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บริการ หวัเว่ย เพย์ 

ค าถามที่พบบ่อย 

 

1. หัวเว่ย เพย์ คืออะไร?  
บริการหวัเวย่ เพย์เป็นบริการช าระเงินแบบไร้สมัผสัผา่นโทรศพัท์มือถือแทนการช าระเงินด้วยบตัรเครดติในรูป

แบบเดิม ไมเ่พียงแคม่อบความสะดวกสบายในการช าระเงินแตย่งัคงความปลอดภยัไว้อีกด้วย เพยีงแตะโทรศพัท์

หวัเวย่ที่เคร่ืองจา่ยเงิน ณ จดุขายก็สามารถท าการช าระเงินแบบไร้สมัผสั (Contactless) ได้ ลกูค้าสามารถเปิด

ใช้บริการ หวัเวย่ เพย์ได้โดยดาวน์โหลด แอพพลเิคชัน่ Huawei Wallet จาก AppGallery และเพิ่มบตัรเครดิต

ลงในแอพพลเิคชัน่ Huawei Wallet 

 

2. บัตรเครดติธนาคารไอซบีีซใีบไหน ก็สามารถใช้บริการหวัเว่ย เพย์ได้?  
ในปัจจบุนั มีเพียงบตัรเครดิตยเูนี่ยนเพย์ที่ออกโดยธนาคารไอซีบซีี (ไทย) เทา่นัน้ท่ีสามารถน ามาใช้กบับริการ 
หวัเวย่ เพย์ได้ ได้แก่ บตัรเครดิตสองสกลุเงินยเูนี่ยนเพย์ และ บตัรเครดิตยเูนี่ยนเพย์ เอฟ.ที.ไอ.ของธนาคารไอซีบี
ซี (ไทย) 
 

3. การติดตัง้หวัเวย่ เพย์ บนโทรศพัท์มือถือ 
ก่อนใช้งานหวัเวย่ เพย์ กรุณาท าการอพัเดทอปุกรณ์มือถือหวัเวย่และแอพพลเิคชัน่วอลเลต็ของทา่นให้เป็นเวอร์
ชัน่ลา่สดุ หลงัจากนัน้โปรดด าเนนิการตามขัน้ตอน ดงันี ้
3.1 เปิด Huawei Wallet และลอ็คอินเข้าใช้งานด้วย Huawai ID ของทา่น หากทา่นยงัไมม่ี Huawai ID 

สามารถท าการลงทะเบยีนได้ตามค าแนะน าที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 

 โปรดทราบวา่พืน้ท่ีให้บริการของ Huawai ID ที่ระบตุ้องเป็นเขตพืน้ท่ีเดียวกนักบัการเข้าใช้งาน
 แอพพลเิคชัน่หวัเวย่ เพย์เทา่นัน้ หากต้องการตรวจสอบหรือเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีให้บริการของ Huawai 

 ID ให้เปิด AppGallery และเลอืก ฉนั >การตัง้คา่>ประเทศ/ภมูิภาค>ไทย (Me > Settings > 

Country/Region – Thailand)  
 
  

 หากทา่นได้เพิ่มบตัรอื่นๆ ในหวัเวย่ เพย์ในประเทศ/ภมูิภาคอื่นอยูก่่อนแล้ว ทา่นอาจไมส่ามารถเพิ่ม
บตัร เข้าไปในประเทศ/ภมูิภาคปัจจบุนัได้ กรุณาติดตอ่หวัเวย่ (ใสเ่บอร์ Call Center หวัเวย่) 
ส าหรับการชว่ยเหลอืเพิ่มเติม 
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3.2 แตะที่เคร่ืองหมายบวก (+) เพื่อเพิ่มบตัรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) 
 

 
 
 

