Sales Sheet – ผลิตภัณฑ์ YouTrip (Prepaid Multi-Currency Card)
ข้อมูล
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

วงเงินสูงสุด ( บาท )

รายละเอียด
บัตร YouTrip (Prepaid Multi-Currency Card)
บัตร Prepaid Multi-Currency Card
YouTrip คือ Multi-Currency Wallet กระเป๋าเงินดิจิทลั รองรับหลายสกุล
เพื่อการเดินทาง ให้สามารถใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศได้ดว้ ยเรทที่
ดีกว่า เหมาะสาหรับทุกคนที่ตอ้ งใช้จ่ายเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ โดย
สามารถใช้จ่ายได้กว่า 150 สกุลเงินทัว่ โลก และยังสามารถแลกเปลี่ยน
เงินต่างประเทศล่วงหน้าได้ถึง 10 สกุล ( สกุลต่างประเทศ 9 สกุลและ
สกุลบาท 1 สกุล) เงินผ่านแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ YouTrip ยังรองรับ
การจ่ายเงินได้หลากหลายรูปแบบทั้ง รูด แตะ จ่าย ค่าสินค้า กดเงินสด
ที่ตู ้ ATM ต่างประเทศ หรือ ช้อปปิ้ งออนไลน์ ( ไม่สามารถกดตู ้ ATM ใน
ประเทศไทยได้ )
- เติมเงินจากบัญชี K Plus ไม่เกิน 500,000 บาท/วัน
- วงเงินรวมทุกสกุลเงินในบัตรไม่เกิน 500,000 บาท/วัน
- ใช้จ่ายที่เครื่อง EDC ทัว่ โลก (Offline) ไม่เกิน 500,000 บาท/วัน
(มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 27 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป)

- ใช้จ่ายผ่าน Online ไม่เกิน 500,000 บาท/วัน
(วงเงินรวมใช้จ่ายที่เครื่อง EDC และ Online รวมกันไม่เกิน
500,000 บาท/วัน)
(มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 27 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป)

เงื่อนไขหลักการสมัครผลิตภัณฑ์

- ถอนเงินสดที่ตู ้ ATM ต่างประเทศ ไม่เกิน 50,000 บาท/เดือน
- มีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี
บุคคลธรรมดาคนเดียว เพื่อผูกบัญชีกบั Application K PLUS
- Download Application YouTrip
- ทาบัตร YouTrip ได้ 1 บัตรต่อ 1 บุคคลธรรมดา
- ผูส้ มัครบัตร อายุต้งั แต่ 12 ปี บริบรู ณ์
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Sales Sheet – ผลิตภัณฑ์ YouTrip (Prepaid Multi-Currency Card)
ข้อมูล
อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการต่อบัตร
/ต่อครั้ง/ ปี

รายละเอียด
ค่าธรรมเนี ยม
- แรกเข้า/ออกบัตรใบแรก 100 บาท
(ฟรีค่าธรรมเนี ยมสาหรับลูกค้าที่ สมัครตัง้ แต่วนั ที่ 5/11/62 – 31/12/64)

- รายปี ปี แรก/รายปี ถัดไป 200 บาท
(ฟรีค่าธรรมเนี ยมสาหรับลูกค้าที่ สมัครตัง้ แต่วนั ที่ 5/11/62 – 31/12/64)
ตลอดอายุการใช้งานบัตร,บัตรมีอายุ 3 ปี นับจากเดือนที่ ผลิต

- ทาบัตรทดแทนสูญหายหรือทาบัตรใหม่ 100 บาท
บัตรมีอายุ 3 ปี นับจากเดือนที่ ผลิต

- กดเงินตู ้ ATM ต่างประเทศ 100 บาท
(ฟรีค่าธรรมเนี ยมตัง้ แต่วนั ที่ 5/11/62 – 31/12/64)
ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมการกดตู ้ ATM ของแต่ละประเทศที่เรียกเก็บเพิ่ม
*ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของธนาคารซึ่ งจะ
ประกาศให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน YouTrip

