
ค ำถำมทีพ่บบ่อย 

1. Samsung Pay คืออะไร? 

Samsung Pay เป็นบริการช าระเงินค่าสินคา้และบริการดว้ยบตัรเครดิตผา่นโทรศพัทมื์อถือซมัซุงของท่าน 

บริการน้ีเป็นบริการท่ีปลอดภยัและมอบความสะดวกสบายใหก้บัผูใ้ช ้ซ่ึงรองรับทั้งเทคโนโลย ีNFC และ MST 

ท าใหส้ามารถใชบ้ริการ Samsung Pay ไดอ้ยา่งแพร่หลาย 

2. Samsung Pay ใช้กบัอุปกรณ์อะไรได้บ้ำง? 

Samsung Pay สามารถใชไ้ดก้บั Galaxy A5 2016, Galaxy A7 2016, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S7, Galaxy S7 

Edge และ Galaxy Note5 

3. Samsung Pay สำมำรถใช้กบับัตรเครติตซิตีป้ระเภทใดได้บ้ำง? 

Samsung Pay สามารถใชไ้ดก้บับตัรเครติตซิต้ี วซ่ีา และมาสเตอร์การ์ดท่ีออกโดยธนาคารซิต้ีแบงคป์ระเทศไทย 

แต่จะไม่สามารถใชไ้ดก้บับตัรเดบิตและซิต้ี เรดด้ีเครดิต 

4. ท ำไมถึงควรใช้ Samsung Pay  แทนบัตรเครดิตทัว่ไป? 

Samsung Pay เป็นระบบการช าระเงินอจัริยะท่ีมอบความสะดวกรวดเร็วใหก้บัผูใ้ชอ้ยา่งท่ีไม่เคยมาก่อน 

ผูใ้ชส้ามารถช าระสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วเพียงปลายน้ิวสัมผสั 

พร้อมทั้งยงัสามารถรับสิทธิประโยชน์และสะสมคะแนนบตัรเครดิตซิต้ีไดต้ามปกติ นอกจากน้ี Samsung Pay 

ยงัเสริมความปลอดภยัเขา้ไปอีกขั้นเพื่อป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชไ้ม่ใหร่ั้วไหล 

 

 

 

 



กำรสมัครใช้งำน 

5. วธีิกำรสมัครใช้งำน Samsung Pay เป็นอย่ำงไร? 

5.1 เม่ือผูใ้ชเ้ปิดแอพพลิเคชัน่ Samsung Pay ข้ึนมาคร้ังแรกตอ้งท าการลงช่ือเขา้ใชง้าน 

หากผูใ้ชย้งัไม่มีบญัชีการใชง้าน สามารถสมคัรใชง้านไดจ้ากแอพพลิเคชัน่น้ี 

5.2 ยนืยนัตวับุคคลดว้ยการสแกนลายน้ิวมือ หรือใชร้หสั 

5.3 เพิ่มบตัรเครดิตซิต้ีในแอพพลิเคชัน่ Samsung Pay 

โดยการสแกนดว้ยกลอ้งถ่ายรูปหรือกรอกรายละเอียดบตัรเครดิต 

 

6. หลงัจำกเพิม่บัตรเครดิตเข้ำสู่ระบบ Samsung Pay แล้ว จะใช้เวลำนำนเท่ำไหร่ถึงจะเร่ิมใช้งำนได้? 

โดยทัว่ไป ผูใ้ชจ้ะเร่ิมใชง้านไดภ้ายใน 10 นาที แต่ทั้งน้ีอาจข้ึนอยูก่บัการยนืยนัตวับุคคล 

ถา้หากผูใ้ชย้งัไม่สามารถใชง้านไดห้ลงัจากน้ี ท่านควรเพิ่มบตัรของท่านเขา้สู่ระบบอีกคร้ัง 

หากท่านมีขอ้สงสัยกรุณาติดต่อ ซิต้ีโฟนแบงกก้ิ์ง โทร 1588 (โทรภายในประเทศ) หรือ +66-2232-2484 

(โทรจากต่างประเทศ) ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

7. เม่ือเพิม่บัตรเครดิตเข้ำสู่ระบบ Samsung Pay แล้ว รวมบัตรเสริมหรือไม่? 

