
Immigration
Bank

Bank - General
English Thai
Can I withdraw money in [country] without
paying fees?

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม
่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

What are the fees if I use external ATMs? ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้
เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร

Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours

Bank - Opening a bank account
English Thai
I would like to open a bank account. ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร

Stating your intention to open a bank account

I would like to close my bank account. ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Stating your intention to close your bank account

Can I open a bank account online? ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได
้ไหม

Asking if you can open a bank account via an online procedure

Will I get a debit card or a credit card? ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเค
รดิต

Asking what kind of card you will get with your account

Can I use banking on my cell? ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบน
โทรศัพท์มือถือได้ไหม

Asking if you can carry out banking procedures on your phone

What types of bank accounts do you have? คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Asking what types of bank accounts are available

current account บัญชีกระแสรายวัน
Type of bank account

savings account บัญชีออมทรัพย์
Type of bank account
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personal account บัญชีส่วนบุคคล

Type of bank account

joint account บัญชีร่วม
Type of bank account

children's account บัญชีสำหรับเด็ก
Type of bank account

foreign currency account บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Type of bank account

business account บริการเงินฝากธุรกิจ
Type of bank account

student account บัญชีสำหรับนักเรียน
Type of bank account

Are there any monthly fees? มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Asking if there are monthly expenses to be paid for the account

What are the commissions for international
transfers?

ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอน
เงินระหว่างประเทศคือเท่าไร

Asking about commissions for international transfers

Is there any insurance in case my card is lost or
stolen?

มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญ
หายหรือถูกขโมยบ้างไหม

Asking if there is insurance if your card is lost or stolen

Do I get a checkbook? ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Asking if you receive a checkbook with your account

What is the savings interest rate? อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Asking for information about the savings interest rate

In what ways can you protect me from frauds? คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกง
ได้อย่างไร

Asking what measures the bank takes in case you are a victim of a fraud
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I lost my credit card. ฉันทำบัตรเครดิตหาย

Stating that you lost your credit card

My credit card was stolen. บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Stating that your credit card was stolen

Can you block my account? คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได
้ไหม

Asking if the bank can block your bank account

I need a replacement card. ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิ
ม

Stating that you need a replacement card because you don't have your card anymore

Bank - Financial help
English Thai
I would like to have some information about
loans.

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู
้ยืม

Asking for information about loans

What can you tell me about the interest rate? คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอั
ตราดอกเบี้ยได้บ้าง

Asking for information about the interest rate

I would like to have some information about
mortgages.

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำ
นอง

Asking for information about mortgages

I would like to speak with a mortgage advisor. ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษา
ด้านการจำนอง

Asking to speak with a mortgage advisor

I am buying my first home. ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉั
น

Stating that you are buying your first home

I am buying a second property. ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหล
ังที่สอง

Stating that you are buying a second property
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I would like to remortgage. ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง

Stating that you would like to remortgage

I would like to review my existing mortgage. ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองท
ี่มีอยู่ของฉันใหม่

Stating that you would like to review your mortgage

I am buying a property to let. ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อป
ล่อยเช่า

Stating that you are buying a property to let

My gross annual income is ______. รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Stating how much your gross annual income is

Bank - Insurance
English Thai
I would like to purchase insurance. ฉันต้องการซื้อประกันภัย

Stating that you are interested in insurance

home/household insurance ประกันภัยบ้าน
Type of insurance

travel insurance ประกันการเดินทาง
Type of insurance

life insurance ประกันชีวิต
Type of insurance

health insurance ประกันสุขภาพ
Type of insurance

car insurance ประกันภัยรถยนต์
Type of insurance

pet insurance ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Type of insurance
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theft insurance ประกันภัยโจรกรรม

Type of insurance

mortgage protection การคุ้มครองการจำนอง
Type of insurance

student possessions ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Type of insurance

group insurance ประกันกลุ่ม
Type of insurance

property insurance ประกันภัยทรัพย์สิน
Type of insurance

flood insurance ประกันภัยน้ำท่วม
Type of insurance

fire insurance ประกันอัคคีภัย
Type of insurance

For how many months will I be covered? ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือ
น

Asking how many months your insurance coverage lasts

What is the price for the insurance? ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Asking how much the insurance is
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