
โปรโมชัน่ : เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์สกาย และแอทโมสเฟียร ์มินิ  
ตัง้แต่  7 พ.ย. 65 – 15 ธ.ค. 65    

บตัรท่ีร่วมรายการ ผ่อนช าระ 0% นานสูงสุด 36 เดือน  
ฟรี! เครดิตเงินคืน หรือ ของสมนาคณุจากบตัรท่ีร่วมรายการ 

บตัรแอมเวยเ์ครดติ การด์ 
บตัรเครดติกสกิรไทย 
บตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย 

ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน ส าหรบับตัรแอมเวยเ์ครดติ การด์ และบตัรเครดติกสกิรไทย 
ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน หรือ 24 เดือน ส าหรบับตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย   
ฟรี! เครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 10,000-29,999 บาท/เซลสส์ลปิ 
ฟรี! เครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 30,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ 
เง่ือนไข 
- สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติกสกิรไทยและบตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย โดยไม่ตอ้งลงทะเบยีน SMS 
- จ ากดัเครดติเงนิคนืสงูสุด 300 บาท / บตัร / วนั (จ ากดัเครดติเงนิคนืสงูสุด 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ) 
- เครดติเงนิคนืใหภ้ายใน 60 วนัหลงัจบรายการส่งเสรมิการขาย 
- ธนาคารขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรทีท่ ารายการผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดอืน 18 เดอืน และ 24 เดอืนเท่านัน้ 
- บตัรเครดติ Line Point ไม่สามารถร่วมรายการได ้
- กรณีท ารายการผ่อนช าระผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน amway.co.th / Amway Click / Line ไม่ร่วมรายการรบั
เครดิตเงินคืนจากบตัรเครดิต 

บตัรท่ีเข้าร่วมเฉพาะรายการพิเศษ 1 มดีงันี้ 
- บตัรเครดติเซน็ทรลั เดอะวนั ทุกหน้าบตัร  
- บตัรซมิเพลิ วซี่า คารด์ ทุกหน้าบตัร 
- บตัรเครดติโลตสั ทุกหน้าบตัร 
- บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์(ทีไ่ม่ใช่วซี่า 
คารด์) ทุกหน้าบตัร  

บตัรท่ีเข้าร่วมทัง้รายการพิเศษ 1 และ
พิเศษ 2  มดีงันี้ 

- บตัรเครดติกรุงศร ีทุกหน้าบตัร 
- บตัรเครดติกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า คารด์ 
- บตัรเครดติกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า 
แพลทนิัม คารด์ 

 
 

ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน พร้อมรบัเครดิตเงินคืนตามเง่ือนไข ดงัน้ี 
พิเศษ 1 : รบัเครดติเงนิคนืสงูสุด 10,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอดรายการ*  
(กรุณาดูเงื่อนไขการรบัเครดติเงนิคนืเพิม่เตมิดา้นล่าง) 
รบัเครดิตเงินคืนเม่ือท าการผ่อนช าระ ดงัน้ี 
1. รบัเครดติเงนิคนื 80 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 4,500 - 14,999 บาท/เซลสส์ลปิ 
2. รบัเครดติเงนิคนื 300 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 15,000 - 24,999 บาท/เซลสส์ลปิ 
3. รบัเครดติเงนิคนื 500 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 25,000 - 34,999 บาท/เซลสส์ลปิ 
4. รบัเครดติเงนิคนื 700 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว ก่อนท ารายการผ่อนช าระพมิพ ์“AM29" เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไป
ทีห่มายเลข 061-404-5555 และไดร้บั SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีบรอ้ย (ค่าบรกิารขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
โทรศพัท)์ หรือลงทะเบียนผ่านช่องทาง App UCHOOSE 
 
