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MKT/ 1 – 30 ม.ิย. 63

ผ่อน 0% สบายๆ กับแอทโมสเฟียร์ สกาย

เร่ิมจาํหน่ายทั่วไป วันที่ 2 มถุินายน 2563 – 30 มถุินายน 2563
ตัง้แตเ่วลา 10.30 น. ของวนัท่ี 2 มิถนุายน 2563 เป็นต้นไป พร้อมกนัทกุชอ่งทาง

(สนิค้าโปรโมชัน่มีจํานวนจํากดั)

รายการสินค้า รหสัสินค้า พวีี/PV บีวี/BV เอพ/ีAP ซีพ/ีCP

เคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ สกาย 120539TH 15307 45920 45,920 50,510

ซือ้เคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ สกาย 1 เคร่ือง มลูคา่ 45,920 บาท (เอพี)

รับสิทธ์ิผ่อน 0% นาน 10 เดือนหรือ 18 เดือน กับบัตรที่ร่วมรายการ  

*มลูคา่สนิค้าโปรโมชัน่ 90 ล้านบาท

(กรุณาดรูายละเอียดในหน้าถดัไป) 
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บตัรที่ร่วมรายการผ่อน 0% แอทโมสเฟียร์ สกาย
วันที่ 2 มถุินายน 2563 – 30 มถุินายน 2563

บัตรเครดติที่ร่วมรายการ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดอืน หรือ 18 เดอืน รับฟรี! เครดติเงนิคืนจากบัตรเครดติที่ร่วมรายการ

บัตรแอมเวย์เครดติ การ์ด

บัตรเครดติกสกิรไทย

บัตรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย

แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน สําหรับบตัรแอมเวย์เครดิต การ์ด และบตัรเครดิตกสิกรไทย

แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน หรือ 18 เดือน สําหรับบตัรเงินดว่น Xpress Cash กสิกรไทย  

รับฟรี! เครดิตเงินคืน 600 บาท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ (สงูสดุ 4,800 บาท/บตัร/วนั หรือ 4,800 บาท/ทา่นตลอดรายการ)

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิต KBank โดยไมต้่องลงทะเบียน SMS

- เครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วนัหลงัจบรายการสง่เสริมการขาย

- ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบตัรท่ีทํารายการแบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน และ 18 เดือน ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ 

- กรณีทํารายการแบง่จ่ายทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ไมร่่วมรายการเครดิตเงินคืนจากบตัรเครดิต 

บัตรเครดติธนาคารซติีแ้บงค์ แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน ได้ตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ

บัตรเครดติธนชาต

บัตรสนิเช่ือส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus

แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน สําหรับบตัรเครดิตธนชาต ได้ตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ

แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน หรือ 18 เดือน สําหรับสินเช่ือสว่นบคุคลธนชาต FLASH Plus ได้ตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ

บัตรเครดติกรุงศรี

บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

บัตรเครดติ เอไอเอ วีซ่า

บัตรเครดติ โฮมโปร วีซ่า

บัตรเครดติ เทสโก้ โลตสั วีซ่า

เซน็ทรัล เครดติคาร์ด

ซมิเพลิ วีซ่า คาร์ด

แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน/เซลล์สลิป

รับฟรี! เครดิตเงินคืน 700 บาท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต ่40,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ 

*SMS ลงทะเบียนเพียงครัง้เดียว ก่อนทํารายการแบง่จ่าย พิมพ์ AM19 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลกั สง่ไปที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับ SMS ยืนยนัการลงทะเบียนเรียบร้อย (คา่บริการขึน้อยู่กบัผู้ ให้

บริการเครือขา่ยโทรศพัท์)

เงื่อนไข

- สงวนสิทธ์ิเฉพาะรายการผ่อนจ่ายผ่านบตัรเครดิตในเครือกรุงศรี  กรณีท่ีทํารายการผ่อนชําระผ่านช่องทางออนไลน์ www.amway.co.th  ไมร่่วมรายการเครดิตเงินคืน

- สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบตัรฯท่ีลงทะเบียน SMS อย่างถกูต้องเพ่ือรับสิทธ์ิก่อนทํารายการและได้รับข้อความตอบกลบัยืนยนัการลงทะเบียนเทา่นัน้ 

- ยอดการผ่อนชําระแตล่ะรายการไมส่ามารถนํามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะคํานวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบง่จ่ายตัง้แต ่40,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป

- รับเครดิตเงินคืนสงูสดุไมเ่กิน 700 บาท /เซลล์สลิป และไมเ่กิน 7,000 บาท / หมายเลขบญัชีบตัรหลกั ตลอดรายการ

- รับเครดิตเงินคืนทนัที โดยยอดรายการเครดิตเงินคืนจะแสดงในรอบบญัชีถดัไปนบัจากวนัที่ทํารายการ (กรณีบตัรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบญัชีบตัรหลกัเทา่นัน้)

- รายการเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีภายใน 60 วนัหลงัจบรายการ (กรณีบตัรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบญัชีบตัรหลกัเทา่นัน้)

- รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของทา่น ในกรณีสงสยัวา่ไมไ่ด้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดตอ่ศนูย์บริการบตัรเครดิตภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบตัรที่ยงัคงสภาพสมาชิกและมีประวติัการชําระดี
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บตัรที่ร่วมรายการผ่อน 0% แอทโมสเฟียร์ สกาย
วันที่ 2 มถุินายน 2563 – 30 มถุินายน 2563