3.3 อา่นและตกลงยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้งาน 
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3.4 สแกนบตัรเครดติไอซีบีซี (ไทย) ยเูนี่ยนเพย์ของทา่นหรือใสห่มายเลขบตัร จากนัน้กรอก ข้อมลูตามที่
ระบ ุเช่น วนัหมดอาย ุและ รหสัความปลอดภยัด้านหลงับตัร 
 

สแกนบตัร หรือ 

 
 
 

ใสห่มายเลขบตัร 
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3.5  ใสร่หสัยืนยนัตวัตน (OTP) ที่ได้รับ หลงัจากยืนยนัตวัตนเรียบร้อย ระบบจะท าการเพิ่มบตัรเครดติไอซี
บีซี (ไทย) ยเูนี่ยนเพย์ ของทา่น หากไมส่ามารถยืนยนัตวัตนได้ กรุณาติดตอ่ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) Call Center 

0 2629 5588 

     
 

3.6 หากเป็นการเพิม่บตัรเครดิตไอซบีีซี (ไทย) ยเูนีย่นเพย์เป็นครัง้แรก กรุณาตัง้คา่ด้านความปลอดภยัใน
การใช้งานโดยปฏิบตัิตามค าแนะน าที่ก าหนดในการตัง้รหสัการช าระเงิน และค าถามเพื่อรักษาความปลอดภยั 
 

3.7 เพื่อความปลอดภยัและความสะดวกในการใช้งาน ขอแนะน าให้ทา่นตัง้คา่ระบบยืนยนัการช าระเงิน
ด้วยลายนิว้มือหรือการจดจ าใบหน้า ซึง่ทา่นจะสามารถช าระเงินได้โดยไมต้่องเช่ือมตอ่อินเทอร์เนต็ 
 

3.8 การตัง้คา่ยืนยนัการช าระเงินด้วยลายนิว้มือ ไปท่ี wallet>ตัง้คา่>ทัว่ไป>ลายนิว้มือ (Wallet > 

Settings > General > Fingerprint) ทา่นสามารถช าระเงินด้วย Huawei Wallet ได้ แม้ในขณะท่ี

โทรศพัท์มือถือลอ็คหน้าจออยู ่  ทัง้นี ้ ทา่นสามารถตัง้คา่ลายนิว้มือเพื่อยืนยนัการช าระเงินโดยใช้ลายนิว้มือ

เดียวกบัท่ีทา่นตัง้คา่ลายนิว้มือเพือ่ปลดลอ็คหน้าจอโทรศพัท์มือถือ หรือใช้ลายนิว้มืออื่นได้เช่นกนั 

 

กรุณาเข้าไปยงัเวปไซต์  
https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/huawei-wallet/huawei-wallet-faq/  
 

ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมในการเพิ่มบตัรเครดติบนอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ของหวัเวย่ อืน่ๆ 
 
 
 
 

https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/huawei-wallet/huawei-wallet-faq/
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4. บริการหัวเว่ย เพย์สามารถใช้งานได้ที่ไหนบ้าง 
 

 ทา่นสามารถใช้บริการช าระเงินด้วยบริการ หวัเวย่ เพย์ ได้ตามสถานท่ีที่มีสญัลกัษณ์ตามด้านลา่งนี ้
ได้แก่ Central Department Store, Siam Paragon, Emporium, EmQuartier, The Mall Department 

Stores, Bluport, Skyport, Gourmet Market, Home Fresh Mart, King Power, Bootsและ Toy R Us 

 

  

5. บริการหัวเว่ย เพย์ มีการท างานอย่างไร 
 

5.1 ใช้ช าระเงิน ณ ร้านค้าที่รับช าระด้วยบริการช าระเงินแบบไร้สมัผสัของยเูนีย่นเพย์  

5.2 เป็นการช าระเงินผา่นแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ โดยใช้หวัเวย่ เพย์ เป็นช่องทางในการ
ช าระเงิน  โดยมีการยืนยนัการช าระเงินด้วยการสแกนลายนิว้มือ การจดจ าใบหน้า หรือการ
ใสร่หสัยืนยนัการช าระเงิน (เปิดให้บริการเร็วๆ นี)้ 

