For terms and conditions in English, please contact our call center at 02-700-9100
แพ็กเกจ บิสเิ นส ไฟเบอร์ พล ัส 999 คิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 999 บาท/เดือน

ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการพร ้อมส่วนลด ดังนี (บริการหล ัก: ทรูออนไลน์ + ทรูมฟ
ู เอช)
(1) บริการอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 200/100 Mbps. เฉพาะพืนทีโครงข่าย FTTH เท่านั น
(2) บริการโทรศัพท์เคลือนทีทรู มูฟ เอช (1 เลขหมาย ) (2.1) โทรทุกเครือข่ายจํานวน 200 นาที/เดือน ค่าบริการคิด
เป็ นนาที เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร (ค่าโทรส่วนทีเกินแพ็กเกจคิดตามจริง นาทีละ 1.50 บาท) ( 2.2)
บริการส่งข ้อความสัน (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือนที ทีใช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 3 บาท (2.3)
บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือนที ทีใช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครังละ 5 บาท (2.4)
บริการ 4G ทีความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อ
วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ทังนีความเร็วในการใช ้บริการขึนอยูก
่ ับสถานทีทีมีการใช ้บริการ
จํานวนผู ้ใช ้บริการร่วมกันต่อ Cell site ในขณะนั น และประเภทของอุปกรณ์ทนํ
ี ามาร่วมใช ้บริการ (2.5) บริการ Wi-Fi ที
ความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้ (บริการ WiFi เป็ นบริการที เรียลมูฟ นํ ามา
ให ้บริการ โดยไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี โดยเรียลมูฟ หรือผู ้ให ้บริการ Wi-Fiสามารถปรับเปลียน
พืนทีในการให ้บริการได ้ตามความเหมาะสม) (2.6) บริการโทรศั พท์พนฐาน
ื
1 เลขหมาย และบริการค่าโทรฟรีในเครือข่าย
ได ้ไม่จํากัด และค่าโทรฟรีนอกเครือข่ายจํานวน 200 บาท/เดือน และสิทธิพเิ ศษโทรฟรีเบอร์ทรูมฟ
ู เอช ได ้ไม่จํากัด สูงสุด
5 เลขหมาย กรณีใช ้บริการเกินแพ็กเกจ คิดอัตรา ค่าโทรส่วนเกินจากแพ็กเกจ เบอร์บ ้านพืนทีเดียวกัน 3 บาทต่อครัง,เบอร์
บ ้านต่างพืนที 2 บาทต่อนาที,เบอร์มอ
ื ถือทุกโครงข่าย 2 บาทต่อนาที (2.7) แพ็กเกจนีไม่สามารถใชงานร่
้
วมกับ Multi Sim
ได ้ (2.8) รายการส่งเสริมการขายนีใช ้บริการจนกว่าจะครบระยะเวลา 12 เดือนนั บจากวันทีเริมใช ้บริการ (2.9) กรณีท ี
ผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการใดบริการหนึง ตามรายการส่งเสริมการขายหลัก สิทธิทีผู ้ใช ้บริการได ้รับตามรายการส่งเสริม
การขายนีจะสินสุดทันที โดยเลขหมายโทรศั พท์เคลือนทีทีใชงานร่
้
วมกับรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวจะถูกเปลียนไป
ใช ้รายการส่งเสริมการขายในราคาปกติ โดยมีผลในรอบบิลถัดไป ทังนีผู ้ใช ้บริการจะสามารถเลือกเปลียนแปลงรายการ
ส่งเสริมการขายได ้ภายหลัง (2.10) กรณี ผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการหมายเลขโทรศั พท์เคลือนทีดังกล่าว
เปลียนแปลงรายการส่งเสริมการขาย เปลียนจากระบบรายเดือนเป็ นระบบเติมเงิน ย ้ายค่ายเบอร์เดิมหรือโอนเปลียนชือ
ผู ้ใช ้บริการ สิทธิฟรีคา่ บริการรายเดือนทีได ้รับตามรายการส่งเสริมการขายนีจะสินสุดลงทันที หากต ้องการรับสิทธิตาม
รายการส่งเสริมการขายนีผู ้ใช ้บริการจะต ้องเปิ ดเลขหมายโทรศั พท์เคลือนทีใหม่ หรือเปลียนมาจากแพ็กเกจของบริการ
คอนเวอร์เจนแบบเดิม ในระบบรายเดือน และกําหนดให ้ระยะเวลาการใช ้งานรายการส่งเสริมการขายเป็ นไปตามเงือนไขที
รายการส่งเสริมการขายกําหนด
เงือนไขการสม ัครบริการแพ็ กเกจ บิสเิ นส ไฟเบอร์ พล ัส
• ลูกค ้าทีจดทะเบียนในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล สํ าหรับทุกบริการ ต ้องจดทะเบียนภายใต ้ชือ หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน สถานที
ติดตังและทีอยูใ่ นการจัดส่งบิล ต ้องเป็ นสถานทีเดียวกัน และมีรอบบิลเดียวกันทุกประการ • แพ็กเกจความเร็วดาวน์โหลดสูง
ให ้บริการเฉพาะพืนทีทีมีโครงข่ายพร ้อมให ้บริการเท่านั น ความเร็วอินเทอร์เน็ตจริงทีได ้รับ ขึนอยูก
่ ับลักษณะของโครงข่าย
ระยะการเดินสาย และปริมาณผู ้ใช ้งานในพืนทีนันๆ• สิทธิพเิ ศษจากบริการอินเทอร์เน็ ต: ฟรีคา่ ติดตัง 2,600 บาท และสิทธิยืม
WiFi Router มูลค่าสูงสุด 3,900 บาท พร ้อมฟรีคา่ แรกเข ้า (จากปกติ 2,000 บาท) โดยงดเว ้นสิทธิการรับบัตรทรูการ์ด
• หากลูกค ้า ยกเลิก/เปลียนแปลงก่อนครบอายุสั ญญา 12 เดือน บรษิทั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าแรกเข ้า และค่า
ติดตังตามมูลค่าทีได ้งดเว ้นให ้ในวันทีสมัครบริการ • ราคาแพ็กเกจ, ค่าแรกเข ้า, ค่าติดตัง และค่าอุปกรณ์ยังไม่รวม
ภาษีมล
ู ค่าเพิม • สิทธิพเิ ศษใดๆ ตามข ้อกําหนดและเงือนไขนีไม่สามารถแลกเปลียนเป็ นเงินสด หรือของอืนใดได ้ • เงือนไข
อืนๆเป็ นไปตามที บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต คอร์ปอเรชัน จํากัด และ/หรือ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และ/หรือ บริษัท ทรู มูฟ
เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด และ/หรือ บริษัท ทรู วิชนส์
ั กรุ๊ป กํา หนด และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง
สิทธิพเิ ศษโดยจะแจ ้งให ้ทราบผ่านช่องทางทีเห็นสมควร