- ดาวน์โหลดแอป YouTrip ผ่านทาง App Store หรือ Google Play
Store หลังจากนั้นกดเข้าแอป เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัคร
- ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับ OTP กรอก OTP ที่ได้รบั เพื่อ
ความสะดวกในการใช้บริการ แนะนาให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
เดียวกันกับที่ลงทะเบียนใช้งานแอป K PLUS
- กด "สมัครวันนี้ ฟรีค่าใช้จ่าย" เพื่อสมัครบัตร พร้อมใส่หมายเลขบัตร
ประชาชนเพื่อเข้าสู่ขน้ั ตอนการลงทะเบียนผ่าน K PLUS โดยระบบจะ
ทาการสลับไปยังแอป K PLUS โดยอัตโนมัติ (สาหรับใครที่ยงั ไม่มี
แอป K PLUS ต้องดาวน์โหลดและสมัครใช้งานก่อน)
- เมื่อเข้าสู่แอป K PLUS ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ที่อยูใ่ นการจัดส่ง
เอกสาร อีเมลล์ บัญชีธนาคารที่จะใช้กบั แอป YouTrip และข้อตกลง
ต่างๆ (หากข้อมูลที่อยูไ่ ม่ถูกต้องสามารถแก้ไขให้เป็ นปั จจุบนั ได้)
- กดยืนยันข้อมูล เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้ว ลูกค้าจะได้รบั บัตร YouTrip
ตามที่อยูจ่ ดั ส่งเอกสาร ภายใน 5-7 วัน
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Sales Sheet – ผลิตภัณฑ์ YouTrip (Prepaid Multi-Currency Card)
ข้อมูล
ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ

-

-

-

สกุลเงินที่รองรับการใช้จา่ ยบนระบบ

-

YouTrip

-

ผลิตภัณฑ์ YouTrip สามารถใช้งานที่ใด

-

รายละเอียด
สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินเก็บไว้ได้ถึง 10 สกุลเงินผ่านแอปพลิเค
ชัน เพียงกดปุ่ มแลกเงินภายในแอป YouTrip ประกอบด้วยสกลุเงิน
THB, JPY, HKD, SGD, AUD, EUR, GBP, CHF, USD, CAD
เลือกสกุลเงินที่ตอ้ งการแลก ใส่จานวนเงินที่ตอ้ งการแลก และเลื่อน
เพื่อยืนยันการทารายการ
หลังจากแลกเปลี่ยนสกุลเงินเก็บไว้แล้ว สามารถใช้จ่ายภายใต้สกุล
เงินเหล่านั้นได้ทนั ที
หากไม่ตอ้ งการแลกเงินล่วงหน้า หรือ แลกไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้
จ่าย ระบบ SmartExchange™ จะช่วยอานวยความสะดวกให้ โดยจะ
แลกเปลี่ยนเงินสกุลบาท เป็ นสกุลที่กาลังใช้จ่าย ด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ เวลานั้น เพื่อให้ทุกการใช้จ่ายของสะดวกสบายยิ่งขึ้ น
ทั้งนี้ เงินสกุลบาทของต้องมีเพียงพอต่อการชาระค่าสินค้าหรือบริการ
เท่านั้น ระบบ SmartExchange™ ถึงสามารถดาเนิ นการได้
ระบบรองรับการทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินคราต่างประเทศทั้ง
ด้านรับซื้ อและขายรวมกันได้ไม่เกิน 20 ครั้งต่อวัน
เริ่มมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
YouTrip รองรับการใช้จ่ายกว่า 150 สกุลเงินทัว่ โลก และสามารถ
แลกเปลี่ยนสกุลเงินล่วงหน้าได้ถึง 10 สกุลเงิน ด้วยเรทที่ดีกว่า
สกุลเงินที่สามารถแลกล่วงหน้า ได้แก่THB, JPY, HKD, SGD, AUD,
EUR, GBP, CHF,USD, CAD
150+ สกุลเงินต่างประเทศที่รองรับ Master และสามารถใช้จ่ายด้วย
YouTrip สามารถตรวจสอบสกุลเงินได้ที่
https://www.mastercard.us/en-us/consumers/getsupport/convert-currency.html
สามารถใช้ได้ตามร้านค้าต่างๆ ทัว่ โลกที่รองรับ Mastercard®
สามารถใช้กดเงินสดที่ตู ้ ATM ต่างประเทศที่มีสญ
ั ลักษณ์
Mastercard®, Maestro® และ Cirrus®
สามารถใช้ชอ้ ปปิ้ งออนไลน์กบั ร้านค้าที่รองรับ Mastercard®
ทุกช่องทางการใช้จา่ ยนอกนอกเหนื อ 10 สกุลเงินหลักใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน
สกุลเงินต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ ยน MasterCard ไม่มี MarkUp 2.5%
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Sales Sheet – ผลิตภัณฑ์ YouTrip (Prepaid Multi-Currency Card)
ข้อมูล
วิธีการเปิ ดใช้งานเมื่อได้รบั บัตร YouTrip

