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ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลติภณัฑ์ (Sales Sheet) 

ข้อมูลผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์ 
ชื่อผลิตภณัฑ์  Krungthai Travel VISA Prepaid Card 
ประเภทผลิตภณัฑ์  ประเภทบตัรเติมเงิน (Prepaid Card) แบบเติมเงินได้ (Reloadable) สามารถ

แลกเงินสกลุตา่งประเทศไว้ในบตัรได้ รวม 18 สกลุเงินได้แก่ AUD, CAD, CHF, 
DKK, EUR, GBP, HKD, INR, JPY, KRW, MYR, NOK, NZD, RUB, SEK, 
SGD, TWD, USD 

วงเงนิสูงสุด (บาท) 
 

 ใช้เบิกถอนเงินสด ได้สงูสดุ 50,000 บาท/บตัร/วนั 
 ใช้ช าระเงินคา่สนิค้าหรือบริการ ได้สงูสดุ 500,000 บาท/บตัร/วนั 

เงื่อนไขหลัก  เป็นบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) โดยลูกค้าสามารถท ารายการ
แลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศและเก็บไว้ในบัตรได้ด้วยตนเองผ่าน  

Mobile Application ของธนาคาร 
 ใช้รหัสผ่านคู่บัตร 6 หลัก/ลายเซ็นต์ เป็น Security ในการท ารายการ 
เช่นเดียวกบับตัรกรุงไทยวีซา่ เดบิต 
 ยอดเงินรวมสูงสุดทุกสกุลเงิน รวมทุกประเภทบัตร Travel Card ที่มี    

     กบัธนาคาร ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 
 ใช้บตัรถอนเงิน/ช าระเงินได้ที่ต่างประเทศ ตามสกุลเงินที่ให้บริการเท่านัน้
หากท ารายการด้วยสกลุเงินท่ีนอกเหนือจากนีร้ายการจะถกูปฏิเสธ 
 ใช้ช าระค่าสินค้า/บริการ ผ่านเคร่ือง EDC ด้วยสกุลเงินในบตัร ณ ร้านค้าใน
ต่างประเทศที่รับบัตร VISA รองรับการท ารายการด้วย Magnetic, Chip 
และ Contactless รวมถึงการท าธุรกรรม                  e-Commerce 
 ใช้ถอนเงินสดตามสกลุเงินในบตัร ที่เคร่ือง ATM ทีร่องรับ VISA ตา่งประเทศ
ทัว่โลก 
 ใช้บริการผ่าน Mobile Application ของธนาคาร ในการบริหารจดัการบตัร, 
การแลกเปลีย่นเงิน และการเปิด-ปิดการใช้งานบตัร ฯลฯ 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขอื่นๆ 

 บตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์นีเ้ปรียบเสมือนเงินสด หากบตัรสญูหายเทา่กบัเงินสด
หาย 
 บตัรไมส่ามารถเปลีย่นมือได้ 
 บตัรมีอายกุารใช้งาน 2 ปี นบัจากเดือนที่ผลิต และหรือวนัสดุท้ายของเดือน
และปีที่พิมพ์บนบัตร โดยเมื่อบัตรครบก าหนด ผู้ ถือบัตรสามารถติดต่อ
สาขาของธนาคาร เพื่อออกบตัรทดแทน หรือสามารถขายเงินคงเหลือใน
บตัรคืนได้ด้วยตนเองผา่น Mobile Application ของธนาคาร 
 ธนาคารฯ ไมส่นบัสนนุการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนบัตร 
รวมทัง้เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้บตัรฯ โดย
ไม่สุจริตทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิง
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พาณิชย์ ที่ผิดเง่ือนไขที่ก าหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการ
บริโภค 
 ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิ รายละเอียด เง่ือนไข
และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในบตัรฯ นี ้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า กรณีมี
ข้อพิพาท ค าตดัสนิของธนาคารถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

ค่าธรรมเนียมการออกบตัร (บาท) 200 
ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี) ไมม่ี 
ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายผ่านเคร่ือง EDC ไมม่ี 
ค่าธรรมเนียมในการใช้เคร่ืองเอทีเอ็มที่
ต่างประเทศ 

 ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงไทยเรียกเก็บ ต่อรายการ ตามสกุลเงิน คือ  
4  AUD, 4  CAD, 3  CHF, 20 DKK, 2. 5 EUR, 2 . 5  GBP, 2 5  HKD,  
210 INR, 3 5 0  JPY, 3,800 KRW, 14 MYR, 4 . 5  NZD, 30 NOK,  
200 RUB, 30 SEK, 4 SGD, 105 TWD, 3 USD 
 ค่าธรรมเนียมที่ผู้ ให้บริการปลายทางเรียกเก็บ: ขึ น้อยู่กับนโยบายของผู้

ให้บริการ 
ค่าธรรมเนียมถอนเงนิสดสกุลต่างประเทศที่
สาขา/จุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศของธนาคาร* 
สาขาที่เปิดให้บริการ ได้แก่ สาขานานาเหนือ จดุ
บริการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ รถไฟฟ้าแอร์
พอร์ตเรลลงิค์ สถานีสวุรรณภมูิ สาขาสยามพารา
กอน สาขาห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัลเวิล์ด และสาขา
เซ็นทรัลลาดพร้าว 
*ไมร่องรับการให้บริการสกลุเงิน INR และ MYR 

4 AUD, 4 CAD, 3 CHF, 20 DKK, 2.5 EUR, 2.5 GBP, 25 HKD, 350 JPY, 
3,800 KRW, 4 . 5  NZD, 30 NOK, 200 RUB, 30 SEK, 4  SGD, 105 TWD,  
3 USD 

ความรับผิดชอบของเจ้าของบตัร กรณีบัตรหาย ภายหลงัจากที่ลกูค้าทราบว่าได้ท าบตัรฯ หายหรือถูกขโมย ลกูค้าควรแจ้งให้
ธนาคารทราบทันที  เพื่อด า เนินการอายัดบัตรได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ธ น า ค า ร ก รุ ง ไ ท ย  0 2 - 1 1 1 - 1 1 1 7  ห รื อ โ ท รฟ รี จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  
+800-1111-1117 (ศกึษาวิธีการโทรฟรี ได้จากเว็ปไซต์ krungthai.com) 

ช่องทางในการตดิต่อธนาคาร ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ที่ท าการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเข้าไปดู
รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ krungthai.com หรือ ติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเบือ้งต้น จากศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-
111-1117 หรือโทรฟรีจากตา่งประเทศ +800-1111-1117 (ศึกษาวิธีการโทรฟรี 
ได้จากเว็ปไซต์ krungthai.com) 
 อีเมล : Call.CallCenter@ktb.co.th 
 ช่องทางอื่นๆผา่น Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instagram 

: โดยพิมพ์ค าวา่ “Krungthai Care” 
ข้อควรระวัง  ลกูค้าควรระมดัระวงัและดแูลรักษาบตัรฯ และรหสัผา่นบตัรเป็นอยา่งดี และ

ไมค่วรเปิดเผยรหสัผา่นบตัรหรือข้อมลูบตัรให้บคุคลอื่นทราบ 
 ภายหลงัจากที่ลกูค้าทราบว่าได้ท าบตัรหายหรือถกูขโมย ลกูค้าควรแจ้งให้
ธนาคารทราบทนัที เพื่อด าเนินการอายดับตัร 
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 หากมีการใช้รหสัผ่านผิดเป็นจ านวน 3 ครัง้ ติดต่อกนั ระบบจะระงบัการใช้
บตัรโดยอตัโนมตัิ ลกูค้าควรติดต่อสาขาธนาคารเพื่อปลดระงบัการใช้บตัร
หรือออกบตัรใบใหมก่รณีจ ารหสัผา่นไมไ่ด้ 
 การยกเลกิการใช้บริการบตัรแจ้งได้ที่สาขาธนาคาร 

ช่องทางในการตดิต่อผู้ออกผลิตภณัฑ์  เว็บไซต์ krungthai.com 
 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1117 หรือโทรฟรีจาก
ต่างประเทศ +800-1111-1117 (ศึกษาวิธีการโทรฟรี ได้จาก เว็ปไซต์ 
krungthai.com) 
 อีเมล : Call.CallCenter@ktb.co.th 
 ช่องทางอื่นๆผา่น Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instagram 
โดยพิมพ์ค าวา่ “Krungthai Care” 

 


