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Sale Sheet - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต JOURNEY 

ขอ้มูล รายละเอียด 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิต JOURNEY 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิต (วีซ่า แพลทินัม) 

ช่องทางการสมคัร  สมคัรผ่านสาขา  

 สมคัรบน K PLUS เวอรช์นัล่าสุด 

มีพิมพช่ื์อบนบตัร และบตัรจะถูกจดัส่งถึงบา้นภายใน 7 วนัท าการ  

(ค่าจดัส่ง 37 บาท) 

วงเงินสูงสุด (บาท)  

ลูกคา้สามารถปรบัเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรบัลด 

วงเงินได ้(ปรบัผ่าน K-Contact Center  หรือ  K PLUS) 

 ถอนเงินสูงสุด                              200,000 บาท/บตัร/วนั* 

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

 วงเงินซ้ือสินคา้สูงสุด                      500,000 บาท/บตัร/วนั* 

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

บาท และซ้ือสินคา้ 20,000 บาท 

เง่ือนไขหลกั  มีบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 

     ช่ือบญัชีบุคคลธรรมดาคนเดียว   เพื่อผูกบญัชีกบับตัร 

 ท าบตัรเดบิตได ้1 บตัรต่อ 1 บญัชี  

 ผูส้มคัรบตัรเดบิต บุคคลธรรมดา อายตุั้งแต่  12  ปีบริบูรณข์ึ้ นไป   

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด 

 ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ  โดยเร่ิมคิดตั้งแต่รายการท่ี  

1 ของเดือน (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จดัเป็น

จงัหวดัเดียวกนั) 

 ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชีเงินฝากและเคร่ืองเอทีเอ็มอยูใ่น

จงัหวดัเดียวกนั ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ  โดยเร่ิมคิด

ตั้งแต่รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนัทุกรายการ  ยกเวน้การ

โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชีธนาคารอื่น (การนับการท าธุรกรรมแต่ละ

รายการ รวมถึงการสอบถามและโอนเงิน) 

 ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชีเงินฝากและเคร่ืองเอทีเอ็มอยูข่า้ม

จงัหวดั  ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ โดยเร่ิมคิดตั้งแต่

รายการท่ี 1 ของเดือน กรณีท ารายการผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม ตั้งแต่

รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนั คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มรายการ

ละ 10 บาททุกรายการ  ยกเวน้การโอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชี

ธนาคารอืน่ (การนับการท าธุรกรรมแต่ละรายการ รวมถึงการ

สอบถามและโอนเงิน)  
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ขอ้มูล รายละเอียด 
 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

 โอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  ค่าธรรมเนียม 

10 บาทต่อรายการ โดยเร่ิมคิดตั้งแต่รายการท่ี 2 ของเดือน (กรณี

บญัชีเงินฝากผูโ้อนเงินและบญัชีเงินฝากผูร้บัเงินโอนอยูใ่นเขตส านักหกั

บญัชีเดียวกนั แต่เคร่ืองเอทีเอ็มท่ีท ารายการอยูต่่างเขตส านักหกับญัชี 

ธนาคารคิดคา่ธรรมเนียมเป็นโอนเงินขา้มเขตส านักหกับญัชี) 

 โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชีธนาคารอื่น 

- ไม่เกิน 10,000  บาท  ค่าธรรมเนียม 25 บาทต่อรายการเกิน

กว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน  50,000 บาท  ค่าธรรมเนียม 35 

บาทต่อรายการ 

 

สิทธิประโยชนส์  าหรบัผูถื้อบตัรเดบิต JOURNEY 

1. บริการหอ้งรบัรอง Miracle Lounge ท่ีท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ และดอนเมือง ขาออกตา่งประเทศ และ

ภายในประเทศ 1 สิทธ์ิ/ปีปฏทิิน 

2. ประกนัการเดินทางจาก Cigna 10 วนั ความคุม้ครองสูงสุด 1.5 

ลา้นบาท ใชท้ าวีซ่าเชงเกน้ได*้ 

3. ส่วนลดรถเช่า Thai Rent A Car ขนาด ES และ XL ตั้งแต่ 1 ก.พ. 