พิเศษ 2 : ใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเครดติเงนิคนืเพิม่ 15%** เมื่อมยีอดช าระสนิคา้ ตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ (ผ่อน
ช าระหรือช าระเตม็จ านวน) 
ใชค้ะแนนสะสมตัง้แต่ 3,000 คะแนนขึน้ไปและไม่เกนิมลูค่าสนิคา้ ลงทะเบยีนการแลกคะแนนผ่านโทรศพัทม์อืถอื หลงัท า
รายการทุกครัง้และภายในวนัทีท่ ารายการเท่านัน้  สงวนสทิธิร์่วมรายการเฉพาะบตัรเครดติกรุงศร ี บตัรเครดติกรุงศร ีเฟิรส์
ชอ้ยส ์วซี่า และบตัรเครดติกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า แพลทนิัม คารด์เท่านัน้ รายการส่งเสรมิการขายนี้ไม่เขา้ร่วมรายการกบั
บตัรเครดติเซน็ทรลั เดอะวนั บตัรซมิเพลิ บตัรเครดติ โลตสั และบตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์(ทีไ่ม่ใชว่ซี่า คารด์) ทุกหน้าบตัร 
(ส าหรบับตัรเครดิตกรงุศรี) 
เพยีงกด *465*11323*ตามดว้ยหมายเลขบตัร 4 หลกัสุดทา้ย*คะแนนทีต่อ้งการแลก#โทรออก 
(ส าหรบับตัรเครดิตกรงุศรีเฟิรส์ช้อยส ์วีซ่า) 
เพยีงกด *465*60833*ตามดว้ยหมายเลขบตัร 4 หลกัสุดทา้ย*คะแนนทีต่อ้งการแลก#โทรออก 
 
ส าหรบัยอดผ่อนช าระ  ใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเครดติเงนิคนื 15%* 
• จ ากดัการแลกคะแนน 10 สทิธิ/์ หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ 
• สงวนสทิธิร์บัเครดติเงนิคนืสงูสุด 60,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ หรอืเทยีบเท่าการใชค้ะแนนสะสม
สงูสุด 400,000 คะแนน 
 

ส าหรบัยอดช าระเตม็จ านวน ใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเครดติเงนิคนื 15%** 
• จ ากดัการแลกคะแนน 10 สทิธิ/์ หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ 
• สงวนสทิธิร์บัเครดติเงนิคนืสงูสุด 60,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ หรอืเทยีบเท่าการใชค้ะแนนสะสม
สงูสุด 400,000 คะแนน 

 
 
 



เงือ่นไขการรบัเครดิตเงินคืน  
• ส าหรบับตัรเครดิตและบตัรเครดิตกรงุศรีเฟิรส์ช้อยส ์วีซ่า สามารถร่วมรายการผ่อนช าระและรบัเครดิตเงินคืน
ได้ทัง้ช่องทางออนไลน์และท่ีแอมเวย ์ชอ็ปทุกสาขา 

พิเศษ 1 :  
• รบัเครดติเงนิคนืสงูสุดไม่เกนิ 700 บาท ต่อเซลสส์ลปิ และไม่เกนิ 10,000 บาทต่อหมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอดรายการ 

(โดยรวมการผอ่นช าระทุกรายการทัง้ผ่อน 0% ของโปรโมชัน่ใดๆ และผอ่นแบบมดีอกเบีย้ในช่วงระหว่าง 1 ก.ค.65 – 31 
ธ.ค.65) 

• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืจากยอดผ่อนช าระ
ตัง้แต่ 4,500 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ 

• สทิธพิเิศษส าหรบัลูกคา้ทีล่งทะเบยีน SMS อย่างถูกตอ้งเพื่อรบัสทิธิแ์ละไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัการลงทะเบยีน
ก่อนท ารายการเท่านัน้ 

พิเศษ 2 :  
*2.1 กรณีผ่อนช าระ 
    - ยอดผ่อนช าระแต่ละรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนื/เซลสส์ลปิ 
    - เมื่อมยีอดผ่อนช าระ ตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ ใชค้ะแนนสะสมตัง้แต่ 3,000 คะแนนขึน้ไป และไมเ่กนิ 
      มลูค่าสนิคา้ ลงทะเบยีนการแลกคะแนนผ่านโทรศพัทม์อืถอื หลงัท ารายการผ่อนช าระ เพือ่รบัเครดติเงนิคนืสงูสุด    
      15% ของจ านวนทีส่มาชกิบตัรแลก โดยแลกคะแนนสะสมภายในวนัทีท่ ารายการเท่านัน้ จ ากดัสทิธิร์บัเครดติเงนิคนื 
      สงูสุด 60,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ หรอืเทยีบเท่าการใชค้ะแนนสะสมสงูสุด 400,000 คะแนน  
      (จ ากดัการแลกคะแนน 10 สทิธิ/์หมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอดรายการ) 
**2.2 กรณีช าระเต็มจ านวน 

