
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข 

 

1. บริกำรโทรศัพท์ทำงไกลระหว่ำงประเทศผ่ำนรหัส 00600 ให้บริกำรโดย บริษัท ทรมูฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกัด (เรียกว่ำ 
“บริษทั”)  

2. ผู้ใช้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช (เรียกว่ำ“ผู้ใชบ้ริกำร”) จะได้รับค่ำโทรในอตัรำพิเศษเริ่มต้นนำทีละ 1 บำทส ำหรบักำรโทร ทำงไกล
ระหว่ำงประเทศ  

2.1 รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้เริ่มตั้งแต่ วนัที ่1 มกรำคม 2566 ถงึ วันที ่31 มีนำคม 2566 หรือจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงจำก บรษิัท  

2.2 คิดค่ำใช้บรกิำรขั้นต ่ำ 1 นำที เศษนำทีคิดเปน็ 1 นำทตีำมอตัรำของแต่ละประเทศปลำยทำงก ำหนด  

2.3 อัตรำค่ำบรกิำรนี้ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  

2.4 ผู้ใช้บรกิำรทรมููฟ เอช แบบเตมิเงิน สำมำรถใช้บรกิำรโทรทำงไกลต่ำงประเทศผ่ำนรหัส 00600 ได้โดยไม่ต้องสมัครบริกำร  

3. ระบบเติมเงิน : - ผู้ใช้บริกำร ทรูมฟู เอช ทัวร์ริสซมิ และ ซิมเพือ่นบ้ำน สำมำรถใช้ 00600 ได้ 230 ปลำยทำง  

- ผู้ใช้บรกิำร ทรูมฟู เอช ระบบเตมิเงินทั่วไปสำมำรถใช้บรกิำร 00600 ได้จ ำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ พม่ำ กมัพชูำ ลำว อินเดีย เท่ำนัน้  

4. ระบบรำยเดือน : - ผู้ใช้บรกิำร ทรมููฟ เอช ระบบรำยเดือนสำมำรถใช้ 00600 ได้ 230 ปลำยทำง  

5. รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนีม้ีผลถึง 31 มีนำคม 2566 หรือจนกวำ่จะมีกำรแจ้งเปลี่ยนแปลง  

6. ผู้ใช้บริกำร โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมฟู เอช ทั้งในระบบบัตรเตมิเงินและระบบรำยเดือน ซึ่งขอเปิดใช้บริกำรโทรศัพท์ทำงไกล ระหว่ำง
ประเทศแล้ว สำมำรถเข้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ได้ทันทีโดยไม่ตอ้งสมัครใหม่  

7. รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ใช้ได้เฉพำะบริกำรด้ำนเสียงเท่ำนั้น ไม่รวมกำรใช้บรกิำรรบัส่งข้อควำมระหว่ำงประเทศ (SMS) ค่ำใช ้บริกำร
โทรศัพท์ข้ำมแดนระหว่ำงประเทศ (International Roaming) และบรกิำรเสริมอืน่ๆ  

8. บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ได้ หำกมกีำรน ำบริกำรนี้ไปใช้ในทำงทีผ่ิดกฎหมำยหรอืไม่ 
ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขที่ระบุนี ้ 

9. บริษัท มีสทิธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรอืยกเลิกขอ้ก ำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหนำ้ หำกมีข้อก ำหนด ค ำส่ัง หรือ นโยบำย
ของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องก ำหนดใหม้ีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบรกิำรนี ้หรอืค ำส่ัง ดังกล่ำวเป็นกำรเพิ่ม
ภำระในกำรด ำเนินกำรของบริษทั  

10. ก่อนสมัครใจใช้รำยกำรส่งเสริมกำรขำยรำยกำรนี ้ผู้ใชบ้ริกำรสำมำรถตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติมหรอืตรวจสอบอตัรำค่ำโทรไปยัง ประเทศ
ต่ำงๆได้ที่ https://www.true.th/truemoveh/site/international_service/international_call/00600 หรือลูกค้ำทรมููฟ เอช โทร. 1242  

 

 



Terms and conditions 

 

1. International Direct Dialing service via 00600 prefix is provided by True Move H Universal Communication Company 
Limited (“TUC”) (referred to herein as “Company”)  

2. This promotion for Truemove H customer customer (referred to herein as “Customer”) and The customer can enjoy 1 
Bath per a minute for international calls. 

2.1 This promotion is proposed between 1 January 2023 until 31 Mar 2023, any change shall be notified by the 
COMPANY.  

2.2 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  

2.3 Call rate is exclusive of 7% VAT  

3. For the customers in Prepaid mobile phone : - TrueMove H Tourist SIM and Neighbor SIM can use 00600 to 230 
destinations. - TrueMove H prepaid customers can use the service 00600 in 4 countries, Myanmar, Cambodia, Laos, 
India only.  

4. For the customer in Postpaid mobile phone : - TrueMove H postpaid customer can use 00600 to 230 destinations.  

5. This Promotion has effective until 31 Mar 2023 or any change shall be notified by the COMPANY.  

6. All TrueMove H customer who have already applied for international call can automatically join this promotion.  

7. This promotion proposed for voice service only’ not including international SMS, international roaming call and value 
added service.  

8. COMPANY reserves the rights 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.  

9. COMPANY reserves the rights to amend, alter, suspend or cancel the promotion without any prior notice if any 
regulation, order or policy stipulated by relevant governmental authority is issued, causing COMPANY to amend, alter, 
suspend, or cancel any term and condition hereof, or such the order increases burden to COMPANY's operation.  

10. Before obtaining this promotion, Customers shall find out more details or check for the international call rates of 
other countries at: a. https://www.true.th/truemoveh/site//international_service/international_call/00600?ln=en or b. True 
Call Center care 1242 

https://www.true.th/truemoveh/site/international_service/international_call/00600?ln=en

