1. บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 006 ให้บริการโดย บริษทั ทรูมูฟ เอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (“ทียซู ี”)
(รวมเรียกว่า “บริษทั ”)
2. ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั ค่าโทรในอัตราพิเศษนาทีละ 2.50 บาทสําหรับการโทรทางไกลระหว่างประเทศไปยังเลขหมายภายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, จีน, สิงคโปร์, ฮ่องกง, มาเลเซีย, ฮาวาย และอลาสก้า ตามเงื่อนไขดังนี้
2.1 รายการส่งเสริมการขายนี้มผี ล 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษทั เป็ นอย่างอื่น
2.2 คิดค่าใช้บริการขัน้ ตํ่า 1 นาที นาทีต่อ ๆ ไปจะแบ่งเป็ นหน่วยๆ ละ 6 วินาที จํานวน 10 หน่วย เศษของหน่วย คิดเป็ น 1 หน่วย
2.3 อัตราค่าบริการนี้ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
3. ผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์พนื้ ฐานพลัสของทรู, โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ เอช ทัง้ ในระบบบัตรเติมเงินและระบบรายเดือน ซึ่งขอเปิ ดใช้
บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศแล้ว สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ทนั ทีโดย ไม่ตอ้ งสมัคร
4. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะบริการด้านเสียงเท่านัน้ ไม่รวมการใช้ บริการรับส่งข้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช้
บริการโทรศัพท์ขา้ มแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบริการเสริมอื่นๆ
5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม All Together Bonus และลูกค้าองค์กรที่ได้รบั รายการส่งเสริมการขาย High
Volume Discount ไม่สามารถใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิท่จี ะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หากมีการนําบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผดิ กฎหมาย
หรือไม่ดําเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุนี้
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิท่จี ะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก ข้อกําหนดนี้ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีขอ้ กําหนด
คําสัง่ หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกําหนดให้มกี ารแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือ
คําสังดั
่ งกล่าวเป็ นการเพิม่ ภาระในการดําเนินการของบริษทั
8. ก่อนสมัครใจใช้รายการส่งเสริมการขายรายการนี้ ผูใ้ ช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมหรือตรวจสอบอัตราค่าโทรไปยังประเทศอื่นๆ
ได้ท่ี www.true006.com หรือลูกค้าทรูมูฟ เอช โทร. 1242

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, Hawaii and Alaska under the following conditions.
2.1 This promotion is proposed until 1 Jan 2021 – 30 June 2021 or 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 proposed for voice service only, international SMS, international roaming call and value added service
shall be excluded from the promotion.
5. This promotion can not be used with All Together Bonus and corporate customers who obtain high volume discount
promotion from COMPANY can not join this promotion.
6. 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.
7. 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.
COMPANY reserves its rights to cancel its service, alter any type of service, amend any condition or call rate as it deems
appropriate by 30 days written notice in advance.

