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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai Travel Card 
 
ผู้ขอสมคัรใช้บริการ Krungthai Travel Card ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ” หรือ “ผู้ถือบัตร” ตกลงใช้บริการ 
Krungthai Travel Card ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า  “ธนาคาร” ตามรายละเอียดการให้บริการที่
ธนาคารก าหนด  โดยตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบบันี ้ ข้อตกลงและเงื่อนไขของแอปพลเิคชัน่ (ตาม
ค าจ ากัดความข้างล่างนี)้  และตามข้อตกลงและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวกับการใช้บริการต่าง ๆ ภายใต้ Krungthai Travel 
Card ทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้และที่ธนาคารจะประกาศก าหนดขึน้ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า และเป็นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขดงัตอ่ไปนี ้
 
1.ค านิยามและความหมาย 
เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเง่ือนไขฉบับนี ้ค าดังกล่าวต่อไปนี ้เมื่อได้ใช้ในข้อตกลงฉบับนี ้ให้มี
ความหมายตามที่ก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.1) “Krungthai Travel Card” หรือ “บัตร” หมายความถึง ผลิตภณัฑ์บตัร ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ในการรองรับได้หลายสกุล
เงินภายในบตัรใบเดียว (Multi-Currency) ที่ธนาคารเปิดรองรับบริการ โดยผู้ขอใช้บริการสามารถเลอืกแลกเปลีย่นเงินสกลุ
ตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเองผา่นแอปพลเิคชัน่ และสามารถเบิกเงินหรือใช้จ่ายผา่นบตัรได้ที่ตู้ เอทีเอ็ม (ATM) เคร่ืองรูดบตัร (EDC) 
และท ารายการซือ้สนิค้าออนไลน์ (e-Commerce) ในจดุบริการท่ีรองรับการช าระเงินผา่นบริษัทตวักลางการช าระเงินท่ีเป็น
เครือขา่ยพนัธมิตรของธนาคาร ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่ธนาคารก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการ
ใช้บตัรส าหรับการใช้จ่ายในการอปุโภคหรือบริโภคเทา่นัน้   
  
1.2) “แอปพลิเคชั่น” หมายความถึง แอปพลเิคชัน่และ/หรือเคร่ืองมือใดๆ ตามที่ธนาคารก าหนดเพื่อการใช้ท าธุรกรรมการ
แลกเปลี่ยนเงินสกุลต่าง ๆ และ/หรือธุรกรรมอื่นๆ เก่ียวกบับตัร ตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้การใช้แอปพลิเคชัน่จะเป็นไป
ตามข้อตกลงและเง่ือนไขของแอปพลเิคชัน่ดงักลา่ว  
 
 2. คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ 
ผู้ขอใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาทัง้สญัชาติไทยและชาวต่างชาติ และนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตัง้ตามกฎหมายไทย 
และบคุคลอื่นๆ ตามที่ธนาคารก าหนด สามารถใช้บริการ Krungthai Travel Card ได้ ทัง้นี ้ คณุสมบตัิของผู้ขอใช้บริการ
อาจจะมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงเป็นครัง้คราวได้ตามประกาศและ/หรือระเบียบของธนาคาร 
 
