
ข้อก ำหนดและเง่ือนไข รำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
แพก็เกจเสริมโทรไปพม่า กมัพชูา ผา่นรหสั 00600 10นาที ฟรี 10นาที 

 
1. บรกิารโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหสั 00600 ใหบ้รกิารโดย บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ 
จาํกดั (เรยีกว่า “บรษิทั”)  
2. รายการสง่เสรมิการขายนี้สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ทรมูฟู เอช ของบรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอม
มวินิเคชัน่ จาํกดั แบบเตมิเงนิ ทีจ่ดทะเบยีนในนามบุคคลธรรมดา (เรยีกว่า“ผูใ้ชบ้รกิาร”) 
3. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งลงทะเบยีนสมคัรเขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการขายนี้ ตัง้แต่วนัที ่13 เมษายน 2565 เป็นตน้ไปจนถงึ
วนัที ่15 เมษายน 2565 เวลา 23.59. น หรอืจนกว่าจะมกีารแจง้เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น และจะสามารถใชบ้รกิารได ้
หลงัจากไดร้บัขอ้ความ (SMS) ยนืยนัการสมคัรใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้เท่านัน้ 
4. อตัราค่าใชบ้รกิารโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหสั 00600 สาํหรบัรายการสง่เสรมิการขายนี้ ไดแ้ก่  
 

ประเทศ 
ราคา 

แพก็เกจ 
(บาท) 

อตัรา 
ค่าโทร/นาที 

อายุ 
การใช้งาน 

(วนั) 

วิธีการสมคัร  
(ระบบเติมเงิน) 

วิธีตรวจสอบ  
(ระบบเติมเงิน) 

วิธีการยกเลิก 

พมา่ 
 

ฟร ี

MPT 3 บาท/นาท ี
เครอืขา่ยอื่น 4 บาท/นาท ี 

 ตัง้แต่วนัที ่13 
เมษายน 2565 - 

วนัที ่15 
เมษายน 2565 
เวลา 23.59 น 

*606*125# *510*125# 
ระบบยกเลกิอตัโนมตัเิมือ่
ถงึวนัที ่15 เมษายน 2565 

เวลา 23:59:59 น. กมัพชูา 3 บาท/นาท.ี 

 
 
 
4.1 อตัราค่าใชบ้รกิาร 
4.1.1 ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสทิธใิชบ้รกิารโทรทางไกลต่างประเทศไปพม่าผ่านรหสั 00600 สาํหรบัการโทรเลขหมาย
ปลายทางเครอืขา่ย MTP ในอตัรา 3 บาทต่อนาท ีและสาํหรบัการโทรเลขหมายปลายทางเครอืขา่ยอื่นในอตัรา 4 บาท
ต่อนาท ี
4.1.2 ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสทิธใิชบ้รกิารโทรทางไกลต่างประเทศไปกมัพชูาผ่านรหสั 00600 สาํหรบัการโทรเลขหมาย
ปลายทางทุกเครอืขา่ยในอตัรา 3 บาทต่อนาท ี
4.1.3 สทิธโิทรฟรตีามรายการสง่เสรมิการขายนี้ เมื่อผูใ้ชบ้รกิารโทรครบ 10 นาทแีลว้ ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสทิธิโ์ทรฟรี
นานสงูสดุ 10 นาท ีในนาททีี ่11 - 20 และนาททีี ่21 เป็นตน้ไป บรษิทัฯ จะคดิค่าบรกิารสว่นเกนิในอตัราค่าบรกิาร
ระหว่างประเทศตามทีบ่รษิทัฯ ประกาศ (Mass Rate) มาคดิคาํนวณ (ซึง่ไม่ใช่อตัราพเิศษขา้งตน้) สามารถตรวจสอบ
ค่าบรกิารไดท้ี ่https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600 
4.1.4 สทิธโิทรฟรตีามรายการสง่เสรมิการขายนี้ มรีะยะเวลาการใชง้านตัง้แต่วนัที ่13 เมษายน 2565 ไปจนถงึวนัที ่15 
เมษายน 2565 เวลา 23.59. น 
 
4.1.5 ผูใ้ชบ้รกิารทีโ่ทรทางไกลต่างประเทศไปยงัประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศทีร่ะบใุนแพก็เกจเสรมิ บรษิทัฯ จะ
คดิค่าบรกิารระหว่างประเทศตามอตัราทีบ่รษิทัฯ ประกาศกาํหนด (Mass Rate) สามารถตรวจสอบค่าบรกิารไดท้ี ่
https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600 

https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600


 

4.2 แพก็เกจเสรมิ มรีะยะเวลาการใชง้านตัง้แต่วนัที ่13 เมษายน 2565 ไปจนถงึวนัที ่15 เมษายน 2565 เวลา 23.59. 

