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ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 

Krungthai Travel UnionPay (UPI) Debit Card 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์  Krungthai Travel UnionPay (UPI) Debit Card 

ประเภทผลิตภัณฑ์  ประเภทบัตรเดบิต (Debit Card) และสามารถแลกเงินสกุล CNY ไวใ้นบัตรได้  

วงเงนิสูงสุด (บาท) 

 
 ใช้เบิกถอนเงินสด ได้สูงสุด 200,000 บาท/บัตร/วนั 

 ใช้ช าระเงินค่าสินค้าหรอืบรกิาร ได้สูงสุด 1,500,000 บาท/บัตร/วนั 

เงื่อนไขหลัก  เป็นบัตรบัตรเดบิต (Debit Card) ผูกกับบัญชีเงินฝากสกุลบาท โดย

ลูกค้าสามารถท ารายการแลกเปล่ียนเงินสกุลต่างประเทศและเก็บไวใ้นบัตร

ได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Application ของธนาคาร 

 ใช้รหัสผ่านคู่บัตร 6 หลัก/ลายเซ็นต์ เป็น Security ในการท ารายการ  

 ยอดเงินรวมสูงสุดทุกสกุลเงิน รวมทุกประเภทบัตร Travel Card ท่ีมี   

กับธนาคาร ไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่รวมเงินในบัญชีเงินฝากท่ีผูกกับบัตร)      

 สามารถใช้บัตรในประเทศไทยได้เหมือนกับบัตรเดบิตท่ัวไปด้วยสกุลเงิน

บาทโดยหักบัญชีเงินฝากท่ีผูกไว้กับบัตร ท้ังการถอนเงินท่ี ตู้ ATM และ

ช าระค่าสินค้า / บริการ ผ่านจุดให้บริการรับบัตร Thai Payment 

Network และ UnionPay 

 ใช้บัตรถอนเงิน/ช าระเงินได้ท่ีต่างประเทศ ตามสกุลเงินท่ีให้บริการเท่าน้ัน

หากท ารายการด้วยสกุลเงินท่ีนอกเหนือจากน้ีรายการจะถูกปฏิเสธ 

 ใช้ช าระค่าสินค้า/บริการ ผ่านเครื่อง EDC ณ ร้านค้าท่ีรบับัตร UnionPay 

ท่ัวโลก รองรับการท ารายการด้วย Magnetic, Chip, Contactless, QR 

Code รวมถึงการท าธุรกรรม e-Commerce 

 ใช้ถอนเงินสดท่ีเครื่อง ATM ท่ีรองรบับัตร UnionPay ท่ัวโลก 

 ใช้บริการผ่าน Mobile Application ของธนาคาร ในการบริหารจัดการ

บัตร, การแลกเปล่ียนเงิน และการเปิด-ปิดการใช้งานบัตร ฯลฯ 

 กรณีท ารายการกดเงินสดท่ีตู้ATM หรือช าระเงินท่ีร้านค้าหรือเวปไซต์

ต่างประเทศด้วยสกุลเงินอื่นๆนอกเหนือจากสกุลเงิน CNY จะใช้อัตรา

แลกเปล่ียนของรา้นค้า/UnionPay ในการแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาทเพ่ือ

หักบัญชีเงินฝากคู่บัตรโดยมีค่าความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน 2.5% 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และ

เงื่อนไขอื่นๆ 
 บัตรไม่สามารถเปล่ียนมือได้ 

 บัตรมีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากเดือนท่ีผลิต และหรอืวนัสุดท้ายของเดือน

และปีท่ีพิมพ์บนบัตร โดยเม่ือบัตรครบก าหนด ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อ

สาขาของธนาคาร เพ่ือออกบัตรทดแทน หรือสามารถขายเงินคงเหลือใน

บัตรคืนได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Application ของธนาคาร 

 ธนาคารฯ ไม่สนับสนุนการเก็งก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 

 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนบัตร 

รวมท้ังเรยีกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบวา่มีการใช้บัตรฯ โดย
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ไม่สุจริตทุจริต ฉ้อฉล เพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ เพ่ือธุรกิจทางการค้าเชิง

พาณิชย์ ท่ีผิดเงื่อนไขท่ีก าหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพ่ือการ

บรโิภค 

  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด 

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในบัตรฯ น้ี โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

กรณีมีข้อพิพาท ค าตัดสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด 

ค่าธรรมเนียมการออกบัตร (บาท) 150 

ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี) 350 

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน (บาท) 150 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดัส่งบัตร (บาท/บัตร) 

กรณีเลือกจัดส่งบัตรตามท่ีอยู่ 

42 บาท / บัตร 

ค่าธรรมเนียมในการใช้จา่ยผ่านเครื่อง EDC ไม่คิดค่าบรกิาร 

ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องเอทีเอ็มในประเทศ         

   การถอนเงิน/โอนเงินในเขตส านักหักบัญชี

เดียวกันท่ีเครื่อ ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 

      

