศษ “ยกเว้นการเรียกเก็บ” คา่บริการเสริมจากทรู วิชัน่ส์ (1) ชมทรูวิชัน่ส์ผา่นอินเทอร์เน็ต (ทรูวิชัน่ส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชัน่) ถึง 31 ธนัวาคม 2560 มลูคา่ 299 บาทตอ่เดือน 
(2) บริการทรูวิชัน่ส์ เอชดี พีวีอาร์ มลูคา่ 390 บาทตอ่เดือนส าหรับแพลทนิมั เอชดี และโกลด์ เอชดแีพ็กเกจ (เม่ือประสงค์แจ้งขอเปิดบริการ) เงื่อนไขให้เป็นไปตามทรู วิชัน่ส์ก าหนด  

 
4. ข้อก ำหนดและเงื่อนไขทั่วไป แพ็กเกจทรู สมำร์ท ชอยส์  

4.1 ผู้ ใช้บริการรับทราบและตกลงวา่ ผู้ ใช้บริการจะสามารถแจ้งเปลี่ยนความเร็วของบริการอินเทอร์เน็ตได้ เม่ือใช้บริการมาแล้วไมน้่อยกวา่ 12 เดือน และระยะเวลาใช้บริการขัน้ต ่า
จะเร่ิมนบัใหมต่ามแพ็กเกจที่ผู้ ใช้บริการสมคัรรับสิทธิ  

4.2 กรณีที่ผู้ ใช้บริการแจ้งลดความเร็วอินเทอร์เน็ตลง หรือเปลี่ยนแพ็กเกจที่ลดลงหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจทรูวิชัน่ส์ลง ภายในระยะเวลา 6 เดือน(รอบบิล) สิทธิ/สว่นลดที่ได้รับตาม
แพ็กเกจนีส้ิน้สดุลงทนัที  แตผู่้ ใช้บริการยงัคงสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต ทรูวิชัน่ส์ ทรูมฟูเอช ได้ตามปกติ ตามแพ็กเกจที่เปลี่ยนแปลง 

4.3 ผู้ ใช้บริการ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 799 หรือ แพ็กเกจ ทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 999 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 1,299 ที่แจ้งความประสงค์ขอระงบัการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตชัว่คราวเกินกวา่ 2 เดือน(รอบบิล) และ/หรือ ยกเลิกหรือถกูยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริการทรู วิชัน่ส์ บริการใดบริการหนึ่ง ให้ถือวา่ผู้ใช้บริการ
แสดงความประสงค์ยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริการทรู วิชัน่ส์ที่เหลอืในแพ็กเกจนัน้ๆ ด้วย ให้สทิธิที่ได้รับตามแพ็กเกจนัน้ๆ สิน้สดุลงทนัที ยกเว้นการใช้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ทรู มฟู เอช เบอร์ที่1 และ/หรือเบอร์ที่2 ใน แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 799 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 999 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 
บริการ 1,299 ผู้ ใช้บริการยงัคงสามารถใช้บริการตอ่ไปได้ ตามแพ็กเกจที่ลกูค้าสมคัรหรือตามแพ็กเกจตอ่ไปนี ้แตไ่มต่ดัสิทธิที่จะแจ้งเปลี่ยนแปลงได้  

     เดิม แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 799 เป็น iSmart 199 
 เดิม แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 999 เป็น iSmart 649 

เดิม แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 1,299 เป็น iSmart 649 (เลขหมายที่ 1) และ iSmart 649 (เลขหมายที่ 2) 
และตกลงช าระคา่ใช้บริการเหมาจา่ยขัน้ต ่ารายเดือน และคา่บริการสว่นเกิน (ถ้ามี) ตามรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้ ณ ปัจจบุนั ให้แก่ ทรู มฟู เอชต่อไป   
4.4 ผู้ ใช้บริการ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 2,599 หรือ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 2,999 ที่แจ้งความประสงค์ขอระงบัการใช้บริการอินเทอร์เน็ตชัว่คราวเกิน