นระบบจะไม่ต่ออายุการใชง้านใหอ้ย่างอตัโนมตั ิ

 

4.3 สทิธโิทรฟรตีามรายการสง่เสรมิการขายน้ี ไม่สามารถสะสม หรอืทบสทิธิก์ารใชง้านไปใชใ้นการโทรครัง้ถดัไปได ้ 

4.4 คดิค่าใชบ้รกิารขัน้ตํ่า 1 นาท ีเศษของนาทคีดิเป็นหนึ่งนาท ี

4.5 อตัราค่าบรกิารนี้ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

5. รายการสง่เสรมิการขายนี้ใชไ้ดเ้ฉพาะบรกิารดา้นเสยีงเท่านัน้ ไม่รวมการใชบ้รกิารรบัสง่ขอ้ความระหว่างประเทศ 

(SMS) ค่าใชบ้รกิารโทรศพัทข์า้มแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบรกิารเสรมิอื่นๆ  

6. บรษิทัฯ มสีทิธทิีจ่ะระงบั เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายนี้ได ้หากผูใ้ชบ้รกิารมกีารนําบรกิารนี้ไป

ใชใ้นทางทีผ่ดิกฎหมายหรอืไม่ดาํเนินการตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ กาํหนด  

7. บรษิทัฯ มสีทิธแิกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงบั หรอืยกเลกิขอ้กาํหนดนี้ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมี

ขอ้กาํหนด คาํสัง่ หรอืนโยบายของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดใหม้กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงบั หรอืยกเลกิ

เงื่อนไขของบรกิารนี้ หรอืคาํสัง่ดงักล่าวเป็นการเพิม่ภาระในการดาํเนินการของบรษิทัฯ  

8. ก่อนสมคัรใจใชร้ายการสง่เสรมิการขายนี้ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิได้ที ่

https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600  หรอื โทร 1242 หรอื สอบถาม

พนกังานขาย และบรษิทัฯ มสีทิธใินการยกเลกิบรกิาร แกไ้ขรปูแบบการใหบ้รกิาร ปรบัเปลีย่นเงื่อนไข หรอือตัรา

ค่าบรกิารตามทีบ่รษิทัฯ จะเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 30 วนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terms and Conditions 
IDD 00600 Myanmar Cambodia call 10Mins Free 10 mins 

1. International Direct Dialing service via 00600 prefixes is provided by True Move H Universal 

Communication Company Limited (referred to herein as (“the COMPANY”). 

2. This promotion is for TrueMove-H prepaid subscribers registered under individual (“the Customer”). 
3. The service is available from 13 Apr 2022 until 15 Apr 2022 or until further notice from the 

COMPANY and the validity of the package will start once the Customer receives SMS confirmation. 
4. Call rate for this package for international calls via 00600 prefixes are as follows:  

4.1 The service rate; 

4.1.1 The Customer calls to Myanmar MPT via 00600 prefixes at 3 baht/minute. Myanmar's other 

networks are 4 baht/minute. While calling for 10 minutes, you can get 11-20 minutes of free calls in 

the same call. 

4.1.2 The Customer calls to Cambodia via 00600 prefixes at 3 baht/minute.. While calling for 10 

minutes, you can get 11-20 minutes of free calls in the same call. 

4.1.3 IDD Topping package, call Myanmar and Cambodia via code 00600. Call 10 minutes the 

Customer will get a free utmost 10 minutes. From the 11th - 20th minute and the 21st minute 

onwards, the COMPANY will charge for additional usage minutes based on the COMPANY’s mass 

rate (which is not the above special rate). For more detail 

https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600. 

4.1.4 The privilege of free calls under this promotion is valid for use from April 13, 2022, to April 15, 

2022, at 11:59 PM.  

