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ขอ้มูล รายละเอียด 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ บตัร YouTrip (Prepaid Multi-Currency Card) 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ บตัร Prepaid Multi-Currency Card 

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ YouTrip คือ Multi-Currency Wallet  กระเป๋าเงินดิจิทลัรองรบัหลายสกุล

เพื่อการเดินทาง ใหส้ามารถใชจ้่ายสกุลเงินต่างประเทศไดด้ว้ยเรทท่ี

ดีกวา่ เหมาะส าหรบัทุกคนท่ีตอ้งใชจ้่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดย

สามารถใชจ้่ายไดก้วา่ 150 สกุลเงินทัว่โลก และยงัสามารถแลกเปล่ียน

เงินต่างประเทศล่วงหน้าไดถึ้ง 10 สกุล ( สกุลต่างประเทศ 9 สกุลและ

สกุลบาท 1 สกุล) เงินผ่านแอปพลิเคชนั นอกจากน้ี YouTrip ยงัรองรบั

การจ่ายเงินไดห้ลากหลายรูปแบบทั้ง รูด แตะ จ่าย ค่าสินคา้ กดเงินสด

ท่ีตู ้ATM ต่างประเทศ หรือ ชอ้ปป้ิงออนไลน์ ( ไม่สามารถกดตู ้ATM ใน

ประเทศไทยได ้) 

วงเงินสูงสุด ( บาท ) - เติมเงินจากบญัชี K Plus ไม่เกิน 500,000 บาท/วนั 

- วงเงินรวมทุกสกุลเงินในบตัรไม่เกิน 500,000 บาท/วนั 

- ใชจ้่ายท่ีเครื่อง EDC ทัว่โลก (Offline) ไม่เกิน 500,000 บาท/วนั 

(มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป) 

- ใชจ้่ายผ่าน Online ไม่เกิน 500,000 บาท/วนั 

(วงเงินรวมใชจ้่ายท่ีเครื่อง EDC และ Online รวมกนัไม่เกิน 

500,000 บาท/วนั)  

(มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป) 

- ถอนเงินสดท่ีตู ้ATM ต่างประเทศ ไม่เกิน 50,000 บาท/เดือน 

เงื่อนไขหลกัการสมคัรผลิตภณัฑ ์ - มีบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ชื่อบญัชี

บุคคลธรรมดาคนเดียว เพื่อผูกบญัชีกบั Application K PLUS 

- Download Application YouTrip 

- ท าบตัร YouTrip ได ้1 บตัรต่อ 1 บุคคลธรรมดา 

- ผูส้มคัรบตัร อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ 
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อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการตอ่บตัร            

/ตอ่ครั้ง/ ปี   

ค่าธรรมเนียม 

- แรกเขา้/ออกบตัรใบแรก 150 บาท 

(ฟรค่ีาธรรมเนียมส าหรบัลูกคา้ท่ีสมคัรตัง้แตว่นัท่ี 5/11/62 – 31/12/66) 

- รายปี ปีแรก/รายปี ถดัไป 200  บาท 

(ฟรคี่าธรรมเนียมส าหรบัลูกคา้ท่ีสมคัรตัง้แตว่นัท่ี 5/11/62 – 31/12/66) 

 ตลอดอายกุารใชง้านบตัร,บตัรมีอาย ุ3 ปี นับจากเดือนท่ีผลิต 

- ท าบตัรทดแทนสูญหายหรือท าบตัรใหม่ 150 บาท 

บตัรมีอาย ุ3 ปี นับจากเดือนท่ีผลิต 

- กดเงินตู ้ATM ต่างประเทศ 100 บาท  

(ฟรค่ีาธรรมเนียมตัง้แตว่นัท่ี 5/11/62 – 30/06/66) 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมการกดตู ้ATM ของแต่ละประเทศท่ีเรียกเก็บเพิ่ม 

*ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของธนาคารซ่ึงจะ

ประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ 

  

ขั้นตอนการสมคัรใชง้าน YouTrip - ดาวน์โหลดแอป YouTrip ผ่านทาง App Store หรือ Google Play 

