
แพก็เกจ True Gigatex Pro SME ราคา 1,299 คิดค่าบริการเหมาจ่ายข้ันต ่า รายเดอืน 1,299 บาท/เดอืน    
  
ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้   

(บริการหลัก: ทรูออนไลน ์+ ทรูมูฟเอช)   
 
           1.  บรกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูสดุ (ดาวนโ์หลด/อพัโหลด) 1500/500Mbps.   
           2.  บรกิารหมายเลขโทรศพัทบ์า้นทรู 1 หมายเลข (2.1) โทรฟรใีนเครอืขา่ยโทรศพัทบ์า้นทรูไมจ่ ากดั, โทรฟรนีอกเครอืขา่ย 

200 บาท และโทรฟร ี5 เลขหมายในเครอืขา่ยทรู มฟู เอช  
 (2.2)  คา่โทรสว่นท่ีเกินหรอืคา่โทรที่ไมเ่ขา้รว่มในแพ็กเกจ  ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งช าระคา่บรกิารเพิม่เตมิในอตัรา ดงันี ้ โทร

เบอรบ์า้นในจงัหวดัเดียวกนัครัง้ละ 3 บาท โทรเบอรบ์า้นตา่งจงัหวดัและโทรหาโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีทกุเครือขา่ย นาทีละ 2 
บาทตอ่นาที   

           3.  บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีทรู มฟู เอช แพ็กเกจ  CVG SuperFunUnlimited 499 (จ านวน 1 เลขหมาย )  (4.1) โทรทกุ
เครอืขา่ย 200 นาทีตอ่เดือน สว่นเกินจากแพ็กเกจคิดคา่บรกิารตามจรงิ คดิเป็นนาท ี เศษของนาทีคิดเป็นหนึง่นาที คดิ
ทกุครัง้ที่โทร นาทีละ 1.50 บาท  ( 4.2) บรกิารสง่ขอ้ความสัน้  (SMS)  ระหวา่งโทรศพัทเ์คลือ่นที่ท่ีใชแ้ละจดทะเบียน
ภายในประเทศ ขอ้ความละ 3 บาท (4.3)บรกิารสง่ขอ้ความมลัติมีเดยี (MMS) ระหวา่งโทรศพัทเ์คลือ่นทีที่ใชแ้ละจด
ทะเบียนภายในประเทศ ครัง้ละ 5 บาท  (4.4) บรกิาร 5G|4G  ที่ความเรว็สงูสดุ 300  เมกะบิตตอ่วินาที (Mbps)  และ
บรกิาร  3G  ที่ความเรว็สงูสดุ42 เมกะบติตอ่วินาที(Mbps) และบรกิารEDGE/GPRS  รวมกนัเป็นจ านวน 15 กิกะไบต ์ 
(GB)  หลงัจากนัน้จะใชไ้ดไ้มจ่ ากดัปรมิาณทีค่วามเรว็สงูสดุไมเ่กิน 128 กิโลบิตตอ่วินาท(ีKbps) ทัง้นีค้วามเรว็ในการใช้
บรกิารขึน้อยูก่บัสถานท่ีที่มีการใชบ้รกิาร จ านวนผูใ้ชบ้รกิารรว่มกนัตอ่  Cell  site  ในขณะนัน้  และประเภทของอปุกรณ์
ที่น ามารว่มใชบ้รกิาร  (4.5) บรกิารWi-Fi ที่ความเรว็สงูสดุ  200  เมกะไบตต์อ่วินาที (Mbps) ไมจ่ ากดัปรมิาณการใช ้ 
(บรกิาร  Wi-Fi  เป็นบรกิารท่ี เรยีลมฟู น ามาใหบ้รกิารโดยไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนีโ้ดย
เรยีลมฟูหรอืผูใ้หบ้รกิารWi-Fi สามารถปรบัเปลีย่นพืน้ท่ีในการใหบ้รกิารไดต้ามความเหมาะสม)(4.5)บรกิาร Wi-Fi ที่
ความเรว็สงูสดุ  200  เมกะไบตต์อ่วินาที (Mbps) ไมจ่ ากดัปรมิาณการใชง้าน (บรกิาร Wi-Fi  เป็นบรกิารท่ี  เรยีลมฟู  
น ามาใหบ้รกิาร  โดยไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้  โดยเรยีลมฟู  หรอืผูใ้หบ้รกิาร  Wi-Fi 
สามารถปรบัเปลีย่นพืน้ท่ีในการใหบ้รกิารไดต้ามความเหมาะสม) (4.6) แพ็กเกจนีไ้มส่ามารถใชง้านรว่มกบั Multi Sim 
ได ้  (4.7) แพก็เกจ CVG SuperFunUnlimited  499 นี ้ จะไมส่ามารถขอรบัสว่นลดและไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
ความเรว็ได ้ตลอดอายสุญัญา  12  เดือน  (4.8) กรณียกเลกิบรกิารใดบรกิารหนึง่  ในแพ็กเกจ บิสเินส ไฟเบอร ์พลสั 
899 บาท ก่อนครบอายสุญัญา 12 เดือน สทิธ์ิในการใชง้านบรกิาร 5G|4G และ3G/EDGE/GPRS จ านวน  10 กิกะไบต ์ 
(GB)พรอ้มโทรทกุเครอืขา่ย 200 นาที จะสิน้สดุลงทนัที และมีคา่บรกิาร 499 บาท ในรอบบิลถดัไป (ลกูคา้สามารถ
เปลีย่นแปลงแพ็กเกจไดภ้ายหลงั)  (4.9) กรณีที่ตอ้งการเปลีย่นแปลงบรกิารหมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี เปลีย่นแพ็กเกจ 
เปลีย่นจากรายเดือนเป็นเตมิยา้ยคา่ยเดิม หรอืโอนเปลีย่นช่ือผูใ้หบ้รกิาร สทิธ์ิในการใชง้านบรกิาร 5G|4G  และ 
3G/EDGE/GPRS จ านวน  10 กิกะไบต ์(GB)พรอ้มโทรทกุเครอืขา่ย  200 นาที  จะสิน้สดุลงทนัที  หากตอ้งการใชง้าน
ตอ่ จะตอ้งเปิดเบอรใ์หมร่ายเดือน และก าหนดใหร้ะยะเวลาการใชง้านสิน้สดุตามเดมิ   