กวา่ 2 เดือน (รอบบลิ)  และ/หรือ ยกเลกิหรือถกูยกเลกิการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริการทรู วิชัน่ส์ หรือบริการ ทรู มฟู เอช บริการใดบริการหนึ่ง ให้สิทธิทีไ่ด้รับตามแพ็กเกจ
นัน้ๆสิน้สดุลงทนัที และ ผู้ ใช้บริการจะถกูปรับลดความเร็วอินเทอร์เน็ตให้เป็นแพ็กเกจมาตรฐาน หรือแพ็กเกจที่ใกล้เคียงกบัคา่ใช้บริการเดิม อยา่งไรก็ดี หากผู้ใช้บริการยงัคงใช้
บริการอ่ืนตอ่ ให้ถือวา่ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการนัน้  ๆแบบเหมาจา่ยรายเดอืนแยกตา่งหากจากกนัตอ่ไปและตกลงช าระคา่ใช้บริการรายเดือนให้แก่ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์
ปอเรชัน่ หรือทรู วิชัน่ส์ หรือทรู มฟู เอช แล้วแตก่รณี 

4.5 บริการทรูมฟูเอช ที่อยู่ในแพ็กเกจนีจ้ะสามารถใช้งานได้ หลงัจากบริการอินเทอร์เน็ตและบริการทรูวิชัน่ส์พร้อมใช้งานแล้วเทา่นัน้ หากผู้ ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการทรูมฟูเอช
ก่อน ให้ถือวา่ผู้ ใช้บริการสมคัรใช้บริการทรูมฟูเอชแยกตา่งหากตามแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไปจนกวา่บริการอินเทอร์เน็ตและบริการทรูวิชัน่ส์พร้อมใช้งาน โดยให้นบัวนัที่พร้อมใช้
งานเป็นวนัเร่ิมต้นการใช้บริการของแพ็กเกจนี ้ 

4.6 ผู้ ใช้บริการ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจทรู อินเทอร์เน็ต ความเร็วดาวน์โหลด ที่แจ้งความประสงค์ขอระงบัการใช้บริการอินเทอร์เน็ตชัว่คราว
เกินกวา่ 2 เดือน (รอบบิล) และ/หรือ ยกเลกิหรือถกูยกเลกิการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริการทรู วิชัน่ส์ หรือบริการ ทรู มฟู เอช บริการใดบริการหนึ่ง ให้สิทธิที่ได้รับตามแพ็กเกจ
นัน้ๆสิน้สดุลงทนัที และ ผู้ ใช้บริการจะถกูปรับลดความเร็วอินเทอร์เน็ต เป็น 15/5 Mbps.หรือแพ็กเกจทีใ่กล้เคียงกบัคา่ใช้บริการเดิม 
  อยา่งไรก็ดี หากผู้ ใช้บริการยงัคงใช้บริการอ่ืนตอ่ ให้ถือวา่ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการนัน้ ๆ  แบบเหมาจา่ยรายเดือนแยกตา่งหากจากกนัตอ่ไปและตกลงช าระคา่ใช้บริการราย
เดือนให้แกท่รู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ หรือทรู วิชัน่ส์ หรือทรู มฟู เอช แล้วแตก่รณี 

4.7 กรณีผู้ ใช้บริการเป็นชาวตา่งชาติ จะต้องช าระคา่บริการลว่งหน้าแบบเหมาจา่ย เป็นรายงวด งวดละ 6 เดือน หรือ 12 เดือน (รอบบิล) ตามที่บริษัทฯพิจารณาในแตล่ะกรณี  



 

มีผลวันที่ 18 กรกฎาคม 2560       หน้าที ่5 จาก 5 

(1) หากมีการแจ้งยกเลิก , ย้าย, เปลี่ยนเลขหมายโทรศพัท์, โอนเปลี่ยนชื่อผู้ เชา่เลขหมายโทรศพัท์ หรือ เลขหมายโทรศพัท์ทีใ่ช้บริการอินเทอร์เน็ต ถกูรือ้ถอน สิทธิพิเศษข้างต้นนีจ้ะถือ
วา่สิน้สดุลงทนัที หรือในกรณีที่ผู้ ใช้บริการขอยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตก่อนครบระยะเวลาใช้บริการขัน้ต า่ที่ก าหนด ผู้ ใช้บริการตกลงไมข่อรับเงินคา่บริการที่ช าระลว่งหน้าข้างต้น
ไมว่า่กรณีใด  ๆ  