บัตรเครดติที่ร่วมรายการ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดอืน หรือ 18 เดอืน รับฟรี! เครดติเงนิคืนจากบัตรเครดติที่ร่วมรายการ

บัตรเครดติไทยพาณิชย์ แบง่จา่ย 0% นาน 10 เดือน ได้ตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป

บัตรกดเงนิสด SCB Speedy Cash แบง่จา่ย 0% นาน 10 เดือน หรือ 18 เดือน/เซลล์สลปิ

รับฟรี! เครดิตเงินคืน 200 บาท เม่ือมียอดแบง่จา่ยตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป

รับฟรี! เครดิตเงินคืน 600 บาท เม่ือมียอดแบง่จา่ยตัง้แต ่25,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป 

เงื่อนไข

- สทิธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรกดเงินสด Speedy Cash โดยไมต้่องลงทะเบียน SMS

- จํากดัรับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 5,000 บาท/ทา่น/เดือน

- ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรภายใน 90 วนัหลงัจบโปรแกรม

- ทํารายการเฉพาะท่ีแอมเวย์ ช็อป ไมร่่วมรายการซือ้ทางออนไลน์

บัตรเครดติ KTC

บัตรสินเช่ือพร้อมใช้ KTC Proud

แบง่จา่ย 0% นาน 10 เดือน/เซลล์สลิป

รับฟรี! เครดิตเงินคืน 500 บาท เม่ือมียอดแบง่จา่ยตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป (สงูสดุ 10,000 บาท / บญัชีตลอดรายการ)

*SMS ลงทะเบียนเพ่ือรับสทิธิ 1 ครัง้ ตอ่ วนัท่ีทํารายการ พิมพ์ AZ1 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลกั สง่มาท่ี 061-384-5000 และสมาชิกบตัรต้องได้รับข้อความตอบกลบัยืนยนัว่าได้เข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายนีแ้ล้วเท่านัน้

- ยอดใช้จา่ยท่ีได้รับเครดิตเงินคืนจะไมไ่ด้รับคะแนน KTC FOREVER

ต่อที่ 2 รับเพิ่ม (เฉพาะบัตรเครดติ KTC)

เม่ือผอ่นชําระตามเง่ือนไข และใช้คะแนน KTC FOREVER ทกุ ๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 11% จากคะแนนท่ีใช้แลก โดยจํานวนคะแนนสงูสดุท่ีใช้ต้องไมเ่กินยอดใช้จ่ายตอ่เซลล์สลิป

*SMS ลงทะเบียนเพ่ือรับสทิธ์ิ 1 ครัง้ ตอ่วนัท่ีทํารายการพิมพ์ AMM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลกั ตามด้วย # และคะแนนท่ีต้องการแลก สง่มาท่ีหมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบตัรต้องได้รับข้อความตอบกลบัยืนยนั วา่ได้

เข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายนีแ้ล้วเท่านัน้

พเิศษ รับเครดิตเงินคืน 1,250 บาท เม่ือแบง่ชําระ ทกุ ๆ 2 เคร่ือง มลูคา่เคร่ืองละ 35,000 บาทขึน้ไป (ซือ้ภายในวนัเดียวกนั / หมายเลขบตัรเดียวกนั)

หมายเหตุสําหรับทุกบตัรเครดติ

1.กรณีผอ่นชําระทางออนไลน์ผา่น www.amway.co.th นธอ. และสมาชิกต้องลงทะเบียนบตัรเครดิตตามเง่ือนไขของบริษัทก่อนเทา่นัน้ (ลงทะเบียนครัง้แรกครัง้เดียว) สําหรับผู้ไมเ่คยลงทะเบยีน สามารถดําเนินการได้ที่ www.amway.co.th เพื่อความสะดวกในการทํารายการผอ่นชําระทางออนไลน์ครัง้ถดัไป

2. กรณีสัง่ซือ้ที่แอมเวย์ ช็อป นธอ. และสมาชิกเจ้าของบตัรเครดิตต้องมาดําเนินการด้วยตนเอง

3. บตัรสินเช่ือพร้อมใช้ KTC Proud บตัรสินเช่ือสว่นบคุคลธนชาต FLASH Plus บตัรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บตัรเงินดว่น Xpress Cash กสิกรไทย และบตัรกดเงินสด SCB Speedy Cash ไมส่ามารถทํารายการผอ่นชําระทางออนไลน์ผา่น www.amway.co.th ได้ กรุณาทํารายการผอ่นชําระที่แอมเวย์ช็อปทกุสาขา

4. บริษัทและธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด เง่ือนไข ระยะเวลา ของสมนาคณุ หรือยกเลิก

รายการสง่เสริมการขายโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึน้ คําตดัสินของบริษัทหรือธนาคารถือเป็นที่สดุ

5. จํานวนเงินขัน้ตํ่าในการผอ่นชําระ ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของแตล่ะธนาคาร

6. อตัราดอกเบีย้ในการผอ่นชําระผา่นทางแอมเวย์ ช็อป และทางออนไลน์ อาจแตกตา่งกนัได้ ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของแตล่ะธนาคาร

7. รายการเครดิตเงินคืน 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะรายการ

8. รายการเครดิตเงินคืน ไมส่ามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
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