ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ Krungthai Travel Card
ผู้ขอสมัครใช้ บริ การ Krungthai Travel Card ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้ขอใช้ บริ การ” หรื อ “ผู้ถือบัตร” ตกลงใช้ บริ การ
Krungthai Travel Card ของ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ธนาคาร” ตามรายละเอียดการให้ บริ การที่
ธนาคารกาหนด โดยตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้ ข้ อตกลงและเงื่อนไขของแอปพลิเคชัน่ (ตาม
คาจากัดความข้ างล่างนี ้) และตามข้ อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับการใช้ บริ การต่าง ๆ ภายใต้ Krungthai Travel
Card ทัง้ ที่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และที่ธนาคารจะประกาศกาหนดขึ ้นใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงในภายหน้ า และเป็ นไปตาม
ข้ อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1.คานิยามและความหมาย
เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้ คาดังกล่าวต่อไปนี ้ เมื่อได้ ใช้ ในข้ อตกลงฉบับนี ้ ให้ มี
ความหมายตามที่กาหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1.1) “Krungthai Travel Card” หรื อ “บัตร” หมายความถึง ผลิตภัณฑ์บตั ร ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการรองรับได้ หลายสกุล
เงินภายในบัตรใบเดียว (Multi-Currency) ที่ธนาคารเปิ ดรองรับบริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถเลือกแลกเปลีย่ นเงินสกุล
ต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน่ และสามารถเบิกเงินหรื อใช้ จ่ายผ่านบัตรได้ ที่ต้ เู อทีเอ็ม (ATM) เครื่ องรูดบัตร (EDC)
และทารายการซื ้อสินค้ าออนไลน์ (e-Commerce) ในจุดบริ การที่รองรับการชาระเงินผ่านบริ ษัทตัวกลางการชาระเงินที่เป็ น
เครื อข่ายพันธมิตรของธนาคาร ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ธนาคารกาหนด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ใช้ บตั รสาหรับการใช้ จ่ายในการอุปโภคหรื อบริ โภคเท่านัน้
1.2) “แอปพลิเคชั่น” หมายความถึง แอปพลิเคชัน่ และ/หรื อเครื่ องมือใดๆ ตามที่ธนาคารกาหนดเพื่อการใช้ ทาธุรกรรมการ
แลกเปลี่ยนเงินสกุลต่าง ๆ และ/หรื อธุรกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับบัตร ตามที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ การใช้ แอปพลิเคชัน่ จะเป็ นไป
ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของแอปพลิเคชัน่ ดังกล่าว
2. คุณสมบัติของผู้ขอใช้ บริการ
ผู้ขอใช้ บริ การที่เป็ นบุคคลธรรมดาทังสั
้ ญชาติไทยและชาวต่างชาติ และนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตังตามกฎหมายไทย
้
และบุคคลอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด สามารถใช้ บริ การ Krungthai Travel Card ได้ ทังนี
้ ้ คุณสมบัติของผู้ขอใช้ บริ การ
อาจจะมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเป็ นครัง้ คราวได้ ตามประกาศและ/หรื อระเบียบของธนาคาร
3. การสมัครใช้ บริการ Krungthai Travel Card
3.1) ผู้ขอใช้ บริ การต้ องสมัครและเปิ ดใช้ แอปพลิเคชั่นเพื่อขอใช้ บริ การ Krungthai Travel Card รวมทัง้ เปิ ดใช้ ฟังค์ชั่น
Travel Card ในแอปพลิเคชัน่ ก่อนการใช้ บริ การบัตรในครัง้ แรก โดยผู้ขอใช้ บริ การต้ องติดต่อแจ้ งความประสงค์ที่สาขาของ
ธนาคารหรื อช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนด ในการขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องลงนามในคาขอและเอกสารต่างๆ
ตามที่ธนาคารกาหนด สาหรับกรณีต้องการอายัดบัตรหรื อระงับ การใช้ บริ การสามารถทาได้ ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน่
ตามที่ธนาคารกาหนด หรื อสาขาของธนาคาร หรื อช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ Krungthai Travel Card ไม่
สามารถจาหน่ายหรื อโอนกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิใดๆ ไปยังบุคคลอื่นได้ เว้ นแต่ ธนาคารจะเห็นสมควรหรื ออนุญาตเป็ นประการ
อื่น อย่างไรก็ดี ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องดาเนินการให้ บคุ คลอื่นที่ใช้ บตั รของผู้ขอใช้ บริ การปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับ
