
โปรโมชัน่ : Nutrilite Core 8 
ระยะเวลาโปรโมชัน่ 13 ก.ค. 64 – 15 ส.ค. 64 

บตัรท่ีร่วมรายการ ผ่อนช าระ 0% นาน 4 เดือน  
ฟรี! เครดิตเงินคืนจากบตัรท่ีร่วมรายการ 

บตัรแอมเวยเ์ครดติ การด์ 
บตัรเครดติกสกิรไทย 
บตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย 

0% นาน 4 เดือน เม่ือมียอดผ่อนช าระตัง้แต่ 7,000 บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป 
 

บตัรเครดติกรุงศร ีทุกหน้าบตัร 
บตัรเซน็ทรลั เครดติคารด์ ทุกหน้าบตัร  
บตัรซมิเพลิ วซี่า คารด์ ทุกหน้าบตัร 
บตัรเครดติ เทสโก ้โลตสั วซี่า ทุกหน้าบตัร 
บตัรเครดติ กรุงศร ีเฟิรส์ ชอ้ยส ์
บตัรกรุงศร ีเฟิรส์ ชอ้ยส ์วซี่า 
 

0% นาน 4 เดือน กรณุาลงทะเบียนเพ่ือรบัเครดิตเงินคืนโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดงัน้ี 
ช่วงท่ี 1 เร่ิม  13 ก.ค 64 – 31 ก.ค. 64 (ลงทะเบียนด้วย AM25) 
เมื่อมยีอดผ่อนช าระ 0% นาน 4 เดอืน รบัเครดติเงนิคนืดงันี้ 
1. รบัฟรี! เครดดิเงนิคนื 80 บาท เมื่อมยีอดผอ่นช าระตัง้แต่ 4,000 - 14,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2. รบัฟรี! เครดดิเงนิคนื 300 บาท เมื่อมยีอดผอ่นช าระตัง้แต่ 15,000 - 24,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
3. รบัฟรี! เครดดิเงนิคนื 500 บาท เมื่อมยีอดผอ่นช าระตัง้แต่ 25,000 - 34,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
4. รบัฟรี! เครดดิเงนิคนื 700 บาท เมื่อมยีอดผอ่นช าระตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว ก่อนท ารายการผ่อนช าระพมิพ ์“AM25" เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไปที่
หมายเลข 061-404-5555 และไดร้บั SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีบรอ้ย (ค่าบรกิารขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท)์ 
รบัเครดติเงนิคนืสูงสุดไม่เกนิ 700 บาท/เซลลส์ลปิ และไม่เกนิ 7,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ 
 
ช่วงท่ี 2 เร่ิม  1 ส.ค. 64 – 15 ส.ค. 64 (ลงทะเบียนด้วย AM26) 
1. รบัฟรี! เครดติเงนิคนื 80 บาท เมื่อมยีอดผอ่นช าระตัง้แต่ 4,000 - 14,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2. รบัฟรี! เครดติเงนิคนื 300 บาท เมื่อมยีอดผอ่นช าระตัง้แต่ 15,000 - 24,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
3. รบัฟรี! เครดติเงนิคนื 500 บาท เมื่อมยีอดผอ่นช าระตัง้แต่ 25,000 - 34,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
4. รบัฟรี! เครดติเงนิคนื 800 บาท เมื่อมยีอดผอ่นช าระตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว ก่อนท ารายการผ่อนช าระพมิพ ์“AM26" เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไปที่
หมายเลข 061-404-5555 และไดร้บั SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีบรอ้ย (ค่าบรกิารขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท)์ 
รบัเครดติเงนิคนืสงูสุดไม่เกนิ 800 บาท/เซลลส์ลปิ และไม่เกนิ 8,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ 
 
เง่ือนไขทัง้ 2 ช่วง  

- ยอดการผ่อนช าระแต่ละรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืจากยอดผอ่น
ช าระตัง้แต่ 4,000 บาทขึน้ไป /เซลลส์ลปิ 

- สทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิบตัรทีล่งทะเบยีน SMS อย่างถูกตอ้งเพื่อรบัสทิธแิละไดร้บัขอ้ความตอบกลบั ยนืยนัการ
ลงทะเบยีนก่อนท ารายการเท่านัน้ 

- เครดติเงนิคนืจะคนืเขา้บญัชภีายใน 60 วนั หลงัจบรายการ (กรณีบตัรเสรมิ เครดติเงนิคนืจะโอนเขา้บญัชบีตัรหลกั
เท่านัน้) 