บตัรเสริมจะตอ้งถูกเพิ่มเขา้สู่ระบบต่างหากค่ะ 

8. จะท ำอย่ำงไรเม่ือไม่สำมำรถเพิม่บัตรเครดิตเข้ำสู่ระบบ Samsung Pay ได้? 

เม่ือท่านตอ้งการเพิ่มบตัรเครดิตเขา้สู่แอพพลิเคชัน่ กรุณาตรวจสอบอินเตอร์เน็ตของท่าน 

โทรศพัทม่ื์อถือของท่านควรมีซิมการ์ดท่ีสามารถใชง้านได ้หาท่านยงัพบปัญหาขดัขอ้ง กรุณาติดต่อ 

ซิต้ีโฟนแบงกก้ิ์ง โทร 1588 (โทรภายในประเทศ) หรือ +66-2232-2484 (โทรจากต่างประเทศ) ไดต้ลอด 24 

ชัว่โมง 

9. สำมำรถเพิม่บัตรเครดิตซิตีเ้ข้ำสู่ระบบ Samsung Pay ได้กีบ่ัตร? 

ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มได ้10 บตัร 



 

10. สำมำรถเพิม่บัตรเครดิตซิตีเ้ข้ำสู่ระบบ Samsung Pay มำกกว่ำ 1 อุปกรณ์พกพำได้หรือไม่? 

ได ้ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มบตัรเครดิตซิต้ีไดม้ากสุด 4 อุปกรณ์พกพา 

11. หำกรูปบัตรเครดิตบนโทรศัพท์มือถือใน Samsung Pay ไม่เหมือนกบับัตรเครดิตตัวจริง 

จะสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติหรือไม่? 

หากรูปบตัรเครดิตในโทรศพัทข์องท่านไม่เหมือนรูปบตัรตวัจิง 

ท่านจะสามารถใชง้านไดต้ามปกติหากรูปบตัรในโทรศพัทมื์อถือแสดงเคร่ืองหมายธนาคารซิต้ีแบงก์, 

เคร่ืองหมายวซ่ีาหรือมาสเตอร์การ์ด และ เลข 4 ตวัทา้ยของบตัร 

12. สำมำรถเพิม่บัตรเครดิตซิตีใ้น Samsung Pay ผ่ำนทำงซิตีโ้ฟนได้หรือไม่? 

ท่านไม่สามารถเพิ่มบตัรเครดิตในแอพพลิเคชัน่ Samsung Pay ผา่นทางโทรศพัทห์รือซิต้ีโฟนได ้

แต่หากท่านตอ้งการความช่วยเหลือหรือมีขอ้สงสัย กรุณาติดต่อซิต้ีโฟนแบงกก้ิ์ง โทร 1588 

(โทรภายในประเทศ) หรือ +66-2232-2484 (โทรจากต่างประเทศ) ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

13. จะท ำอย่ำงไร หำกโทรศัพท์มือถือสูญหำย หรือ ถูกขโมย 

กรุณาติดต่อซิต้ีโฟนแบงกก้ิ์ง โทร 1588 (โทรภายในประเทศ) หรือ +66-2232-2484 (โทรจากต่างประเทศ) 

ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง Device Card Number จะถูกระงบั 

แต่ผูใ้ชจ้ะยงัสามารถใชบ้ตัรเครดิตซิต้ีในการท าธุรกรรมทางช่องทางอ่ืนไดต้ามปกติ 

เทคโนโลยี 

14. MST คืออะไร? 

Magnetic Secure Transmission หรือ MST 

คือเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการส่งผา่นขอ้มูลผา่นการเช่ือมต่อแบบไร้สายดว้ยคล่ืนแม่เหล็ก โดย MST 



จะเลียนแบบแถบแม่เหล็กโดยการส่งคล่ืนแม่เหล็กจากโทรศพัทซ์มัซุงของท่านไปสู่เคร่ืองช าระเงินตามร้านคา้ต่

างๆ 

 

15. NFC คืออะไร? 

Near Field Communication หรือ NFC 

คือเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการส่งผา่นขอ้มูลผา่นการเช่ือมต่อแบบไร้สายดว้ยคล่ืนวทิย ุSamsung Pay 

จะใชเ้ทคโนโลยน้ีีในการส่งผา่นขอ้มูลการช าระเงินไปยงัไปยงัเคร่ืองช าระเงินตามร้านคา้ต่างๆ 

16. MST หรือ NFC ปลอดภัยกว่ำกนั? 

MST และ NFC ปลอดภยัในระดบัเดียวกนั เน่ืองจาก Samsung Pay ส่งต่อขอ้มูลการช าระเงินผา่นระบบ 

Tokenization 

17. หำกต้องกำรเลกิใช้โทรศัพท์มือถือทีม่ีบัญชี Samsung Pay จะท ำอย่ำงไร? 

