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ขอ้มูล รายละเอียด 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิต JOURNEY 

ประเภทผลติภณัฑ ์ บตัรเดบิต (วีซ่า แพลทินัม) 

ช่องทางการสมคัร • สมคัรผ่านสาขา  

• สมคัรบน K PLUS เวอรช์นัล่าสุด 

มีพิมพช์ื่อบนบตัร และบตัรจะถกูจดัส่งถึงบา้นภายใน 7 วนัท าการ  

(ค่าจดัส่ง 37 บาท) 

วงเงินสูงสุด (บาท) ส าหรบัลกูคา้อายุตั้งแต ่15 ปี

บรบิูรณข้ึ์นไป 

 

 

 

 

วงเงินสูงสุด (บาท) ส าหรบัลกูคา้อายุต  า่กว่า 15 ปี

บรบิูรณ ์ 

* จ ากดัวงเงินสูงสุดเพื่อเพิ่มความปลอดภยัใหก้บัลูกคา้ 

 

ลูกคา้สามารถปรบัเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรบัลด 

วงเงินได ้(ปรบัผ่าน K-Contact Center  หรอื  K PLUS) 

• ถอนเงินสูงสุด    200,000 บาท/บตัร/วนั*  

• โอนเงินสูงสุด  1,000,000 บาท/บตัร/วนั*  

• วงเงินซ้ือสินคา้สูงสุด  500,000 บาท/บตัร/วนั* 

*วงเงินเริ่มตน้ส าหรบัการถอนเงิน 50,000 บาท, โอนเงิน 200,000 

บาท และซ้ือสินคา้ 20,000 บาท 

 

• ถอนเงินสูงสุด    20,000 บาท/บตัร/วนั  

• โอนเงินสูงสุด     30,000 บาท/บตัร/วนั  

• วงเงินซ้ือสินคา้สูงสุด  20,000 บาท/บตัร/วนั 

เงื่อนไขหลกั • มีบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรอืบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 

     ชื่อบญัชีบุคคลธรรมดาคนเดียว   เพื่อผูกบญัชีกบับตัร 

• ท าบตัรเดบิตได ้1 บตัรต่อ 1 บญัชี  

• ผูส้มคัรบตัรเดบิต บุคคลธรรมดา อายตุั้งแต่  12  ปีบรบิูรณข้ึ์นไป   

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเงื่อนไขอ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด 

• ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ  โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการท่ี  

1 ของเดือน (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จดัเป็น

จงัหวดัเดียวกนั) 

• ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชเีงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยูใ่น

จงัหวดัเดียวกนั ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ  โดยเริ่มคิด

ตั้งแต่รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนัทุกรายการ  ยกเวน้การ

โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชธีนาคารอื่น (การนับการท าธุรกรรมแตล่ะ

รายการ รวมถึงการสอบถามและโอนเงิน) 

• ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชเีงินฝากและเครื่องเอทีเอ็มอยูข่า้ม

จงัหวดั  ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่

รายการท่ี 1 ของเดือน กรณีท ารายการผ่านเครือ่งเอทีเอ็ม ตั้งแต่
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รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนั คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มรายการ

ละ 10 บาททุกรายการ  ยกเวน้การโอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชี

ธนาคารอืน่ (การนับการท าธุรกรรมแต่ละรายการ รวมถึงการ

สอบถามและโอนเงิน)  

 

ขอ้มูล รายละเอียด 
 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

• โอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  ค่าธรรมเนียม 

10 บาทต่อรายการ โดยเริ่มคิดตั้งแต่รายการท่ี 2 ของเดือน (กรณี

บญัชีเงินฝากผูโ้อนเงินและบญัชเีงินฝากผูร้บัเงินโอนอยูใ่นเขตส านักหกั

บญัชีเดียวกนั แต่เครื่องเอทีเอ็มท่ีท ารายการอยูต่า่งเขตส านักหกับญัชี 

ธนาคารคิดคา่ธรรมเนียมเป็นโอนเงินขา้มเขตส านักหกับญัชี) 

• โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชธีนาคารอื่น 

- ไม่เกิน 10,000  บาท  ค่าธรรมเนียม 25 บาทต่อรายการเกิน

กวา่ 10,000 บาทแต่ไม่เกิน  50,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 35 

บาทต่อรายการ 

 

สิทธิประโยชนส์  าหรบัผูถื้อบตัรเดบิต JOURNEY 

1. ใชจ้า่ยผ่านบตัรเดบิต JOURNEY ท่ีเครื่องช าระเงิน (EDC) 

ต่างประเทศ ดว้ยสกุลเงินต่างประเทศทอ้งถ่ิน ไม่มีค่าธรรมเนียม

การเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน 2.5% 

2. บริการหอ้งรบัรอง Miracle Lounge ท่ีท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ (ขาออกต่างประเทศ) และดอนเมือง (ขาออก

ต่างประเทศ และภายในประเทศ) 1 สิทธ์ิ/ปีปฏิทิน 

3. รบัสิทธ์ิ Reward Plus จากธนาคารกสิกรไทย 

 