- ยอดช าระเตม็จ านวนแตล่ะรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนื/เซลสส์ลปิ 
- เมื่อมยีอดช าระเตม็จ านวน ตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ ใชค้ะแนนสะสมตัง้แต่ 3,000 คะแนนขึน้ไป และไม่ 

        เกนิมลูค่าสนิคา้ ลงทะเบยีนการแลกคะแนนผ่านโทรศพัทม์อืถอื หลงัท ารายการช าระเตม็จ านวน เพื่อรบัเครดติ   
        เงนิคนืสงูสุด 15% ของจ านวนทีส่มาชกิบตัรแลก โดยแลกคะแนนสะสมภายในวนัทีท่ ารายการเท่านัน้จ ากดัสทิธิร์บั 
        เครดติเงนิคนืสงูสุด 60,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ หรอืเทยีบเท่าการใชค้ะแนนสะสมสงูสุด  
        400,000 คะแนน (จ ากดัการแลกคะแนน 10 สทิธิ/์หมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอดรายการ) 

- สงวนสทิธิร์ว่มรายการพเิศษ 2 เฉพาะบตัรเครดติกรุงศร ีบตัรเครดติกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า คารด์ และบตัรเครดติ
กรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า แพลทนิัม คารด์ เท่านัน้ 

- ไม่เขา้ร่วมรายการกบับตัรเครดติเซน็ทรลั เดอะวนั บตัรซมิเพลิ บตัรเครดติ โลตสั และบตัรกรุงศร ี
เฟิรส์ชอ้ยส ์(ทีไ่ม่ใช่วซี่า คารด์) ทุกหน้าบตัร 

• สทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิบตัรฯ ที่ลงทะเบยีนแลกคะแนนรบัเครดติเงนิคนืผ่านโทรศพัทม์อืถอืหลงัท ารายการผ่อนช าระ 
หรอืรายการช าระเตม็จ านวนเท่านัน้ 

- บรษิทัฯ จะท าการหกัคะแนนสะสมหลงัการกดรหสั USSD โดยคะแนนสะสมจะถูกหกัออกจากบญัชบีตัรเครดติตาม
จ านวนทีแ่ลก ณ วนัทีท่ ารายการ และไม่สามารถขอยกเลกิไดทุ้กกรณ ี

- หมายเลขโทรศพัทท์ีใ่ชใ้นการแลกคะแนนตอ้งตรงกบัหมายเลขโทรศพัทท์ีอ่ยู่ในระบบเท่านัน้ หากตอ้งการ
เปลีย่นแปลง กรุณาตดิต่อศูนยบ์รกิารบตัร 

• สงวนสทิธิก์ารแลกรบัเครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิบตัรทีม่คีะแนนสะสมเพยีงพอตอ่การแลกเท่านัน้ 
• บรษิทัฯ จะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชภีายใน 60 วนัหลงัจบรายการ (กรณีบตัรเสรมิ เครดติเงนิคนืจะโอนเขา้บญัชบีตัรหลกั
เท่านัน้ ) 

• รายการส่งเสรมิการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชัน่ หรอื รายการส่งเสรมิการขายอืน่ๆในรอบและเวลาเดยีวกนั  
• รายการเครดติเงนิคนืจะปรากฎในใบแจง้ยอดบญัชรีายเดอืนของท่าน ในกรณีสงสยัว่าไม่ไดร้บัเครดติเงนิคนืโปรดตดิต่อ
ศูนยบ์รกิารบตัรเครดติภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิบตัรทีย่งัคงสภาพสมาชกิและมปีระวตักิารช าระดจีนถงึวนัทีม่ี
การเครดติเงนิคนืในรอบบญัชขีองท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกคนืเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบตัร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลงัว่ามกีารยกเลกิการท า
รายการของรายการส่งเสรมิการขายนี้ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิโ์ดยถอืขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ มอียู่เป็นส าคญั 
สมาชกิบตัรควรเกบ็หลกัฐานและเซลสส์ลปิไวต้รวจสอบในกรณีจ าเป็น 

บตัรเครดติไทยพาณิชย ์ ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน  
บตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash 
(ผ่อนนานสูงสุด 36 เดอืน) 

ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน 
 



 

บตัรเครดติธนาคารซติี้แบงค ์ ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน  
ส าหรบัเครื่องกรองอากาศแอทโมเฟียร ์มินิ รบัสทิธิผ์่อนช าระ 0% นาน 10 เดอืน 
 
