
ตารางเงนิผ่อน เคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ สกาย และเคร่ืองกรองอากาศในรถยนต์ แอทโมสเฟียร์ ไดรฟ์ 
วันที่  17 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพนัธ์ 2564 

บัตรเครดิตที่ ร่วมรายการ รับฟรี! เครดติเงนิคืนจากบัตรจากบัตรเครดิตและบัตรกดเงนิสดที่ร่วมรายการ 
บตัรแอมเวย์เครดติการ์ด 
บตัรเครดติกสิกรไทย 
บตัรเงินดว่น Xpress Cash กสิกรไทย 

แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน ส าหรับบัตรแอมเวย์เครดิต การ์ด และบัตรเครดติกสิกรไทย 
แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน, 18 เดือน หรือ 24 เดือน ส าหรับบัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย (ท ารายการ

เฉพาะทีแ่อมเวย์ ช็อป ไม่ร่วมรายการซือ้ทางออนไลน์) 
รับฟรี! เครดติเงินคืน 600 บาท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป 
(จ ากดัเครดติเงินคืนสงูสดุ 4,800 บาท /บตัร/วนั  และ จ ากดัสงูสดุ 4,800 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ) 
เง่ือนไข 

- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรเครดติ KBank และบตัรเงินดว่น Xpress Cash โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS 
- เครดติเงินคืนให้ภายใน 60 วนัหลงัจบรายการส่งเสริมการขาย 
- กรณีท ารายการผ่อนช าระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ไม่ร่วมรายการรับของสมนาคณุหรือเครดติ

เงินคืนจากบตัรเครดติ     

บตัรเครดติไทยพาณิชย์ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน ได้ตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป 
บตัรกดเงินสด SCB Speedy Cash แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน, 18 เดือน หรือ 24 เดือน (ท ารายการเฉพาะทีแ่อมเวย์ ช็อป ไม่ร่วมรายการซือ้ทาง

ออนไลน์) 
รับฟรี! เครดติเงินคืน 600 บาท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป  
เงื่อนไข 

- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรกดเงินสด Speedy Cash โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS 
- จ ากดัรับเครดติเงินคืนสงูสดุ 5,000 บาท/ทา่น/เดือน 
- ธนาคารจะเครดติเงินคืนเข้าบญัชีบตัรภายใน 90 วนัหลงัจบโปรแกรม 

- ท ารายการเฉพาะที่แอมเวย์ ช็อป ไม่ร่วมรายการซือ้ทางออนไลน์ 

บตัรเครดติธนาคารซติีแ้บงค์ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน ได้ตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป 

บตัรเครดติกรุงศรี 
บตัรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์  
บตัรเครดติ เอไอเอ วีซา่ 
บตัรเครดติ โฮมโปร วีซา่ 
บตัรเครดติ เทสโก้ โลตสั วีซ่า 
เซน็ทรัล เครดติคาร์ด 
ซมิเพิล วีซ่า คาร์ด 

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน  กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงนิคืนโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี ้
ช่วงท่ี 1 เร่ิม  17 ธ.ค 63 – 31 ธ.ค. 63 (ลงทะเบียนด้วย AM19) 
รับเครดติเงินคืน 700 บาท เม่ือแบง่ชาระตัง้แต ่40,000 บาทขึน้ไป / เซลล์สลิป  
SMS ลงทะเบียนเพียงครัง้เดียว ก่อนทารายการแบง่จ่าย พิมพ์ “AM19" เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลกั 
ส่งไปท่ีหมายเลข 061 404 5555 และได้รับ SMS ยืนยนัการลงทะเบียนเรียบร้อย (คา่บริการขึน้อยู่กบัผู้ ให้บริการ
เครือข่ายโทรศพัท์ 
 ช่วงท่ี 2 เร่ิม 1 ม.ค. 64 – 28 ก.พ. 64 (ลงทะเบียนด้วย AM25) 
เม่ือมียอดผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน รับเครดติเงินคืนดงันี ้
1. รับฟรี เครดดิเงินคืน 80 บาท เม่ือมียอดผ่อนช าระตัง้แต ่4,000 - 14,999 บาท / เซลล์สลิป 
2. รับฟรี เครดดิเงินคืน 300 บาท เม่ือมียอดผ่อนช าระ ตัง้แต่ 15,000 - 24,999 บาท / เซลล์สลิป 
3. รับฟรี เครดดิเงินคืน 500 บาท เม่ือมียอดผ่อนช าระ ตัง้แต ่25,000 - 34,999 บาท / เซลล์สลิป 
4. รับฟรี เครดดิเงินคืน 700 บาท เม่ือมียอดผ่อนช าระ ตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป / เซลล์สลิป 
*SMS ลงทะเบียนเพียงครัง้เดียว ก่อนท ารายการแบง่จ่าย พิมพ์ “AM25" เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลกั 
ส่งไปท่ีหมายเลข 061-404-5555 และได้รับ SMS ยืนยนัการลงทะเบียนเรียบร้อย (คา่บริการขึน้อยู่กบัผู้ ให้บริการ
เครือข่ายโทรศพัท์) 
เงื่อนไขทัง้ 2 ช่วง 