นี ้และจะต้ องรับผิดชอบในการใช้ บตั รดังกล่าวโดยบุคคลอื่นเสมือนว่าตนเองเป็ นผู้ใช้ บตั รดังกล่าว ไม่ว่าการใช้ บตั รโดย
บุคคลอื่นนันจะได้
้
รับอนุญาตจากธนาคารหรื อไม่ก็ตาม
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3.2) หากผู้ขอใช้ บริ การไม่ได้ มีการใช้ บริ การ Krungthai Travel Card เป็ นระยะเวลา 2 ปี (ระยะเวลาอื่นตามที่ธนาคาร
กาหนด) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้ บริ การดังกล่าว พร้ อมแลกเปลีย่ นเงินสกุลต่างประเทศคงค้ างเป็ นเงินสกุล
บาท ด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ธนาคารกาหนดและโอนเงินคงเหลือดังกล่าวกลับสูบ่ ญ
ั ชีเงินฝากสกุลบาทใดๆ ที่ ผ้ ถู ือ
บัตรมีอยูก่ บั ธนาคาร
3.3) ผู้ถือบัตรอาจสมัครบัตรเสริ มของ Krungthai Travel Card เพื่อให้ ผ้ ถู ือบัตรเสริ มสามารถใช้ วงเงินร่วมกับบัตรของผู้ถือ
บัตรได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ธนาคารกาหนด
ทังนี
้ ้ “บัตรเสริ ม” ให้ ถือว่าอยูใ่ นคาจากัดความของคาว่า “บัตร” และ “ผู้ถือบัตรเสริ ม” ให้ ถือว่าอยูใ่ นคาจากัดความของคา
ว่า “ผู้ถือบัตร” ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้ และการใช้ บตั รเสริ มให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่
ธนาคารกาหนด นอกจากนี ้ เว้ นแต่ธนาคารจะกาหนดไว้ เป็ นประการอื่น ให้ นาข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้สาหรับบัตร มา
ใช้ กบั บัตรเสริ มดังกล่าวด้ วย และผู้ถือบัตรจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรเสริ มตามทีธ่ นาคารกาหนด แม้ ข้อตกลง
และเงื่อนไขฉบับนี ้จะกาหนดไว้ เป็ นประการใดก็ตาม ธนาคารมีสทิ ธิยกเลิกบัตรเสริ มเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า นอกจากนี ้ ผู้ถือบัตรจะต้ องดาเนินการให้ ผ้ ถู ือบัตรเสริ มใช้ บตั รเสริ มภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้
4. การใช้ งานบัตร/วงเงินการใช้ งานผ่ านบัตร
4.1) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเติมเงิน (แลกเปลี่ยน) สกุลเงินต่างประเทศ ดูรายการเคลื่อนไหวบัญชีสกุลเงินต่างๆ จัดการ
ควบคุมวงเงินในการใช้ บตั ร และบริ การอื่น ๆ ได้ ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน่ หรื อช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้
จานวนเงินสูงสุดที่สามารถใช้ จ่ายผ่านบัตรเป็ นไปตามที่ธนาคารประกาศกาหนด เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นประการอื่นใน
ข้ อกาหนดและเงื่ อนไขนี ้ การเติมเงิ น (แลกเปลี่ยน) สกุลเงิ นต่างประเทศ (การซือ้ ขายสกุลต่างประเทศ) ดูรายการ
เคลื่อนไหวบัญชีสกุลเงินต่างๆ จัดการควบคุมวงเงินในการใช้ บตั ร และบริ การอื่นๆ ผ่านแอปพลิเคชัน่ จะต้ องดาเนินการ
ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของแอปพลิเคชัน่ โดยผู้ถือบัตรจะต้ องยืนยันตัวตนด้ วยการใช้ รหัสประจาตัว (user name) และ
รหัสผ่าน (password) หรื อรหัสส่วนตัว (PIN) หรื อการยืนยันตัวตนด้ วยไบโอเมตริ กซ์สาหรับแอปพลิเคชัน่ ดังกล่าวก่อนทีจ่ ะ
ดาเนินการสาหรับธุรกรรมดังกล่าว และหากดาเนินการดังกล่าวแล้ ว ให้ ถือว่า ผู้ถือบัตรเป็ นผู้ทาธุรกรรมดังกล่าวด้ วย
ตนเอง
4.2) วงเงินการใช้ งานผ่านบัตรต่อวันและวงเงินภายในบัตรเป็ นไปตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
4.3) ผู้ใช้ บริ การสามารถระบุบญ
ั ชีเงินฝากของตนเองเพื่อผูกกับ Krungthai Travel Card โดยยินยอมให้ ธนาคารทารายการ
ตัดเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว เพื่อทาการเติมเงินเข้ า Krungthai Travel Card โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ใช้ บตั ร Travel
Card และมียอดเงินไม่เพียงพอกับการทาธุรกรรม โดยรวมไปถึงการตัดเงินเพื่อชาระค่าบริ การรายปี และ/หรื อค่าบริ การอื่น
ใดที่เกิดจากบัตร Travel Card
4.4) ผู้ขอใช้ บริ การมีหน้ าที่ตรวจสอบการทารายการของตนเองอย่างสม่าเสมอ โดยผู้ขอใช้ บริ การต้ องติดต่อร้ านค้ าหรื อจุด
ให้ บริ การโดยตรง กรณีพบว่าการทารายการนันไม่
้ ถกู ต้ อง เพื่อแก้ ปัญหาของรายการนัน้ ๆ จนเสร็ จสิ ้น หรื อกรณี หากพบ
รายการผิดปกติหรื อต้ องสงสัยเกิดขึ ้น ผู้ขอใช้ บริ การต้ องแจ้ งให้ ธนาคารรับทราบโดยเร็ วที่สดุ เพื่อดาเนินการตามระเบียบ
