
ข้อก ำหนดและเง่ือนไข รำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
แพก็เกจเสริมโทรไป 10 ปลายทางผ่านรหสั 00600 ส าหรบัทวัริสต์ซิม 

 
1. บรกิารโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหสั 00600 ใหบ้รกิารโดย บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ 
จาํกดั (เรยีกว่า “บรษิทั”) 
2. รายการสง่เสรมิการขายนี้สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ทรมูฟู เอช ของบรษิทั แบบเตมิเงนิสาํหรบัไทยแลนด์
ทวัรร์สิซมิ ทีจ่ดทะเบยีนในนามบุคคลธรรมดา (เรยีกว่า“ผูใ้ชบ้รกิาร”) 
3. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งลงทะเบยีนสมคัรเขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการขายนี้ โดยสามารถลงทะเบยีนไดต้ัง้แต่วนัที ่20 
พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไปจนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2566 หรอืจนกว่าจะมกีารแจง้เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น ผูใ้ชบ้รกิาร
จะสามารถใชบ้รกิารได ้หลงัจากไดร้บัขอ้ความ (SMS) ยนืยนัการสมคัรใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้เท่านัน้ 
4. อตัราค่าใชบ้รกิารโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหสั 00600 สาํหรบัรายการสง่เสรมิการขายนี้ ไดแ้ก่  
แพก็เกจโทรไป 10 ปลายทาง เกาหลใีต ้แคนาดา จนี นอรเ์วย ์บงักลาเทศ มาเลเซยี อเมรกิา ออสเตรเลยี อนิเดยี และ
ฮ่องกง โดยสามารถใชง้านโทรได ้120 นาท ี15 วนั ราคา 100 บาท 

ปลายทาง ราคา 
แพก็เกจ 
(บาท) 

จ านวน
นาที 
(นาที) 

อายุ 
การใช้งาน 

(วนั) 

วิธีการสมคัร  
(ระบบเติมเงิน) 

วิธีตรวจสอบ  
(ระบบเติมเงิน) 

วิธีการยกเลิก 

เกาหลใีต ้แคนาดา จนี  
นอรเ์วย ์บงักลาเทศ มาเลเซยี  

อเมรกิา ออสเตรเลยี อนิเดยี และฮอ่งกง 

100  120  15 
วนั 

*606*126# *510*126# ระบบยกเลกิ
อตัโนมตั ิ

เมือ่ครบ 15 วนั 

 
4.1 กรณีใชง้านเกนิจากแพก็เกจบรกิารเสรมิทีซ่ือ้ไว ้บรษิทัจะคดิค่าบรกิารสว่นเกนิในอตัราค่าบรกิารระหว่างประเทศ
ตามทีบ่รษิทัประกาศ (Mass Rate) มาคดิคาํนวณ (ซึง่ไม่ใช่อตัราพเิศษขา้งตน้) สามารถตรวจสอบค่าบรกิารไดท้ี ่
https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600 
4.2 ผูใ้ชบ้รกิารทีโ่ทรต่างประเทศไปยงัประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศทีร่ะบใุนแพก็เกจ บรษิทัจะคดิค่าบรกิาร
ระหว่างประเทศตามอตัราทีบ่รษิทัประกาศกาํหนด (Mass Rate) สามารถตรวจสอบค่าบรกิารไดท้ี ่
https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600   
4.3 แพก็เกจโทรไป 10 ปลายทาง เกาหลใีต ้แคนาดา จนี นอรเ์วย ์บงักลาเทศ มาเลเซยี อเมรกิา ออสเตรเลยี อนิเดยี 
และฮ่องกง มอีายุการใชง้าน 15 วนั หรอืหากมกีารใชง้านจนครบตามจาํนวนทีร่ะบุในแพก็เกจแลว้ ระบบจะไม่ต่ออายุ
การใชง้านให ้หากตอ้งการใชบ้รกิารต่อผูใ้ชบ้รกิารตอ้งกดสมคัรแพก็เกจบรกิารเสรมิใหม่อกีครัง้ 
4.4 อตัราค่าบรกิารตามทีร่ะบใุนแพก็เกจนี้ จะไม่สามารถสะสมยอดไปใชง้านรอบถดัไปได ้ 
4.5 คดิค่าใชบ้รกิารขัน้ตํ่า 1 นาท ีเศษของนาทคีดิเป็นหนึ่งนาท ี
4.6 อตัราค่าบรกิารนี้ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 
5. รายการสง่เสรมิการขายนี้ใชไ้ดเ้ฉพาะบรกิารดา้นเสยีงเท่านัน้ ไม่รวมการใชบ้รกิารรบัสง่ขอ้ความระหว่างประเทศ 
(SMS) ค่าใชบ้รกิารโทรศพัทข์า้มแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบรกิารเสรมิอื่นๆ  
6. บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะระงบั เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายนี้ได ้หากผูใ้ชบ้รกิารกระทาํการอนัเป็นการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ บรษิทั มสีทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิารตามสญัญาไดท้นัท ี

