
ข้อก ำหนดและเง่ือนไข รำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
“แพก็เกจเสริมโทรไปอินเดีย ผา่นรหสั 00600” 

 
1. บรกิารโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหสั 00600 ใหบ้รกิารโดย บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ 
จาํกดั (เรยีกว่า “บรษิทั”)  
2. รายการสง่เสรมิการขายนี้สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ทรมูฟู เอช แบบเตมิเงนิ ทีจ่ดทะเบยีนในนามบุคคล
ธรรมดา 
3. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งลงทะเบยีนสมคัรเขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการขายนี้ ตัง้แต่วนัที ่15 สงิหาคม 2564 เป็นตน้ไปจนถงึ
วนัที ่31 มนีาคม 2566 หรอืจนกว่าจะมกีารแจง้เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  
4. อตัราค่าใชบ้รกิารโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหสั 00600 สาํหรบัรายการสง่เสรมิการขายนี้ ไดแ้ก่  
 
แพก็เกจโทรประเทศอนิเดยี 00600 

ประเทศ 
ราคา

แพก็เกจ 
(บาท) 

นาที 
อายุการใช้งาน 

(วนั) 
วิธีการสมคัร  

(ระบบเติมเงิน) 
วิธีตรวจสอบ  

(ระบบเติมเงิน) 
วิธีการยกเลิก 

อนิเดยี 100 นาท ี 59 100 30 *606*008# *510*008# 
ระบบยกเลกิอตัโนมตัิ

เมื่อครบ 30 วนั 

อนิเดยี 300 นาท ี 169 300 30 *606*009# *510*009# 
ระบบยกเลกิอตัโนมตัิ

เมื่อครบ 30 วนั 

 

4.1 กรณีใชง้านเกนิจากแพก็เกจบรกิารเสรมิทีซ่ือ้ไว้ บรษิทัฯจะคดิค่าบรกิารสว่นเกนิในอตัราค่าบรกิารระหว่างประเทศ
ตามทีบ่รษิทัฯ ประกาศ (Mass Rate) มาคดิคาํนวณ (ซึง่ไมใ่ช่อตัราพเิศษขา้งตน้) สามารถตรวจสอบค่าบรกิารไดท้ี ่
https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600   
 
4.2 ผูใ้ชบ้รกิารทีโ่ทรต่างประเทศไปยงัประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศทีร่ะบใุนแพก็เกจ บรษิทัฯ จะคดิค่าบรกิาร
ระหว่างประเทศตามอตัราทีบ่รษิทัฯ ประกาศกาํหนด (Mass Rate) สามารถตรวจสอบค่าบรกิารไดท้ี ่
https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600   
 

4.3 แพก็เกจ และจาํนวนค่าโทรไปประเทศอนิเดยีผ่านรหสั 00600 มอีายุการใชง้าน 30 วนั หรอืหากมกีารใชง้านจน

ครบตามจาํนวนทีร่ะบุในแพก็เกจแลว้ ระบบจะไมต่่ออายุการใชง้านใหอ้ย่างอตัโนมตัิ หากตอ้งการใชบ้รกิารต่อ

ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งกดสมคัรแพก็เกจบรกิารเสรมิใหม่อกีครัง้ 

4.4 ผูใ้ชบ้รกิารทีใ่ชบ้รกิารในเดอืนใดไม่ถงึตามทีร่ะบใุนแพก็เกจ จะไม่สามารถสะสมยอดไปใชเ้ดอืนถดัไปได้  

4.5 คดิค่าใชบ้รกิารขัน้ตํ่า 1 นาท ีเศษของนาทคีดิเป็นหนึ่งนาท ี

4.6 อตัราค่าบรกิารนี้ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 

5. รายการสง่เสรมิการขายนี้ใชไ้ดเ้ฉพาะบรกิารดา้นเสยีงเท่านัน้ ไม่รวมการใชบ้รกิารรบัสง่ขอ้ความระหว่างประเทศ 



(SMS) ค่าใชบ้รกิารโทรศพัทข์า้มแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบรกิารเสรมิอื่นๆ  

6. บรษิทัฯ มสีทิธทิีจ่ะระงบั เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายนี้ได ้หากมกีารนําบรกิารนี้ไปใชใ้นทางที่

ผดิกฎหมายหรอืไม่ดาํเนินการตามเงื่อนไขทีร่ะบุนี้  

7. บรษิทั มสีทิธทิีจ่ะแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงบั หรอืยกเลกิขอ้กาํหนดนี้ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมี

ขอ้กาํหนด คาํสัง่ หรอืนโยบายของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดใหม้กีารแก้ไข เปลีย่นแปลง ระงบั หรอืยกเลกิ

เงื่อนไขของบรกิารนี้ หรอืคาํสัง่ดงักล่าวเป็นการเพิม่ภาระในการดาํเนินการของบรษิทั  

8. ก่อนสมคัรใจใชร้ายการสง่เสรมิการขายรายการนี้ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

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

พนกังานขาย และบรษิทัมสีทิธใินการยกเลกิบรกิาร แกไ้ขรปูแบบการใหบ้รกิาร ปรบัเปลีย่นเงื่อนไข หรอือตัรา

ค่าบรกิารตามทีบ่รษิทัจะเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 30 วนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terms and Conditions 
“True 00600 India Topping Package” 

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

Communication Company Limited (referred to herein as “Company”) 

2. This promotion is for individual customers who use prepay TrueMove H. 
3. The service is available from 15 Aug 2021 until 31 March 2023 
4. Call rate for this packages for international calls via 00600 prefix are as follows: 

Country 
Price 
(Baht) 

Minute 
Validity 
(Day) 

USSD 
Register 

USSD 
Check Bundle 

USSD 
Cancle 

India 100 mins. 59 100 30 *606*008# *510*008# 
Automatic 

cancellation 

India 300 mins. 169 300 30 *606*009# *510*009# 
Automatic 

cancellation 

 

4.1 In the event customers use up the above purchased value, the company will charge for an 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   

4.2 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 30 days. The package will not be automatically renewed until customers press 

signing up for applying the package. 

4.4 In case customer uses the topping package in any month less than the package price, customer shall not 

be allowed to carry the balance to accumulate for the next month. 

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 proposed for voice service only. It does not including international SMS, international 

roaming call and value added service. 

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. 

8. 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 

 

 


