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ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลติภณัฑ์ (Sales Sheet) 

ข้อมูลผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ 
ชื่อผลิตภณัฑ์  Krungthai Travel UnionPay (UPI) Debit Card 
ประเภทผลิตภณัฑ์  ประเภทบตัรเดบิต (Debit Card) และสามารถแลกเงินสกลุ CNY ไว้ในบตัรได้  
วงเงนิสูงสุด (บาท) 
 

 ใช้เบิกถอนเงินสด ได้สงูสดุ 200,000 บาท/บตัร/วนั 
 ใช้ช าระเงินคา่สนิค้าหรือบริการ ได้สงูสดุ 1,500,000 บาท/บตัร/วนั 

เงื่อนไขหลัก  เป็นบตัรบตัรเดบิต (Debit Card) ผกูกบับญัชีเงินฝากสกลุบาท โดยลกูค้าสามารถ
ท ารายการแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศและเก็บไว้ในบตัรได้ด้วยตนเองผ่าน 
Mobile Application ของธนาคาร 
 ใช้รหสัผา่นคูบ่ตัร 6 หลกั/ลายเซ็นต์ เป็น Security ในการท ารายการ  
 ยอด เ งินรวมสูงสุดทุกสกุล เ งิน  รวมทุกประ เภทบัตร  Travel Card ที่ มี    

     กบัธนาคาร ไมเ่กิน 5 ล้านบาท (ไมร่วมเงินในบญัชีเงินฝากที่ผกูกบับตัร)      
 สามารถใช้บตัรในประเทศไทยได้เหมือนกบับตัรเดบิตทัว่ไปด้วยสกลุเงินบาทโดย
หักบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบัตร ทัง้การถอนเงินที่ตู้  ATM และช าระค่าสินค้า / 
บริการ ผา่นจดุให้บริการรับบตัร Thai Payment Network และ UnionPay 
 ใช้บตัรถอนเงิน/ช าระเงินได้ที่ตา่งประเทศ ตามสกุลเงินที่ให้บริการเท่านัน้หากท า
รายการด้วยสกลุเงินท่ีนอกเหนือจากนีร้ายการจะถกูปฏิเสธ 
 ใช้ช าระค่าสินค้า/บริการ ผ่านเคร่ือง EDC ด้วยสกุลเงินในบัตร ณ ร้านค้าใน
ต่างประเทศที่รับบัตร UnionPay รองรับการท ารายการด้วย Magnetic, Chip, 
Contactless, QR Code รวมถึงการท าธุรกรรม e-Commerce 
 ใช้ถอนเงินสดตามสกลุเงินในบตัร ที่เคร่ือง ATM ทีร่องรับ UnionPay ตา่งประเทศ
ทัว่โลก 
 ใช้บริการผ่าน Mobile Application ของธนาคาร ในการบริหารจดัการบตัร, การ
แลกเปลีย่นเงิน และการเปิด-ปิดการใช้งานบตัร ฯลฯ 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ 

 บตัรไมส่ามารถเปลีย่นมือได้ 
 บตัรมีอายกุารใช้งาน 5 ปี นบัจากเดือนที่ผลิต และหรือวนัสดุท้ายของเดือนและปี
ที่พิมพ์บนบัตร โดยเมื่อบัตรครบก าหนด ผู้ ถือบัตรสามารถติดต่อสาขาของ
ธนาคาร เพื่อออกบัตรทดแทน หรือสามารถขายเงินคงเหลือในบตัรคืนได้ด้วย
ตนเองผา่น Mobile Application ของธนาคาร 
 ธนาคารฯ ไมส่นบัสนนุการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 
 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิในการมอบ ยกเลกิ เพิกถอน หรือเรียกคืนบตัร รวมทัง้เรียก
ให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้บตัรฯ โดยไม่สจุริตทจุริต ฉ้อ
ฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ที่ผิดเง่ือนไขที่
ก าหนด หรือผิดวตัถปุระสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค 
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เง่ือนไขและ
สิทธิประโยชน์ใดๆ ในบตัรฯ นี ้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท 
ค าตดัสนิของธนาคารถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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ค่าธรรมเนียมการออกบตัร (บาท) 150 
ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี) 350 
ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายผ่านเคร่ือง 
EDC 

ไมม่ี 

ค่าธรรมเนียมในการใช้เคร่ืองเอทีเอ็มใน
ประเทศ         
   การถอนเงิน/โอนเงินในเขตส านกัหกับญัชี 
เดียวกนัท่ีเคร่ือ ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 

ไมค่ิดคา่บริการ 

   การโอนเงินข้ามเขตส านกัหกับญัชี ท่ีเคร่ือง 

ATM/AD ธนาคารกรุงไทย 

 

