
ข้อกาํหนดและเงือ่นไขการสั่งซือ้เคร่ืองโทรศัพทเ์คลือ่นที่  

iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11  

ผ่านช่องทางเว็บไซต ์https://store.truecorp.co.th  

  

เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจในการซือ้เครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 ผ่านชอ่งทางเว็บไซต ์

https://store.truecorp.co.th บรษัิท ทรู ดิสทรบิิวชั่น แอนด ์เซลส ์จาํกดั (“บรษัิทฯ”) มีขอ้กาํหนดและเง่ือนไข ดงันี ้

 

1. รายละเอียดเครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (“เครือ่ง”)  

เครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ รุน่ iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max และ iPhone 11 

-  เครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ iPhone 11 Pro ประเภทความจ ุ 64GB  สีทอง, สีเทาสเปซเกรย,์ สีเงิน และเขียวมิดไนทก์รนี 

-  เครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ iPhone 11 Pro ประเภทความจ ุ 256GB  สีทอง, สีเทาสเปซเกรย,์ สีเงิน และเขียวมิดไนทก์รนี 

-  เครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ iPhone 11 Pro ประเภทความจ ุ 512GB  สีทอง, สีเทาสเปซเกรย,์ สีเงิน และเขียวมิดไนทก์รนี 

-  เครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ iPhone 11 Pro Max ประเภทความจ ุ 64GB  สีทอง, สีเทาสเปซเกรย,์ สีเงิน และเขียวมิดไนทก์รนี 

-  เครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ iPhone 11 Pro Max ประเภทความจ ุ 256GB  สีทอง, สีเทาสเปซเกรย,์ สีเงิน และเขียวมิดไนทก์รนี 

-  เครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ iPhone 11 Pro Max ประเภทความจ ุ 512GB  สีทอง, สีเทาสเปซเกรย,์ สีเงิน และเขียวมิดไนทก์รนี 

-  เครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ iPhone 11 ประเภทความจ ุ 64GB  Product (Red), สีดาํ, สีเขียว, สีเหลือง, สีมว่ง และ สีขาว 

-  เครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ iPhone 11 ประเภทความจ ุ 128GB Product (Red), สีดาํ, สีเขียว, สีเหลือง, สีมว่ง และ สีขาว 

-  เครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ iPhone 11 ประเภทความจ ุ 256GB  Product (Red), สีดาํ, สีเขียว, สีเหลือง, สีมว่ง และ สีขาว 

 

2. บรษัิทฯ จะประกาศราคาจาํหนา่ยเครือ่งตามขอ้ 1 อยา่งเป็นทางการหลงัจากไดร้บัความเห็นชอบจากผูผ้ลิต เม่ือลกูคา้สั่งซือ้เครือ่งแลว้ ใหถื้อวา่

ลกูคา้ตกลงยอมรบัขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการสั่งซือ้ดงักลา่ว และตกลงจะชาํระราคาคา่เครือ่งตามราคาที่ประกาศนัน้ โดยจะไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้น

แตป่ระการใด ราคาจาํหน่ายของเครือ่งอา้งอิงจากประกาศหนา้เวบ็ไซต ์www.truemove-h.com 

 

3. ขอ้ตกลงการสั่งซือ้เครือ่ง  

3.1 ลกูคา้ที่มีสิทธิสั่งซือ้เครือ่งจะตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาที่มีอายตุัง้แต ่18 ปีบรบิรูณข์ึน้ไป หรอืนิติบคุคล/รา้นคา้ โดยทาํรายการสั่งซือ้

ผ่านวบ็ไซต ์https://store.truecorp.co.th  

3.2 ลกูคา้ที่สั่งซือ้เครือ่งจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่บรษัิทฯ กาํหนด และตอ้งไมมี่ภาระหนีค้า้งชาํระคา่สินคา้ หรอืบรกิารใด ๆ ตอ่บรษัิท   

ทรู คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“ทรู”) รวมถึงบรษัิทตา่ง ๆ ที่มีการขายสินคา้ หรอืใหบ้รกิารซึง่เป็นบรษัิทในกลุม่ทรู  

3.3 ลกูคา้จะตอ้งสั่งซือ้เครื่องภายในวนัและเวลาทีบ่รษัิทฯ ประกาศเทา่นัน้ โดยทางบรษัิทฯ มีสิทธิในการแจง้วนัเปิดและวนัปิดการสั่งซือ้ 

เม่ือไดร้บัการยืนยนัจากผูผ้ลิตแลว้เทา่นัน้ โดยการสั่งซือ้จะอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารสั่งซือ้แบบสั่งซือ้ก่อนหลงัตามลาํดบั   