สิทธิประโยชน ์Reward Plus Debit Card 

ติดตามสิทธิประโยชน์บตัรเดบิต ผ่านช่องทางเว็บไซตธ์นาคารกสิกรไทย 

www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card  

หมายเหต ุ:  ผูใ้ชบ้ริการสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภณัฑ ์

                 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ตัรเดบิต   

                 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสิทธิประโยชน์ส าหรบัผูถื้อบตัร  

                 เดบิต JOURNEY   

                 ท่ี เว็ปไซตธ์นาคารกสิกรไทย   www.kasikornbank.com 

http://www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card
http://www.kasikornbank.com/
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ขอ้มูล รายละเอียด 

อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ  ตอ่บตัร/ตอ่ครั้ง/

ปี  

ค่าธรรมเนียม   

•   แรกเขา้/ออกบตัรใบแรก  :    700 บาท 

•   แรกเขา้/ออกบตัรใบแรก บน K PLUS 737 บาท  

  (ค่าแรกเขา้/ออกบตัรใบแรก 700 บาท และค่าจดัส่ง 37 บาท) 

•   รายปี ปีแรก  0 บาท  รายปี ปีถดัไป   550 บาท 

•   กรณีออกบตัรใหม่ทดแทนบตัรเดิมในกรณีต่างๆ หรือบตัรเดิม 

สูญหาย/บตัรถูกยึดท่ีตู ้ATM/CDM/RCM คา่ธรรมเนียมแรกเขา้/ 

ท าบตัร                                         550 บาท* 

*ในกรณีท่ีลูกคา้โดนยึดบตัรท่ีตู ้ATM/CDM/RCM ของธนาคาร 

กสิกรไทย และธนาคารอื่น หากธนาคารตรวจสอบพบวา่ตูด้งักลา่ว

ท างานผิดปกติจริง ไม่ใช่เป็นความผิดของลูกคา้ ธนาคารยินดีคืนเงิน

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเต็มจ านวนท่ีเรียกเก็บผ่านบญัชีของลูกคา้ท่ีสมคัร

บตัร โดยลูกคา้ตอ้งติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 

 

ค่าบริการการใชจ้า่ยท่ีเป็นสกุลเงินตา่งประเทศ 

 

• ใชจ้า่ยผ่านบตัรดว้ยสกุลเงินตราต่างประเทศทอ้งถ่ินทุกสกุลเงินทัว่โลก

ท่ีเครื่องอนุมติัวงเงินอตัโนมติั (EDC)  ไม่มีค่าธรรมเนียมการแปลง

สกุลเงินตา่งประเทศในอตัรา 2.5% 

• ถอนเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม  รายการละ 100 

บาท/ครั้ง และค่าความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่เกิน 

รอ้ยละ  2.5    ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรียกเก็บโดย

ธนาคารเจา้ของเครื่องเอทีเอ็ม 

• การถอนเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็มต่างประเทศ จ านวนการถอนเงินท่ี 

เป็นเงินสกุลน้ัน ตอ้งไม่เกินจ านวนเงินสกุลตามท่ีธนาคารเจา้ของ

เครื่องเอทีเอ็มก าหนด และจะถกูเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท โดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี่ยนตามอตัราขายเงินสกุลน้ันท่ีธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการ

เครือข่ายท่ีมีสญัลกัษณบ์นบตัรน้ันก าหนด ณ วนัท่ีมี 

การถอนเงิน 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบตัร กรณบีตัรหาย • แจง้อายดับตัร ผ่าน K-Contact Center 02 8888888  หรอือายดั

บตัรผ่าน K PLUS ทนัที 

• เจา้ของบตัรตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้

บตัรหลงัจากบตัรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลงัจากแจง้ 

อายดับตัรกบัธนาคาร 

• กรณีบตัรสูญหาย ลูกคา้อายดับตัรและท าบตัรใหม่   ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ /ค่าธรรมเนียมรายปี 

ช่องทางในการติดตอ่ธนาคาร  K-Contact Center  02 888 8888   
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ขอ้ควรระวงัและควรปฏิบตั ิ 1. การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้ริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  

2. กรณีบตัรสูญหาย มีความเสี่ยงท่ีท่านจะสูญเสียเงินในบญัชีของท่าน  

ใหร้ีบแจง้อายดับตัรทนัที หรอืมปัีญหาการใชบ้ริการ สอบถาม

รายละเอียดท่ี K-Contact Center โทร  0 2888 8888  

3. ควรเก็บรกัษาบตัร และรหสัประจ าบตัรไวใ้นท่ีปลอดภยั และเป็น

ความลบัไม่ใหสู้ญหาย หรือตกไปอยูใ่นมือของผูอ้ื่น ไม่ควรเขียนรหสั

ประจ าบตัร 6 หลกั ไวบ้นบตัร และตอ้งไม่แจง้รหสัประจ าบตัรใหผู้อ้ื่น

ทราบ หรือโอนบตัรใหบุ้คคลอื่นใชแ้ทนเป็นอนัขาด 

4. ควรเปลี่ยนรหสัประจ าบตัร 6 หลกั อยา่งน้อยทุก 3 เดือน 

5. ควรตรวจสอบยอดเงินในบญัชีอยา่งสม า่เสมอ  

 