– 30 พ.ย. 63 

4. รบัสิทธ์ิ Reward Plus จากธนาคารกสิกรไทย 

5. รบัสิทธิพิเศษจาก VISA Debit Privilege*  

6. รบั SIM Go Inter ASIA-AUS-USA  6GB นาน 10 วนั จาก 

DTAC เมื่อสมคัรภายใน 15 สิงหาคม 2563 

* ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  2563 

 

สิทธิประโยชน ์Reward Plus Debit Card 

1. ดูหนังทุกเร่ืองทุกรอบท่ี Major/ SF 100 บาท  

- จ ากดัสิทธ์ิ 2 ท่ีนัง่/บตัร/เดือน/โรงภาพยนตร ์(จ ากดัวนัละ 

1 สิทธ์ิ) 

- จ ากดัจ านวนผูใ้ชสิ้ทธซ้ื์อบตัรชมภาพยนตร ์SF 15,000 ท่ี

นัง่/ เดือน และ Major 10,000 ท่ีนัง่/ เดือน ทั้งน้ีไม่

สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่อื่นได ้

ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63 

2. รบัส่วนลด 200 บาท ส าหรบัลกูคา้ใหม่ และ 150 บาท  ส าหรบั

ลูกคา้ปัจจุบนั เมื่อชอ้ปท่ี Shopee/Lazada ขัน้ต า่ 1,500 บาท/

เซลลส์ลิป 

ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 63 

3. รบัส่วนลด 100 บาท ส าหรบัลกูคา้ใหม่ (กรอกรหสั 

‘NEWKDEBIT’) และ 50 บาท ส าหรบัลูกคา้ปัจจุบนั (กรอกรหสั 

‘KDEBITFOOD’) เมื่อสัง่อาหารผ่าน GrabFood  

- ขัน้ต า่ 300 บาท/ครั้ง 
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- ลูกคา้ปัจจุบนัจ ากดัสิทธ์ิ 2 ครั้ง/ผูใ้ช/้เดือน 

- ลูกคา้ใหม่จ ากดั 550 สิทธ์ิ/เดือน ลูกคา้ปัจจุบนัจ ากดั 

6,000 สิทธ์ิ/เดือน 

ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 63 

4. รบัส่วนลด 50 บาท เมื่อใชบ้ริการ Grab (JustGrab, GrabCar, 

GrabCar Plus, GrabCar Premium, GrabSUV, GrabCar Luxe 

และ Rent)  

- ขัน้ต า่ 100 บาท/ครั้ง กรอกรหสัคูปอง ‘KDEBITRIDE’  

- จ ากดัสิทธ์ิ 2 ครั้ง/ผูใ้ช/้เดือน 

- จ ากดั 2,000 สิทธ์ิ/เดือน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริม

การขาย 

ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 63 

5. รบัส่วนลด 150 บาท ส าหรบัลกูคา้ใหม่ (กรอกรหสั 

‘KDEBITFPNEW’) และ 50 บาท ส าหรบัลูกคา้ปัจจุบนั (กรอก

รหสั ‘KDEBITFP’) เมื่อสัง่อาหารผ่าน foodpanda 

- ขัน้ต า่ 300 บาท/ครั้ง 

- ลูกคา้ปัจจุบนัจ ากดัสิทธ์ิ 2 ครั้ง/ท่าน/เดือน 

- ลูกคา้ใหม่จ ากดั 500 สิทธ์ิ/เดือน ลูกคา้ปัจจุบนัจ ากดั 

5,000 สิทธ์ิ/เดือน 

ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 63 

6. รบัส่วนลด 5% ท่ีรา้น Ari Football/ Running Store ทุกสาขา 

ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63 

7. รบัส่วนลดเพิ่ม 5% เมื่อจองโรงแรมผ่าน www.agoda.com/kbank  

- ช่วงเวลาเขา้พกั 1 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564 

8. รบัส่วนลดเพิ่ม 8% เมื่อจองโรงแรมผ่าน 

www.expedia.com/kbank  

- ช่วงเวลาเขา้พกั 1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 

ติดตามสิทธิประโยชน์บตัรเดบิต ผ่านช่องทางเว็บไซตธ์นาคารกสิกรไทย 

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

 

