
โปรโมชัน่ : แผ่นกรองของเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์มินิ 
ตัง้แต่  13 ม.ค. 66 – 15 ก.พ. 66    

บตัรท่ีร่วมรายการ ผ่อนช าระ 0% นาน   6 เดือน  
ฟรี! เครดิตเงินคืนจากบตัรท่ีร่วมรายการ 

บตัรแอมเวยเ์ครดติ การด์ 
บตัรเครดติกสกิรไทย 
บตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย 

ผ่อนช ำระ 0% นำน  6 เดือน   
 

บตัรท่ีเข้าร่วมรายการมีดงัน้ี 
- บตัรเครดติกรุงศร ีทุกหน้าบตัร 
- บตัรเครดติเซน็ทรลั เดอะวนั ทุกหน้าบตัร  
- บตัรซมิเพลิ วซี่า คารด์ ทุกหน้าบตัร 
- บตัรเครดติ โลตสั ทุกหน้าบตัร 
- บตัรเครดติกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า คารด์ 
ทุกหน้าบตัร 

- บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์(ทีไ่ม่ใช่วซี่า คารด์) 
ทุกหน้าบตัร 

 

ผ่อนช าระ 0% นาน 6 เดือนพรอ้มรบัเครดิตเงินคืนตามเง่ือนไข ดงัน้ี 
รบัเครดติเงนิคนืสงูสุด 10,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอดรายการ*  
(กรุณาดูเงื่อนไขการรบัเครดติเงนิคนืเพิม่เตมิดา้นล่าง) 
รบัเครดิตเงินคนืเม่ือท าการผ่อนช าระ ดงัน้ี 
1. รบัเครดติเงนิคนื 70 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 4,500 - 14,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2. รบัเครดติเงนิคนื 300 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 15,000 - 24,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
3. รบัเครดติเงนิคนื 500 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 25,000 - 34,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
4. รบัเครดติเงนิคนื 700 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว ก่อนท ารายการผ่อนช าระพมิพ ์“AM30" เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไปที่
หมายเลข 061-404-5555 และไดร้บั SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีบรอ้ย (ค่าบรกิารขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท)์ 
หรือลงทะเบียนผ่านช่องทาง App UCHOOSE 
 

เงือ่นไขการรบัเครดิตเงินคืน  
• ส าหรบับตัรเครดิตและบตัรเครดิตกรงุศรีเฟิรส์ช้อยส ์วีซ่า สามารถร่วมรายการผ่อนช าระและรบัเครดิตเงินคืนได้
ทัง้ช่องทางออนไลน์และท่ีแอมเวย ์ชอ็ปทุกสาขา 

• รบัเครดติเงนิคนืสงูสุดไม่เกนิ 700 บาท ต่อเซลลส์ลปิ และไม่เกนิ 10,000 บาทต่อหมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอดรายการ 
(* โดยรวมการผ่อนช าระทุกรายการทัง้ผ่อน 0% ของโปรโมชัน่ใดๆ และผอ่นแบบมีดอกเบีย้ในช่วงระหว่าง 
วนัท่ี 1 ม.ค.66 – 31 มี.ค.66) 

• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืจากยอดผ่อนช าระตัง้แต่ 
4,500 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

• สทิธพิเิศษส าหรบัลูกคา้ทีล่งทะเบยีน SMS อย่างถูกตอ้งเพื่อรบัสทิธิแ์ละไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัการลงทะเบยีนก่อน
ท ารายการเท่านัน้ 

• เครดติเงนิคนืจะคนืเขา้บญัชภีายใน 60 วนัหลงัจบรายการ (กรณีบตัรเสรมิ เครดติเงนิคนืจะโอนเข้าบญัชบีตัรหลกัเท่านัน้ ) 
• รายการส่งเสรมิการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชัน่ หรอื รายการส่งเสรมิการขายอืน่ๆในรอบและเวลาเดยีวกนั  
• รายการเครดติเงนิคนืจะปรากฎในใบแจง้ยอดบญัชรีายเดอืนของท่าน ในกรณีสงสยัว่าไม่ไดร้บัเครดติเงนิคนืโปรดตดิต่อ
ศูนยบ์รกิารบตัรเครดติภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิบตัรทีย่งัคงสภาพสมาชิกและมปีระวตักิารช าระดจีนถงึวนัทีม่กีาร
เครดติเงนิคนืในรอบบญัชขีองท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกคนืเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบตัร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลงัว่ามกีารยกเลกิการท า
รายการของรายการส่งเสรมิการขายนี้ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิโ์ดยถอืขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ มอียู่เป็นส าคญั 
• สมาชกิบตัรควรเกบ็หลกัฐานและเซลลส์ลปิไวต้รวจสอบในกรณีจ าเป็น 
 