วิธกี าร Log in เข้าใช้งานใน Application
YouTrip

รายละเอียด
- เมื่อได้รบั บัตร YouTrip แล้ว กรุณาเข้าแอป YouTrip อีกครั้งเพื่อเปิ ด
ใช้งานบัตร
- ใส่ Y-Number ซึ่งอยูท่ ี่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าบัตร (ขึ้ นต้นด้วย Y
ตามหลังด้วยเลข 10 หลัก)
- ระบบจะส่งลิงก์ยืนยันการเปิ ดใช้งานไปยังอีเมล กรุณาเช็คอีเมลผ่าน
สมาร์ทโฟน เพื่อกดลิงก์ยืนยันการเปิ ดใช้งาน (หากไม่พบอีเมลใน
Inbox กรุณาตรวจสอบที่ Spam หรือ Junk mail)
- ตั้งรหัส App PIN 4 หลัก สาหรับเพื่อเข้าใช้งานแอป
- ขัน้ ตอนสุดท้าย ตั้งรหัส Card PIN 4 หลัก สาหรับรูด แตะ จ่าย ค่า
สินค้า หรือกดเงินสดที่ตู ้ ATM ต่างประเทศ
สามารถล็อคอินเข้าใช้งานแอป YouTrip ได้ดงั นี้
ในกรณีเข้าใช้งานปกติ
- ผ่าน App PIN: เข้าใช้งานด้วยรหัสApp PINที่ต้งั ค่าเมื่อเปิ ดใช้งานบัตร
- ผ่าน Touch ID / Face ID: เข้าใช้งานด้วยการสแกนนิ้ วมือหรือ
ใบหน้าตามที่ต้งั ค่าไว้
ในกรณีออกจากระบบ
- ผ่าน OTP: ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นใส่
OTP ที่ได้รบั จากระบบตามด้วยรหัส App PIN 4 หลักหรือ Touch ID/
Face ID
- ผ่านอีเมล: สาหรับท่านที่ไม่สะดวกล็อคอินผ่าน OTP สามารถกด
ล็อคอินผ่านอีเมล ระบบจะส่งลิงก์ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้น
กดลิงก์ในอีเมลจากสมาร์ทโฟนเพื่อยืนยันการล็อคอิน ตามด้วยรหัส
App PIN 4 หลัก หรือ Touch ID / Face ID
- กรณีเปลี่ยนซิมเมื่อไปต่างประเทศ ท่านสามารถรับ OTP ผ่านทาง
อีเมลที่ผูกการสมัครไว้ได้
หมายเหตุ: การรับ OTP ขณะอยูต่ ่างประเทศต้องเปิ ดใช้บริการ Roaming ก่อน

วิธกี ารตรวจสอบการทารายการย้อนหลัง

วิธกี ารตรวจสอบยอดเงินคงเหลือแต่ละสกุล
เงินใน Wallet

สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลัง ผ่านแอปได้ตลอดเวลา นอกจากนี้
ทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไปยัง
สมาร์ทโฟน
(โดยสามารถเลือกเปิ ด-ปิ ดการแจ้งเตือนได้ ที่เมนูการตั้งค่า แล้วเลือก
บริการแจ้งเตือนในแอป YouTrip)
ยอดเงินคงเหลือในแต่ละสกุล จะแสดงผลบนหน้าแรกของ Application
และสามารถเข้าดูยอดเงินคงเหลือได้ตลอดเวลา
หน้า
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Sales Sheet – ผลิตภัณฑ์ YouTrip (Prepaid Multi-Currency Card)
ข้อมูล
วิธกี ารโอนเงินจาก YouTrip เข้าบัญชีกสิกร
ไทยผ่าน K Plus