          (1.1) รายการแรก ของเดือน ไมค่ิดคา่บริการ 

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

   การถอนเงินข้ามเขตส านกัหกับญัชีที่เคร่ือง 

ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 

15.- บาท/รายการ 

   การโอนเงิน ข้ามจงัหวดั ที่เคร่ือง ATM / 

ADM  ธนาคารอื่น   

 

 หมื่นละ 10.- บาท  

สว่นเกินคดิ ตามสว่นเลขหลกัพนั พนัละ1.- บาท เศษของพนัไมค่ดิ 

 คา่ใช้เครือขา่ยธนาคาร  10.- บาท / รายการ 

 คา่บริการขัน้ต า่ 20.- บาท / รายการ 

 คา่บริการสงูสดุ 1,000.- บาท / รายการ 

   การถอนเงิน ข้ามจงัหวดัที่เคร่ือง ATM  

ธนาคารอื่น      

20.- บาท/รายการ  

   การถอนเงินในจงัหวดัเดยีวกนัที่เคร่ือง 

ATM ธนาคารอื่น 

ไมค่ิดคา่บริการ 

   กรณีลกูค้าใช้บตัร ท่ีเคร่ือง ATM / ADM 

ธนาคารอื่นเกิน 4  รายการ ตอ่เดอืน  

 -  นบัตัง้แตร่ายการท่ี 5 ในเดือนนัน้ 

คิดคา่บริการ    

10.- บาท / รายการ 

ค่าธรรมเนียมในการใช้เคร่ืองเอทีเอ็มที่
ต่างประเทศ 

 คา่ธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงไทยเรียกเก็บ ตอ่รายการ ตามสกลุเงิน คือ 20 CNY 

 คา่ธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการปลายทางเรียกเก็บ: ขึน้อยูก่บันโยบายของผู้ให้บริการ 
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ความรับผิดชอบของเจ้าของบตัร กรณี
บัตรหาย 

ภายหลงัจากที่ลกูค้าทราบวา่ได้ท าบตัรฯ หายหรือถกูขโมย ลกูค้าควรแจ้งให้ธนาคาร

ทราบทนัที เพื่อด าเนินการอายดับตัรได้ที่ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ธนาคารกรุงไทย 02-111-

1117 หรือโทรฟรีจากต่างประเทศ +800-1111-1117 (ศึกษาวิธีการโทรฟรี ได้จาก 

krungthai.com) 

ช่องทางในการตดิต่อธนาคาร ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ที่ท าการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเข้าไปดู

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ krungthai.com หรือ ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดเบือ้งต้น จากศูนย์ลูกค้าสมัพนัธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1117 

หรือโทรฟรีจากต่างประเทศ +800-1111-1117 (ศึกษาวิธีการโทรฟรี ได้จาก 

krungthai.com) 

 อีเมล : Call.CallCenter@ktb.co.th 

 ช่องทางอื่นๆผา่น Facebook /Twitter /Youtube /LINE /Instagram 

: โดยพิมพ์ค าวา่ “Krungthai Care” 

ข้อควรระวัง  ลกูค้าควรระมดัระวงัและดูแลรักษาบตัรฯ และรหสัผ่านบตัรเป็นอย่างดี และไม่

ควรเปิดเผยรหสัผา่นบตัรหรือข้อมลูบตัรให้บคุคลอื่นทราบ 

 ภายหลังจากที่ลูกค้าทราบว่าได้ท าบัตรหายหรือถูกขโมย ลูกค้าควรแจ้งให้

ธนาคารทราบทนัที เพื่อด าเนินการอายดับตัร 

 หากมีการใช้รหสัผ่านผิดเป็นจ านวน 3 ครัง้ ติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้บตัร

โดยอตัโนมตัิ ลกูค้าควรติดต่อสาขาธนาคารเพื่อปลดระงบัการใช้บตัรหรือออก

บตัรใบใหมก่รณีจ ารหสัผา่นไมไ่ด้ 

 การยกเลกิการใช้บริการบตัรแจ้งได้ที่สาขาธนาคาร 

ช่องทางในการตดิต่อผู้ออกผลิตภณัฑ์  เว็บไซต์ krungthai.com 

 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1117 หรือโทรฟรีจาก

ตา่งประเทศ +800-1111-1117 (ศกึษาวิธีการโทรฟรี ได้จาก krungthai.com) 

 อีเมล : Call.CallCenter@ktb.co.th 

 ช่องทางอื่นๆผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instagram โดยพิมพ์

ค าวา่ “Krungthai Care” 

 


