
ตารางเงนิผ่อน เคร่ืองกรองน า้ อีสปริง เคร่ืองกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์สกาย เคร่ืองกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์มินิ 
และเคร่ืองกรองอากาศในรถยนต ์แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์  ส าหรับนักธุรกิจแอมเวยแ์ละสมาชิกใหม ่

วันที ่: 1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ แบ่งจา่ย 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน  24 เดือน 36 เดือน 

 รับฟรี! เครดิตเงินคืนจากบัตรที่ร่วมรายการ 
บตัรแอมเวยเ์ครดิตการด์ 
บตัรเครดิตกสิกรไทย 
บตัรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย 

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน บตัรแอมเวยเ์ครดิต การด์ และบตัรเครดิตกสิกรไทย 
แบ่งจ่าย 0% นาน 10, 18 เดือน หรือ 24 เดือน บตัรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย  
ฟรี! เครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 10,000 – 19,999 บาท/เซลสส์ลิป 
ฟร!ี เครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมียอดแบง่จ่ายตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 
(จ ากดัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 1,000 บาท /บตัร/วนั  และ จ ากัดสงูสดุ 2,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ) 
เงื่อนไข 
- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิต KBank และบตัรเงินด่วน Xpress Cash โดยไม่ตอ้งลงทะเบียน SMS 
- เครดิตเงินคืนใหภ้ายใน 60 วนัหลงัจบรายการส่งเสริมการขาย 
- กรณีท ารายการผ่อนช าระทางออนไลนผ์่าน www.amway.co.th ไม่รว่มรายการรบัของสมนาคณุหรือเครดิตเงินคืน 
  จากบตัรเครดิต     
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบตัรท่ีท ารายการแบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือนเท่านัน้ 

บตัรเครดิตไทยพาณิชย ์ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน 
ส าหรับเคร่ืองกรองน ้าอีสปรงิ หรือ เคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์สกาย  แบ่งจ่ายตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/
เซลลส์ลิป 
ส าหรับเคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์มินิ แบ่งจ่ายตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 

ส าหรับเคร่ืองกรองอากาศในรถยนต ์แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์ แบ่งจ่ายตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 

บตัรกดเงินสด SCB Speedy Cash แบ่งจ่าย 0% นาน 10, 18, 24 หรือ 36 เดือน  
ส าหรับเคร่ืองกรองน ้าอีสปริง หรือ เคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์สกาย  
ฟร!ี เครดิตเงินคืน 600 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 
ส าหรับเคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์มินิ แบ่งจ่ายตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 
ส าหรับเคร่ืองกรองอากาศในรถยนต ์แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์ แบ่งจ่ายตัง้แต่ 11,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 

ฟร!ี เครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 11,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 
เงื่อนไข  

- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรกดเงินสด Speedy Cash โดยไม่ตอ้งลงทะเบียน SMS 
- ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรภายใน 90 วนัหลงัจบโปรแกรม 
- ท ารายการเฉพาะที่แอมเวย ์ช็อป ไม่รว่มรายการซือ้ทางออนไลน ์

บตัรเครดิตธนาคารซิตีแ้บงค ์ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน 
ส าหรับเคร่ืองกรองน ้าอีสปริง หรือ เคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์สกาย แบ่งจ่ายตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/
เซลลส์ลิป 
ส าหรับเคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์มินิ แบ่งจ่ายตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 

ส าหรบัเคร่ืองกรองอากาศในรถยนต ์แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์ แบ่งจ่ายตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 
บตัรเครดิต กรุงศรี ทกุหนา้บตัร 
บตัรเซน็ทรลั เครดิตคารด์ ทกุหนา้บตัร  
บตัร ซิมเพิล วีซ่า คารด์ ทกุหนา้บตัร 
บตัรเครดิต เทสโก ้โลตสั วีซ่า ทกุหนา้บตัร 
บตัรกรุงศรีเฟิรส์ชอ้ยส ์วีซ่า* 
บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์ 
 
 

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน รบัเครดิตเงินคืนดงันี ้
1. ฟร!ี เครดิดเงินคืน 80 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่าย ตัง้แต่ 5,000 - 14,999 บาท/เซลลส์ลิป 
2. ฟร!ี เครดิดเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่าย ตัง้แต่ 15,000 - 24,999 บาท/เซลลส์ลิป 
3. ฟร!ี เครดิดเงินคืน 550 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่าย ตัง้แต่ 25,000 - 34,999 บาท/เซลลส์ลิป 
4. ฟร!ี เครดิดเงินคืน 800 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่าย ตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 
*SMS ลงทะเบียนเพียงครัง้เดียว ก่อนท ารายการแบ่งจ่าย พิมพ ์“AM26" เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั 
ส่งไปท่ีหมายเลข 061-404-5555 และไดร้บั SMS ยืนยนัการลงทะเบียนเรียบรอ้ย (ค่าบริการขึน้อยู่กับผูใ้หบ้ริการ