ผูใ้ชค้วรลบขอ้มูลบตัรเครดิตซิต้ีของท่านออกจากแอพพลิเคชัน่ Samsung Pay 

18. หำกต้องกำรอพัเกรดซอฟท์แวร์ในโทรศัพท์มือถือทีม่ีบัญชี Samsung Pay จะท ำอย่ำงไร? 

ท่านสามารถใชง้าน Samsung Pay ไดต้ามปกติ 

แต่หากท่านพบปัญหาขดัขอ้งในการใชง้านแอพพลิเคชัน่หรือโทรศพัทมื์อถือ กรุณาติดต่อ Samsung 

19. วธีิกำรลบบัตรเครดิตซิตีอ้อกจำกแอพพลเิคช่ัน Samsung Pay ท ำอย่ำงไร? 

ท่านสามารถลบบตัรเครดิตของท่านจากแอพพลิเคชัน่ Samsung Pay 

ไดอ้ยา่งง่ายดายผา่นตวัเลือกในแอพพลิเคชัน่ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถติดต่อซิต้ีโฟนแบงกก้ิ์ง โทร 1588 

(โทรภายในประเทศ) หรือ +66-2232-2484 (โทรจากต่างประเทศ) ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

ควำมปลอดภัย 

20. Samsung Pay ปลอดภัยหรือไม่? 



Samsung Pay ไดเ้สริมความปลอดภยัเขา้ไปอีกหน่ึงขั้นดว้ยระบบ Secure Environment และ Samsung KNOX. 

เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูล 

 Tokenization คือนวตักรรมความปลอดภยัทางการเงินท่ีช่วยเพิ่มความปลอดภยัในการช าระเงิน 

โดยการแปลงบญัชีขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้ลายเป็น Token แลว้จึงน า Token 

ไปใชใ้นการช าระเงินแทนการใชข้อ้มูลบญัชีส่วนตวัโดยตรง 

หมายเลขบตัรเครดิตของท่านจะถูกแทนท่ีดว้ย Device Card Number 

 Secure Environment 
จะท าหนา้ท่ีป้องกนัขอ้มูลทางการเงินของท่านจากแอพพลิเคชัน่ทัว่ไปและmalware 

 ในการท าธุรกรรมทางการเงินทุกคร้ัง จะมีการยนืยนัตวับุคคลดว้ยการสแกนลายน้ิวมือ หรือใชร้หสั 

 Samsung KNOX 
จะท าการสแกนหรือตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์พกพาหรือโทรศพัทมื์อถือของท่านนั้นปลอดภยั 

และจะท าการระงบัการใชง้านอุปกรณ์พกพาท่ีไม่ปลอดภยัอยา่งถาวร 

 ท่านสามารถใชง้าน Find My Mobile หรือระบบติดตามเคร่ืองหายของซมัซุงเพื่อระงบัการใชง้าน 

Samsung Pay ในกรณีโทรศพัทมื์อถือสูญหาย 

 การช าระเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ Samsung Pay นั้นปลอดภยัเสมือนการใชบ้ตัรเครดิตทัว่ไป 

 

21. Device Card Number คืออะไร? 

เพื่อความปลอดภยัยิง่ข้ึน หมายเลขบตัรเครดิตของท่านจะไม่แสดงบนโทรศพัทมื์อถือหรือแสดงกบัร้านคา้ 

หมายเลขบตัรของท่านจะถูกแทนท่ีดว้ย Device Card Number  

ซ่ึงจะแสดงอยูท่างดา้นซา้ยของบตัรบนหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ 

22. กำรสแกนลำยนิว้มือมีควำมแม่นย ำแค่ไหน? 