สิทธิประโยชนจ์าก VISA 

1. ประกนัการเดินทางจาก Cigna 10 วนั ความคุม้ครองสูงสุด 1.5 

ลา้นบาท  

- ผูถื้อบตัรลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วนั ผ่าน 

www.cigna.co.th/visa   

- ผูถื้อบตัรสามารถใชสิ้ทธ์ิครั้งต่อไป เม่ือมียอดใชจ้า่ยสะสมใน

ต่างประเทศผ่านบตัรท่ีแจง้ใชสิ้ทธ์ิขัน้ต า่ 20,000 บาท 

- เพิ่มเติม www.cigna.co.th/visa 

 

2. ประคุม้ครองสินคา้ออนไลน์เมื่อจ่ายผ่านบตัร นาน 90 วนั  

- คุม้ครองโทรศพัทม์ือถือ แท็บเล็ต แกดเจต๊และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาน 90 วนั สูงสุด 40,000 บาทต่อครั้ง 

http://www.agoda.com/kbank
http://www.expedia.com/kbank
http://www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card
http://www.cigna.co.th/visa
http://www.cigna.co.th/visa
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- คุม้ครองกรณี แตกหกัจากอบุติัเหตุ/อุบติัเหตุจากน ้า ไฟไหม ้

ฟ้าผ่า ไฟฟ้าลดัวงจร ถูกโจรกรรมในท่ีพกัแบบมีร่องรอยงดั

แงะ 

- เพิ่มเติม www.cigna.co.th/visaonlineprotection 

3. รบั e-Coupon จาก รา้นคา้ช่ือดงั 

- เมื่อใชจ้า่ย 1,000 หรือ 5,000 บาท  

- ผูถื้อบตัรจะตอ้งท าการแลกรบัรางวลัผ่านทางเว็ปไซต ์

www.vthgservice.com  

- สงวนสิทธ์ิในการรบัรางวลั 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขบตัร 

ตลอดระยะเวลารายการ 

- เพิ่มเติม http://vthgservice.com  

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 และโปรดติดตามสิทธิประโยชน์

ต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซตธ์นาคารกสิกรไทย 

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

หมายเหต ุ:  ผูใ้ชบ้ริการสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภณัฑ ์

                 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ตัรเดบิต   

                 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสิทธิพิเศษส าหรบัผูถื้อบตัร  

                 เดบิต JOURNEY   

                 ท่ี เว็ปไซตธ์นาคารกสิกรไทย   www.kasikornbank.com 

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/บตัรถูกยดึท่ีตู ้ATM/CDM/RCM คา่ธรรมเนียมแรกเขา้/ 

ท าบตัร                                         550 บาท* 

*ในกรณีท่ีลูกคา้โดนยดึบตัรท่ีตู ้ATM/CDM/RCM ของธนาคาร 

กสิกรไทย และธนาคารอื่น หากธนาคารตรวจสอบพบว่าตูด้งักล่าว

ท างานผิดปกติจริง ไม่ใช่เป็นความผิดของลูกคา้ ธนาคารยนิดีคืนเงิน

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเต็มจ านวนท่ีเรียกเก็บผ่านบญัชีของลูกคา้ท่ีสมคัร

บตัร โดยลูกคา้ตอ้งติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 

 

ค่าบริการการใชจ้า่ยท่ีเป็นสกุลเงินตา่งประเทศ 

 

 ใชจ้า่ยผ่านบตัรดว้ยสกุลเงินตราต่างประเทศทอ้งถ่ินทุกสกุลเงินทัว่โลก

ท่ีเคร่ืองอนุมติัวงเงินอตัโนมติั (EDC)  ไม่มีค่าธรรมเนียมการแปลง

สกุลเงินตา่งประเทศในอตัรา 2.5% 

 ถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม  รายการละ 100 

บาท/ครั้ง และค่าความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไม่เกิน 

รอ้ยละ  2.5    ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรียกเก็บโดย

ธนาคารเจา้ของเคร่ืองเอทีเอ็ม 

 การถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มต่างประเทศ จ านวนการถอนเงินท่ี 

http://www.cigna.co.th/visaonlineprotection
http://www.vthgservice.com/
http://vthgservice.com/
http://www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card
http://www.kasikornbank.com/
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เป็นเงินสกุลน้ัน ตอ้งไม่เกินจ านวนเงินสกุลตามท่ีธนาคารเจา้ของ

เคร่ืองเอทีเอ็มก าหนด และจะถูกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท โดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียนตามอตัราขายเงินสกุลน้ันท่ีธนาคาร และ/หรือผูใ้หบ้ริการ