Store หลงัจากน้ันกดเขา้แอป เพื่อเร่ิมขั้นตอนการสมคัร 

- ใส่หมายเลขโทรศพัทม์ือถือเพื่อรบั OTP กรอก OTP ท่ีไดร้บั เพื่อ

ความสะดวกในการใชบ้ริการ แนะน าใหใ้ชห้มายเลขโทรศพัทม์ือถือ

เดียวกนักบัท่ีลงทะเบียนใชง้านแอป K PLUS   

- กด "สมคัรวนัน้ี ฟรีค่าใชจ้่าย" เพื่อสมคัรบตัร พรอ้มใส่หมายเลขบตัร

ประชาชนเพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน K PLUS โดยระบบจะ

ท าการสลบัไปยงัแอป K PLUS โดยอตัโนมติั (ส าหรบัใครท่ียงัไม่มี

แอป K PLUS ตอ้งดาวน์โหลดและสมคัรใชง้านก่อน) 

- เมื่อเขา้สู่แอป K PLUS ใหต้รวจสอบขอ้มูลส่วนตวั ท่ีอยูใ่นการจดัส่ง

เอกสาร อีเมลล ์บญัชีธนาคารท่ีจะใชก้บัแอป YouTrip และขอ้ตกลง

ต่างๆ (หากขอ้มูลท่ีอยูไ่ม่ถูกตอ้งสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นปัจจุบนัได)้ 

- กดยืนยนัขอ้มูล เมื่อขอ้มูลครบถว้นแลว้ ลูกคา้จะไดร้บับตัร YouTrip 

ตามท่ีอยูจ่ดัส่งเอกสาร ภายใน 5-7 วนั 
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ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศ 

- สามารถแลกเปล่ียนสกุลเงินเก็บไวไ้ดถึ้ง 10 สกุลเงินผ่านแอปพลิเค

ชนั เพียงกดปุ่ มแลกเงินภายในแอป YouTrip ประกอบดว้ยสกุลเงิน 

THB, JPY, HKD, SGD, AUD, EUR, GBP, CHF, USD, CAD 

- เลือกสกุลเงินท่ีตอ้งการแลก ใส่จ านวนเงินท่ีตอ้งการแลก และเล่ือน

เพื่อยืนยนัการท ารายการ 

- หลงัจากแลกเปล่ียนสกุลเงินเก็บไวแ้ลว้ สามารถใชจ้่ายภายใตส้กุล

เงินเหล่าน้ันไดท้ันที 

- หากไม่ตอ้งการแลกเงินล่วงหน้า หรือ แลกไวไ้ม่เพียงพอต่อการใช้

จ่าย ระบบ SmartExchange™ จะช่วยอ านวยความสะดวกให ้โดยจะ

แลกเปล่ียนเงินสกุลบาท เป็นสกุลท่ีก าลงัใชจ้่าย ดว้ยอตัรา

แลกเปล่ียน ณ เวลาน้ัน เพื่อใหทุ้กการใชจ้่ายของสะดวกสบายยิ่งขึ้ น 

ทั้งน้ีเงินสกุลบาทของตอ้งมีเพียงพอต่อการช าระค่าสินคา้หรือบริการ

เท่าน้ัน ระบบ SmartExchange™ ถึงสามารถด าเนินการได ้

- ระบบรองรบัการท าธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทั้ง

ดา้นรบัซื้ อและขายรวมกนัไดไ้ม่เกิน 20 ครั้งต่อวนั  

เริ่มมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

สกุลเงินที่รองรบัการใชจ้า่ยบนระบบ 

YouTrip 

- YouTrip รองรบัการใชจ้่ายกวา่ 150 สกุลเงินทัว่โลก และสามารถ

แลกเปล่ียนสกุลเงินล่วงหน้าไดถึ้ง 10 สกุลเงิน ดว้ยเรทท่ีดีกวา่ 

- สกุลเงินท่ีสามารถแลกล่วงหน้า ไดแ้ก่ THB, JPY, HKD, SGD, AUD, 

EUR, GBP, CHF, USD, CAD 

- 150+ สกุลเงินต่างประเทศท่ีรองรบั Master และสามารถใชจ้่ายดว้ย 

YouTrip สามารถตรวจสอบสกุลเงินไดท่ี้ 

https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-

support/convert-currency.html 

ผลิตภณัฑ ์YouTrip สามารถใชง้านที่ใด - สามารถใชไ้ดต้ามรา้นคา้ต่างๆ ทัว่โลกท่ีรองรบั Mastercard® 