3.4 การสั่งซือ้เครือ่งจะมีผลสมบรูณเ์ม่ือลกูคา้ไดช้าํระเงินเต็มจาํนวนคา่เครือ่ง โดยชาํระผ่านบตัรเดบิตวีซา่, บตัรเดบิตมาสเตอร,์ บตัร

เครดิตวีซา่, บตัรเครดติมาสเตอร,์ ทรูมนัน่ีวอลเล็ท หรอืผ่อนชาํระตามบตัรเครดิตที่รว่มรายการเทา่นัน้ ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยเทา่นัน้ ทัง้นี ้

บรษัิทฯ มีสิทธิการปิดรบัการสั่งซือ้เครือ่งหากสินคา้หมด 

 

4. ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข การสั่งซือ้  

4.1 สิทธิการสั่งซือ้เครือ่ง: ลกูคา้ 1 คน (โดยยดึตามเลขทีบ่ตัรประชาชนกรณีที่ลกูคา้เป็นสญัชาติไทย หรอืเลขที่หนงัสือเดินทางกรณีที่

ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาติ หรอืชาวตา่งชาติที่มาทาํงานในประเทศไทย หรอืตามเลขที่หนงัสือรบัรองบรษัิท/รา้นคา้) สามารถสั่งซือ้เครือ่งไดส้งูสดุ 3 สิทธิ 

(เครือ่ง)  

4.2 ผูร้บัสิทธิที่มีสญัชาติไทยจะตอ้งกรอกเลขที่บตัรประชาชน หรอืเลขที่จดทะเบียนนิติบคุคล/รา้นคา้ (บตัรประชาชนตอ้งยงัไมห่มดอาย/ุ

หนงัสือรบัรองบรษัิทออกไมเ่กิน 90วนั) ในวนัที่ทาํการสั่งซือ้เครือ่ง   

http://www.truemove-h.com/
https://store.truecorp.co.th/


4.3 ลกูคา้จะตอ้งกรอกขอ้มลูการสั่งซือ้เครือ่งใหค้รบถว้นผ่านทางเว็บไซต ์https://store.truecorp.co.th เพ่ือใหบ้รษัิทฯ ใชป้ระกอบการ

พิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีสิทธิในการพิจารณาเฉพาะลกูคา้ที่มีคณุสมบตัติรงตามที่บรษัิทฯ กาํหนดเทา่นัน้ และถือเป็นสิทธิขาดของบรษัิทฯ แต่

เพียงผูเ้ดียว 

4.4 เม่ือลกูคา้ยืนยนัการสั่งซือ้เครือ่ง โดยระบรุุน่ ประเภทความจ ุและสี แลว้จะไมส่ามารถแกไ้ข เปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกได ้ทัง้นีล้กูคา้

จะตกลงยอมรบัตามเง่ือนไขที่บรษัิทฯ กาํหนด 

4.5 การสั่งซือ้เครือ่งในขา้งตน้ จะไมส่ามารถจาํหน่าย จา่ย หรอืโอนสิทธิใหแ้ก่บคุคล หรอื นิติบคุคลอ่ืนใดได ้หรอืขอเงินคืนได ้    

 

5. วิธีการชาํระเงิน 

ลกูคา้จะตอ้งชาํระเงินเม่ือสั่งซือ้เครื่อง ทกุรุน่ ทกุความจ ุและทกุสี ตามราคาที่ประกาศในหนา้เว็บไซต ์ซึง่เป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแลว้ และ

ชาํระเงินที่หนา้เว็บไซตผ์า่น ทรูมนัน่ีวอลเล็ท บตัรเดบิต หรอื บตัรเครดิตของธนาคารที่รว่มรายการ โดยชาํระเต็มจาํนวน หรอืเขา้โปรแกรมผ่อนชาํระ

ตามรายการสง่เสรมิการขายในขณะนัน้ 

 

6. การจดัสง่สินคา้ 

6.1 ลกูคา้ที่สั่งจองเครือ่ง iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 ผ่าน https://store.truecorp.co.th ระหวา่งวนัที่ 11 

ตลุาคม ถึง 15 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เท่านัน้ จะไดร้บัสินคา้ตัง้เเตว่นัที่ 18 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

6.2 ลกูคา้ที่สั่งจองระหวา่งวนัที่ 16 ตลุาคม ถึง 17 ตลุาคม พ.ศ. 2562 จะไดร้บัสินคา้ตัง้เเตว่นัที่ 22 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