 

6. วิธีการช าระเงนิ ณ ร้านค้าที่รับช าระด้วยบริการหวัเว่ย เพย์ 
 
อนัดบัแรก กรุณาตรวจสอบวา่โทรศพัท์ของทา่นรองรับระบบการช าระเงินแบบไร้สมัผสั ตรวจสอบได้โดยโดยไปท่ี 
การตัง้คา่>การเช่ือมตอ่อปุกรณ์>NFC   

 
 6.1.1 ทา่นสามารถช าระเงินด้วย Huawei Wallet ในขณะท่ีโทรศพัท์มือถือลอ็คหน้าจออยู ่  

โดยไมต้่องเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 

6.1.2 ท าการยืนยนัการช าระเงินด้วยลายนิว้มือ การจดจ าใบหน้า หรือ ใสร่หสัยืนยนั (เปิดให้บริการ
เร็วๆ นี)้ 

 

6.1.3 หากทา่นไมต้่องการใช้บตัรเครดติไอซีบีซี (ไทย) ในการช าระเงิน ทา่นสามารถเลอืกบตัร
เครดิตอื่นๆ ได้โดยการแตะและเลอืกบตัรอื่นใน Huawei Wallet 

 
6.1.4 แตะโทรศพัท์หวัเวย่ทีเ่คร่ืองจ่ายเงิน ณ จดุขายก็สามารถท าการช าระเงินแบบไร้สมัผสัได้ 

 
 

 
 



6 
 

 6.1.5 ใสร่หสับตัรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) หรือ เซ็นช่ือลงบนสลปิหากได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ 
ทัง้นี ้การยืนยนัการช าระเงินด้วยการสแกนลายนิว้มือหรือการจดจ าใบหน้า ไมจ่ าเป็นต้องเช่ือมตอ่อนิเทอร์เน็ต 

การท ารายการโดยไมใ่ช้รหสั จะสามารถด าเนินการได้เมื่อได้รับความยินยอมจากทัง้ธนาคารไอซีบซีี (ไทย)และ

เคร่ืองรับช าระ ณ จดุขาย โดยยอดเงินต้องไมเ่กินวงเงินการท ารายการท่ีก าหนด 

 

7. จะท าการยกเลิกการผูกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)ออกจากหวัเว่ย เพย์ได้อย่างไร 
 ทา่นสามารถยกเลกิการผกูบตัรออกจากหวัเวย่ เพย์ได้ตามต้องการ โดยด าเนินการดงันี ้

7.1 ท าการอพัเดทวอลเลต็ให้เป็นเวอร์ชัน่ลา่สดุ 
7.2 แตะที่รูปบตัรเครดิตที่ทา่นต้องการยกเลกิการผกูบตัร และกดไปที่จดุสามจดุด้านมมุขวาบน 

และเลอืกยกเลกิ 
 

 
 

7.3 ยืนยนัการยกเลกิการผกูบตัรด้วยการสแกนลายนิว้มือ หรือการจดจ าใบหน้า หรือใสร่หสัเพื่อ
ยืนยนั 

7.4 ทา่นจะได้รับ SMS ยืนยนัการยกเลกิจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เมื่อได้ยกเลกิการผกูบตัร
ส าเร็จ 
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8. กรณีโทรศัพท์มือถอืหาย ต้องท าอย่างไร 
หากทา่นท ามือถือสญูหาย กรุณาติดตอ่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทนัที หลงัจากธนาคารได้รับเร่ืองโทรศัพท์มือถือ
สญูหายแล้ว จะยกเลกิการผกูบตัรเครดติไอซีบีซี (ไทย) ออกจากหวัเวย่ เพย์ ทา่นสามารถติดตอ่ธนาคารไอซีบซีี 
(ไทย) ได้ที่ Call Center 0 2629 5588 หรือติดตอ่ที่สาขาของธนาคาร 
 