- ยอดการแบง่จ่ายแตล่ะรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะค านวณเครดิตเงินคืนจากยอด
แบง่จ่ายตัง้แต ่4,000 บาทขึน้ไป /เซลล์สลิป 

- รับเครดติเงินคืนสงูสดุไม่เกิน 700 บาท/เซลล์สลิป และไม่เกิน 7,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชีบตัรหลกั 
ตลอดรายการ (17 ธ.ค. 63 – 28 ก.พ. 64) 



 

- เครดติเงินคืนจะคืนเข้าบญัชีภายใน 60 วนั หลงัจบรายการ (กรณีบตัรเสริม เครดติเงินคืนจะโอนเข้าบญัชี
บตัรหลกัเท่านัน้) 

- รายการส่งเสริมการขายนีไ้ม่ร่วมโปรโมชัน่ หรือ รายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ในรอบและเวลาเดียวกนั และ
ไม่ร่วมการซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์ทกุกรณี 

- รายการเครดติเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่านในกรณีสงสยัวา่ไม่ได้รับเครดติเงินคืนโปรด
ตดิตอ่ศนูย์บริการบตัรเครดติภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเครดติเงินคืนเฉพาะสมาชิกบตัรท่ียงัคงสภาพสมาชิกและมีประวตักิารชาระดี
จนถงึวนัท่ีมีการเครดติเงินคืนในบญัชีของทา่น   

บตัรเครดติ KTC 
บตัรสินเช่ือพร้อมใช้ KTC Proud 
 

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน  
รับฟรี! เครดติเงินคืน 650 บาท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป 
พเิศษ รับเครดติเงินคืน 1,400 บาท เม่ือแบง่ช าระ ทกุ ๆ 2 ชดุ มลูคา่ชุดละ 35,000 บาทขึน้ไป  
(สงูสดุ 10,000 บาท / สมาชิก 1 ท่าน ตลอดรายการ) 

- SMS ลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ 1 ครัง้ ตอ่ วนัท่ีท ารายการ พิมพ์ “AY1"เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบตัร 16 
หลกั ส่งมาท่ี 061-384-5000 และสมาชิกบตัรต้องได้รับข้อความตอบกลบัยืนยนัว่าได้เข้าร่วมรายการ
ส่งเสริมการขายนีแ้ล้วเท่านัน้ 

- ยอดใช้จ่ายท่ีได้รับเครดติเงินคืนจะไม่ได้รับคะแนน KTC FOREVER 
 (ซือ้ภายในวันเดียวกัน / หมายเลขบัตรเดียวกัน) 

บตัรเครดติธนชาต 
บตัรสินเช่ือบคุคลธนชาต FLASH Plus 

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน ได้ตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป ส าหรับบัตรเครดิตธนชาต 
แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน, 18 เดือน หรือ 24 เดือน ได้ตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป ส าหรับบัตร
สินเช่ือส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus  

 หมายเหตุ    
1. กรณีผ่อนช าระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th นธอ.และสมาชิกต้องลงทะเบียนบตัรเครดติตามเง่ือนไขของบริษัทก่อนเท่านัน้ (ลงทะเบียนครัง้แรกครัง้ 
   เดียว) ส าหรับผู้ ไม่เคยลงทะเบียน สามารถตดิตอ่ Amway Contact Center โทร. 0-2725-8000 หรือด าเนินการได้ท่ี www.amway.co.th เพ่ือความสะดวกใน 
   การท ารายการผ่อนช าระทางออนไลน์ครัง้ถดัไป 
2. กรณีการผ่อนช าระบนออนไลน์มีเงื่อนไขจ านวนเงนิขัน้ต ่าดังนี ้:  - ผ่อนช าระ 0% 4 เดือน มลูคา่สินค้า  3,000 บาทขึน้ไป /                                                                         
   - ผ่อนช าระ 0%  6 เดือนมลูคา่สินค้า   4,000 บาทขึน้ไป / - ผ่อนช าระ 0% 10 เดือนมลูคา่สินค้า  5,000 บาทขึน้ไป 
3. กรณีสัง่ซือ้ท่ีแอมเวย์ ช็อป นธอ. และสมาชิกเจ้าของบตัรเครดติต้องมาด าเนินการด้วยตนเอง 
4. บตัรสินเช่ือพร้อมใช้ KTC Proud บตัรสินเช่ือส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus บตัรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บตัรเงินดว่น Xpress Cash กสกิรไทย และบตัร 
    กดเงินสด SCB Speedy Cash ไมส่ามารถท ารายการผ่อนช าระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ได้ กรุณาท ารายการผ่อนช าระที่แอมเวย์ช็อปทกุสาขา 
5. บริษัทและธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข ระยะเวลา ของสมนาคณุ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
    ล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึน้ ค าตดัสินของบริษัทหรือธนาคารถือเป็นท่ีสดุ 
6. อตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระผ่านทางแอมเวย์ ช็อป และทางออนไลน์ อาจแตกต่างกนัได้ ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของแตล่ะธนาคาร 
7. รายการเครดติเงินคืน 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะรายการ 
8. รายการเครดติเงินคืน ไม่สามารถโอน / เปล่ียน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 