3. การสมัครใช้บริการ Krungthai Travel Card 
3.1) ผู้ขอใช้บริการต้องสมคัรและเปิดใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อขอใช้บริการ Krungthai Travel Card รวมทัง้ เปิดใช้ฟังค์ชั่น  
Travel Card ในแอปพลเิคชัน่ก่อนการใช้บริการบตัรในครัง้แรก  โดยผู้ขอใช้บริการต้องติดตอ่แจ้งความประสงค์ที่สาขาของ
ธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารก าหนด ในการขอใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริการจะต้องลงนามในค าขอและเอกสารต่างๆ 
ตามที่ธนาคารก าหนด  ส าหรับกรณีต้องการอายดับตัรหรือระงบัการใช้บริการสามารถท าได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลเิคชัน่
ตามที่ธนาคารก าหนด หรือสาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้  Krungthai Travel Card ไม่
สามารถจ าหนา่ยหรือโอนกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิใดๆ ไปยงับคุคลอ่ืนได้ เว้นแต ่ธนาคารจะเห็นสมควรหรืออนญุาตเป็นประการ
อื่น อยา่งไรก็ดี ผู้ขอใช้บริการจะต้องด าเนินการให้บคุคลอื่นที่ใช้บตัรของผู้ขอใช้บริการปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบั
นีแ้ละจะต้องรับผิดชอบในการใช้บตัรดงักล่าวโดยบุคคลอื่นเสมือนว่าตนเองเป็นผู้ ใช้บตัรดงักล่าว ไม่ว่าการใช้บตัรโดย
บคุคลอื่นนัน้จะได้รับอนญุาตจากธนาคารหรือไมก็่ตาม 
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3.2) หากผู้ขอใช้บริการไม่ได้มีการใช้บริการ Krungthai Travel Card เป็นระยะเวลา 2 ปี (ระยะเวลาอื่นตามที่ธนาคาร
ก าหนด) ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการระงบัการใช้บริการดงักลา่ว พร้อมแลกเปลีย่นเงินสกลุตา่งประเทศคงค้างเป็นเงินสกลุ
บาท  ด้วยอตัราแลกเปลี่ยน ตามที่ธนาคารก าหนดและโอนเงินคงเหลือดงักลา่วกลบัสูบ่ญัชีเงินฝากสกุลบาทใดๆ ที่ ผู้ ถือ
บตัรมีอยูก่บัธนาคาร 
3.3) ผู้ ถือบตัรอาจสมคัรบตัรเสริมของ Krungthai Travel Card เพื่อให้ผู้ ถือบตัรเสริมสามารถใช้วงเงินร่วมกบับตัรของผู้ ถือ
บตัรได้ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่ธนาคารก าหนด 

ทัง้นี ้ “บตัรเสริม” ให้ถือวา่อยูใ่นค าจ ากดัความของค าวา่ “บตัร” และ “ผู้ ถือบตัรเสริม” ให้ถือวา่อยูใ่นค าจ ากดัความของค า
วา่ “ผู้ ถือบตัร” ตามข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้    และการใช้บตัรเสริมให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่
ธนาคารก าหนด นอกจากนี ้ เว้นแตธ่นาคารจะก าหนดไว้เป็นประการอื่น ให้น าข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันีส้ าหรับบตัร มา
ใช้กบับตัรเสริมดงักลา่วด้วย  และผู้ ถือบตัรจะต้องช าระคา่ธรรมเนยีมเก่ียวกบับตัรเสริมตามทีธ่นาคารก าหนด  แม้ข้อตกลง
และเง่ือนไขฉบบันีจ้ะก าหนดไว้เป็นประการใดก็ตาม ธนาคารมีสทิธิยกเลกิบตัรเสริมเมื่อใดก็ได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า นอกจากนี ้ ผู้ ถือบตัรจะต้องด าเนินการให้ผู้ ถือบตัรเสริมใช้บตัรเสริมภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้     

 
4. การใช้งานบัตร/วงเงนิการใช้งานผ่านบัตร 
4.1) ผู้ขอใช้บริการสามารถเติมเงิน (แลกเปลี่ยน) สกุลเงินต่างประเทศ ดูรายการเคลื่อนไหวบญัชีสกุลเงินต่างๆ จัดการ
ควบคมุวงเงินในการใช้บตัร และบริการอื่น ๆ ได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน่หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้
จ านวนเงินสงูสดุที่สามารถใช้จ่ายผา่นบตัรเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 
เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อก าหนดและเง่ือนไขนี ้ การเติมเงิน (แลกเปลีย่น) สกลุเงินตา่งประเทศ (การซือ้ขาย
สกุลต่างประเทศ) ดูรายการเคลื่อนไหวบัญชีสกุลเงินต่างๆ จัดการควบคุมวงเงิน ในการใช้บัตร และบริการอื่นๆ ผ่าน
แอปพลเิคชัน่จะต้องด าเนินการตามข้อตกลงและเง่ือนไขของแอปพลเิคชัน่ โดยผู้ ถือบตัรจะต้องยืนยนัตวัตนด้วยการใช้รหสั
ประจ าตวั (user name) และรหสัผ่าน (password) หรือรหสัสว่นตวั (PIN) หรือการยืนยนัตวัตนด้วยไบโอเมตริกซ์ส าหรับ
แอปพลเิคชัน่ดงักลา่วก่อนที่จะด าเนินการส าหรับธุรกรรมดงักลา่ว และหากด าเนินการดงักลา่วแล้ว ให้ถือวา่ ผู้ ถือบตัรเป็น
ผู้ท าธุรกรรมดงักลา่วด้วยตนเอง    
 