บตัรเครดติ KTC 
บตัรสนิเชือ่พรอ้มใช ้KTC PROUD 

 

ผ่อนช าระ 0% นำน  6 เดือน   
 

บตัรเครดติไทยพาณิชย ์
บตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash 

ผ่อนช าระ 0% นำน  6 เดือน   
 

บตัรเครดติธนาคารซติี้แบงค ์ ผ่อนช าระ 0% นำน  6 เดือน   
 



บตัรเครดติททีบี ี
บตัรเครดติทเีอม็บ ี
บตัรเครดติธนชาต  
บตัรสนิเชือ่บุคคลธนชาต FLASH PLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่อนช าระ 0% นาน 6 เดือนพรอ้มรบัเครดิตเงินคืนตามเง่ือนไข ดงัน้ี 
 พิเศษ 1 : รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,100 บาท/หมายเลขบญัชีบตัรหลกั ตลอดรายการ (ส าหรบัการผ่อนช าระเท่านัน้) 
เมือ่ใชจ้า่ยดว้ยบตัรเครดติ ททีบี ีและบตัรกดเงนิ ททีบี ีทกุประเภท 
 

ยอดแบง่ช าระ / เซลลส์ลปิ รบัเครดติเงนิคนื 

5,000 – 9,999 บาท 100 บาท 

10,000 – 19,999 บาท 200 บาท 

20,000 – 29,999 บาท 400 บาท 

30,000 บาทขึน้ไป 700 บาท 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ: จ ากดัเครดติเงนิคนืสงูสุด 700 บาท / บญัชบีตัรหลกั /  เดอืนและจ ากดัเครดติเงนิคนืสงูสุด 2,100 บาท / บญัชี
บตัรหลกั / ตลอดรายการส่งเสรมิการขาย (โดยรวมการผ่อนช าระทุกรายการทัง้ผ่อน 0% ของโปรโมชัน่ใดๆ และผ่อน
แบบมีดอกเบีย้ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ม.ค.66 – 31 มี.ค.66) 
ลงทะเบียนรบัสิทธ์ิผ่านแอป ttb touch หรอืส่ง SMS พมิพ ์AMW ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดติ 12 หลกัสุดทา้ย  ส่งมาที่ 
4806026 (อตัราค่าส่ง SMS ขึน้อยู่กบัเครอืขา่ยผูใ้หบ้รกิารของท่าน) ลงทะเบยีนครัง้เดยีวตลอดรายการ 
บตัรเครดติ ttb reserve สามารถรบัสทิธิไ์ดโ้ดยไมต่อ้งลงทะเบยีน 

 
พิเศษ 2 :  แลกรบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% (ทัง้รดูเตม็จ านวนและผ่อนช าระ) เม่ือใช้จ่าย 1,000 บาทข้ึนไป/เซลล์สลิป
และแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน โดยไม่เกินยอดใช้จ่าย 

ส าหรบับตัรเครดิตประเภทท่ีมีคะแนนสะสม 

ประเภทบตัรเครดิต 
เม่ือแลกทุก 1,000 คะแนน 

รบัเครดิตเงินคืน 
 

บตัร ttb reserve infinite and ttb reserve signature 
12% 

= 120 บาท  

บตัรเครดติ ททีบี ีทเีอม็บ ีและธนชาต ประเภททีม่คีะแนน 
10% 

= 100 บาท  
หมำยเหตุ :  จ ากดัแลกคะแนนสะสมสงูสุด 50,000 คะแนน/บญัชบีตัรหลกั/ตลอดรายการส่งเสรมิการขาย 
ลงทะเบียนทุกหน้าบตัร    
ส่ง SMS เพ่ือแลกคะแนน : ส่งทุกครัง้ท่ีร่วมรายการ  
พมิพ ์AMP ตามดว้ยทุก 1,000 คะแนนและไม่เกนิยอดใชจ้่าย เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดติ 12 หลกัสุดทา้ย  
ส่งมาที ่4806026  (อตัราค่าส่ง SMS ขึน้อยู่กบัเครอืขา่ยผูใ้หบ้รกิารของท่าน)  
 