การสแกนลายน้ิวมือเป็นกระบวนการท่ีมีความแม่นย  าสูงมาก โดยมีเพียงร้อยละ 0.00002 

เท่านั้นท่ีอาจเกิดความผดิพลาดข้ึนได ้

23. Samsung Pay จะสำมำรถเข้ำถึงบัญชีธนำคำรซิตีแ้บงก์ของท่ำนได้หรือไม่ 



ไม่ได ้แอพพลิเคชัน่ Samsung Pay จะไม่สามารถเขา้ถึงบญัชีธนาคารซิต้ีแบงกข์องท่านได ้

 

 

กำรช ำระเงิน 

24. กำรช ำระเงินผ่ำน Samsung Pay ท ำได้อย่ำงไร? 

1. เปิดแอพพลิเคชัน่ Samsung Pay หรือปัดน้ิวจากปุ่มโฮมเพื่อเปิดแอพพลิเคชัน่ 

2. เลือกบตัรเครดิตท่ีท่านตอ้งการใชใ้นการช าระสินคา้และบริการ 

3. สแกนลายน้ิวมือ หรือใส่รหสัส่ีหลกัของแอพพลิเคชัน่ Samsung Pay เพื่อยนืยนัตวับุคคล 

4. หากร้านคา้มีเคร่ืองช าระเงินแบบไร้สัมผสั (NFC) 

ท่านสามารถน าอุปกรณ์พกพาของท่านไปสัมผสักบัเคร่ืองช าระเงินไดท้นัที 

หรือหากทางร้านคา้มีเร่ืองช าระเงินแบบทัว่ไป 

พนกังานรับจ่ายเงินอาจกรอกรายละเอียดการช าระเงินเหมือนการใชบ้ตัรเครดิตทัว่ไป 

จากนั้นท่านสามารถน าอุปกรณ์พกพาของท่านไปสัมผสักบัเคร่ืองช าระเงินตรงบริเวณท่ีใชใ้นการรู

ดบตัร 

 

 

 

 

 

25. มีร้ำนค้ำใดบ้ำงทีร่องรับกำรช ำระเงินด้วย Samsung Pay? 



โดยทัว่ไป ร้านคา้ส่วนใหญ่สามารถรับรองการช าระเงินดว้ย Samsung Pay ผา่นเทคโนโลย ีMST และ NFC 

ซ่ึงท าให ้Samsung Pay เป็นระบบการช าระเงินอจัริยะท่ีใชไ้ดอ้ยา่งแพร่หลายท่ีสุดในขณะน้ี 

26. หำกไม่มีอนิเตอร์เน็ตจะสำมำรถใช้งำน Samsung Pay ได้หรือไม่? 

หากไม่มีอินเตอร์เน็ตท่านสามารถใช ้Samsung Payในการช าระเงินค่าสินคา้และบริการไดต้ามปกติ 

แต่ทั้งน้ีแอพพลิเคชัน่Samsung Pay 

ตอ้งใชอิ้นเตอร์เน็ตในการอพัเดทระบบความปลอดภยัเพื่อการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

27. จะเกดิอะไรขึน้หำกระบบไม่สำมำรถระบุลำยนิว้มือของผู้ใช้ได้? 

ท่านสามารถใชร้หสัผา่นในการเขา้สู่แอพพลิเคชัน่แทนการสแกนลายน้ิวมือ 

แต่ระบบจะท าการลบขอ้มูลทั้งหมดออกจากแอพพลิเคชัน่ และยกเลิกการใชง้านบตัรเครดิตกบัแอพพลิเคชัน่ 

Samsung Pay หากระบบไม่สามารถระบุลายน้ิวมือของผูใ้ชไ้ดภ้ายใน 20 คร้ังติดต่อกนั 

และหากท่านไม่ใชร้หสัผา่นในการเขา้สู่แอพพลิเคชัน่ 

28. ปุ่ม “Retry”  ทีแ่สดงขณะก ำลงัใช้งำนแอพพลเิคช่ัน Samsung Pay ในกำรช ำระเงินคือปุ่มอะไร? 