9. จะติดตัง้บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)ยเูน่ียนเพย์ให้เป็นบตัรหลกัใน หัวเว่ย เพย์ ได้อย่างไร 
บตัรใบแรกที่ทา่นได้ท าการผกูในวอลเลต็จะเป็นบตัรหลกัของทา่นในการช าระเงิน หากทา่นได้ท าการผกูบตัรไว้
หลายใบและต้องการเปลีย่นบตัรหลกัของทา่น สามารถไปท่ี การตัง้คา่>คีย์ลดั>บตัรหลกั (Settings > 

Shortcuts > Default card) 

 

10. อุปกรณ์มือถอืหวัเว่ย รุ่นไหนที่รองรับบริการ หวัเว่ย เพย์ 
 ส าหรับอปุกรณ์มือถือหวัเวย่ที่รองรับ ทา่นสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เวปไซต์หวัเวย่  

https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us00678337/ 
 

11. สามารถผูกบัตรเครดติเข้ากับอุปกรณ์มือถอืหวัเว่ยได้สูงสุดกี่ใบต่อหน่ึงเคร่ือง 
11.1 ส าหรับหวัเวย่รุ่น  P40 series, Mate30 series, P30 series, Mate20 series, Mate10 

series, P20 series, Mare RS, Honor 10, and Honor View10 สามารถผกูบตัรได้
สงูสดุ 8 ใบ 

11.2 ส าหรับหวัเวย่รุ่น Mate9 series, P10 series, Honor9 and Honor8 Pro สามารถผกู
บตัรได้สงูสดุ 4 ใบ 

ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเวปไซต์ 
 https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/huawei-wallet/huawei-wallet-faq/  
 

12.  สามารถผกูบตัรเครดิต 1 ใบ กบัอปุกรณ์มือถือมากกวา่ 1 เคร่ืองได้หรือไม่ 
 ทา่นสามารถผกูบตัรเครดิต 1 ใบ เข้ากบัอปุกรณ์มือถือได้มากกวา่ 1 เคร่ือง  
13. หวัเวย่ สามารถเข้าไปดรูายการในบญัชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ของทา่นได้หรือไม ่
 หวัเวย่ ไมส่ามารถเข้าไปดรูายการในบญัชีธนาคารไอซีบซีี (ไทย) อนัเป็นข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นได้ 
 

14. หมายเลขบตัร Virtual Card ในข้อมูลบัตรคอือะไร 
 

เพื่อความปลอดภยั หลกัจากที่ทา่นผกูบตัรในหวัเวย่ เพย์ แล้ว ระบบจะท าการสร้างหมายเลขบตัร Virtual Card 
ขึน้มา บตัรหนึง่ใบตอ่หมายเลขบตัร Virtual Card 1 หมายเลข หมายเลขบตัรที่แสดงในสลปิจะเป็นหมายเลข
ของบตัร Virtual Card หากต้องการท ารายการคืนเงิน (Refund) โปรดแจ้งหมายเลขบตัรเครดิตจริงของทา่น

https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/huawei-wallet/huawei-wallet-faq/
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เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ทา่นสามารถติดตอ่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้ที่ Call Center 0 2629 5588 หรือ
ติดตอ่ที่สาขาของธนาคาร 
 
 

15. จะคืนสินค้าอย่างไรหากช าระเงนิผ่านบริการหวัเว่ย เพย์ 
 

ทา่นสามารถคืนสนิค้าที่ช าระเงินด้วยบริการหวัเวย่ เพย์ ได้ภายใต้นโยบายการคืนสนิค้าของทางร้าน โดยทาง
ร้านอาจขอให้ทา่นท าการแตะอปุกรณ์มือถือที่เคร่ืองรับช าระ ณ จดุขายเพื่อท าการปรับปรุงรายการ 
 
