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Lựa chọn gói cước dữ liệu
Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích để lựa chọn một gói cước dữ liệu mạng internet gia 
đình hoặc di động.

Dung lượng của quý vị
Gói cước dữ liệu nằm trong dịch vụ mạng internet gia đình 
và di động của quý vị. Nó bao gồm dung lượng hoặc hạn 
mức dữ liệu, là lượng dữ liệu tối đa quý vị có thể sử dụng 
trong một tháng cho một khoản phí cố định hàng tháng. 
• Dữ liệu là một cách để đo mức độ quý vị sử dụng mạng 

internet. 

• Dữ liệu được đo bằng gigabyte (GB). Càng nhiều dữ liệu 
thì càng tốn tiền, nhưng quý vị lại được sử dụng trực 
tuyến nhiều hơn.

• Gói cước mạng internet gia đình thường cung cấp nhiều 
dung lượng hơn với chi phí thấp hơn so với gói cước 
mạng internet di động. 

• Quý vị có thể bị tính thêm phí nếu sử dụng nhiều dữ liệu hơn dung lượng hàng tháng, nhưng sẽ 
không được giảm tiền nếu quý vị sử dụng ít hơn. 

Các loại gói cước dữ liệu
Có nhiều loại gói cước dữ liệu khác nhau dành cho mạng internet gia đình và di động. Gói cước trả 
trước có nghĩa là quý vị trả tiền mỗi khi quý vị muốn sử dụng thêm dữ liệu và gói hợp đồng thuê bao 
có nghĩa là quý vị cam kết trả tiền hàng tháng theo một thời hạn đã thống nhất. 

Gói hợp đồng hoặc thuê bao trả sau: dành cho mạng internet gia đình và di động Có nhiều gói hợp 
đồng thuê bao áp dụng cho dịch vụ dữ liệu di động và internet gia đình. 
• Quý vị có thể đăng ký thuê bao 12 hoặc 24 tháng, và quý vị có thể bị phạt tiền nếu ngừng dịch vụ 

trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng. 

• Gói hợp đồng mạng gia đình thường bao gồm một hộp mạng gia đình gọi là bộ định tuyến 
(router).

• Các gói hợp đồng có thể đi kèm một điện thoại di động cao cấp để sử dụng mạng internet di động. 
Có gói hợp đồng không kèm theo điện thoại, và quý vị có thể sử dụng điện thoại của mình.

• Dung lượng dữ liệu thường nhiều hơn so với dịch vụ trả trước.

• Thông thường quý vị trả tiền thuê bao tháng sau khi sử dụng hết dung lượng hoặc khi dung lượng 
hết hạn (thường là một tháng). Vì lý do này, hợp đồng thuê bao đôi khi được gọi là gói cước trả sau.

Gói cước mạng internet gia đình 
và di động cung cấp lượng dữ 

liệu sử dụng cố định mỗi tháng
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Gói cước dữ liệu trả trước: chỉ dành cho mạng internet di động Gói cước dữ liệu trả trước 
khá thông dụng đối với dịch vụ mạng internet di động. 
• Quý vị không cần phải đăng ký thuê bao theo thời 

gian cố định, do đó quý vị có thể ngừng dịch vụ 
hoặc bắt đầu lại dịch vụ bất cứ lúc nào.

• Điện thoại di động đi kèm có thể rẻ tiền hơn điện 
thoại đi kèm trong hợp đồng thuê bao. Gói cước 
này cũng có thể không kèm theo điện thoại di 
động, do đó quý vị có thể sử dụng điện thoại của 
mình với gói cước dữ liệu.

• Dung lượng dữ liệu thường nhỏ hơn so với gói 
cước hợp đồng hoặc gói cước trả sau.

• Quý vị trả tiền trước khi có thể sử dụng dữ liệu, đó 
là lý do tại sao nó được gọi là gói cước dữ liệu trả 
trước.

Tôi nên chọn gói cước dữ liệu nào?
Các nhà cung cấp mạng internet đưa ra các gói 
cước dữ liệu khác nhau với các mức giá khác nhau. 
Quý vị nên tìm hiểu các nhà cung cấp khác nhau để 
xem bên nào cung cấp gói cước tốt nhất cho quý vị.
• Việc tìm được gói cước dữ liệu gia đình hoặc di 

động phù hợp phụ thuộc vào việc quý vị muốn 
sử dụng mạng internet chủ yếu để làm gì.

• Hầu hết các gói cước được chia theo mức độ 
Nhỏ, Trung Bình, Lớn và Rất Lớn. Mức độ này chỉ 
lượng dữ liệu có trong dung lượng của gói.

• Các trang mạng so sánh như iselect.com.au và 
whistelout.com.au có thể giúp quý vị tìm được 
gói cước mạng internet di động hoặc gia đình 
phù hợp.

• Quý vị có thể mua gói cước dữ liệu từ một nhà 
cung cấp mạng internet hoặc điện thoại di động. 
Quý vị có thể mua gói cước tại cửa hàng, qua mạng, hoặc qua điện thoại.

Gói cước trả trước cho phép quý 
vị bắt đầu và ngừng dịch vụ khi 

mình muốn

Lựa chọn gói cước dựa  
trên lượng sử dụng  
internet của quý vị
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Gói cước dữ liệu nhỏ
Như tên gọi, các gói cước này cung cấp dung lượng dữ liệu 
nhỏ. Đây là những gói cước rẻ nhất, và tốt nhất nếu quý vị:

• Ít sử dụng mạng internet.

• Chủ yếu chỉ để đọc các trang mạng đơn giản.

• Không chia sẻ ảnh. 

• Hiếm khi xem TV hoặc phim trên mạng.

Gói cước dữ liệu trung bình
Tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng internet của quý vị, gói 
cước trung bình có thể dung hòa giữa chi phí và dữ liệu, và phù hợp nhất cho những người:

• Sử dụng mạng internet mỗi ngày. 

• Thích chia sẻ ảnh với bạn bè và gia đình. 

• Xem một chút TV hoặc một hay hai bộ phim một tháng trên mạng. 

• Dùng chung với hai hoặc ba người trong gia đình.

Các gói cước Lớn và Rất Lớn
Đây là những gói cước đắt nhất và thường nhắm đến những 
người làm việc trên mạng hoặc làm hầu hết mọi thứ trên trực 
tuyến. Những gói cước này phù hợp nhất nếu quý vị:

• Xem TV trên mạng mỗi ngày.

• Thích xem phim.

• Dùng chung với rất nhiều người khác trong nhà.

• Không muốn lo lắng về việc sử dụng hết dung lượng của 
mình.

Nếu vẫn không chắc về lượng dữ liệu mình cần, quý vị có thể 
bắt đầu với gói cước dữ liệu nhỏ và tăng lên gói cước dữ liệu 
trung bình hoặc lớn hơn sau khi có thời gian xác định lượng 
dữ liệu mình thực sự dùng. Việc tăng gói cước dữ liệu luôn dễ dàng hơn là chuyển từ gói cước 
dung lượng lớn sang gói cước dữ liệu nhỏ hơn.

Một lượng dữ liệu lớn 
cho phép quý vị sử 
dụng mạng internet 

nhiều hơn

Chọn gói cước dữ liệu nhỏ 
nếu không sử dụng mạng 

internet nhiều 