เง่ือนไขการรบัเครดิตเงินคืนพิเศษ 1 

• เฉพาะผูถ้อืบตัรเครดติ ททีบี ี(บตัรเครดติทเีอม็บ ีบตัรเครดติธนชาต และบตัรกดเงนิสด ททีบี ีทุกประเภท) ประเภทบุคคล 
  ธรรมดาเท่านัน้ ยกเวน้ บตัรเครดติองคก์รทุกประเภท 
• เมื่อมยีอดใชจ้่ายผ่านบตัรตามเงื่อนไขทีแ่อมเวย ์ชอ็ป ทุกสาขาทัว่ประเทศ หรอืทางออนไลน์ที ่www.amway.co.th ระหว่าง 
  วนัที ่1 ม.ค. 66 – 31 ม.ีค. 66 เท่านัน้  
• สทิธพิเิศษส าหรบับตัรเครดติรบัเครดติเงนิคนืสงูสุด 2,100 บาทเมื่อมยีอดใชจ้่ายผ่านบตัรแบบแบ่งช าระนานสงูสุด 10 เดอืน  
  (เฉพาะสนิคา้ทีร่่วมรายการ) ตัง้แต่ 5,000 บาทขึน้ไปโดยค านวณเครดติเงนิคนืตามขัน้ (ตามตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม  
  จ ากดัเครดติเงนิคนืสูงสุด 700 บาท/บญัชบีตัรหลกั/เดอืนและจ ากดัเครดติเงนิคนืสงูสุด 2,100 บาท/บญัชบีตัรหลกั/ตลอด 
  รายการส่งเสรมิการขาย 
• สทิธพิเิศษส าหรบับตัรกดเงนิสด ททีบี ีแฟลช และบตัรกดเงนิสด ททีบี ีบา้นแลกเงนิ  รบัเครดติเงนิคนืสงูสุด 2,100 บาท   
  เมื่อมยีอดใชจ้่ายผ่านบตัรแบบแบ่งช าระนานสงูสุด 36 เดอืน (เฉพาะสนิคา้ทีร่่วมรายการ) ผ่านเครื่องรบับตัรเครดติ 
  อเิลก็ทรอนิกส ์(EDC) เท่านัน้ ตัง้แต่ 5,000 บาทขึน้ไป โดยค านวณเครดติเงนิคนืตามขัน้ (ตามตาราง) ไม่นับรวมเศษ 
  ทศนิยม จ ากดัเครดติเงนิคนืสงูสุด 700 บาท/บญัชบีตัรหลกั/เดอืนและจ ากดัเครดติเงนิคนืสงูสุด 2,100 บาท/บญัชบีตัรหลกั 
  /ตลอดรายการส่งเสรมิการขาย 
• ส าหรบัระยะเวลารายการผ่อนช าระ เป็นไปตามทีท่างแอมเวยก์ าหนด  เฉพาะสนิคา้ทีร่ว่มรายการ 
• ยอดใชจ้่ายผ่านบตัรหลกัและบตัรเสรมิ จะถูกน ามาค านวณรวมเขา้ในบญัชขีองผูถ้อืบตัรหลกัในการรบัเครดิตเงนิคนื โดยจะ 



บตัรเครดติททีบี ี
บตัรเครดติทเีอม็บ ี
บตัรเครดติธนชาต  
บตัรสนิเชือ่บุคคลธนชาต FLASH PLUS 
(ต่อ) 
 
 
 
 