*บัตรกรุงศรีเฟิรส์ช้อยส ์วีซ่า สามารถ
ผ่อนช าระผ่านช่องทางออนไลน ์
www.amway.co.th ได้ 
 

เครือข่ายโทรศพัท)์ 
เงื่อนไข  

- ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรือรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดิตเงินคืนจากยอด
แบ่งจ่ายตัง้แต่ 5,000 บาทขึน้ไป /เซลลส์ลิป 

- รบัเครดิตเงินคืนสงูสดุไม่เกิน 800 บาท/เซลลส์ลิป และไม่เกิน 8,000 บาท ต่อหมายเลขบญัชีบตัรหลกั ตลอด
รายการ 

- เครดิตเงินคืนจะคืนเขา้บญัชีภายใน 60 วนั หลงัจบรายการ (กรณีบตัรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเขา้บญัชี
บตัรหลกัเท่านัน้) 

- รายการส่งเสริมการขายนีไ้ม่รว่มโปรโมชั่น หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกนั และ
ไม่รว่มการซือ้ผ่านช่องทางออนไลนท์กุกรณี 

- รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจง้ยอดรายเดือนของท่านในกรณีสงสยัว่าไม่ไดร้บัเครดิตเงินคืนโปรด
ติดต่อศนูยบ์ริการบตัรเครดิตภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเฉพาะสมาชิกบตัรท่ียงัคงสภาพสมาชิกและมีประวติัการช าระดีจนถึง
วนัท่ีมีการเครดิตเงินคืนในบญัชีของท่าน   

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบตัรในกรณีท่ีตรวจพบภายหลงัว่ามีการยกเลิก
การท ารายการของรายการส่งเสริมการขายนี ้

- สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานและเซลลส์ลิปไวต้รวจสอบ กรณีจ าเป็น  

บตัรเครดิต KTC 
บตัรสินเชื่อพรอ้มใช ้KTC Proud  
 

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน  
ส าหรับเคร่ืองกรองน ้าอีสปริง  
ฟรี! เครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป  
พิเศษ รบัเครดิตเงินคืน 850 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 50,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 
*SMS ลงทะเบียนเพื่อรบัสิทธิ 1 ครัง้ ต่อวนัท่ีท ารายการ พิมพ ์“NA2” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไปท่ี
หมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยืนยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
แลว้เท่านัน้ 
ส าหรับเคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์สกาย  
ฟรี! เครดิตเงินคืน 600 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 40,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป  
พิเศษ รบัเครดิตเงินคืน 1,250 บาท เมื่อแบ่งจ่ายตัง้แต่ 80,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป  
*SMS ลงทะเบียนเพื่อรบัสิทธิ 1 ครัง้ ต่อวนัท่ีท ารายการ พิมพ ์“NA1” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไปท่ี
หมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยืนยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
แลว้เท่านัน้ 
ส าหรับเคร่ืองกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์มินิ  
ฟรี! เครดิตเงินคืน 280 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 22,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป  
พิเศษ รบัเครดิตเงินคืน 600 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตัง้แต่  44,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป  
*SMS ลงทะเบียนเพื่อรบัสิทธิ 1 ครัง้ ภายในวนัท่ีท ารายการ พิมพ ์“MN” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั 
ส่งไปท่ีหมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยืนยนัว่าไดเ้ขา้รว่มรายการส่งเสริมการ 
ขายนีแ้ลว้เท่านัน้ 
ส าหรับเคร่ืองกรองอากาศในรถยนต ์แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์  
รับฟรี! เครดิตเงินคืน 120 บาท  เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 
พิเศษ รบัเครดิตเงินคืน 250 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป  
*SMS ลงทะเบียนเพื่อรบัสิทธิ 1 ครัง้ ต่อวนัท่ีท ารายการ พิมพ ์“NA3” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไปท่ี
หมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยืนยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
แลว้เท่านัน้ 
 



 

