
ข้อก ำหนดและเง่ือนไข รำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
“แพก็เกจเสริมโทรไปกมัพชูำ 7บำท/สปัดำห ์โทรนำทีละ 2.5 บำท เน็ตฟรี 500 MB 

 ผำ่นรหสั 00600” 

 

1. บรกิารโทรศัพทท์างไกลระหวา่งประเทศผา่นรหัส 00600 ใหบ้รกิารโดย บรษัิท ทร ูมฟู เอช ยนูเิวอรแ์ซล คอม

มวินเิคชัน่ จํากดั (เรยีกวา่ “บรษัิท”) 

2. สามารถสมคัรใชบ้รกิารแพ็กเกจเสรมินีไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่5 กมุภาพันธ ์ถงึ 31 มนีาคม 2566 (แพ็กเกจนีจ้ะตอ่อายุ
อตัโนมตั)ิ 

3. อตัราคา่ใชบ้รกิารโทรทางไกลตา่งประเทศผา่นรหัส 00600 สําหรับรายการสง่เสรมิการขายนี ้ไดแ้ก ่

 

แพ็กเกจเสรมิโทรไปกมัพชูา 7บาท/สปัดาห ์โทรนาทลีะ 2.5 บาท เน็ตฟร ี500 MB 

 

3.1 คดิคา่ใชบ้รกิารขัน้ตํ่า 1 นาท ีเศษนาท ีคดิเป็น 1 นาท ีตามอตัราของแตล่ะประเทศปลายทางกําหนด 

3.2 อตัราคา่บรกิารแพ็กเกจนีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

4. รายการสง่เสรมิการขายนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะบรกิารดา้นเสยีงเทา่นัน้ ไมร่วมการใชบ้รกิารรับสง่ขอ้ความระหวา่งประเทศ 

(SMS) คา่ใชบ้รกิารโทรศัพทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ (International Roaming) และบรกิารเสรมิอืน่ๆ 

5. บรษัิทมสีทิธทิีจ่ะระงับ เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายนีไ้ด ้หากมกีารนําบรกิารนีไ้ปใชใ้นทางที่

ผดิกฎหมายหรอืไมดํ่าเนนิการตามเงือ่นไขทีร่ะบนุี้ 

6. บรษัิท มสีทิธทิีจ่ะแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอืยกเลกิขอ้กําหนดนีไ้ดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากมี

ขอ้กําหนด คําสัง่ หรอืนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดใหม้กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง ระงับ หรอื

ยกเลกิเงือ่นไขของบรกิารนี ้หรอืคําสัง่ดังกลา่วเป็นการเพิม่ภาระในการดําเนนิการของบรษัิท 

7. กอ่นสมคัรใจใชร้ายการสง่เสรมิการขายรายการนี ้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืตรวจสอบอตัรา

คา่โทรไปยงัประเทศตา่งๆได ้

ที ่https://www.true.th/truemoveh/site//international_service/international_call/00600?ln=th  หรอืลกูคา้ท

รมูฟู เอช โทร. 1242 
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2.5 500 7 *606*118# *510*118# 

https://www.true.th/truemoveh/site/international_service/international_call/00600?ln=th


Terms and Conditions 
“Package 7Baht7Days get special rate call Cambodia 2.50/Min Data 500MB” 

 

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

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

2. The service is available from 5 February 2021 until 31 March 2023(Only 7days) and 
Package Validity is 7days. (This package will automatically renew) 

3. Call rate for this packages for international calls via 00600 prefix are as follows: 

 

3.1     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 

3.2 Package and call rate is exclusive of 7% VAT 

 

4. This promotion proposed for voice service only’ not including international SMS, 

international roaming call and value added service. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Before obtaining this promotion, Customers shall find out more details or check for the 

international call rates of other countries at: 

a. https://www.true.th/truemoveh/site//international_service/international_call/00600?ln=en  or 

b. True Call Center care 1242 
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https://www.true.th/truemoveh/site/international_service/international_call/00600?ln=en