ปุ่ม “retry” จะแสดงเม่ือเวลาการนบัถอยหลงัส้ินสุดลงแลว้ยงัไม่มีการใชแ้อพพลิเคชัน่ในการช าระเงิน 

หรือระบบยงัไม่ไดรั้บการแจง้เตือนวา่ไดมี้ช าระเงินเป็นผลส าเร็จแลว้ ปุ่ม “retry” 

คือปุ่มท่ีจะอนุญาติใหผู้ใ้ชท้  าการช าระเงินอีกคร้ังโดยไม่ตอ้งใชก้ารสแกนลายน้ิวมือ หรือการใส่รหสั 

29. จะท ำอย่ำงไรหำกพนักงำนรับจ่ำยเงินได้สอบถำมหมำยเลย 4 ตัวท้ำยของบัตรเครดิตแล้ว 

แต่ยงัไม่สำมำรถท ำรำยกำรได้ 

ทางร้านคา้อาจสอบถามท่านเก่ียวกบัหมายเลข 4 ตวัทา้ยของบตัรเครดิต ในกรณีน้ีท่านควรใหห้มายเลข 4 

ตวัทา้ยของ Device Card Number เท่านั้น ซ่ึงเลขน้ีจะถูกแสดงอยูท่างดา้นซา้ยของหนา้จออุปกรณ์พกพา 

หรืออยูใ่นหนา้หลกัของแอพพลิเคชัน่ขณะแสดงบตัรเครดิต 

30. แอพพลเิคช่ัน Samsung Pay 

สำมำรถใช้ในกำรช ำระเงินออนไลน์หรือผ่ำนทำงแอพพลเิคช่ันอ่ืนๆได้หรือไม่? 



ไม่ไดใ้นขณะน้ี แอพพลิเคชัน่ Samsung Pay สามารถใชไ้ดก้บัการช าระสินคา้และบริการในร้านคา้ต่างๆเท่านั้น 

แต่ในอนาคตทาง Samsung อาจมีการพฒันาใหส้ามารถใชก้บัการซ้ือของออนไลน์ได ้

31. เม่ือใช้แอพพลเิคช่ัน Samsung Pay ในกำรช ำระสินค้ำ จะสำมำรถเปลีย่นหรือคืนสินค้ำได้หรือไม่ 

ได ้ท่านสามารถแลกเปล่ียนหรือคืนสินคา้ไดต้ามปกติ แต่ทั้งน้ีอาจข้ึนอยูก่บันโยบายของทางร้านคา้ 

หากท่านคืนสินคา้ท่ีท่านซ้ือผา่น Samsung Pay 

ทางร้านคา้อาจมีความจ าเป็นใหท้่านน าโทรศพัทข์องท่านท่ีใชบ้ริการSamsung Pay 

มาสัมผสักบัเคร่ืองช าระเงินอีกคร้ัง 

32. เม่ือใช้แอพพลเิคช่ัน Samsung Pay ในกำรช ำระสินค้ำ จะสำมำรถปฎเิสธกำรช ำระเงินได้หรือไม่? 

การยกเลิกหรือปฎิเสธการช าระสินคา้สามารถท าไดต้ามปกติเหมือนกบัการใชบ้ตัรเครดิตทัว่ไป 

กรุณาติดต่อร้านคา้หากท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสินคา้และบริการหรือหากท่านตอ้งการเงินคืน 

หากท่านตอ้งการ 

ปฎิเสธการช าระเงิน กรุณาติดต่อซิต้ีโฟนแบงกก้ิ์ง โทร 1588 (โทรภายในประเทศ) หรือ +66-2232-2484  

(โทรจากต่างประเทศ) ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

33. สำมำรถใช้แอพพลเิคช่ัน Samsung Pay กบั ATM ได้หรือไม่? 

ไม่ได ้ท่านไม่สามารถใช ้แอพพลิเคชัน่ Samsung Pay กบั ATM ได ้

บัญชี 

34. แอพพลเิคช่ัน Samsung Pay สำมำรถใช้กบัวงเงินทีท่่ำนมีอยู่ได้หรือไม่ 

ได ้เม่ือท่านไดเ้พิ่มบตัรเครดิตเขา้สู่แอพพลิเคชัน่ Samsung Pay ท่านจะสามารถใชต้ามวงเงินท่ีท่านมีอยูไ่ดท้นัที 

35. กำรใช้งำนแอพพลเิคช่ัน Samsung Pay มีเง่ือนไขในจ ำนวนคร้ังในกำรท ำธุรกรรม หรือ 

มีวงเงินจ ำกดัหรือไม่? 



