
แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ไฟเบอร์ ราคา 599 คิดค่าบริการเหมาจ่ายขัน้ต ่ารายเดือน 599 บาท/เดือน 
 
ผู้ ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมสว่นลด ดงันี ้
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูมูฟเอช) 

1. บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูสดุ (ดาวน์โหลด/อพัโหลด) 50/20Mbps. 
2. บริการหมายเลขโทรศพัท์บ้านทรู 1 หมายเลข (2.1) รับสิทธ์ิคา่บริการรายเดือนอตัราพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท โทรหา
โทรศพัท์เคลื่อนที่ทกุเครือข่ายได้ 150 นาที/เดือน (2.2) โทรหาโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่อยูใ่นแพ็กเกจตลอด 24 ชัว่โมง คา่โทรสว่นที่เกินหรือไม่
เข้าร่วมในแพ็กเกจ ผู้ ใช้บริการต้องช าระคา่บริการเพ่ิมเติมในอตัราดงันี ้ โทรเบอร์บ้านในจงัหวดัเดียวกนัครัง้ละ 3 บาท โทรเบอร์บ้าน
ตา่งจงัหวดัและโทรหาโทรศพัท์เคลื่อนที่ทกุเครือข่าย นาทีละ 3 บาทตอ่นาท ี
3. บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ทรู มฟู เอช แพ็กเกจ  CVG SuperFunUnlimited 399 (จ านวน 1 เลขหมาย )  (3.1) โทรทกุเครือข่าย 
คิดคา่บริการตามจริง คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทกุครัง้ที่โทร นาทีละ 1.50 บาท  ( 3.2) บริการสง่ข้อความสัน้ (SMS) ระหวา่ง
โทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท (4.3) บริการส่งข้อความมลัติมีเดีย (MMS) ระหวา่งโทรศพัท์เคลื่อนทีที่ใช้
และจดทะเบียนภายในประเทศ ครัง้ละ 5 บาท   (3.3) บริการ 4G ที่ความเร็วสงูสดุ 300 เมกะบิตตอ่วินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็ว
สงูสดุ 42 เมกะบิตตอ่วินาที (Mbps)  และบริการEDGE/GPRS รวมกนัเป็นจ านวน 5 กิกะไบต์ (GB) หลงัจากนัน้ จะใช้ได้ไมจ่ ากดัปริมาณ
ที่ความเร็วสงูสดุไมเ่กิน 128 กิโลบิตตอ่วินาที (Kbps) ทัง้นี ้ความเร็วในการใช้บริการขึน้อยูก่บัสถานที่ที่มีการใช้บริการ จ านวนผู้ ใช้บริการ
ร่วมกนัตอ่ Cell site ในขณะนัน้ และประเภทของอปุกรณ์ที่น ามาร่วมใช้บริการ (3.4) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสงูสดุ 200 เมกะไบต์ตอ่วินาที 
(Mbps) ไมจ่ ากดัปริมาณการใช้ (บริการ Wi-Fi เป็นบริการที่ เรียลมฟู น ามาให้บริการ โดยไม่รวมอยูใ่นคา่บริการตามรายการสง่เสริมการขายนี ้โดย
เรียลมฟู หรือผู้ ให้บริการ Wi-Fi สามารถปรับเปลี่ยนพืน้ที่ในการให้บริการได้ตามความเหมาะสม) (3.5) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสงูสดุ 200 เมกะ
ไบต์ตอ่วินาที (Mbps) ไมจ่ ากัดปริมาณการใช้งาน (บริการ Wi-Fi เป็นบริการที่ เรียลมฟู น ามาให้บริการ โดยไมร่วมอยู่ในคา่บริการตามรายการ
สง่เสริมการขายนี ้โดยเรียลมฟู หรือผู้ ให้บริการ Wi-Fi สามารถปรับเปลี่ยนพืน้ที่ในการให้บริการได้ตามความเหมาะสม) (3.6) แพ็กเกจนีไ้มส่ามารถ
ใช้งานร่วมกบั Multi Sim ได้  (3.7) แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 399 นี ้จะไมส่ามารถขอรับสว่นลดและไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงความเร็ว
ได้ ตลอดอายสุญัญา 12 เดือน  (3.8) กรณียกเลิกบริการใดบริการหนึ่ง ในแพ็กเกจ ทรู ซเูปอร์ไฟเบอร์ 599 บาท ก่อนครบอายสุญัญา 12 เดือน 
สิทธ์ิในการใช้งานบริการ 4G และ 3G/EDGE/GPRS จ านวน 5 กิกะไบต์ (GB) จะสิน้สดุลงทนัที และมีคา่บริการ 399 บาท ในรอบบิลถดัไป ( 
ลกูค้าสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้ภายหลงั)  (3.9) กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบริการหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ เปลี่ยนแพ็กเกจ เปลี่ยนจาก
รายเดือนเป็นเติม ย้ายคา่ยเดิม หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้ ให้บริการ สิทธ์ิในการใช้งานบริการ 4G และ 3G/EDGE/GPRS จ านวน 5 กิกะไบต์ (GB) จะ
สิน้สดุลงทนัที หากต้องการใช้งานต่อ จะต้องเปิดเบอร์ใหมร่ายเดือน และก าหนดให้ระยะเวลาการใช้งานสิน้สดุตามเดิม 
4. รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD ส าหรับ ดบูนโทรศพัท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(รอบบิลที่1-12 นบัจากวนั
เร่ิมรับสิทธิครัง้แรก) และยงัมี    สถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู ่(Active Status)  