6.3 ลาํดบัการจดัสง่จะเริม่จากลาํดบัรายการสั่งซือ้ที่ชาํระเงินสาํเรจ็เทา่นัน้ โดยมีระยะเวลาการจดัสง่ 2-10 วนั ขึน้อยูก่บัพืน้ที่ในการ

จดัสง่ 

 

7. ขอ้สงวนสิทธิ  

7.1 บรษัิทฯ มีสิทธิในการยกเลิกสิทธิการสั่งซือ้เครือ่ง หากบรษัิทฯ พบวา่ลกูคา้จะมีการนาํเครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนที่ดงักลา่วไปใชใ้นทางที่

ไมถ่กูตอ้ง หรอืบรษัิทฯ เห็นวา่ไมเ่หมาะสมหรอืขดัตอ่กฎหมาย  

7.2 บรษัิทฯ มีสิทธิในการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรอืยกเลิกขอ้กาํหนดและเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืทัง้หมดดงักลา่วขา้งตน้นีไ้ด ้

โดยไมจ่าํเป็น ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

เงือ่นไขการรับสิทธิพิเศษส่ังจอง iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 

1. เฉพาะลกูคา้ที่สั่งจองเครือ่ง iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 ผ่าน https://store.truecorp.co.th ระหวา่งวนัที่ 11 

ตลุาคม ถึง 17 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เท่านัน้ และชาํระเงินครบตามมลูคา่ราคาที่กาํหนด จะไดร้บัของแถม Casemate 1 ชิน้ มลูคา่ 1,290 

บาท ของแถมจดัสง่พรอ้มกบัรายการสั่งซือ้ เเละของแถมมีจาํนวนจาํกดั 

2. เฉพาะลกูคา้ที่สั่งจองเครือ่ง iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 ผ่าน https://store.truecorp.co.th ระหวา่งวนัที่ 11 

ตลุาคม ถึง 17 ตลุาคม พ.ศ. 2562 จะไดร้บัคะแนนสะสมทรูพอยทต์าม "เง่ือนไขรบัคะเนนสะสมทรูพอยท"์   

3. เฉพาะลกูคา้ที่สั่งจองเครือ่ง iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 ผ่าน https://store.truecorp.co.th ระหวา่งวนัที่ 11 

ตลุาคม ถึง 17 ตลุาคม พ.ศ. 2562 จะไดร้บัสิทธิสว่นลดสงูสดุ 68% สาํหรบัซือ้อปุกรณเ์สรมิที่รว่มรายการบนรา้น TrueMove H ที่ 

WeMall ตัง้เเตว่นัที่ 18 ตลุาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 โดยโคด้สว่นลดเเละรายการสินคา้ที่รว่มรายการจะสง่เขา้อีเมลที่ลกูคา้

ทาํรายการสั่งซือ้ภายใน 10 วนัหลงัจากสถานะการสั่งซือ้เปลี่ยนเป็น "จดัสง่สาํเรจ็" หรอื "คณุไดร้บัสินคา้เรยีบรอ้ยแลว้"  

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขรับคะแนนสะสมทรูพอยท ์

1. เฉพาะลกูคา้ที่สั่งจองเครือ่ง iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 ผ่าน https://store.truecorp.co.th ระหวา่งวนัที่ 11 

ตลุาคม ถึง 17 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เท่านัน้ และชาํระเงินครบตามมลูคา่ราคาที่กาํหนด  

2. ลกูคา้จะไดร้บัคะแนนสะสม 1 ทรูพอยท ์จากมลูคา่สินคา้ทกุ 25 บาท ตอ่ 1 รายการสั่งซือ้ ตอ่ 1 หมายเลขบตัรประชาชน โดยเม่ือสั่งซือ้

สินคา้ iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11  ระหวา่งวนัที่ 11 ตลุาคม ถึง 17 ตลุาคม พ.ศ. 2562 ลกูคา้จะไดร้บัทรู

พอยทท์นัทีที่อตัรา 25 บาท ตอ่ 1 ทรูพอยท ์เม่ือสถานะการสั่งซือ้เปลี่ยนเป็น "จดัสง่สาํเรจ็" หรอื "คณุไดร้บัสินคา้เรยีบรอ้ยแลว้"  

3. เฉพาะลกูคา้ที่สั่งจองเครือ่ง iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 ผ่าน https://store.truecorp.co.th ระหวา่งวนัที่ 11 

ตลุาคม ถึง 17 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เท่านัน้ ลกูคา้จะไดร้บัคะแนนสะสมทรูพอยทเ์พ่ิม 1,500 ทรูพอยทภ์ายใน 15 วนั นบัจากวนัที่