- สามารถใชก้ดเงินสดท่ีตู ้ATM ต่างประเทศที่มีสญัลกัษณ ์

Mastercard®, Maestro® และ Cirrus® 

- สามารถใชช้อ้ปป้ิงออนไลน์กบัรา้นคา้ท่ีรองรบั Mastercard® 

ทกุช่องทางการใชจ้า่ยนอกนอกเหนือ 10 สกุลเงินหลกัใชอ้ัตราแลกเปลี่ ยน

สกุลเงินตา่งประเทศดว้ยอัตราแลกเปลี่ ยน MasterCard ไม่มี MarkUp 2.5% 
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วิธีการเปิดใชง้านเม่ือไดร้บับตัร YouTrip - เมื่อไดร้บับตัร YouTrip แลว้ กรุณาเขา้แอป YouTrip อีกครั้งเพื่อเปิด

ใชง้านบตัร 

- ใส่ Y-Number ซึ่งอยูท่ี่มุมดา้นล่างซา้ยของหน้าบตัร (ขึ้ นตน้ดว้ย Y 

ตามหลงัดว้ยเลข 10 หลกั) 

- ระบบจะส่งลิงกย์ืนยนัการเปิดใชง้านไปยงัอีเมล กรุณาเช็คอีเมลผ่าน

สมารท์โฟน เพื่อกดลิงกย์ืนยนัการเปิดใชง้าน (หากไม่พบอีเมลใน 

Inbox กรุณาตรวจสอบท่ี Spam หรือ Junk mail) 

- ตั้งรหสั App PIN 4 หลกั ส าหรบัเพื่อเขา้ใชง้านแอป 

- ขั้นตอนสุดทา้ย ตั้งรหสั Card PIN 4 หลกั ส าหรบัรูด แตะ จ่าย ค่า

สินคา้ หรือกดเงินสดท่ีตู ้ATM ต่างประเทศ 

วิธกีาร Log in เขา้ใชง้านใน Application 

YouTrip  

สามารถล็อคอินเขา้ใชง้านแอป YouTrip ไดด้งัน้ี 

ในกรณีเขา้ใชง้านปกติ 

- ผ่าน App PIN: เขา้ใชง้านดว้ยรหสัApp PINท่ีตั้งค่าเม่ือเปิดใชง้านบตัร 

- ผ่าน Touch ID / Face ID: เขา้ใชง้านดว้ยการสแกนน้ิวมือหรือ

ใบหน้าตามท่ีตั้งค่าไว ้

ในกรณีออกจากระบบ 

- ผ่าน OTP: ใส่หมายเลขโทรศพัทม์ือถือท่ีลงทะเบียนไว ้จากน้ันใส่ 

OTP ท่ีไดร้บัจากระบบตามดว้ยรหสั App PIN 4 หลกัหรือ Touch ID/ 

Face ID 

- ผ่านอีเมล: ส าหรบัท่านท่ีไม่สะดวกล็อคอินผ่าน OTP สามารถกด 

ล็อคอินผ่านอีเมล ระบบจะส่งลิงกไ์ปยงัอีเมลท่ีลงทะเบียนไว ้จากน้ัน

กดลิงกใ์นอีเมลจากสมารท์โฟนเพื่อยืนยนัการล็อคอิน ตามดว้ยรหสั 

App PIN 4 หลกั หรือ Touch ID / Face ID 

- กรณีเปล่ียนซิมเมื่อไปต่างประเทศ ท่านสามารถรบั OTP ผ่านทาง

อีเมลท่ีผูกการสมคัรไวไ้ด ้ 

หมายเหตุ: การรบั OTP ขณะอยูต่่างประเทศตอ้งเปิดใชบ้ริการ Roaming ก่อน 

วิธกีารตรวจสอบการท ารายการยอ้นหลงั สามารถตรวจสอบรายการยอ้นหลงั ผ่านแอปไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ี

ทุกครั้งท่ีมีการใชจ้่าย ระบบจะส่งขอ้ความแจง้เตือนอตัโนมติั ไปยงั

สมารท์โฟน 

(โดยสามารถเลือกเปิด-ปิดการแจง้เตือนได ้ท่ีเมนูการตั้งค่า แลว้เลือก

บริการแจง้เตือนในแอป YouTrip) 

วิธกีารตรวจสอบยอดเงินคงเหลือแต่ละสกุล

เงินใน Wallet 

ยอดเงินคงเหลือในแต่ละสกุล จะแสดงผลบนหน้าแรกของ Application 

และสามารถเขา้ดูยอดเงินคงเหลือไดต้ลอดเวลา 
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วิธกีารโอนเงินจาก YouTrip เขา้บญัชีกสิกร