6.1 กระทาํการฝ่าฝืนขอ้หา้มในสญัญา: หากผูใ้ชบ้รกิารกระทาํผดิวตัถุประสงคแ์ห่งสญัญา ใหถ้อืเป็นการฝ่า
ฝืนขอ้หา้มในสญัญา “วตัถุประสงคแ์หง่สญัญา”: ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้ง  

(ก.)  ใชบ้รกิารตามรายการสง่เสรมิการขายนี้เพื่อการสือ่สารเฉพาะตนโดยมเีจตนาสจุรติตามวธิกีารใช ้บรกิาร
เยีย่งปกตปิระเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ไปทีจ่ะพงึกระทาํเท่านัน้ มใิช่เพื่อประโยชน์ หรอืสิง่อื่นใดทีอ่าจถอืเอาประโยชน์
ได ้และจะไม่นําบรกิารไปใชใ้นเชงิพาณิชยห์รอืใหบ้รกิารต่อ 



(ข.)  ไม่ใช ้ไม่นําบรกิารมาใช ้ไม่ดดัแปลง หรอืไม่กระทาํการใดๆ ในเทคโนโลยหีรอืระบบหรอืสิง่อื่นใดเพื่อ
เชื่อมต่อหรอืเกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารดงักล่าว รวมทัง้ไม่กระทาํการ อนัมลีกัษณะหรอืคาดหมายไดห้รอื เชื่อไดว้่าจะ
ก่อใหเ้กดิการผดิศลีธรรมหรอืเกดิความเสยีหายหรอืเกดิความไมเ่ป็นธรรมต่อบรษิทั หรอืบุคคลอืน่ใด ทัง้ในทางตรงและ
ทางออ้ม หรอืไมท่าํการรบกวน หรอืก่อความไม่สะดวก หรอืเป็นอนัตรายต่อเครอืขา่ย หรอืทาํใหป้ระสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของเครอืขา่ยหรอืสว่นใด ๆ ของเครอืขา่ย เกดิความขดัขอ้งไม่เป็นไปตามปกต ิ 

(ค.) ผูใ้ชบ้รกิารจะโอนสทิธกิารใชบ้รกิารตามสญัญานี้ใหแ้ก่บุคคลอื่นมไิด ้เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจาก
บรษิทั 

8.2 กระทาํการทีม่เีหตุผลอนัเชื่อไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารทจุรติหรอืมกีารปลอมแปลงเอกสารในการสมคัรใชห้รอืรบั
ขอ้เสนอของบรกิารหรอืมพีฤตกิรรมฉ้อฉลในการใชบ้รกิารหรอืนําบรกิารไปใชโ้ดยผดิกฎหมาย  
7. บรษิทั มสีทิธทิีจ่ะแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงบั หรอืยกเลกิขอ้กาํหนดนี้ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมี
ขอ้กาํหนด คาํสัง่ หรอืนโยบายของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดใหม้กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงบั หรอืยกเลกิ
เงื่อนไขของบรกิารนี้ หรอืคาํสัง่ดงักล่าวเป็นการเพิม่ภาระในการดาํเนินการของบรษิทั  
8. สทิธใิด ๆ ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการสง่เสรมิการขายนี้ ไม่สามารถแลก คนื หรอืเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืของอื่นใดได ้
รวมตลอดทัง้ไม่สามารถโอนไปใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลอื่นใดไดด้ว้ย 
9. บรษิทัมสีทิธใินการนําเสนอบรกิารหรอืพจิารณาใหส้ทิธปิระโยชน์แกผู่ใ้ชบ้รกิารในภายหลงัไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ หากผูใ้ชบ้รกิารไดร้บับรกิารหรอืสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวแลว้ ถอืว่าผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบเงื่อนไขการใชง้าน
และตกลงผกูพนัตามเงื่อนไขทีก่าํหนดนัน้ 
10. ก่อนสมคัรใจใชร้ายการสง่เสรมิการขายรายการนี้ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600  หรอื โทร 1242 หรอื สอบถาม
พนกังานขาย และบรษิทั มสีทิธใินการยกเลกิบรกิาร แกไ้ขรปูแบบการใหบ้รกิาร ปรบัเปลีย่นเงือ่นไข หรอือตัรา
ค่าบรกิารตามทีบ่รษิทัจะเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 30 วนั   
11. การใหค้วามยนิยอมและคาํรบัรองของผูใ้ชบ้รกิาร 

ผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบว่ายนิยอมใหผู้ใ้หบ้รกิาร เกบ็รวบรวม ประมวลผล ใช ้สง่หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคล และ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อประโยชน์ในการใหบ้รกิาร หรอืเพื่อปรบัปรุงการใหบ้รกิาร และเพื่อปฏบิตัิ
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืเพื่อวตัถุประสงคก์ารวจิยัตลาดและการจดักจิกรรม
สง่เสรมิการขาย หรอืเพื่อวเิคราะหแ์ละนําเสนอบรกิารหรอืผลติภณัฑใ์ด ๆ ของผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืบุคคลทีเ่ป็นผู้
จาํหน่าย เป็นตวัแทน หรอืมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืของพนัธมติรทางธุรกจิของผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอื 
บรษิทัในกลุ่มทร ูหรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดทีไ่มต่อ้งหา้มตามกฎหมาย หรอืเพื่อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบที่
ใชบ้งัคบัใชก้บัผูใ้หบ้รกิารทัง้ขณะนี้และในภายภาคหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารสามารถสง่ โอน และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูขา้งตน้
ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มของผูใ้หบ้รกิาร พนัธมติรทางธุรกจิ ผูป้ระมวลผลขอ้มลู หรอืหน่วยงาน/องคก์ร/นิตบิุคคลหรอืบุคคล
ใดๆ ทีม่สีญัญา ขอ้ตกลง หรอืนิตสิมัพนัธ ์กบัผูใ้หบ้รกิารหรอืมคีวามสมัพนัธด์ว้ยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 



Terms and Conditions 
IDD 00600 International Calling Package  

Top 10 destinations for THAILAND TOURIST SIM 

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 who use Thailand tourist SIM cards registered 
under individual (“the Customer”). 

3. The service is available from 20 May 2022 until 31 March 2023 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: 00600 International 

Calling Package 120 mins 15 days to Top 10 destinations including Australia, Bangladesh, Canada, 

China, Hong Kong, India, Malaysia, Norway, South Korea, and the USA 

Destinations Package 
Price 
(Baht) 

Minute Validity 
(Days) 

Subscription 
Code  

(Prepaid) 

Check Balance  
(Prepaid) 

Cancel 
Code 

Australia, Bangladesh, Canada,  
China, Hong Kong, India,  

Malaysia, Norway, South Korea, and the 
USA 

100  120  15 
Days 

*606*126# *510*126# Automatic 
Cancellation 

4.1 In the event, the Customer use up the above-purchased value, the COMPANY will charge for an 

additional usage minute 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   

4.2 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   

4.3 Term of the package is 15 days. The package will not be automatically renewed until customers sign up 

to apply for the package. 

4.4 In case the customer uses the topping package for any less than the package price, the customer shall 

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

4.5 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 

4.6  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, or value-added service. 

6. The COMPANY has the right to suspend, change, cancel, terminate or stop providing service 

without prior notice, if there is any illegal use or failure to comply with any term and condition 

specified under this promotion and the Customer acts as the one following; 

a) Violation of prohibition in the contract: If the Customer violates the purpose of the contract, 
it means that the Customer violates the prohibition in the contract “Purpose of Contract”: 
The Customer must follow 

1) Using the promotion or package for own individual communication with good faith 
according to the regular tradition for natural person only, not using the service in 
purpose of commercial purpose or related to commercial purpose. 
 

2) Not adjust or develop technology/network/system by using third party service or 
equipment for the purpose of connecting the providing network. Including both 
direct and indirect acts that may lead to immorality or corruption or injustice to the 
COMPANY or any other persons. Moreover, the Customer must not damage or 
disturb network that can cause inefficient network or any part that affects the 
COMPANY service ability. 

3) The Customer may not assign the right to use the service under this contract to 
other persons unless with the consent of the COMPANY. 

b) Any acts that have reason to believe that the the Customer fraud, using forgery documents for 

application apply and using service, or fraudulent behavior use illegally. 

7.The COMPANY has the right 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. Other privileges or rights that are not stated in this term & conditions cannot redeem, change, or return in 
cash or other privileges, and also cannot transfer to third person/party. 

9. The COMPANY has the right to offer services or consider giving benefits to the Customer at a later date 

without prior notice. It is deemed that the Customer acknowledges the terms of use and agrees to be bound 

by the specified conditions. 

 



10. Before obtaining this promotion, Customers 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 terms & conditions or service fees as the Company deems appropriate will be announced via suitable 

communication tools at least 30 days in advance. 

11. Consent and Acknowledge of the Subscriber 

The Customer acknowledges the consent to service providers to collect, process, use, transmit or 

transfer personal data, and disclose personal information for the benefit of the service or to improve the 

service and to comply with laws related to the protection of personal information or for the purposes of 

market research and conducting promotional activities. Or to analyze and present any of the service 

providers or products. And/or a person who is a dealer, an agent, or is related to a service provider and / or 

business partners of service providers and / or companies in the True group or for any other purpose which 

is not prohibited by law or to comply with any laws or regulations applicable to service providers now and in 

the future the service provider can send, transfer and / or disclose the above information to companies within 

the service providers group. Business partners, data processors or agency / organization / juristic person or 

any person with contract, agreement or legal relations with service providers or have relationships both in the 

country and abroad. 

 