ไม่คิดค่าบรกิาร 

   การโอนเงนิข้ามเขตส านักหักบัญชี ท่ีเครื่อง 

ATM/AD ธนาคารกรุงไทย 

 

          (1.1) รายการแรก ของเดือน ไม่คิดค่าบรกิาร 

          (1.2) รายการท่ี 2 ข้ึนไป ของเดือน 10.- บาท/รายการ 

   การถอนเงินข้ามเขตส านักหักบัญชีท่ีเครื่อง 

ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 

15.- บาท/รายการ 

   การโอนเงนิ ข้ามจังหวดั ท่ีเครื่อง ATM / ADM  

ธนาคารอื่น   

 

 หม่ืนละ 10.- บาท  

ส่วนเกินคิด ตามส่วนเลขหลักพัน พันละ1.- บาท เศษของพันไม่คิด 

 ค่าใช้เครอืข่ายธนาคาร  10.- บาท/รายการ 

 ค่าบรกิารข้ันต่า 20.- บาท/รายการ 

 ค่าบรกิารสูงสุด 1,000.- บาท/รายการ 

   การถอนเงิน ข้ามจังหวดัท่ีเครื่อง ATM  

ธนาคารอื่น      

20.- บาท/รายการ  

   การถอนเงินในจังหวดัเดียวกันท่ีเครื่อง ATM 

ธนาคารอื่น 

ไม่คิดค่าบรกิาร 

   กรณีลูกค้าใช้บัตร ท่ีเครื่อง ATM / ADM 

ธนาคารอื่นเกิน 4  รายการ ต่อเดือน  

 -  นับต้ังแต่รายการท่ี 5 ในเดือนน้ัน 

คิดค่าบรกิาร    

10.- บาท/รายการ 
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ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องเอทีเอ็มท่ี

ต่างประเทศ 

 ค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารกรุงไทยเรยีกเก็บ ต่อรายการ ตามสกุลเงิน คือ 20 

CNY 

 สกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจาก CNY 100.- บาท / รายการ 

 ค่าธรรมเนียมท่ีผู้ให้บริการปลายทางเรียกเก็บ: ข้ึนอยู่กับนโยบายของผู้

ให้บรกิาร 

ค่าธรรมเนียมถอนเงนิสดสกุลต่างประเทศท่ีสาขา

ของธนาคาร* 

สาขาท่ีเปิดให้บรกิาร ได้แก่ สาขานานาเหนือ, สาขา

สยามพารากอน, สาขาห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรลัเวล์ิด และสาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว 

*ไม่รองรบัการให้บรกิารสกุลเงิน INR และ MYR 

 20 CNY 

 ก าหนดวงเงินการท ารายการ 25,000 บาท/รายการ 

 จ ากัดไม่เกิน 2 รายการ/วนั 

 วงเงินต่อเดือนท่ีไม่คิดค่าธรรมเนียมการท ารายการ: 25,000 บาท 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบัตร กรณีบัตรหาย ภายหลังจากท่ีลูกค้าทราบว่าได้ท าบัตรฯ หายหรือถูกขโมย ลูกค้าควรแจ้งให้

ธนาคารทราบทันที เ พ่ือด า เ นินการอายัดบัตรได้ ท่ี ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย 02-111-1117 หรือโทรฟรีจากต่างประเทศ +800-1111-1117 

(ศึกษาวธีิการโทรฟร ีได้จาก krungthai.com) 

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร  ท่ีท าการสาขาของธนาคารท่ัวประเทศ 

 เวบ็ไซต์ krungthai.com  

 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1117  หรือโทรฟรี 

จากต่างประเทศ +800-1111-1117 (ศึกษาวิธีการโทรฟรี ได้จากเว็ปไซต์ 

krungthai.com) 

 อีเมล : Call.CallCenter@krungthai.com 

 ช่ องทางอื่ นๆ  ผ่ าน  Facebook /  Twitter /  Youtube /  LINE / 

Instagram โดยพิมพ์ค าวา่ “Krungthai Care” 

ข้อควรระวงั  ลูกค้าควรระมัดระวงัและดูแลรกัษาบัตรฯ และรหัสผ่านบัตรเป็นอย่างดี และ

ไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านบัตรหรอืข้อมูลบัตรให้บุคคลอื่นทราบ 

 ภายหลังจากท่ีลูกค้าทราบว่าได้ท าบัตรหายหรือถูกขโมย ลูกค้าควรแจ้งให้

ธนาคารทราบทันที เพ่ือด าเนินการอายัดบัตร 

 หากมีการใช้รหัสผ่านผิดเป็นจ านวน 3 ครั้ง ติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้

บัตรโดยอัตโนมัติ ลูกค้าควรติดต่อสาขาธนาคารเพ่ือปลดระงับการใช้บัตร

หรอืออกบัตรใบใหม่กรณีจ ารหัสผ่านไม่ได้ 

 การยกเลิกการใช้บรกิารบัตรแจ้งได้ท่ีสาขาธนาคาร 

 