16. วงเงนิในการท ารายการด้วยหัวเว่ย เพย์ 
 
. ทา่นสามารถท ารายการได้สงูสดุ 50,000 บาทตอ่รายการ 

. ทา่นสามารถท ารายการได้สงูสดุ 100,000 บาทตอ่วนั 

17. สามารถตรวจสอบประวัตกิารช าระเงนิด้วยหวัเว่ย เพย์ บนอุปกรณ์มือถอืหัวเว่ยได้อย่างไร 

ทา่นสามารถตรวจสอบรายการใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ได้ใน หวัเวย่ เพย์ วอลเลต็ แอพพลเิคชั่น โดยกดทีรู่ปบตัรเครดิต
ไอซีบีซี (ไทย) และกดที่ “รายการ” เพื่อดรูายการลา่สดุ 
 
 

  

เลอืก “รายการ” 
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18. หากบตัรเครดติถกูระงบัหรือยกเลิก จะยงัสามารถใช้งานในหัวเว่ย เพย์ได้หรือไม่ 
 
หากบตัรเครดิตของทา่นถกูระงบัหรือยกเลกิ (ในกรณีที่ถกูโจรกรรมหรือสญูหาย) ทา่นจะไมส่ามารถเข้าใช้งาน
บริการช าระเงินในหวัเวย่ เพย์ ด้วยบตัรเครดิตนัน้ได้ 
 
 

19. จะสามารถตรวจสอบการท ารายการบนหัวเว่ยเพย์ ที่แสดงบนบัญชีได้อย่างไร 
รายการของทา่นจะแสดงอยูใ่นรายการเดินบญัชีรายเดือนหรือบริการบญัชีออนไลน์โดยแสดงค าวา่ “Huawei 

Pay” 
 

20. ท าไมถงึมีเคร่ืองหมาย √ แสดงอยู่บนหน้าจออุปกรณ์มือถอืเม่ือการท ารายการไม่ส าเร็จ 
 

เคร่ืองหมาย √ ที่แสดงมคีวามหมายวา่อปุกรณ์มือถือของทา่นได้รับการอนมุตัใินการท าการช าระเงิน อยา่งไรก็ดี
การท ารายการไมส่ าเร็จ อาจมีสาเหตจุากการปฏิเสธการท ารายการโดยระบบของยเูนี่ยนเพย์ หรือ ธนาคารไอซีบี
ซี (ไทย) 
 

21. เม่ือท าการผูกบัตรเครดิตเข้ากับบริการหวัเว่ย เพย์ จะเท่ากับเป็นการผูกบตัรทัง้บัตรหลกัและ
บัตรเสริมด้วยหรือไม่ 

ไมใ่ช่ การผกูบตัรเครดิตเข้าบริการหวัเวย่ เพย์ จะเป็นการด าเนินการแยกกนัทีละบตัรเทา่นัน้ 
 
22. สามารถติดต่อ ICBC (Thai) Call Center เพื่อยกเลิกการผูกบัตรบนหวัเว่ย เพย์ได้หรือไม่ 

 
สามารถท าการติดตอ่ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 เพื่อท าการยกเลกิการผกูบตัรได้ หรือทา่น
สามารถไปท่ีสาขาที่ให้บริการเพือ่ท าการขอยกเลกิการผกูบตัรเข้ากบับริการหวัเวย่ เพย์ 
(ทัง้นี ้ลกูค้าสามารถยกเลกิการผกูบตัรบนหวัเวย่ เพย์ได้ด้วยตนเอง) 
 
 

ค าถามที่มักพบบ่อยเหล่านีถ้กูจัดท าขึน้เป็นภาษาองักฤษ ภาษาไทย และภาษาจนี กรณีมีข้อขดัแย้ง 
หรือมีข้อความที่ไม่ถกูต้องตรงกัน ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการตีความ 

 

ข้อมูลอพัเดท ณ วนัที่ 5 มิถุนายน 2563 
 
 