 



           5.   6.  ฟรบีรกิารรายเดือนอปุกรณข์ยายสญัญาณไวไฟภายในบา้น Mesh WiFi จ านวน 1 จดุ ปกติ 100 บาทตอ่เดือน และ
มลูคา่สทิธ์ิยืมอปุกรณ ์5,990 บาท 

 
 

เงือ่นไขการสมัครบริการแพก็เกจ True Gigatex Pro SME 2 บริการ 
•อตัราคา่บรกิารตามแพก็เกจยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 
•รายการสง่เสรมิการขายนี ้ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งจดทะเบยีนในนามนิติบคุคลเทา่นัน้ โดยทกุบรกิารในแพ็กเกจTrue Gigatex Pro SME 
ตอ้งอยูภ่ายใตท้ี่อยูต่ดิตัง้เดยีวกนั และที่อยูใ่นการสง่บิลทกุบรกิารจะตอ้งเป็นสถานท่ีเดียวกนัและมีรอบบิลเดียวกนั  
•ฟรคีา่แรกเขา้ 2,000 บาท ส าหรบันิติบคุคล  
• การใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตของ TrueOnline เฉพาะพืน้ท่ีมีขา่ยสาย FTTH ที่โครงขา่ยพรอ้มใหบ้รกิารตามเง่ือนไขของแพก็เกจ บรษัิทฯ 
ใหย้ืมอปุกรณเ์ช่ือมตอ่อินเทอรเ์นต็ FTTH GPON Router มลูคา่ 4,173 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม), ปลัก๊ไฟและสายอินเทอรเ์น็ต และ/
หรอื ใหย้ืมอปุกรณ ์Dual-band WiFi Router 4 ports มลูคา่3,290 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) แลว้แตก่รณีตามระยะเดินสายมาตรฐาน
ที่ทาง บรษัิทก าหนด โดยอาจมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้อยูก่บัลกัษณะการตดิตัง้ และระยะในการเดินสายที่หนา้งาน (หมายเหต:ุ กรณีที่
ไดร้บัสทิธ์ิยืมอปุกรณ ์True Gigatex Pro Router WiFi 6 มลูคา่ 5,900 บาท หรอื True Gigatex Premium Mesh WiFi 6 มลูคา่ 5,990 
บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) จะเป็นไปตามเง่ือนไขรายการสง่เสรมิการขายที่ทางบรษัิทเป็นผูก้  าหนด) 
•เง่ือนไขการสมคัรบรกิารในแพ็กเกจ True Gigatex Pro SME เป็นไปตามที ่บรษัิท ทรู อินเทอรเ์นต็ คอรป์อเรชั่น จ ากดั และ/หรอื 
บรษัิท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชั่น จ ากดั และ/หรอื บรษัิท เรยีล มฟู จ ากดั และ/หรอื บรษัิท ทรู วิชั่นส ์กรุป๊ จ ากดั ก าหนด 
•ผูใ้ชบ้รกิารปัจจบุนั ทรูออนไลน ์ทรูวิชั่นส ์และทรูมฟู เอช สามารถขอรบัสทิธิแพ็กเกจนีไ้ด ้แตห่ากมีสว่นลดใดๆอยูก่่อนหนา้ สว่นลดจะ
สิน้สดุลงทนัที 
•รายการสง่เสรมิการขายนี ้ไมส่ามารถรว่มสทิธ์ิสว่นลดอ่ืนใดได ้เนื่องจากเป็นรายการสง่เสรมิการขายพิเศษ 
•ส าหรบัแพ็กเกจ True Gigatex Pro SME 1 Gbps. คือความเรว็สงูสดุที่สญัญาณวิง่มาจากชมุสายมาจนถึงอปุกรณก์ระจายสญัญาณ