ไทยผ่าน K Plus 

การโอนเงินออกจาก YouTrip สามารถท าไดด้งัน้ี 

- เลือกเมนูดา้นซา้ยบนของหน้าจอหลกัในแอป YouTrip 

- เลือกแถบโอนเงินไปธนาคาร 

- ใส่จ านวนเงินบาทที่ตอ้งการโอนออก แลว้เล่ือนเพื่อยืนยนัการท า

รายการ 

หมายเหตุ:  

1. สามารถโอนออกไดเ้ฉพาะเงินสกุลบาท ไปยงับญัชีธนาคารกสิกรไทยท่ีผูกไว ้

ตอนเปิดใชง้านเท่าน้ัน 

2. การโอนเงินออกจะใชเ้วลา 2 วนั (ไม่นับวนัท ารายการ) 

ระบบ SmartExchange™  ระบบ SmartExchange™ คือ การแลกเงินอตัโนมติัเพื่อใหทุ้กการใชจ้่าย

ของสะดวกสบายยิ่งขึ้ น 

- กรณีไม่ตอ้งการแลกเงินล่วงหนา้ หรือ เงินที่แลกไวไ้ม่เพียงพอ

ตอ่การใชจ้่าย ของเงิน 9 สกุลเงินหลกั

ไดแ้ก่THB,USD,EUR,JPY,GBP,HKD,SGD,AUD,CHF,CAD 

ระบบ SmartExchange™ จะแลกเปล่ียนเงินบาทไปเป็นสกุลเงินท่ีลูกคา้

ใชใ้หอ้ตัโนมติั ใหเ้พียงพอกบัจ านวนท่ีลูกคา้ตอ้งการ/ขาดดว้ยอตัรา

แลกเปล่ียน ณ เวลาน้ัน ทั้งน้ีเงินสกุลบาทจะตอ้งมีเพียงพอต่อการช าระ

ค่าสินคา้หรือบริการเท่าน้ัน  

- กรณีใชจ้า่ยนอกเหนือ 10 สกุลเงินหลกัระบบจะหกัเงินจากสกุล

เงินบาทและในกรณีท่ีสกุลเงินบาทมีไม่เพียงพอ  ยกตวัอยา่งสกุลเงิน

เช่น KRW,TWD ,VND ,CNY เป็นตน้  

กรณี 1 : มีเงินสกุลบาทไม่เพียงพอกบัการท ารายการ แต่มีเงินสกุลอ่ืน

เพียงพอกบัการท ารายการ ระบบ SmartExchange™ จะท าการ

แลกเปล่ียนสกุลเงินอื่น กลบัมาเป็นสกุลเงินบาทอตัโนมติั ดว้ยอตัรา

แลกเปล่ียน YouTrip ณ.เวลาน้ัน (ระบบจะเรียงสกุลเงินตามล าดบัใน

การแลกเปล่ียนดังน้ี USD,EUR,JPY,GBP,HKD,SGD,AUD,CHF,CAD)      

ใหม้ีเงินสกุลบาทเพียงพอกบัการจ่ายช าระค่าสินคา้หรือบริการ โดยค่า

สินคา้และบริการจะคิดอตัราแลกเปล่ียนของ MasterCard ไม่มี mark Up 

2.5% และตดัสกุลเงินบาท 

กรณี 2 : หากยอดเงินในสกุลเงินบาทไม่เพียงพอ และเงินสกุลอ่ืนไม่

เพียงพอในการท ารายการดว้ยเช่นกนั ระบบ SmartExchange™ ไม่

สามารถท ารายการได ้
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ขอ้มูล รายละเอียด 

ระยะเวลาการจดัส่งบตัร จะถูกจดัส่งโดย บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ดว้ยบริการส่งแบบ

ลงทะเบียน โดยคาดวา่จะถึงท่ีอยูจ่ดัส่งภายใน 5-7 วนัท าการนับจาก

วนัท่ีสมคัรเสร็จสมบูรณ์ 

ช่องทางในการติดตอ่สอบถามและแจง้เรื่อง  You Technologies Group (Thailand)  

You Call Center 02 026 3812 

ธนาคารกสิกรไทย  K-Contact Center Call Center   

02 888 8888  

ตลอด 24 ชัว่โมง 

 