4.2) วงเงินการใช้งานผา่นบตัรตอ่วนัและวงเงินภายในบตัรเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 
 
4.3) ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบการท ารายการของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ โดยผู้ขอใช้บริการต้องติดตอ่ร้านค้าหรือจุด
ให้บริการโดยตรง กรณีพบว่าการท ารายการนัน้ไม่ถกูต้อง เพื่อแก้ปัญหาของรายการนัน้ ๆ จนเสร็จสิน้ หรือกรณีหากพบ
รายการผิดปกติหรือต้องสงสยัเกิดขึน้ ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารรับทราบโดยเร็วที่สดุ เพื่อด าเนินการตามระเบียบ
ปฏิบตัิของธนาคารตอ่ไป 
 
5. การเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรและบริการ 
การเปลี่ยนแปลงลายมือช่ือ หรือที่อยู่ติดต่อ หรือข้อมูลส่วนตวัใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคาร
ทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรตามแบบฟอร์มของธนาคาร พร้อมส่งมอบเอกสารหลกัฐานตามที่ธนาคารก าหนดให้แก่
ธนาคาร 
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6. กรณีบัตรหมดอายุ/ขอออกบัตรใหม่/บัตรสูญหาย/ยกเลิกหรือระงบับัตร 
6.1) บตัร Krungthai Travel Card สามารถใช้ได้จนกว่าผู้ ถือบตัรจะแจ้งยกเลิกการใช้บริการและ/หรือบตัรหมดอาย ุโดย
เมื่อยกเลิกการใช้บริการและ/หรือบตัรหมดอายุ ธนาคารมีสิทธิจะแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศคงค้างเป็นเงินสกุล
บาท  ด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเงินตามที่ธนาคารก าหนดและคืนเงินที่เหลือภายในบตัรเข้าบัญชีเงินฝากสกลุบาทใดๆ ที่ผู้ ถือ
บตัรมีอยู่กบัธนาคาร หรือก าหนดให้ผู้ ถือบตัรด าเนินการใดๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือ
แจ้งผู้ ถือบตัรลว่งหน้า ทัง้นี ้วนัหมดอายบุตัรจะเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด  
 
6.2) กรณีบตัร Krungthai Travel Card สญูหาย ผู้ขอใช้บริการจะต้องท าการแจ้งธนาคารโดยทนัทีหรือเร็วที่สดุที่เป็นไปได้
เพื่อท าการอายดับตัรผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด คือ ศนูย์บริการลกูค้า 02 111 1117 หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร
ก าหนด 
 
7. การระงบัหรือเลิกบัตร Krungthai Travel Card หรือบริการ 
7.1) ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าบตัรใดๆ ที่ออกให้กบัผู้ขอใช้บริการเป็นทรัพย์สินของธนาคาร และธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ
การใช้ หรือเพิกถอน หรือเรียกบตัรคืน หากผู้ขอใช้บริการปฏิบตัิผิดข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ตามข้อก าหนดนี ้หรือข้อตกลง
อื่นๆ ที่มีกบัธนาคาร 
  
7.2) ธนาคารมีสทิธิยกเลกิหรือระงบับตัรหรือยกเลกิหรือระงบัการใช้บริการท่ีเก่ียวข้องไมว่า่เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ง
ให้ผู้ขอให้บริการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
 
7.3) ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือระงบับตัรหรือยกเลกิหรือระงบัการใช้บริการท่ีเก่ียวข้องและเรียกคา่เสยีหายได้
ทนัที หากเห็นวา่การใช้บตัรของผู้ขอใช้บริการอาจเป็นการใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ทางการค้าในเชิงพาณิชย์หรือเป็นการใช้เพื่อ
การเก็งก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน หรือวตัถปุระสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้จ่ายส าหรับการอปุโภคหรือบริโภค หรือเป็น
การฝ่าฝืน หรือมีแนวโน้มจะฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดหรือประกาศใดๆ ของหนว่ยงานท่ีมีอ านาจ   
    
8. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 
ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและเรียกเก็บค่าบริการ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ส าหรับ 
ค่าธรรมเนียมด้านบตัรตามที่ธนาคารประกาศก าหนด  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินค่าธรรมเนียม และ
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องจากบญัชีของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยูก่บัธนาคารได้ทนัทีตามวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 
 