4.1.5 Any international call other than the country of the topping package will be charged based on 

the Mass Rate. For more detail 

https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600. 

 

 

 

https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600
https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600


Country 
Price 
(Baht) 

Rate/Minute 
Validity 
(Day) 

USSD 
Register 

USSD 
Check 
Bundle 

USSD 
Cancle 

Myanmar 
 

Free 

MPT 3 B/min 
Other networks 4 B/min.  

From April 13, 
2022 - April 
15, 2022 at 
11:59 p.m. 

*606*125# *510*125# 
Automatic cancellation 
15 April 2565 23:59:59. 

Cambodia 3 B/min. 

 

4.2 This package is valid from April 13, 2022, to April 15, 2022, at 11:59 PM and will not be automatically 

renewed until the Customer press signing up for applying to the package. 

4.3 If the Customer uses the topping package in any month less than the package price, the Customer shall 

not be allowed to carry the balance to accumulate for the next call. 

4.4 Call rate shall be minimum charged for 1 minute. The fragment of a minute shall be charged at one 

minute according to the rate of each destination country.  

4.5 Package and call rate is exclusive of 7% VAT.  

5. This promotion is proposed for voice service only. It does not include international SMS, international 

roaming call, and value-added service. 

6. The COMPANY has the right to suspend, change or cancel this promotion if there is any illegal use or 

failure to comply with any term and condition specified under this promotion. 

7. The COMPANY has the rights to amend, alter, suspend or cancel the promotion without any prior notice if 

any regulation, order, or policy stipulated by a relevant governmental authority is issued, causing the 

COMPANY to amend, alter, suspend, or cancel any term and condition hereof, or such the order increases 

the burden to the COMPANY's operation. 

8. Before obtaining this promotion, the Customer shall find out more details or check for the international call 

rates of other countries at: https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600 or 

True Call Center care 1242 and the COMPANY has the right to cancel the service, modify the service model, 

modify the conditions ,or service rates as the COMPANY deems appropriate by giving 30 days notice to the 

user in advance. 

 

 



စည််းကမ််းချကမ်ျ ်းနငှ  ်သတမှ်တခ်ျကမ်ျ ်း 

00600 ဖြင ့် ဖြန့်ြာဖြည့် နငှ ့် ကမြဘာဒ ီးယာီး သ    

10ြ နစ့်ြ န့်ီးမ ေါ် + အ ြ   10ြ နစ့်   

1. 00600 ဖြင ့် န  င့်ငတံကာသ   ြ န့်ီးမ ေါ်ဝန့်မ ာင့်ြှုသည့် သည ်TrueMove H Universal Communication 

Co.,Ltd. “ကုမ္ပဏ”ီ၏ဝန့်မ ာင့်ြှုဖြစ့်ြါသည့်။  

2.  ထရ ီးြ ြ့်အ တ့်  ့် ကက ြိုတငင်ငွေဖြည  ်ဆင််းမ်္ကဒ ်ဝယ်ယူပ ီ်း က ုယ်တ ုငသ် ု်းစွေွဲသူမ္  ်းအတွက့်သာဖြစ့်ြါသည့်။ 

3. ဤြရ  ြ  ီးရှင့်ီးသည့် 13 ဧပြ လ ြှ 15 ဧပြ လ 2022 အတွင့်ီးသာအသံ ီးဖြြုန  င့်ြါသည့်။  

4. 00600နှ ြ့်ဖြင ့် န  င့်ငတံကာြ န့်ီးမ ေါ်နှုန့်ီးြ ာီးသည့် မအာက့်ြါအတ  င့်ီးဖြစ့်ြါသည့်။ 

4.1 ဝန့်မ ာင့် ြ ာီး; 

4.1.1 ဖြန့်ြာဖြည့် MPT ကွန့်ယက့်သ   ြ န့်ီးမ ေါ် 3 ဘတ့်/ြ နစ့် နငှ ့် အဖ ာီးကွန့်ယက့်သ   ြ န့်ီးမ ေါ် 

4ဘတ့်/ြ နစ့်က သင ့်ြါြည့်။ ြ န့်ီးမ ေါ်ရာ ြထြ 10ြ နစ့်သည့် ဤမစ ီးနှုန့်ီးအတ  င့်ီးက သင ့်ြည့်ဖြစ့်ပြ ီး 