ส าหรบัเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์สกาย  
เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ รบัของสมนาคุณกระเป๋า Visa Affluent Duffel Bag มลูค่า 1,200 
บาท จ านวน 1 ใบ จ ากดัการรบัของสมนาคุณ 1 ใบ ต่อท่าน ตลอดรายการ  (รวมทุกประเภทบตัร ทัง้บตัรหลกัและบตัร
เสรมิ) 
*SMS ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว ก่อนท ารายการผ่อนช าระพมิพ ์AM1 (เวน้วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัร 12 หลกัสุดทา้ย 
(โดยไม่ตอ้งเวน้วรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที ่4712228 (ค่าส่งครัง้ละ 3 บาท) 
เง่ือนไข 
- กรณีท ารายการผ่อนช าระผ่านช่องทางออนไลน์ amway.co.th / Amway Click / Line  
ไมร่่วมรายการรบัของสมนาคณุ 

- สงวนสทิธิเ์ฉพาะบตัรเครดติซติี้ทีอ่อกในประเทศไทยเท่านัน้ 
- เฉพาะสนิคา้ทีร่่วมรายการและแบ่งจ่ายรายเดอืน 0% นาน 10 เดอืน ยอดตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ จ ากดัการ
รบัของสมนาคุณ 1 ใบ ต่อท่าน ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบตัร ทัง้บตัรหลกัและบตัรเสรมิ) 

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการร่วมรายการแบ่งช าระตลอดจนจ านวนงวดในการช าระ ณ จุดขายก่อนท ารายการ 
- ธนาคารจดัส่งของสมนาคุณตามทีอ่ยู่ใบแจง้ยอดบญัชบีตัรเครดติโดยจดัส่งไปรษณียภ์ายใน 60 หลงัจบรายการ 
- สมาชกิบตัรฯ จะตอ้งคงสถานภาพสมาชกิบตัรฯ จนถงึ ณ วนัทีท่ าการจดัส่งของสมนาคุณ 
- กรณีทีข่องสมนาคุณหมด ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นของสมนาคณุอื่นทีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงหรอืเทยีบเท่าโดยไม่   
  ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
- โปรโมชัน่นี้ไม่สามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายอื่นได ้
- ธนาคารสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
- ธนาคารฯ ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิาร ในกรณีทีพ่บปัญหา กรณุาตดิต่อรา้นคา้/ผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 
- ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตดัสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กีย่วกบัรายการส่งเสรมิการขายนี้ 

 
บตัรเครดติ KTC 
บตัรสนิเชือ่พรอ้มใช ้KTC Proud  

ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน  
 

บตัรเครดติททีบี ี/ บตัรเครดติทเีอม็บ ี/  
บตัรเครดติธนชาต  
บตัรกดเงนิสด ttb flash 
บตัรสนิเชือ่บุคคลธนชาต FLASH PLUS 

ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน ส าหรบับตัรเครดติททีบี ีบตัรเครดติทเีอม็บ ีบตัรเครดติธนชาต     
 
ผ่อนช าระ 0% นาน 10, 18 หรือ 24 เดือน ส าหรบับตัรกดเงนิสด ttb flash บตัรสนิเชือ่ส่วนบคุคลธนชาต FLASH Plus  

 หมายเหตุและเงื่อนไขส 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 บตัรกดเงนิสด ttb flash บตัรสนิเชื่อสว่นบุคคลธนชาต FLASH Plus บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส์ 
    บตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย และบตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash ไมส่ามารถท ารายการผ่อนช าระทางออนไลน์ amway.co.th / Amway Click / Line  
    ได้ กรุณาท ารายการผ่อนช าระทีแ่อมเวย ์ชอ็ป ทุกสาขา เท่านัน้ 
4. กรณีผ่อนช 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 ของสมนาคุณ หรอืยกเลกิ รายการส่งเสรมิการขายโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
   หากมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ ค าตดัสนิของบรษิทัหรอืธนาคารถอืเป็นทีสุ่ด 
8. สอบถามรายละเอยีดและเงื่อนไขเพิม่เตมิที ่แอมเวย ์ชอ็ป ทุกสาขา, www.amway.co.th หรอื Amway Contact Center 02-725-8000 