สถานะการสั่งซือ้เปลี่ยนเป็น "จดัสง่สาํเรจ็" หรอื "คณุไดร้บัสินคา้เรยีบรอ้ยแลว้"  

4. ทรูย ูขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสมทรูพอยทใ์หก้บัลกูคา้บคุคลธรรมดาที่แจง้หมายเลขประจาํตวัประชาชน ในขัน้ตอนการสั่งซือ้สินคา้

ผ่าน https://store.truecorp.co.th เท่านัน้     

5. ทรูย ูขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสมทรูพอยทใ์หก้บัลกูคา้บคุคลธรรมดา ที่ลงทะเบียน TrueID ตามเง่ือนไข 

6. ทรูย ูจะมอบคะแนนสะสมทรูพอยทใ์หล้กูคา้ภายใน 14 วนัทาํการ หลงัจากวนัที่ลกูคา้ไดร้บัมอบสินคา้เรยีบรอ้ยแลว้เทา่นัน้ 

7. รายการสั่งซือ้ที่ไดร้บัสิทธิคะแนนสะสมทรูพอยทจ์ะไมส่ามารถคืนสินคา้ได ้ยกเวน้กรณีที่สินคา้เสียหาย ลกูคา้สามารถเปลี่ยนสินคา้ได ้

ทัง้นี ้การเปลี่ยนสินคา้เป็นไปตามเง่ือนไขการรบัประกนัสินคา้ของผูจ้ดัจาํหน่าย 

8. โปรโมชั่นพิเศษสาํหรบัการสั่งจอง iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 ขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้รว่มกบัโปรโมชั่นอ่ืนบน 

https://store.truecorp.co.th  

9. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี่ Call Center โทร. 02-020-2354 เวลาทาํการ จนัทร-์ศกุร ์(เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ เวลา 

09:00 - 18:00 น. หรอื อีเมล support@wemall.com 
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Terms and Conditions for 

iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone11 Pre-order 

via website https://store.truecorp.co.th 

 

To ensure maximum customer satisfaction for iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 pre-book on https://store.truecorp.co.th, 

TRUE DISTRIBUTION & SALES CO.,LTD. (“The Company”) has the following Terms and Conditions. 

 

1. Details of the Mobile Handset “iPhone 11” Model. (“The Handset”) 

- “iPhone 11 Pro” , Capacity 64GB, Color of Gold , Space Gray, Silver, Midnight green 

- “iPhone 11 Pro” , Capacity 256GB, Color of Gold , Space Gray, Silver, Midnight green 

- “iPhone 11 Pro” , Capacity 512GB, Color of Gold , Space Gray, Silver, Midnight green 

- “iPhone 11 Pro Max” , Capacity 64GB, Color of Gold , Space Gray, Silver, Midnight green 

- “iPhone 11 Pro Max” , Capacity 256GB, Color of Gold , Space Gray, Silver, Midnight green 

- “iPhone 11 Pro Max” , Capacity 512GB, Color of Gold , Space Gray, Silver, Midnight green 

- “iPhone 11” , Capacity 64GB, Color of Black , Green, Yellow, Purple, White, Product (Red) 

- “iPhone 11” , Capacity 128GB, Color of Black , Green, Yellow, Purple, White, Product (Red) 

- “iPhone 11” , Capacity 256GB, Color of Black , Green, Yellow, Purple, White, Product (Red) 

  

2. The company reserves the right to declare price of the Handset in accordance with Clause 1 officially after the approval of the 

Manufacturer. The Customer shall not argue or disagree any terms and conditions after the customer has entered into the purchase 

order agreement. The Customer shall accept to pay the cost of the Handset according to the official announcement of retail price 

with no objection. Official Retail Price is referred from website www.truemove-h.com 

  

3. The detail of Pre-order 

3.1 Eligible customers must be 18 years of age or older. Corporate customer can order through website 

https://store.truecorp.co.th 

3.2 The Customer must meet the qualifications required by the Company and must not have any outstanding debt to pay 

for goods or services to True Corporation Limited. ("TRUE"), as well as the parent, subsidiary and affiliated companies of the 

Company or TRUE. 

3.3 The Customer must order the handset within the specified period when the Company has the right to announce. The 

policy of order shall be apply “First Come, First Serve” approach. 

3.4 The order will be valid when the customer successfully paid for the total price of handset together with proof of 

payment to the Company via debit card and credit card; VISA or MasterCard only issued by Bank in Thailand only or True Money 

Wallet. The Company reserves the right to close the order if the product is out of stock. 