รายละเอียด
การโอนเงินออกจาก YouTrip สามารถทาได้ดงั นี้
- เลือกเมนู ดา้ นซ้ายบนของหน้าจอหลักในแอป YouTrip
- เลือกแถบโอนเงินไปธนาคาร
- ใส่จานวนเงินบาทที่ตอ้ งการโอนออก แล้วเลื่อนเพื่อยืนยันการทา
รายการ
หมายเหตุ:
1. สามารถโอนออกได้เฉพาะเงินสกุลบาท ไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ผูกไว้
ตอนเปิ ดใช้งานเท่านั้น
2. การโอนเงินออกจะใช้เวลา 2 วัน (ไม่นับวันทารายการ)

ระบบ SmartExchange™

ระบบ SmartExchange™ คือ การแลกเงินอัตโนมัติเพื่อให้ทุกการใช้จ่าย
ของสะดวกสบายยิ่งขึ้ น
- กรณีไม่ตอ้ งการแลกเงินล่วงหน้า หรือ เงินที่แลกไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้จ่าย ของเงิน 9 สกุลเงินหลัก
ได้แก่THB,USD,EUR,JPY,GBP,HKD,SGD,AUD,CHF,CAD
ระบบ SmartExchange™ จะแลกเปลี่ยนเงินบาทไปเป็ นสกุลกเงินที่
ลูกค้าใช้ให้อตั โนมัติ ให้เพียงพอกับจานวนที่ลกู ค้าต้องการ/ขาดด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลานั้น ทั้งนี้ เงินสกุลบาทจะต้องมีเพียงพอต่อการ
ชาระค่าสินค้าหรือบริการเท่านั้น
- กรณีใช้จา่ ยนอกเหนือ 10 สกุลเงินหลักระบบจะหักเงินจากสกุล
เงินบาทและในกรณีที่สกุลเงินบาทมีไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างสกุลเงิน
เช่น KRW,TWD ,VND ,CNY เป็ นต้น
กรณี 1 : มีเงินสกุลบาทไม่เพียงพอกับการทารายการ แต่มเี งินสกุลอื่น
เพียงพอกับการทารายการ ระบบ SmartExchange™ จะทาการ
แลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่น กลับมาเป็ นสกุลเงินบาทอัติโนมัติ ด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน YouTrip ณ.เวลานั้น (ระบบจะเรียงสกุลเงินตามลาดับใน
การแลกเปลี่ยนดังนี้ USD,EUR,JPY,GBP,HKD,SGD,AUD,CHF,CAD)
ให้มีเงินสกุลบาทเพียงพอกับการจ่ายชาระค่าสินค้าหรือบริการ โดยค่า
สินค้าและบริการจะคิดอัตราแลกเปลี่ยนของ MasterCard ไม่มี mark Up
2.5% และตัดสกุลเงินบาท
กรณี 2 : หากยอดเงินในสกุลเงินบาทไม่เพียงพอ และเงินสกุลอื่นไม่
เพียงพอในการทารายการด้วยเช่นกัน ระบบ SmartExchange™ ไม่
สามารถทารายการได้
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Sales Sheet – ผลิตภัณฑ์ YouTrip (Prepaid Multi-Currency Card)
ข้อมูล
ระยะเวลาการจัดส่งบัตร

ช่องทางในการติดต่อสอบถามและแจ้งเรื่อง

รายละเอียด
จะถูกจัดส่งโดย บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จากัด ด้วยบริการส่งด่วน EMS
โดยคาดว่าจะถึงที่อยูจ่ ดั ส่งภายใน 5-7 วันทาการนับจากวันที่สมัคร
เสร็จสมบูรณ์
You Technologies Group (Thailand)
You Call Center 02 026 3812
ธนาคารกสิกรไทย K-Contact Center Call Center
02 888 8888
ตลอด 24 ชัว่ โมง
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