(2) หลงัจากช าระงวดแรกแล้ว หากผู้ ใช้บริการไมป่ระสงค์จะช าระคา่บริการลว่งหน้าตามข้อ 4.7 ตอ่ไป ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อย
กวา่ 1 เดือนก่อนถึงก าหนดช าระในงวดถดัไป กรณีทีแ่จ้งช้ากวา่ก าหนด การแจ้งดงักลา่วจะมีผลในงวดถดัจากงวดที่จะถึง  (3) ไมว่า่กรณีใด  ๆผู้ ใช้บริการตกลงจะไมใ่ช้สิทธิขอระงบั
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตชัว่คราว  

4.8 ผู้ ใช้บริการที่ขอรับสิทธิพิเศษ ใน แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ ข้างต้นจะต้องจดทะเบียนเปิดใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบริการบอกรับเป็นสมาชิกทรู วิชัน่ส์ และ/หรือบริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ทรู มฟู เอช ภายใต้ชื่อและหมายเลขบตัรประชาชนของผู้ ใช้บริการคนเดียวกัน สถานที่ติดตัง้บริการ และที่อยูใ่นการจดัส่งใบแจ้งหนีท้กุประเภทต้องเป็น
สถานที่เดียวกนั ตราบเทา่ที่ยงัขอรับสิทธิพิเศษ แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ โดยจะได้รับใบแจ้งคา่ใช้บริการแบบรวมบิล (ทกุบริการรวมกัน) เม่ือช าระคา่บริการด้วยเงินสด  (ไม่
รวมถึงการสมคัรบริการอิเล็กทรอนิคบิล) 

4.9 ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการมีหนีค้้างช าระใดๆ ผู้ ใช้บริการจะต้องด าเนินการช าระหนีท้ี่ค้างให้ครบถ้วนทัง้จ านวนก่อน จงึจะสามารถสมคัร แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ ได้ 
4.10 สิทธิพิเศษการรับทรูการ์ดขึน้อยูก่บัแพ็กเกจที่ก าหนด โดยบริษัทฯ จะจดัสง่บตัรทรูการ์ดให้แก่ผู้ ใช้บริการภายใน 60 วนั นบัจากวนัที่ผู้ ใช้บริการได้ช าระคา่บริการรอบบิลที่ 2 

ถกูต้องและครบถ้วนทกุบริการและยงัคงมีสถานะใช้งานปกติ กรณีผู้ ใช้บริการมีบตัรทรูการ์ดอยูแ่ล้ว และได้รับสิทธิจากสิทธิพิเศษ“แพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์” นีเ้ทียบเทา่กบั
สิทธิตามบตัรที่ผู้ ใช้บริการได้รับอยู่เดิม บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการออกบตัรใหม่เพ่ือทดแทนบตัรทรูการ์ดเดิม ทัง้นี ้การใช้ทรูการ์ด เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทรูการ์ดก าหนด  

4.11 จ านวนช่องรายการ ทรู วิชัน่ส์ ขึน้อยูก่บัแพ็กเกจที่สมคัร และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า   
4.12 สิทธิใดๆ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขข้างต้นนี ้ไมส่ามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอ่ืนใดได้ 
4.13 หากผู้ ใช้บริการเปลี่ยนแปลง ระงบั หรือถกูระงบั ยกเลิก หรือถกูยกเลกิบริการใด  ๆบริการหนึ่งหรือหลายบริการรวมกนั, ย้ายที่อยูก่ารติดตัง้หรือใบแจ้งคา่ใช้บริการ, ถกูรือ้ถอน

อปุกรณ์หรือสิทธิการใช้บริการใด ,ๆ เปลีย่นเลขหมายโทรศพัท์, โอน หรือเปลี่ยนชื่อผู้ ใช้บริการ, เปลีย่นแปลงรายการสง่เสริมการขายหรือแพ็กเกจการใช้บริการใด ๆ   หรือปฏิบตัผิิด
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดใดๆ ข้างต้นก่อนครบระยะเวลาใช้บริการขัน้ต ่า:สิทธิพิเศษตามแพ็กเกจนัน้จะสิน้สดุลงทนัที และผู้ ใช้บริการตกลงช าระคา่ใช้จา่ยทัง้หมดตามข้อ 3.1 และ 3.2 
พร้อมคืนอปุกรณ์ที่ยืมทัง้หมดให้แกบ่ริษัทฯ ทนัทีในวนัที ่ยกเลิก หรือถกูยกเลกิ หรือปฏิบตัผิิดเงื่อนไข 