  ค านวณรวมเฉพาะบตัรหลกัและบตัรเสรมิทีม่กีารลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการเท่านัน้ 
• กรณีทีบ่ตัรหลกัไม่ไดม้กีารลงทะเบยีนเขา้ร่วมรายการ แต่บตัรเสรมิมกีารลงทะเบยีน และมกีารใชจ้่ายถูกตอ้งตามเงื่อนไข  
  ธนาคารจะท าการเครดติเงนิคนืเขา้ในบญัชผีูถ้อืบตัรหลกั  
• ธนาคารจะน ายอดใชจ้่ายสงูสุดตอ่เซลลส์ลปิในแต่ละรอบรายการมาค านวณเพื่อรบัเงนิคนื โดยยอดใชจ้่ายดงักล่าว ไม่รวม 
  ยอดใชจ้่ายทีเ่กดิจากสนิคา้แลกซื้อ สนิคา้หรอืรา้นคา้ทีไ่ม่ร่วมรายการ  ยอดใชจ้่ายในเชงิธุรกจิ ยอดใชจ้่ายทีถ่กูยกเลกิ  และ 
  ยอดใชจ้่ายทีม่กีารคนืสนิคา้ภายหลงั  
• สงวนสทิธิย์กเวน้การใหค้ะแนนสะสม ททีบี ีรวีอรด์ พลสั จากยอดใชจ้่ายผ่านรายการแบ่งช าระ 0% pay plan ส าหรบับตัร 
  เครดติประเภททีม่คีะแนนสะสม 
• สงวนสทิธิย์กเวน้การใหเ้ครดติเงนิคนื 1% เขา้บญัชเีงนิฝาก (ttb no fixed) จากยอดใชจ้่ายผ่านรายการแบ่งช าระ 0% pay  
  plan ส าหรบับตัรเครดติ ttb so smart 
• ยอดใชจ้่ายทีใ่ชบ้รกิารแบ่งจ่าย 0% pay plan แลว้ จะไม่สามารถน ามาใช้บรกิารแบ่งจ่าย ttb so goood ไดอ้กี 
• ธนาคารจะท าการคนืเงนิเขา้บญัชบีตัรเครดติ และบตัรกดเงนิสด ททีบี ีทุกประเภท ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดรายการส่งเสรมิ 
  การขาย เฉพาะผูถ้อืบตัรทีม่กีารลงทะเบยีนผ่าน ttb touch หรอื SMS เพื่อรบัสทิธิภ์ายในระยะเวลารายการสง่เสรมิการขาย  
  และสทิธิจ์ะสมบูรณ์เมื่อไดร้บัขอ้ความตอบกลบัเขา้ร่วมรายการเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดเกบ็ขอ้ความตอบรบัไวเ้พือ่เป็นหลกัฐาน 
  อา้งองิ (อตัราค่าส่ง SMS ขึน้อยู่กบัเครอืขา่ยผูใ้หบ้รกิารของท่าน) บตัรเครดติ ttb reserve สามารถรบัสทิธิไ์ดโ้ดยไม่ตอ้ง 
  ลงทะเบยีน 
• ผูถ้อืบตัรจะตอ้งมสีถานะบตัรปกตจินถงึวนัทีม่กีารคนืเงนิเขา้บญัชบีตัรโดยยอดใชจ้่ายตามเซลลส์ลปิทีถู่กน ามาค านวณนัน้ 
  จะตอ้งถูกบนัทกึลงระบบธนาคารก่อนวนัสรุปยอดบญัช ีโดยไม่รวมรายการทีถู่กยกเลกิหรอืคนืสนิคา้ภายหลงั 
 
เง่ือนไขการแลกคะแนนสะสมเพ่ือรบัเครดิตเงินคืนพิเศษ 2 
• สทิธพิเิศษนี้ส าหรบัผูถ้อืบตัรเครดติ ททีบี ีบตัรเครดติทเีอม็บ ีและบตัรเครดติธนชาต ประเภทบตัรหลกัทีม่คีะแนนสะสม 
  เท่านัน้  
• การใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเครดติเงนิคนืจะค านวณจากทุกยอดใชจ้่ายทีแ่อมเวย ์ชอ็ป ทุกสาขาทัว่ประเทศ หรอืทางออนไลน์ 
  ที ่www.amway.co.th ระหว่างวนัที ่1 ม.ค. 66 – 31 ม.ีค. 66 เท่านัน้ 
• ใชค้ะแนนสะสม ttb rewards ทุกๆ 1,000 คะแนน และตอ้งไม่เกนิยอดใชจ้่าย แลกรบัเครดติเงนิคนื ส าหรบับตัรเครดติ  
  ttb reserve infinite และบตัรเครดติ ttb reserve signature รบัเครดติเงนิคนื 120 บาท และส าหรบับตัรเครดติ ททีบี ี 
  บตัรเครดติทเีอม็บ ีและบตัรเครดติธนชาต ประเภททีม่คีะแนนสะสม รบัเครดติเงนิคนื 100 บาท โดยจ ากดัการแลกคะแนน 
  สะสมสงูสุด 50,000 คะแนน/บญัชบีตัรหลกั/ตลอดรายการส่งเสรมิการขาย ทัง้นี้การแลกคะแนนสะสมตอ้งไม่เกนิยอดใชจ้่าย 
  ต่อเซลลส์ลปิ โดยมยีอดใชจ้่ายขัน้ต ่า 1,000 บาทขึน้ไป / เซลลส์ลปิ ระบบจะค านวณเฉพาะบตัรหลกัทีม่กีารลงทะเบยีน 
  เท่านัน้ 
• ธนาคารจะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรหลกัภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดรายการส่งเสรมิการขาย และสงวนสทิธิค์นืเงนิเขา้บญัช ี
  เฉพาะสมาชกิบตัรทีย่งัคงมสีถานะปกต ิและทีไ่ม่ผดินัดช าระจนถงึวนัทีท่ าการเครดติเงนิคนื  
• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการแลกคะแนนเพื่อรบัเครดติเงนิคนืในกรณีคะแนนสะสมมไีม่เพยีงพอ   
• ผูถ้อืบตัรจะตอ้งมกีารลงทะเบยีน SMS เพื่อรบัสทิธิท์ุกครัง้ทีท่ าการแลกคะแนน และสทิธิจ์ะสมบูรณ์เมื่อไดร้บัขอ้ความตอบ 
  กลบัเขา้ร่วมรายการเรยีบรอ้ยแล้ว โปรดเกบ็ขอ้ความตอบรบัไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานอา้งองิ (อตัราค่าส่ง SMS ขึน้อยู่กบัเครอืขา่ย 
  ผูใ้หบ้รกิารของท่าน) 
• การแลกคะแนนสะสมไม่สามารถขอคนื หรอืยกเลกิรายการไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ   
• สงวนสทิธิเ์ฉพาะบตัรหลกัในการลงทะเบยีนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านัน้ บตัรเสรมิไม่สามารถลงทะเบยีนเพื่อแลกคะแนน 
  สะสมได ้
• ธนาคารสงวนสทิธิก์ารขอใชค้ะแนนสะสมลว่งหน้า (Point Advance) ในการท ารายการแลกคะแนนสะสม 
• ธนาคารสงวนสทิธิไ์ม่รวมยอดใชจ้่ายเพื่อการคา้ในเชงิธุรกจิ ยอดใชจ้่ายทีถู่กยกเลกิ และยอดใชจ้่ายทีม่กีารคนืสนิคา้ภายหลงั 
• การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวลัในรายการททีบี ีรวีอรด์ พลสั 
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
• ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข และสทิธปิระโยชน์ หรอืยกเลกิรายการส่งเสรมิการขาย  
  โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เวบ็ไซต์ธนาคาร  
• รายการส่งเสรมิการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลีย่น ทอน เป็นเงนิสดหรอืโอนสทิธิใ์หผู้อ้ื่นได้ 
• ธนาคารมสีทิธิร์ะงบั และ/หรอื เรยีกคนืสทิธปิระโยชน์ตามโครงการ หากพบว่าลูกคา้มคีุณสมบตั ิและ/หรอื ปฏบิตัไิม่เป็นไป 
  ตามเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนด ในกรณีมขีอ้พพิาทใหถ้อืค าตดัสนิของธนาคารเป็นทีส่ ิน้สุด 
• สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่ttb contact center 1428 
 