ปฏิบตั ิของธนาคารต่อไป
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5. การเปลี่ยนแปลง/แก้ ไขข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบัตรและบริการ
การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ หรื อที่อยู่ติดต่อ หรื อข้ อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ขอใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การต้ องแจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรตามแบบฟอร์ มของธนาคาร พร้ อมส่งมอบเอกสารหลักฐานตามที่ธนาคารกาหนดให้ แ ก่
ธนาคาร
6. กรณีบัตรหมดอายุ/ขอออกบัตรใหม่ /บัตรสูญหาย/ยกเลิกหรือระงับบัตร
6.1) บัตร Krungthai Travel Card สามารถใช้ ได้ จนกว่าผู้ถือบัตรจะแจ้ งยกเลิกการใช้ บริ การและ/หรื อบัตรหมดอายุ โดย
เมื่อยกเลิกการใช้ บริ การและ/หรื อบัตรหมดอายุ ธนาคารมีสิทธิ จะแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศคงค้ างเป็ นเงิ นสกุล
บาท ด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามที่ธนาคารกาหนดและคืนเงินที่เหลือภายในบัตรเข้ าบัญชีเงินฝากสกุลบาทใดๆ ที่ผ้ ถู ือ
บัตรมีอยู่กบั ธนาคาร หรื อกาหนดให้ ผ้ ถู ือบัตรดาเนินการใดๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรื อ
แจ้ งผู้ถือบัตรล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ วันหมดอายุบตั รจะเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด
6.2) กรณีบตั ร Krungthai Travel Card สูญหาย ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทาการแจ้ งธนาคารโดยทันทีหรื อเร็ วที่สดุ ที่เป็ นไปได้
เพื่อทาการอายัดบัตรผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด คือ ศูนย์บริ การลูกค้ า 02 111 1117 หรื อช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร
กาหนด
7. การระงับหรือเลิกบัตร Krungthai Travel Card หรือบริการ
7.1) ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าบัตรใดๆ ที่ออกให้ กบั ผู้ขอใช้ บริ การเป็ นทรัพย์สินของธนาคาร และธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ
การใช้ หรื อเพิกถอน หรื อเรี ยกบัตรคืน หากผู้ขอใช้ บริ การปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ตามข้ อกาหนดนี ้ หรื อข้ อตกลง
อื่นๆ ที่มีกบั ธนาคาร
7.2) ธนาคารมีสทิ ธิยกเลิกหรื อระงับบัตรหรื อยกเลิกหรื อระงับการใช้ บริ การที่เกี่ยวข้ องไม่วา่ เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ขู อให้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
7.3) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรื อระงับบัตรหรื อยกเลิกหรื อระงับการใช้ บริ การที่เกี่ยวข้ องและเรี ยกค่าเสียหายได้
ทันที หากเห็นว่าการใช้ บตั รของผู้ขอใช้ บริ การอาจเป็ นการใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้ าในเชิงพาณิชย์หรื อเป็ นการใช้ เพื่อ
การเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรื อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้ จ่ายสาหรับการอุปโภคหรื อบริ โภค หรื อเป็ น
การฝ่ าฝื น หรื อมีแนวโน้ มจะฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกาหนดหรื อประกาศใดๆ ของหน่วยงานที่มีอานาจ
8. อัตราค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการ
ธนาคารขอสงวนสิท ธิ ใ นการเปลี่ย นแปลงและเรี ย กเก็ บ ค่า บริ ก าร อัต ราค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ า ยต่างๆ สาหรั บ
ค่าธรรมเนียมด้ านบัตรตามที่ธนาคารประกาศกาหนด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ทีตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
9. การหักชาระและคืนเงิน
9.1) กรณีผ้ ถู ือบัตรมีหนี ้ใดๆ จากการใช้ บตั ร รวมทัง้ (แต่ไม่จากัดเพียง) การใช้ จ่ายเกินกว่าเงินที่มีอยูใ่ นบัตร หรื อหนี ้อื่นใดก็
ตาม ธนาคารมีสทิ ธิหกั เงินในบัญชีเงินฝากใดๆ ที่ผ้ ถู ือบัตรมีอยูก่ บั ธนาคารเพื่อชาระหนี ้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ และหากหนี ้
ดังกล่าวเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ธนาคารมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงหนี ้เงินดังกล่าวเป็ นเงินสกุลบาท ตามอัตราแลกเปลีย่ นเงิน

[3]

v.01/2563