ထ   မနာက့် 11ြ နစ့် ြ ှ20ြ နစ့်အထ အ ြ  ြ န့်ီးမ ေါ် န  င့်ြါသည့်။ (ဤစ စ မြါင့်ီး 20ြ နစ့်သည့် ြ န့်ီးမ ေါ် ဖ င့်ီး 

1  တည့်ီးတွင့်သာဖြစ့်ရြါြည့်။) 

4.1.2 ကမြဘာဒ ီးယာီး ကွန့်ယက့်တ  င့်ီးသ   ြ န့်ီးမ ေါ် 3ဘတ့်/ြ နစ့်က သင ့်ြါြည့်။ ြ န့်ီးမ ေါ်ရာ ြထြ 10ြ နစ့်သည့် 

ဤမစ ီးနှုန့်ီးအတ  င့်ီးက သင ့်ြည့်ဖြစ့်ပြ ီး ထ   မနာက့် 11ြ နစ့် ြ ှ20ြ နစ့်အထ အ ြ  ြ န့်ီးမ ေါ် န  င့်ြါသည့်။ 

(ဤစ စ မြါင့်ီး 20ြ နစ့်သည့် ြ န့်ီးမ ေါ် ဖ င့်ီး 1  တည့်ီးတွင့်သာဖြစ့်ရြါြည့်။) 

4.1.3 အထက့်ြါသတ့်ြတှ့်ထာီးသည့် ြ နစ့်အထက့်မက ာ့်လွန့်ြါက ကုမ္ပဏြီ ှ

သတ့်ြတှ့်ထာီးသည ့်နှုန့်ီးထာီးအတ  င့်ီးက သင ့်ြါြည့်။ (အမြေါ်ြမှြာ့်ဖြထာီးသည ့် အထ ီးနှုန့်ီးြဟ တ့်ြါ။)   

အမသီးစ တ့်အ  က့်အလက့်အတွက့် 

https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600  

4.1.4 ဤ ံစာီး ွင့် ြရှရှ သည ့်အ ြ  ြ န့်ီးမ ေါ် ြ နစ့်သည့် 13ဧပြ လ 2022 ြ ှ15 ဧပြ လ 2022 ည 

11.59နာရ အထ အသံ ီးဖြြုန  င့်ြါသည့်။  

4.1.5 အဖ ာီးန  င့်ငတံကာ ြ န့်ီးမ ေါ်နှုန့်ီးြ ာီးသည့် ကုမ္ပဏ ီြသှတ့်ြတှ့်ထာီးသည ့် နှုန့်ီးထာီးအတ  င့်ီးက သင ့်ြါြည့်။ 

အမသီးစ တ့်အ  က့်အလက့်အတွက့် 

https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600  

န  င့်င ံ
တန့်ြ  ီး 

(ဘတ့်) 
ြ န့်ီးမ ေါ်နှုန့်ီး 

သက့်တြ့်ီး 

(ရက့်) 
မလ ာက့်ထာီးရန့် စစ့်မ ီးရန့် ြယ့်ြ က့်ရန့် 

ဖြန့်ြာ 

 
အ ြ   

MPT 3 ဘတ့်/ြ နစ့် | 

အဖ ာီးကွန့်ယက့် 

13ဧပြ လ 

2022 ြ ှ15 
*606*125# *510*125# 

15 ဧပြ လ 2022  

ည 11.59နာရ  တွင့် 

https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600
https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600


4ဘတ့်/ြ နစ့် ဧပြ လ 

2022 ည 

11.59နာရ  

အလ  အမလ ာက့်ြယ့်ြ က့်ြည့်။ 

ကမြဘာဒ ီးယာီး 3 ဘတ့်/ြ နစ့် 

4.2 ဤြက့်မက   ့်သည့် 13ဧပြ လ 2022 ြ ှ15 ဧပြ လ 2022 ည 11.59နာရ  

အထ အသံ ီးဖြြုန  င့်ပြ ီး သံ ီးစွ သ ြှြယ့်ြ က့်ဖ င့်ီးြဖြြုြါက အလ  အမလ ာက့်သက့်တြ့်ီးတ  ီးကာ 15 ဧပြ လ 2022 ည 