 

 หมายเหตุและเง่ือนไขส าหรบัทุกรายการผ่อนช าระ 
1. จ านวนเดอืนทีผ่่อนช าระขึน้อยู่กบัแต่ละโปรโมชัน่ตามทีบ่รษิทัก าหนด กรุณาดูรายละเอยีดของโปรโมชัน่แตล่ะรายการ  
2. บตัรเครดิตสามารถท ารายการผ่อนช าระไดท้ัง้ช่องทางแอมเวย ์ชอ็ป และออนไลน์ โดยผอ่นช าระนานสงูสุด 10 เดอืนเท่านัน้ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขของบตัรเครดติ  
3. กรณีบตัรอ่ืนท่ีไม่ใช่บตัรเครดิต เช่น บตัรสนิเชื่อพรอ้มใช ้KTC PROUD บตัรสนิเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์บตัรเงนิด่วน Xpress Cash  
   กสกิรไทย และบตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถท ารายการผ่อนช าระทางออนไลน์ได้ กรุณาท ารายการผ่อนช าระทีแ่อมเวย ์ชอ็ป ทุกสาขา เท่านัน้ 
4. กรณผี่อนช าระทีแ่อมเวย ์ชอ็ป นักธุรกจิแอมเวยห์รอืสมาชกิเจา้ของค าสัง่ซื้อตอ้งเป็นเจา้ของบตัร และมาด าเนินการดว้ยตนเองเท่านัน้ 
5. กรณีผ่อนช าระแบบมดีอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระผ่านทางแอมเวย ์ชอ็ป และทางออนไลน์ อาจแตกต่างกนัได ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของแตล่ะธนาคาร 
6. รายการเครดติเงนิคนื หรอืของสมนาคุณ ไม่สามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงนิสดได ้
7. บรษิทัและธนาคารสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไข ระยะเวลา ของสมนาคณุ หรอืยกเลกิ รายการส่งเสรมิการขายโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
    หากมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ ค าตดัสนิของบรษิทัหรอืธนาคารถอืเป็นทีสุ่ด 
8. สอบถามรายละเอยีดและเงื่อนไขเพิม่เตมิที ่แอมเวย์ ชอ็ป ทุกสาขา, www.amway.co.th หรอื Amway Contact Center 02-725-8000 


