
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข 

1. บริกำรโทรศัพท์ทำงไกลระหว่ำงประเทศผ่ำนรหัส 006 ให้บริกำรโดย บริษทัทรมููฟ เอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด (“ทียู
ซ”ี) (รวมเรียกว่ำ “บริษัท”)  

2. ผู้ใช้บริกำรจะได้รับค่ำโทรในอัตรำพิเศษนำทีละ 2.50 บำทส ำหรับกำรโทรทำงไกลระหว่ำงประเทศไปยังเลขหมำยภำยในประเทศ 
สหรัฐอเมรกิำ, แคนำดำ, จีน, สิงคโปร์, ฮ่องกง, มำเลเซีย, ฮำวำย ตำมเงื่อนไขดังนี ้ 

2.1 รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนีม้ผีล 21 เม.ษ.2566 – 30 มิ.ย.2566 หรือจนกว่ำจะมีกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงจำกบริษทัเป็นอย่ำงอื่น  

2.2 คิดค่ำใช้บรกิำรขั้นต ่ำ 1 นำที นำทีตอ่ ๆ ไปจะแบ่งเป็นหน่วยๆ ละ 6 วินำท ีจ ำนวน 10 หน่วย เศษของหน่วย คิดเปน็ 1 หน่วย  

2.3 อัตรำค่ำบรกิำรนี้ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  

3. ผู้ใช้บริกำรโทรศพัทพ์ื้นฐำนพลสัของทรู, โทรศพัท์เคลือ่นที่ของทรูมูฟ เอช ทั้งในระบบบัตรเตมิเงินและระบบรำยเดือน ซึ่งขอเปิด
ใช้ บริกำรโทรศพัทท์ำงไกลระหว่ำงประเทศแล้ว สำมำรถเข้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ได้ทันทีโดย ไมต่้องสมัคร  

4. รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ใช้ได้เฉพำะบริกำรด้ำนเสียงเท่ำนั้น ไม่รวมกำรใช้บรกิำรรบัส่งข้อควำมระหว่ำงประเทศ (SMS) ค่ำใช ้
บริกำรโทรศัพท์ข้ำมแดนระหว่ำงประเทศ (International Roaming) และบริกำรเสริมอื่นๆ  

5. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกรำยกำรสง่เสริมกำรขำยนี้ได้ หำกมกีำรน ำบรกิำรนี้ไปใช้ในทำงที่ผิด
กฎหมำย หรือไม่ด ำเนินกำรตำมเงือ่นไขที่ระบุนี ้ 

6. บริษัท ขอสงวนสทิธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรอืยกเลิกขอ้ก ำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หำกมีข้อก ำหนด 
ค ำสั่ง หรือนโยบำยของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้มกีำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเง่ือนไขของบรกิำรนี ้หรือ 
ค ำสั่งดังกล่ำวเป็นกำรเพิ่มภำระในกำรด ำเนินกำรของบรษิัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terms and conditions 

 

1. International Direct Dialing service via 006 prefix is provided by True Move H Universal Communication 
Company Limited (“TUC”) (referred to herein as “Company”)  

2. This promotion call rate of 2.50 Baht/min. is applied for international call to Unites States of America, 
Canada, China, Singapore, Hong Kong, Malaysia and Hawaii under the following conditions.  

2.1 This promotion is proposed until 21 APR 2023 – 30 JUN 2023 oAPr until any change shall be notified by 
the COMPANY.  

2.2 Call rate shall be minimum charged for the first minute. The following minutes shall be divided into 10 
units of minute, each has 6 seconds. Fragment of a unit shall be charged at one unit.  

2.3 Call rate is exclusive of 7% VAT  

3. True fixed line plus, TrueMove H Pre Pay and Post Pay customers who have already applied for international 
call can automatically join this promotion.  

4. This promotion is proposed for voice service only, international SMS, international roaming call, and value-
added service shall be excluded from the promotion.  

5. COMPANY reserves the right 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.  

6. COMPANY reserves 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 COMPANY to 
amend, alter, suspend, or cancel any term and condition hereof, or such the order increases the burden to 
COMPANY's operation. COMPANY reserves its rights to cancel its service, alter any type of service, or amend 
any condition or call rate as it deems appropriate by 30 days written notice in advance. 