11.59နာရ  အထ   က့်လက့်သံ ီးစွ န  င့်ြါသည့်။ 

4.3 သံ ီးစွ သ သည့် သတ့်ြတှ့်ထာီးသည့်  ြ န့်ီးမ ေါ်လက့်မ ာင့်ြ နစ့်အာီး သံ ီးြက န့်ြါက မနာက့်အကက ြ့်အတွက့် 

အသံ ီးြဖြြုန  င့်ြါ။  

4.4 ြ န့်ီးမ ေါ်နှုန့်ီးသည့် အနည့်ီး ံ ီး 1ြ နစ့်နှုန့်ီးဖြင ့် စတင့်ကာ ြ န့်ီးမ ေါ်   သည ့်န  င့်င၏ံ 

နှုန့်ီးထာီးအတ  င့်ီးက သင ့်ြါြည့်။\ 

4.5  ြက့်မက   ့်သည့် တန့်ြ  ီးအ ွန့်ြြါမသီးြါ။ 

5.  က်ငက ခ ်သည် န  င့်ငတံကာသ    အသ ဖြင င်ခေါ်ဆ ုဖခင််း) အတွေက်သ  အက  ြို်းဝငသ်ည၊် ၊ န ငုင် ဖခ ်းသ ု   SMS   ု  ဖခင််း၊ 

Roaming သ ု်းဖခင််း၊ အဖခ ်းအ  ုဝနင်ဆ ငမ်္ှုမ္  ်းအ ်း အသ ု်းဖ ြိုဖခင််းအတွေက် မ္ ါဝင ်ါ။  

 

6. အခက်အခွဲဖြစ်ငစဖခင််းတ ု  ဖြစ်ပ ီ်း ကုမ္ပဏမီ္ှ ဤဝနင်ဆ ငမ်္ှုမ္  ်းက ု ငဖ  င််းလွဲဖခင််း၊ ဖ ငဆ်ငဖ်ခင််း၊ ရ ်ဆ ုင််းဖခင််း၊ 

ြ က်သ မ်္်းဖခင််းမ္  ်းက ု လု ်ရမ္ည  ်အငဖခအငနဖြစ်လ လျှင ်ကုမ္ပဏမီ္ှ ဤဝနင်ဆ ငမ်္ှုမ္  ်းက ု ငဖ  င််းလွဲဖခင််း၊ 

ဖ ငဆ်ငဖ်ခင််း၊ ရ ်ဆ ုင််းဖခင််း၊ ြ က်သ မ်္်းဖခင််းမ္  ်းက ု ကက ြိုတငအ်သ င ်းခ က်မ္လ ုဘွဲ ဖ ြိုလု ်န ငုခ်ွေင ရ်ှ သည။် 

 

7. တရ ်းမ္ဝငသ်ည ် နည််းလမ်္်းမ္  ်းနငှ  ်သ ု်းဖခင််း၊ စည််းကမ်္်းခ က်မ္  ်းနငှ  ်ကန  သ်တ်ခ က်မ္  ်းက ု လ ုက်မ္န န ငုဖ်ခင််းရှ လျှင ်

ကုမ္ပဏမီ္ှ ဤဝနင်ဆ ငမ်္ှုမ္  ်းက ု ငဖ  င််းလွဲဖခင််း၊ ဖ ငဆ်ငဖ်ခင််း၊ ရ ်ဆ ုင််းဖခင််းမ္  ်းက ု ကက ြိုတငအ်သ င ်းခ က်မ္လ ုဘွဲ 

ဖ ြိုလု ်န ငုခ်ွေင ရ်ှ သည။် 

 

8.  က်ငက ခ ်က ု မ္ဝယ်ယူမီ္ အခ က်အလက်မ္  ်းက ု   မု္ ငုလ လ န ငုရ်န ်ထရူ်းမ္ြ်ု အ တ်ခ ်ဝနင်ဆ ငမ်္ှုစငတ်  *9090 

သ ု   ငခေါ်ဆ ု ါ (သ ု  ) www.truemove-h.com တွေငင်လ လ  ါ (သ ု  ) ထရူ်းဆ ုငရ်ှ  အငရ င််းက ုယ်စ ်းလှယ်မ္  ်း (သ   )  

https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600 

မလ လာမြီးဖြန့်ီးန  င့်ြါသည့်။ 

 

 

https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600