ตามที่ธนาคารกาหนดแล้ วจึงหักเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพื่อชาระหนี ้ดังกล่าว ทังนี
้ ้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรื อ
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบล่วงหน้ า
9.2) กรณีมีเงินที่จะโอนเข้ าบัตร ธนาคารมีสทิ ธิดาเนินการดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรื อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตร
ทราบล่วงหน้ า
(ก) หากบัตรยังมีผลใช้ ได้ และสกุลเงินที่รับโอนเป็ นสกุลที่ใช้ ได้ ภายใต้ บตั ร ธนาคารมีสทิ ธิโอนเงินดังกล่าวเข้ าในบัตร
ในสกุลเงินเดียวกับเงินที่โอนเข้ าดังกล่าว (โดยไม่ต้องคานึงถึงว่าผู้ถือบัตรจะร้ องขอให้ บคุ คลหรื อหรื อนิติบคุ คลผู้โอนเงิน
โอนเงินสกุลใดก็ตาม) และ
(ข) หากบัตรหมดอายุหรื อบัตรถูกยกเลิกหรื อไม่สามารถรับโอนเงินเข้ าได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารมีสทิ ธิโอน
เงินดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากใดๆ ที่ผ้ ถู ือบัตรมีอยูก่ บั ธนาคาร (หากเงินทีจ่ ะโอนเข้ าบัตรเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ธนาคารมี
สิทธิเปลีย่ นแปลงเงินดังกล่าวเป็ นเงินสกุลบาท ตามอัตราแลกเปลีย่ นเงินตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากใดๆ ที่
ผู้ถือบัตรมีอยูก่ บั ธนาคารดังกล่าว)
9.3) กรณีผ้ ถู ือบัตรร้ องขอให้ ธนาคารออกบัตรเสริ ม ผู้ถือบัตรจะรับผิดชอบในหนี ้ทังหมดที
้
่เกิดจากการใช้ บตั รเสริ ม ไม่วา่
หนี ้นันจะเกิ
้
ดจากการใช้ โดยผู้ถือบัตรเอง และ/หรื อผู้ถือบัตรเสริ ม และ/หรื อบุคคลอื่นใดก็ตาม รวมทัง้ (แต่ไม่จากัดเพียง)
การใช้ จา่ ยเกินกว่าเงินที่มีอยูใ่ นบัตร หรื อหนี ้อื่นใดก็ตาม ธนาคารมีสทิ ธิหกั เงินในบัญชีเงินฝากใดๆ ที่ผ้ ถู ือบัตรมีอยูก่ บั
ธนาคารเพื่อชาระหนี ้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ และหากหนี ้ดังกล่าวเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ธนาคารมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงหนี ้เงิน
ดังกล่าวเป็ นเงินสกุลบาท ตามอัตราแลกเปลีย่ นเงินตามที่ธนาคารกาหนดแล้ วจึงหักเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพื่อชาระ
หนี ้ดังกล่าว ทังนี
้ ้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรื อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรและ/หรื อผู้ถือบัตรเสิรมทราบล่วงหน้ า
10. ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ผู้ถือบัตรตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลทางการเงิน และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ถือบัตรที่
ได้ ใ ห้ ไว้ ห รื อ มี อ ยู่กับ ธนาคารหรื อ ที่ ธ นาคารได้ รั บ หรื อ เข้ า ถึ ง ได้ จ ากแหล่ง อื่ น หรื อ ข้ อ มูลอื่ น ใดตามที่ ห น่ว ยงานหรื อ
คณะกรรมการที่มีอานาจตามกฎหมายประกาศกาหนด ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ข้ อมูล” รวมทังให้
้ ธนาคารส่ง โอน และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ถือบัตร ให้ แก่บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรื อ นิติบคุ คลนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้ บริ การภายนอก ผู้ประมวลผลข้ อมูล ผู้รับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติ
บุคคลใดๆ ที่มีสญ
ั ญากับธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรื อ นิติบคุ คลใดๆ ที่ธนาคารเป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรื อมีความสัมพันธ์
ด้ วย ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์
ข้ อมูล การให้ และ/หรื อปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร การที่ธนาคารจ้ างหรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่น
ดาเนินการแทน ไม่วา่ งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสือ่ สาร งานติดตามทวงถาม เป็ นต้ น รวมถึงเพื่อปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรื อระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้ บังคับกับธนาคาร โดยผู้ถือบัตรรั บทราบว่า ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อ
ธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111 หรื อสาขาของธนาคาร ทัง้ นี ้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีก าร
เปลีย่ นแปลง เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ในอนาคต โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบทาง website ของธนาคาร
11. การแก้ ไขข้ อตกลง
ธนาคารมีสิทธิแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้ อตกลงและเงื่อนไข อัตราค่าธรรมเนียม และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
Krungthai Travel Card รวมทัง้ ข้ อตกลงและเงื่ อนไขใดๆ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า
อย่างไรก็ ตาม หากการแก้ ไขดังกล่าวทาให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ น
[4]

v.01/2563

หนังสือ (หรื อทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อตามวิธีการอื่นตามที่ธนาคารกาหนด) ให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30
วันก่อนการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
12. กฎหมายที่ใช้
ข้ อตกลงและเงื่อนไขนี ้ และการใช้ บริ การ Krungthai Travel Card จะอยู่ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศไทย
และจะถูกตัดสินภายใต้ กฎหมายดังกล่าว รวมถึงประเด็นข้ อสงสัยด้ านกฎหมายและหรื อข้ อพิพาททังหมดจะถู
้
กตัดสิน
ภายใต้ กฎหมายดังกล่าว
13. มาตรการซือ้ ขายบัญชี/บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
การรั บ จ้ า งเปิ ดบัญ ชี / บัต รเงิ น อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ การซื อ้ ขายบัญ ชี / บัต รเงิ น อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การยิ น ยอมให้ ผ้ ูอื่ น ใช้ บัญ ชี /
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในการกระทาความผิด มีโทษตามกฎหมาย
14. ข้ อตกลงอื่นๆ
14.1) ในกรณี ที่มีกฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อธุรกรรม
การเงินของผู้ขอใช้ บริ การต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้ รับการร้ องขอ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้
ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรื อจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ ขอใช้ บริ การต่อเจ้ าหน้ าที่ห รื อ
หน่วยงานของรัฐได้ ทกุ ประการ
14.2) การส่งหรื อแจ้ งคาบอกกล่าวใดๆ ให้ กบั ผู้ขอใช้ บริ การและ/หรื อผู้ถือบัตรเสริ ม (ถ้ ามี) ให้ สง่ หรื อแจ้ งเป็ นหนังสือไปยัง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ล่าสุดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การให้ ไว้ กบั ธนาคาร หรื อทางไปรษณีย์ (ไม่ว่าลงทะเบียนหรื อไม่ก็ได้ )
ไปยังที่อยู่ลา่ สุดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การให้ ไว้ กบั ธนาคาร หรื อผ่านทางแอปพลิเคชัน่ หรื อช่องทางติดต่ออื่นตามที่ธนาคารกาหนด
และเมื่อธนาคารดาเนินการดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การและ/หรื อผู้ถือบัตรเสริ ม (ถ้ ามี) ได้ รับการแจ้ งโดยชอบแล้ ว และ
14.3) ธนาคารมีสทิ ธิโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่ใดๆ ภายใต้ บตั รและ/หรื อการใช้ บริ การตามข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้ให้ แก่
บุคคลอื่น โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรื อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบล่วงหน้ า
14.4) ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ Krungthai Travel Card รวมทัง้ การแก้ ไขใดๆ เป็ นไปตามที่ธนาคารประกาศ
กาหนด หากมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ ้นสุด
14.5) กรณีหากข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้ทาขึ ้นเป็ นทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ และหากมีข้อความขัดแย้ งหรื อไม่
สอดคล้ องกันระหว่างภาษาดังกล่าว ให้ ถือฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
14.6) ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ งระหว่างข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้และข้ อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ให้ ถือข้ อตกลง
และเงื่อนไขฉบับนี ้เป็ นหลัก
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