  

4. The detail of Ordering 

4.1 1 (one) Customer ID (Referred to Thai’s Identification Card Number for Thai Citizen / or Passport Number for 

Foreigners or Expat) or 1 (one) Company shall apply maximum at 3 Orders. 

4.2 The Customer who is Thai nationality must use a valid Thai ID card /valid company’s registered documents for order 

process only. Thai Citizens must fill out the identification number. If the Customer is Corporate Customer, ID must be valid for not 

more than 90 days on the date of ordering. 

4.3 The Customers will have to complete the order of the Handset through the website https://store.truecorp.co.th The 

Company has the right to qualify the Customer as stated in above with the Company’s discretion. 

https://store.truecorp.co.th/
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4.4 When a model of the Handset, capacity, and color of the handset has been confirmed, the Customer shall not edit, 

change, or cancel the order(s). In any case, the Customer accepts the terms and conditions of the order. 

4.5 The right of order above shall not distribute, refund, or transfer to any other individual or corporate customers. 

  

5. Payment Method 

The Customers are required to pay a total price including VAT that is shown on the website, when ordering for every model, capacity 

and color through True Money Wallet, Visa Card or Master Card (both credit or debit card) with full amount or installment program 

according to sales promotion at that time or under the terms and conditions specified by the Company. 

 

 

6. Order Delivery 

6.1 The order through the website https://store.truecorp.co.th during October 11-15, 2019 will be delivered from October 

18, 2019 onwards. 

6.2 The order of iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro and iPhone 11 through the website https://store.truecorp.co.th during 

October 16-17, 2019 will be delivered from October 22, 2019 onwards. 

6.3 The delivery lead time will be 2-10 working days based upon the delivery destinations. The delivery schedule will be 

prioritized from the completion of the payment. 

  

7. All right reserved 

7.1 The company has the right to cancel any applications upon finding out that the handset(s) has/have been misused in a 

way that the Company deems inappropriate or illegal. Customers agree to return the handset(s) and accessories to the company 

within the stated time frame. 

7.2 The company has the right to make changes, add to and/or cancel any stated terms and conditions without prior 

notice. 

 

 

Privileges for iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 Pre-Book Terms and Conditions 

1.   Only for iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 pre-book customers on https://store.truecorp.co.th who 

complete payment in time during 11-17 October 2019, get free 1 Casemate at the value of 1,290 Baht. Free items will 

be delivered together with ordered items. Free items are available at a limited number. 

2.   Only for iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 pre-book on https://store.truecorp.co.th during 11-17 

October 2019, customers will earn TruePoints as stated in “TruePoints Earning Terms and Conditions” 

3.   Only for iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 pre-book on https://store.truecorp.co.th during 11-17 

October 2019, customers will get a maximum discount of 68% off accessories included in the campaign on TrueMove 

H Store on WeMall from 18 October 2019 – 30 November 2019. Discount code and selected campaign items will be 

sent to the email used during transaction within 10 days after order status is changed to “delivered” or “you have 

received the package”. 
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TruePoints Earning Terms and Conditions 

1.    Only for iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 pre-book customers on https://store.truecorp.co.th who 

complete payment in time during 11-17 October 2019 

2.    Customers will earn 1 TruePoint from every 25 Baht spent on the 1 order per 1 Thai National ID number. Customers 

who pre-book iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 during 11-17 October 2019 will be distributed 

TruePoints at the rate of 25 Baht per 1 TruePoint once the order status is changed to “delivered” or “you have 

received the package”. 

3.    Only for iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 pre-book on https://store.truecorp.co.th during 11-17 

October 2019, customers will earn 1,500 TruePoints within 15 days. 

4.    TrueYou reserves the right to distribute TruePoints only to individual customers who provide National Thai ID number 

in the process of pre-book on https://store.truecorp.co.th 

5.    TrueYou reserves the right to distribute TruePoints only to individual customers who log in TrueID in the process of 

pre-book. 

6.    TrueYou will distribute TruePoints to customers within 14 working days after orders are received. 

7.    Orders to have successfully earned TruePoints will not be able to enter the return process, excluding damaged 

product cases. In the case of damaged products, returns will be processed according to insurance policy from the 

product suppliers. 

8.    Exclusive promotions for iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 pre-book reserve the right to be excluded 

from other promotions on https://store.truecorp.co.th  

9.    More details available at Call Center Tel. 02-020-2354 Office hours: Monday to Friday (Except public holidays) 09:00-

18:00 hours. or E-mail support@wemall.com 

 

 

Remarks: English wording here above is only translation for convenient to foreign customers to understand the content in the terms 

and conditions only. If English translation conflicts or differs from Thai, Thai shall be prevailing. 
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