9. การหักช าระและคืนเงนิ 
9.1) กรณีผู้ ถือบตัรมีหนีใ้ดๆ จากการใช้บตัร รวมทัง้ (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) การใช้จ่ายเกินกวา่เงินท่ีมีอยูใ่นบตัร หรือหนีอ้ื่นใดก็
ตาม ธนาคารมีสทิธิหกัเงินในบญัชีเงินฝากใดๆ ที่ผู้ ถือบตัรมีอยูก่บัธนาคารเพื่อช าระหนีด้งักลา่วเมื่อใดก็ได้ และหากหนี ้
ดงักลา่วเป็นเงินสกลุตา่งประเทศ ธนาคารมีสทิธิเปลีย่นแปลงหนีเ้งินดงักลา่วเป็นเงินสกลุบาท ตามอตัราแลกเปลีย่นเงิน
ตามที่ธนาคารก าหนดแล้วจงึหกัเงินในบญัชีเงินฝากดงักลา่วเพื่อช าระหนีด้งักลา่ว ทัง้นี ้ โดยไมต้่องขอความยินยอมหรือ
แจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบลว่งหน้า 
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9.2) กรณีมีเงินท่ีจะโอนเข้าบตัร ธนาคารมีสทิธิด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้ โดยไมต้่องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ ถือบตัร
ทราบลว่งหน้า 

(ก) หากบตัรยงัมีผลใช้ได้และสกลุเงินท่ีรับโอนเป็นสกลุที่ใช้ได้ภายใต้บตัร ธนาคารมีสทิธิโอนเงินดงักลา่วเข้าในบตัร
ในสกลุเงินเดียวกบัเงินท่ีโอนเข้าดงักลา่ว (โดยไมต้่องค านงึถึงวา่ผู้ ถือบตัรจะร้องขอให้บคุคลหรือหรือนิติบคุคลผู้โอนเงิน
โอนเงินสกลุใดก็ตาม) และ 

(ข) หากบตัรหมดอายหุรือบตัรถกูยกเลกิหรือไมส่ามารถรับโอนเงินเข้าได้ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม ธนาคารมีสทิธิโอน
เงินดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากใดๆ ที่ผู้ ถือบตัรมีอยูก่บัธนาคาร (หากเงินท่ีจะโอนเข้าบตัรเป็นเงินสกลุตา่งประเทศ ธนาคารมี
สทิธิเปลีย่นแปลงเงินดงักลา่วเป็นเงินสกลุบาท ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตามที่ธนาคารก าหนด เพื่อเข้าบญัชีเงินฝากใดๆ ที่
ผู้ ถือบตัรมีอยูก่บัธนาคารดงักลา่ว)  
9.3) กรณีผู้ ถือบตัรร้องขอให้ธนาคารออกบตัรเสริม  ผู้ ถือบตัรจะรับผิดชอบในหนีท้ัง้หมดที่เกิดจากการใช้บตัรเสริม ไมว่า่
หนีน้ัน้จะเกิดจากการใช้โดยผู้ ถือบตัรเอง และ/หรือผู้ ถือบตัรเสริม และ/หรือบคุคลอื่นใดก็ตาม รวมทัง้ (แตไ่มจ่ ากดัเพยีง) 
การใช้จา่ยเกินกวา่เงินท่ีมีอยูใ่นบตัร หรือหนีอ้ื่นใดก็ตาม ธนาคารมีสทิธิหกัเงินในบญัชีเงินฝากใดๆ ที่ผู้ ถือบตัรมีอยูก่บั
ธนาคารเพื่อช าระหนีด้งักลา่วเมื่อใดก็ได้ และหากหนีด้งักลา่วเป็นเงินสกลุตา่งประเทศ ธนาคารมสีทิธิเปลีย่นแปลงหนีเ้งิน
ดงักลา่วเป็นเงินสกลุบาท ตามอตัราแลกเปลีย่นเงินตามที่ธนาคารก าหนดแล้วจงึหกัเงินในบญัชีเงินฝากดงักล่าวเพื่อช าระ
หนีด้งักลา่ว ทัง้นี ้โดยไมต้่องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ ถือบตัรและ/หรือผู้ ถือบตัรเสริมทราบลว่งหน้า 
 
10.  ความยนิยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล 
ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูทางการเงิน และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ ถือบตัรที่

ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคารหรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น หรือข้อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือ

คณะกรรมการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ข้อมลู” รวมทัง้ให้ธนาคารสง่ โอน และ/หรือ

เปิดเผยข้อมลูของผู้ ถือบตัร ให้แก่บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรือ นิติบคุคลนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงิน

ของธนาคาร  พนัธมิตรทางธุรกิจ  ผู้ ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมลู ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติ

บคุคลใดๆ ที่มีสญัญากบัธนาคาร  หนว่ยงานราชการ และ/หรือ  นิติบคุคลใดๆ ที่ธนาคารเป็นคูส่ญัญาหรือมีความสมัพนัธ์

ด้วย ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์

ข้อมูล การให้และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภณัฑ์ต่างๆของธนาคาร  การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บคุคลอื่น

ด าเนินการแทน ไมว่า่งานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตอ่สือ่สาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น  รวมถึงเพื่อปฏิบตัิ

ตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ ท่ีใช้บังคับกับธนาคาร โดยผู้ ถือบัตรรับทราบว่า  ผู้ ถือบัตรสามารถติดต่อ

ธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111 หรือสาขาของธนาคาร ทัง้นี ้ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการ

เปลีย่นแปลง เพิ่มขึน้หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง website ของธนาคาร  

 
11. การแก้ไขข้อตกลง 
ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อตกลงและเง่ือนไข  อตัราค่าธรรมเนียม และรายละเอียดใดๆ ที่เก่ียวข้องกบั 
Krungthai Travel Card รวมทัง้ ข้อตกลงและเง่ือนไขใดๆ ที่เก่ียวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า  
อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดงักล่าวท าให้ผู้ ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็น
หนงัสือ (หรือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามวิธีการอื่นตามที่ธนาคารก าหนด) ให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 
วนัก่อนการเปลีย่นแปลงดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั  
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12. กฎหมายที่ใช้ 
ข้อตกลงและเง่ือนไขนี ้และการใช้บริการ Krungthai Travel Card  จะอยู่ภายใต้บทบญัญัติแหง่กฎหมายของประเทศไทย 
และจะถูกตดัสินภายใต้กฎหมายดงักล่าว รวมถึงประเด็นข้อสงสยัด้านกฎหมายและหรือข้อพิพาททัง้หมดจะถูกตดัสิน
ภายใต้กฎหมายดงักลา่ว 
 
13. ข้อตกลงอื่นๆ 
13.1) ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ  ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรม
การเงินของผู้ขอใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้
ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดท ารายการเก่ียวกับการท าธุรกรรมทางการเงินของผู้ขอใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่หรือ
หนว่ยงานของรัฐได้ทกุประการ 
 
13.2) การสง่หรือแจ้งค าบอกกลา่วใดๆ ให้กบัผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ ถือบตัรเสริม (ถ้ามี)  ให้สง่หรือแจ้งเป็นหนงัสอืไปยงั
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ลา่สดุที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้กบัธนาคาร หรือทางไปรษณีย์ (ไม่ว่าลงทะเบียนหรือไม่ก็ได้) 
ไปยงัที่อยู่ลา่สดุที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้กบัธนาคาร หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน่ หรือช่องทางติดต่ออื่นตามที่ธนาคารก าหนด 
และเมื่อธนาคารด าเนินการดงักลา่วให้ถือวา่ผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ ถือบตัรเสริม (ถ้ามี) ได้รับการแจ้งโดยชอบแล้ว และ 
13.3) ธนาคารมีสทิธิโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้บตัรและ/หรือการใช้บริการตามข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันีใ้ห้แก่
บคุคลอื่น โดยไมต้่องขอความยินยอมหรือแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบลว่งหน้า  
 
13.4) ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ Krungthai Travel Card รวมทัง้ การแก้ไขใดๆ เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ
ก าหนด หากมีข้อพิพาทใดๆ การตดัสนิของธนาคารถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 
13.5) กรณีหากข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันีท้ าขึน้เป็นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และหากมีข้อความขดัแย้งหรือไม่
สอดคล้องกนัระหวา่งภาษาดงักลา่ว ให้ถือฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
13.6) ในกรณีที่มีข้อขดัแย้งระหว่างข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันีแ้ละข้อตกลงและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ถือข้อตกลง
และเง่ือนไขฉบบันีเ้ป็นหลกั 
 

 