 
 
เงื่อนไขการสมัครบริการแพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์  

• ลกูค้าที่จดทะเบียนในนามบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล ส าหรับทกุบริการ ต้องจดทะเบียนภายใต้ชื่อ หมายเลขบตัรประชาชนเดียวกนั 
สถานที่ตดิตัง้ และที่อยูใ่นการจดัสง่บลิ ต้องเป็นสถานที่เดียวกนั และมีรอบบิลเดียวกนัทกุประการ • แพ็กเกจความเร็วดาวน์โหลดสงูสดุ 50 
Mbps. ให้บริการเฉพาะพืน้ที่ที่มีโครงข่ายที่พร้อมให้บริการเทา่นัน้ ความเร็วอินเทอร์เน็ตจริงที่ได้รับ ขึน้อยูก่บัลกัษณะของโครงข่าย ระยะการ
เดินสาย และปริมาณผู้ ใช้งานในพืน้ที่นัน้ๆ• สิทธิพิเศษจากบริการอินเทอร์เน็ต: ฟรีคา่ติดตัง้ 2,600 บาท และสิทธ์ิยมื Dual-band WiFi Router 
4ports มลูคา่อปุกรณ์รวมสงูสดุ 6,975 บาท (ตามเง่ือนไขของพืน้ที่ให้บริการ)  พร้อมรับสว่นลดคา่แรกเข้าเหลือเพียง 890 บาท (สทุธิ) จาก
ปกติ 2,000 บาท • ลกูค้าที่สมคัรในนามนิติบคุคล รับสิทธิพิเศษฟรี คา่แรกเข้า 2,000 บาท โดยงดเว้นสิทธิการรับบตัรทรูการ์ด • หากลกูค้า 
ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงก่อนครบอายสุญัญา 12 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่แรกเข้าและคา่ตดิตัง้ตามมลูคา่ที่ได้งดเว้นให้ในวนัที่
สมคัรบริการ • ราคาแพ็กเกจ, คา่แรกเข้า, คา่ติดตัง้ และคา่อปุกรณ์ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม • สิทธิพิเศษใดๆ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขนีไ้ม่
สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอ่ืนใดได้ • เง่ือนไขอ่ืนๆเป็นไปตามที่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และ/หรือ บริษัท เรียล 
มฟู จ ากดั และ/หรือ บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั และบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสทิธิพิเศษโดยจะแจ้งให้
ทราบผ่านชอ่งทางที่เห็นสมควร 

 

 



ข้อสงวนสิทธ์ิและข้อจ ากัดความรับผิดชอบทรูออนไลน์ • โปรดตรวจสอบพืน้ที่ให้บริการ • การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ตา่งประเทศใน
ชว่งเวลา 18.00 - 24.00 น. ที่มีการใช้งานหนาแน่นอาจท าให้ความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตลดลง • ความเร็วในการเชื่อมตอ่ คือ
ความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมตอ่กับโครงข่ายไมใ่ชค่วามเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริง โดยเฉพาะเว็บไซต์ตา่งประเทศ อาจขึน้อยูก่บัหลาย
ปัจจยั เชน่ สายภายในของผู้ ใช้บริการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมถึงอปุกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ที่ผู้ ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมและ
ปัจจยัอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบเง่ือนไขเพ่ิมเติม ก่อนสมคัรบริการ 