4.14 “บริษัทฯ” มีสิทธิในการยกเลิกการให้สิทธิพิเศษข้างต้นนีไ้ด้ทนัที หากมีข้อก าหนด ค าสัง่ หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องก าหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงบั 
หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการใดๆ หรือค าสัง่ดงักลา่วเป็นการเพิ่มภาระในการด าเนินการของ “บริษัทฯ” 

4.15 เว้นแต่จะได้ระบไุว้โดยชดัแจ้งเป็นอยา่งอ่ืน “บริษัทฯ” มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงบั หรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ ในสิทธิพิเศษข้างต้นนีไ้ด้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้
ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ผ่านช่องทางที่ “บริษัทฯ” พิจารณาเห็นสมควร 

4.16 ผู้ ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อก าหนดและเงื่อนไขในแตล่ะบริการ รวมทัง้เงื่อนไขของแพ็กเกจที่สมคัรใช้บริการโดยตลอดก่อนขอรับสิทธิและ/หรือสมคัรใช้บริการแล้ว ตกลง
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขข้างต้นโดยเคร่งครัดทกุประการด้วยความสมคัรใจ 

4.17 แพ็กเกจนีมี้ระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) นบัตัง้แตว่นัที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี ้
 
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมส ำหรับผู้สมัครใหม่รำยกำรส่งเสริมกำรขำยในแพ็คเกจ ทรู สมำร์ท ชอยส์  

1. ผู้สมคัรใช้บริการแพ็คเกจ ทรู สมาร์ท ชอยส์ จะได้รับสิทฺธิชมช่องรายการ BeIN4HD จากทรูวิชัน่ส์ส าหรับแพ็คเกจ เอ็นจอย ถึงโกลด์ เอชดี ฟรีถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 พร้อมทัง้ได้รับบริการ 4G จากทรู มฟู เอช เพิ่มเป็นจ านวน 1 กิกะไบต์ (GB) ส าหรับแพ็คเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 799 เลขหมายทรู มฟู เอชในแพ็คเกจหลกัซึ่ง
อาจจะมี 1 เลขหมายหรือ 2 เลขหมายแล้วแตแ่พ็คเกจ แตไ่มร่วมไปถึงเลขหมายที่ผกูในแฟมมิลี่ซิมที่ได้รับสว่นลดคา่บริการรายเดือนของ 
ทรู มฟู เอช 30% โดยผู้สมคัรใช้บริการจะต้องคงสถานะการใช้งานเป็นระยะเวลา 12 รอบบิลติดตอ่กนั หรือตามระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับ และ
สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมนีจ้ะสิน้สดุลงทนัทีหากบริการหนึ่งบริการใดในแพ็คเกจถกูยกเลิกหรือสิน้สดุลง  

2. รายการสง่เสริมการขายนีต้ัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เทา่นัน้ หรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง 
3. เฉพาะรายการส่งเสริมการขาย “ใบเสร็จทุกใบมีค่ำ ใบเสร็จทีวี มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต” ดงันี ้เพียงน าใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีเต็มรูปแบบ หรือฉบบัย่อ ที่

รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% จากทกุร้านค้าทัว่ประเทศและเอกสารอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (โดยระบุการซือ้สินค้าตามรายการที่กล่าวมาภายในปี 2559-2560) จะได้รับสิทธิพิเศษ
ในการสมคัรสมาชิกใหม่ทรูวิชัน่ส์ Platinum HD รับส่วนลดค่าบริการ 1,000 บาท นาน 5 รอบบิล (พร้อมรับเพิ่มกล่องทรู ทีวี มลูค่า 2,990 บาท ทัง้นีก้ล่อง ทรูทีวีจะจดัส่งให้
ลกูค้าภายใน 20 วนัหลงัลกูค้าช าระบิลแรกเทา่นัน้ และกลอ่งดงักล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ), Gold HD รับส่วนลดค่าบริการ 500 บาท นาน 10 รอบบิล, Smart Family 
HD รับสว่นลดคา่บริการ 200 บาท นาน 12  รอบบิล เฉพาะแพ็กเกจ ทรูวิชัน่ส์ แบบรายเดือนเท่านัน้ โปรโมชัน่พิเศษนี ้มีระยะเวลาโปรโมชัน่ตัง้แต่ 4 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 
2560 โดยใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 1 ใบ สามารถใช้สิทธ์ิได้ 1 สมาชิก โดยมีอายสุญัญา 12 เดือน และสิทธิโปรโมชัน่ไมส่ามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

 