เงื่อนไข 
   - ยอดใชจ้่ายท่ีไดร้บัเครดิตเงินคืนจะไม่ไดร้บัคะแนน KTC FOREVER 
   - รบัเครดิตเงินคืน สงูสดุ 12,000 บาท/บญัชีตลอดรายการ 
   - ส าหรบับตัรเครดิต สามารถร่วมรายการแบ่งจ่าย รบัเครดิตเงินคืน ไดท้ัง้ชอ่งทางออนไลนแ์ละท่ีแอมเวย ์ช็อป         
     ทกุสาขา 
ต่อที ่2 รับเพ่ิม (เฉพาะบัตรเครดิต KTC) 
เมื่อแบ่งช าระตามเงื่อนไข และใชค้ะแนน KTC FOREVER ทกุ ๆ 1,000 คะแนน แลกรบัเครดิตเงินคืน 11% จากคะแนน
ท่ีใชแ้ลก โดยจ านวนคะแนนสงูสดุท่ีใชต้อ้งไม่เกินยอด ใชจ้่ายต่อเซลลส์ลิป 

• SMS ลงทะเบียนเพ่ือรบัสิทธิ์ 1 ครัง้ / เซลลส์ลิป ภายในวนัท่ีท ารายการพิมพ ์“AMM" เวน้วรรคตามดว้ย
หมายเลขบตัร 16 หลกั ตามดว้ย # และคะแนนท่ีตอ้งการแลก ส่งมาท่ี 061-384-5000 และสมาชิกบตัรตอ้ง
ไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยืนยนัว่าไดเ้ขา้รว่มรายการส่งเสริมการขายนีแ้ลว้เท่านัน้ 

บตัรเครดิตทีทีบี 
บตัรเครดิตทีเอ็มบี 
บตัรเครดิตธนชาต  
บตัรกดเงินสด ttb flash 
บตัรสินเชื่อบคุคลธนชาต FLASH PLUS 

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน ส าหรบับตัรเครดิตทีทีบี บตัรเครดิตทีเอ็มบี บตัรเครดิตธนชาต     
ส าหรับเคร่ืองกรองน ้าอีสปริง หรือ เคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์สกาย แบ่งจ่ายตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/
เซลลส์ลิป 
ส าหรับเคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์มินิ แบ่งจ่ายตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 
ส าหรบัเคร่ืองกรองอากาศในรถยนต ์แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์ แบ่งจ่ายตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 
 
แบ่งจ่าย 0% นาน  10, 18, 24 เดือน ส าหรบับตัรกดเงินสด ttb flash บตัรสินเชื่อส่วนบคุคลธนชาต FLASH Plus  
ส าหรับเคร่ืองกรองน ้าอีสปริง หรือ เคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์สกาย แบ่งจ่ายตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/
เซลลส์ลิป 
ส าหรับเคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์มินิ แบ่งจ่ายตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 

ส าหรับเคร่ืองกรองอากาศในรถยนต ์แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์ แบง่จ่ายตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป 
 หมายเหตุ    
1.กรณีการผ่อนช าระบนออนไลนม์ีเงื่อนไขจ านวนเงินขัน้ต ่าดงันี ้ :   
     - ผ่อนช าระ 0% 4 เดือน มลูค่าสินคา้  3,000 บาทขึน้ไป                                                                     
     - ผ่อนช าระ 0%  6 เดือนมลูค่าสินคา้   4,000 บาทขึน้ไป   
     - ผ่อนช าระ 0% 10 เดือนมลูค่าสินคา้  5,000 บาทขึน้ไป 
2. กรณีสั่งซือ้ท่ีแอมเวย ์ช็อป นธอ. และสมาชิกเจา้ของบตัรเครดิตตอ้งมาด าเนินการดว้ยตนเอง 
3. บตัรสินเชื่อพรอ้มใช ้KTC Proud บตัรกดเงินสด ttb flash บตัรสินเชื่อส่วนบคุคลธนชาต FLASH Plus บตัรกรุงศรีเฟิรส์ชอ้ยส ์บตัรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย  
   และบตัรกดเงินสด SCB Speedy Cash ไมส่ามารถท ารายการผ่อนช าระทางออนไลนผ์่าน www.amway.co.th ไดก้รุณาท ารายการผ่อนช าระที่แอมเวยช์็อปทุกสาขา 
4. บริษัทและธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไข ระยะเวลา ของสมนาคณุ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
    หากมีขอ้พิพาทเกิดขึน้ ค าตดัสินของบริษทัหรือธนาคารถือเป็นท่ีสดุ 

5. อตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระผ่านทางแอมเวย ์ช็อป และทางออนไลน ์อาจแตกตา่งกนัได ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร 
6. รายการเครดิตเงินคืน 1 รายการ/1 ใบเสรจ็รบัเงิน ตามเงื่อนไขของแต่ละรายการ 
7. รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได ้