เครือขา่ยท่ีมีสญัลกัษณบ์นบตัรน้ันก าหนด ณ วนัท่ีมี 

การถอนเงิน 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบตัร กรณีบตัรหาย  แจง้อายดับตัร ผ่าน K-Contact Center 02 8888888  หรือ อายดั

บตัรผ่าน K PLUS ทนัที 

 เจา้ของบตัรตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากการใช ้

บตัรหลงัจากบตัรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลงัจากแจง้ 

อายดับตัรกบัธนาคาร 

 กรณีบตัรสูญหาย ลูกคา้อายดับตัรและท าบตัรใหม่   ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ /ค่าธรรมเนียมรายปี 

ช่องทางในการติดตอ่ธนาคาร  K-Contact Center Call Center  02 888 8888   

ขอ้ควรระวงัและควรปฏิบตั ิ 1. การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้ริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  

2. กรณีบตัรสูญหาย มีความเส่ียงท่ีท่านจะสูญเสียเงินในบญัชีของท่าน  

ใหรี้บแจง้อายดับตัรทนัที หรือมปัีญหาการใชบ้ริการ สอบถาม

รายละเอียดท่ี K-Contact Center โทร  0 2888 8888  

3. ควรเก็บเก็บรกัษาบตัร และรหสัประจ าบตัรไวใ้นท่ีปลอดภยั และเป็น

ความลบัไม่ใหสู้ญหาย หรือตกไปอยูใ่นมือของผูอ้ื่น ไม่ควรเขยีนรหสั

ประจ าบตัร 6 หลกั ไวบ้นบตัร และตอ้งไม่แจง้รหสัประจ าบตัรใหผู้อ้ื่น

ทราบ หรือโอนบตัรใหบุ้คคลอื่นใชแ้ทน 

เป็นอนัขาด 

4. ควรเปล่ียนรหสัประจ าบตัร 6 หลกั อยา่งน้อยทุก 3 เดือน 

5. ควรตรวจสอบยอดเงินในบญัชีอยา่งสม า่เสมอ  

 

หมายเหตุ: ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป บตัรเดบิตกสิกรไทยใหม่บางประเภทท่ีออกใหบ้ริการแก่ลกูคา้ไดเ้ปล่ียนใชช้ิปเวอรช์นัใหมแ่ลว้ เพื่อ

ยกระดบัความปลอดภยัการท ารายการผ่านบตัรเดบิตมาตรฐานไทย โดยเคร่ืองรบับตัร (EDC) จ าเป็นตอ้งท าการอพัเดทหรือโปรแกรมเคร่ือง เพื่อให ้

รองรบับตัรเดบิตมาตรฐานไทยดงักล่าวได ้ดงัน้ัน ลูกคา้ผูถื้อบตัรเดบิตกสิกรไทยประเภทใหม่ท่ีใชบ้ตัรช าระคา่สินคา้หรือท ารายการที่รา้นคา้ที่เคร่ืองรบั

บตัร (EDC) ยงัไมไ่ดอ้พัเกรดหรือโปรแกรมใหร้องรบับตัรเดบิตชิปเวอรช์นัใหม่ จะส่งผลใหลู้กคา้ใชบ้ตัรไม่ไดห้รือท ารายการไม่ส าเร็จ และเกิดความไม่

สะดวกในการใชบ้ตัรที่จุดรบัช าระ หรือรา้นคา้บางแห่ง  

ทั้งน้ี ธนาคารไดท้ราบถึงปัญหาดงักล่าว และธนาคารก าลงัท าการอพัเกรดหรือโปรแกรมเคร่ืองรบับตัร (EDC) ของธนาคาร ใหร้องรบับตัรเดบิตกสิกร

ไทยประเภทใหม่ใหค้รอบคลุมทัว่ทั้งหมดอย่างเร่งด่วน โดยจะด าเนินการแลว้เสร็จภายในเดือนกุมภาพนัธ ์2563 น้ี  ทั้งน้ี หากลูกคา้ไดร้บัความไม่

สะดวกเกี่ยวกบัการใชง้านบตัรเดบิตกสิกรไทยท่ีรา้นคา้ สามารถแจง้ปัญหาหรือติดต่อสอบถามไดท่ี้ 02-8888822, หรือ 02-8888888 


