
ข้อก ำหนดและเง่ือนไข รำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
“แพก็เกจเสริมโทรไป กมัพชูำ ผำ่นรหสั 00600” 

 
1. บรกิารโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหสั 00600 ใหบ้รกิารโดย บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั 

(เรยีกว่า “บรษิทั”)  
2. แพค็เกจเสรมินี้ใชบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม 2562 จนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2566 หรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง 
3. รายละเอยีดแพก็เกจผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัสทิธใิชบ้รกิาร:  

โทรทางไกลประเทศกมัพชูาผ่านรหสั 00600 ในอตัราราคา 2 บาท/นาท ีผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งกดรหสั USSD และตอ้งชาํระค่า
ค่าธรรมเนียม 29 บาทสาํหรบัการโทรอตัราพเิศษนี้ในระยะเวลา 30 วนัแพค็เกจเสรมินี้เฉพาะชมิพม่าแบบเตมิเงนิเท่านัน้  

a. ค่าใชบ้รกิารโทรทางไกลประเทศกมัพชูาคดิค่าบรกิารขัน้ตํ่า 1 นาท ี 
b. อตัราค่าบรกิารนี้ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  
 

4. วธิสีมคัรโปรโมชัน่ผ่าน USSD: ผูใ้ชบ้รกิารสามารถสมคัรไดโ้ดยการกดรหสั USSD ตามคาํแนะนําดา้นล่างผูใ้ชบ้รกิารเริม่ใช้
แพก็เกจนี้ไดห้ลงัไดร้บั SMS ยนืยนัการสมคัร  
a. ผูใ้ชบ้รกิารสามารถสมคัรใชอ้ตัราค่าโทรพเิศษไปประเทศเมยีนมารน์ี้ไดโ้ดยกด USSD  *606*101# 
b. ค่าธรรมเนียมบาทสาํหรบัการสมคัรโปรโมชัน่น้ี 29 ดขูอ้สาํหรบัอตัราค่าโทร 3  
c. โปรโมชัน่น้ีใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม 2562 จนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2566 
 

แพก็เกจโทรประเทศกมัพชูา 00600 

 
5. แพคเกจนี้สาํหรบับรกิาร IDD เท่านัน้ไม่รวมถงึบรกิาร SMS ระหว่างประเทศ, บรกิารโรมมิง่ระหว่างประเทศและบรกิารเสรมิอืน่ ๆ 
6. บรษิทั ขอสงวนสทิธิใ์นการระงบัเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายน้ีหากมกีารใชท้ีผ่ดิกฎหมายหรอืไม่ปฏบิตัติาม
ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นโปรโมชัน่น้ี  
7. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงระงบัหรอืยกเลกิไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าหากมขีอ้กาํหนดคาํสัง่หรอื
นโยบายของหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดใหม้กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงระงบัหรอืยกเลกิเงื่อนไขของบรกิารนี้หรอืคาํสัง่ดงักล่าว
เป็นการเพิม่ภาระในการดาํเนินการของบรษิทัฯ  
8. ก่อนสมคัรใจใชร้ายการสง่เสรมิการขายรายการนี้ ผูใ้ชบ้รกิารสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
https://truemoveh.truecorp.co.th/international_service/international_call/00600  หรอื โทร 1242 หรอื สอบถามพนกังานขาย 
และบรษิทัมสีทิธใินการยกเลกิบรกิาร แกไ้ขรปูแบบการใหบ้รกิาร ปรบัเปลีย่นเงื่อนไข หรอือตัราค่าบรกิารตามทีบ่รษิทัจะเหน็สมควร 
โดยจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหน้า 30 วนั   

 
 
 
 
 

แพก็เกจ 
ค่ำสมคัรแพก็เกจ 

(บำท) 
อตัรำค่ำโทร 

อำยุกำรใช้งำน 
(วนั) 

วิธีกำรสมคัร  
(ระบบเติมเงิน) 

โทรกลบักมัพชูา 
2 บาท/นาท ี

29 
โทรกลบักมัพชูา 

2 บาท/นาท ี
30 วนั 

(ยกเลกิอตัโนมตัเิมื่อครบ 30วนั ) 
*606*003# 



Terms and Conditions 
“True 00600 Cambodia Topping Package” 

 

1. 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 package is proposed from 22 March 2019 until 31 March 2023 or until the COMPANY deems it necessary. 

3. Promotion Details: Customers can enjoy a special calling rate to Cambodia via prefix 00600 at 2 baht/min. To 
enjoy this special calling rate, the customer must press the short code (USSD) and pay a fee of 29 Baht for a 
special calling rate of 30 days.  

a. Calling rate shall be minimum charged for the first minute.  
b. Call rate is exclusive of 7% VAT  

4. How to apply for the promotion via USSD: Customers can apply by pressing the USSD code as instructed below. 

The package shall be effective when the subscriber receives confirmation of the subscription via SMS.  

a. Customer can apply for this special calling rate to Myanmar by pressing USSD *606*003#  

b. 29 Baht for subscription of this promotion see clause no.3 for calling rates.  

c. Promotion will be eligible from 22 March 2019 until 31 March 2023 

 
5. This package is applied for IDD service only-voice, international SMS, international roaming call and value added 

service are excluded. 
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 

 
 

Package 
Price 
(Baht) 

Rate 
Validity 
(Day) 

USSD 
Register 

Call Cambodia  
2 baht/minute 

29 
Call Cambodia  
2 baht/minute 

30 days 
(Automatic cancellation after 

30 days) 
*606*003# 