ที่ติดตัง้ภายในท่ีพกัอาศยั โดยความเรว็ในการดาวนโ์หลดสงูสดุจะอยูท่ี่ประมาณ 95% หรอืต ่ากวา่ เมื่อท าการเช่ือมตอ่ผา่นสาย LAN 
และประมาณ 80% หรอืต ่ากวา่ เมื่อท าการเช่ือมตอ่ผา่นอปุกรณไ์วไฟ (เนื่องดว้ยขอ้จ ากดัของมาตรฐานอปุกรณ)์ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัปัจจยั
แวดลอ้มอื่นดว้ย เช่น อปุกรณภ์าครบัและภาคสง่ การใชง้านเว็บไซดต์า่งๆ เป็นตน้ 
•ผูใ้ชบ้รกิารสามารถรบัสทิธิไมค่รบทกุบรกิารได ้ทัง้นี ้สทิธิใดๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการสง่เสรมิการขายนีแ้ละลกูคา้ไมไ่ดข้อรบับรกิาร 
จะไมส่ามารถแลกหรอืเปลีย่นเป็นเงินสดหรอืของอื่นใดได ้รวมตลอดทัง้ไมส่ามารถโอนไปใหบ้คุคลหรอืนิติบคุคลอื่นใดไดด้ว้ย  
•บรกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี ้หา้มน าไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์หรอืน าไปแสวงหาประโยชนใ์ดๆ นอกเหนือจากการใชง้านภายใน
กิจการ หากพบการใชง้านผิดประเภททางผูใ้หบ้รกิารมีสทิธิในการยกเลกิบรกิารหรอืลดความเรว็ลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
•ผูใ้หบ้รกิารมีสทิธิในการเปลีย่นแปลงสทิธิพิเศษโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โปรดตรวจสอบเง่ือนไขเพิ่มเติมก่อนสมคัรบรกิารท่ี 
www.trueonline.com ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งใชบ้รกิารติดตอ่กนัเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน 
 •บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการติดตัง้บรกิารทรูออนไลนท์กุแพ็กเกจในรุปแบบของ Bridge mode เพื่อประสทิธิภาพการใชง้านสงูสดุ และ
หากมกีารปรบัเปลีย่นการใชง้านในรูปของ Bridge mode ในภายหลงั ทางบรษัิทฯจะไมร่บัประกนัความเรว็สงูสดุตามขา้งตน้  
 
 

http://www.trueonline.com/


 

ข้อสงวนสิทธิ์ และข้อจ ากัดความรับผิดชอบทรูออนไลน ์
  • โปรดตรวจสอบพืน้ท่ีใหบ้รกิาร  • การดาวนโ์หลดจากเว็บไซตต์า่งประเทศในชว่งเวลา 18.00 - 24.00 น. ที่มีการใชง้านหนาแนน่
อาจท าาใหค้วามเรว็ในการใชบ้รกิารอินเทอรเ์นต็ลดลง •ความเรว็ในการเช่ือมตอ่ คือความเรว็ของคอมพวิเตอรท์ี่เช่ือมตอ่กบัโครงขา่ย
ไมใ่ช่ความเรว็ในการดาวนโ์หลดที่แทจ้รงิ โดยเฉพาะเว็บไซตต์า่งประเทศ อาจขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เช่น สายภายในของผูใ้ชบ้รกิาร  
เครือ่งคอมพิวเตอร ์รวมถึงอปุกรณเ์ซิรฟ์เวอร ์และเราทเ์ตอรข์องเวบ็ไซตท์ี่ผูใ้ชบ้รกิารเขา้เยี่ยมชมและปัจจยัอื่นๆ โปรดตรวจสอบเง่ือนไข
เพิ่มเติม ก่อนสมคัรบรกิาร 
 