การใชง้านแอพพลิเคชัน่ Samsung Pay ไมมี่เง่ือนไขในจ านวนคร้ังในการท าธุรกรรม ท่านสามารถใชS้amsung 

Pay ในการช าระสินคา้ไดโ้ดยไม่มีจ  ากดัจ านวนคร้ัง 

แต่ทั้งน้ีการท าธุรกรรมท่ีมีวงเงินสูงกวา่ 70,000 บาทอาจตอ้งมีลายเซ็นของผูใ้ชบ้ริการ 

หรืออาจมีการปฎิเสธการท าธุรกรรม 

36. สำมำรถเรียกดูกำรใช้จ่ำยโดย Samsung Pay จำกโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่? 

ท่านสามารถเรียกดูการใชจ่้ายจากแอพพลิเคชัน่ Samsung Pay ทางโทรศพัมื์อถือของท่านได ้

โดยระบบจะแสดงการใชจ่้าย 10 คร้ังล่าสุดในระยะเวลา 1 เดือน 

โดยท่านสามารถแตะบตัรเครดิตซิต้ีท่ีท่านใชใ้นการช าระเงินในแอพพลิเคชัน่ นอกจากน้ี 

ทุกคร้ังหลงัจากมีการท าธุรกรรม ท่านจะไดรั้บการแจง้เตือนจากแอพพลิเคชัน่ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดการใชจ่้าย 

แต่ทั้งน้ีการแจง้เตือนตอ้งใชอิ้นเตอร์เน็ต 

37. จะสำมำรถระบุกำรใช้จ่ำยโดย Samsung Pay ในบัญชีซิตีแ้บงก์ได้อย่ำงไร? 

หากมีการใชจ่้ายหรือช าระเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ Samsung Pay บญัชีของท่านจะแสดงหมายเลข 4 ตวัทา้ย 

ของDevice Card Number ของท่าน 

38. หำกท่ำนลืมรหัสผ่ำนหรือเปลีย่นรำยละเอยีดกำรเข้ำใช้งำนซิตีแ้บงก์ออนไลน์หรือโมบำยแบงก์กิง้ 

จะมีผลต่อ Samsung Pay หรือไม่? 

ซิต้ีแบงกอ์อนไลน์หรือโมบายแบงกก้ิ์งของซิต้ีเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีแยกออกจาก Samsung Pay 

เพราะฉะนั้นการเปล่ียนรหสัผา่นหรือรายละเอียดการเขา้ใชง้านจะไม่มีผลต่อการใชง้าน Samsung Pay  

39. ถ้ำมีกำรอพัเกรดบัตรเครดิตซิตีห้รือออกบัตรใหม่เน่ืองจำกบัตรหมดอำยุ, สูญหำย หรือ ถูกท ำลำย 

จะมีผลต่อกำรใช้งำน Samsung Pay หรือไม่? 

ท่านตอ้งเพิ่มบตัรท่ีออกใหม่เขา้สู่แอพพลิเคชัน่Samsung Pay 

อีกคร้ังและท าการลบขอ้มูลบตัรเก่าของท่านออกจากแอพพลิเคชัน่ ในกรณีท่ีบตัรสูญหายหรือถูกขโมย 



กรุณาระงบัการใชง้านบตัรเครดิตผา่นทางซิต้ีโฟนแบงกก้ิ์ง โทร 1588 (โทรภายในประเทศ) หรือ +66-2232-

2484 (โทรจากต่างประเทศ) ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

40. หำกบัตรเครดิตถูกปิดหรือระงับ จะยงัสำมำรถใช้บัตรเครดิตน้ันในกำรช ำระเงินผ่ำน Samsung Pay 

ได้หรือไม่? 

ไม่ได ้หากบตัรเครดิตของท่านถูกปิดหรือระงบัการใชง้าน 

ท่านจะไม่สามารถใชบ้ตัรนั้นในการช าระสินคา้และบริการผา่น Samsung pay 

หากท่านตอ้งการความช่วยเหลือเก่ียวกบับตัรเครดิตซิต้ีของท่าน กรุณาติดต่อซิต้ีโฟนแบงกก้ิ์ง โทร 1588 

(โทรภายในประเทศ) หรือ +66-2232-2484 (โทรจากต่างประเทศ) ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

หากท่านพบปัญหาเก่ียวกบัโทรศพัทมื์อถือซมัซุง, แอพพลิเคชัน่ Samsung pay หรือปัญหาการใชง้านอ่ืนๆ 

กรุณาติดต่อซมัซุงไดท่ี้ http://www.samsung.co.th/support 

 

http://www.samsung.co.th/support