- รายการส่งเสรมิการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชัน่ หรอื รายการส่งเสรมิการขายอืน่ๆ ในรอบและเวลาเดยีวกนั และไม่รว่ม
การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี 

- รายการเครดติเงนิคนืจะปรากฎในใบแจง้ยอดรายเดอืนของท่านในกรณีสงสยัว่าไม่ไดร้บัเครดติเงนิคนืโปรดตดิตอ่
ศูนยบ์รกิารบตัรเครดติภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิบตัรทีย่งัคงสภาพสมาชกิและมปีระวตักิารชาระดจีนถงึ
วนัทีม่กีารเครดติเงนิคนืในบญัชขีองทา่น 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกคนืเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบตัรในกรณีทีต่รวจพบภายหลงัว่ามกีารยกเลกิการ
ท ารายการของรายการส่งเสรมิการขายนี้ 

- สมาชกิบตัรควรเกบ็หลกัฐานและเซลลส์ลปิไวต้รวจสอบ กรณีจ าเป็น 
บตัรเครดติ KTC 
บตัรสนิเชือ่พรอ้มใช ้KTC PROUD 

0% นาน 4 เดือน  
ต่อท่ี 1 รบัฟรี! เครดติเงนิคนื 70 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 7,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ 
พิเศษ รบัเครดติเงนิคนื 160 บาท เมื่อผ่อนช าระทุก ๆ 2 ชุด มลูค่าชุดละ 7,000บาทขึน้ไป  
(สงูสุด 12,000 บาท / สมาชกิ 1 ท่าน ตลอดรายการ) 

- SMS ลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธ ิ1 ครัง้ ต่อวนัทีท่ ารายการ พมิพ ์“Cor" เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั  
ส่งมาที ่061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการขายนี้
แลว้เท่านัน้ 

- ยอดใชจ้่ายทีไ่ดร้บัเครดติเงนิคนืจะไมไ่ดร้บัคะแนน KTC FOREVER 
- ส าหรบับตัรเครดติ สามารถร่วมรายการผ่อนช าระ รบัเครดติเงนิคนื ไดท้ัง้ชอ่งทางออนไลน์ และทีแ่อมเวย์ทุกสาขา 



 

ต่อท่ี 2 รบัเพ่ิม (เฉพาะบตัรเครดิต KTC) 
เมื่อผ่อนช าระตามเงื่อนไข และใชค้ะแนน KTC FOREVER ทุก ๆ 1,000 คะแนน แลกรบัเครดติเงนิคนื 11% จากคะแนนทีใ่ช้
แลก โดยจ านวนคะแนนสงูสุดทีใ่ชต้อ้งไม่เกนิยอด ใชจ้่ายต่อเซลลส์ลปิ 

*SMS ลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธิ ์1 ครัง้ ภายในวนัทีท่ ารายการพมิพ ์“AMM" เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั 
ตามดว้ย # และคะแนนทีต่อ้งการแลก ส่งมาที ่061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าได้
เขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการขายนี้แลว้เท่านัน้ 

บตัรเครดติไทยพาณิชย ์
บตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash  

0% นาน 4 เดือน เม่ือมียอดผ่อนช าระตัง้แต่ 7,000 บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป 
 

บตัรเครดติธนาคารซติี้แบงค์ 0% นาน 4 เดือน เม่ือมียอดผ่อนชะระตัง้แต่ 7,000 บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป 
บตัรเครดติททีบี ี
บตัรเครดติทเีอม็บ ี
บตัรเครดติธนชาต  
บตัรกดเงนิสด ttb flash 
บตัรสนิเชือ่บุคคลธนชาต FLASH PLUS 

0% นาน 4 เดือน เม่ือมียอดผ่อนชะระตัง้แต่ 7,000 บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป 

หมายเหตุ     
1. กรณกีารผ่อนช าระบนออนไลน์มเีงื่อนไขจ านวนเงนิขัน้ต ่าดงันี้  
     - ผ่อนช าระ 0% 4 เดอืน มลูค่าสนิคา้  3,000 บาทขึน้ไป  
     - ผ่อนช าระ 0% 6 เดอืน มลูค่าสนิคา้  4,000 บาทขึน้ไป 
     - ผ่อนช าระ 0% 10 เดอืน มลูค่าสนิคา้ 5,000 บาทขึน้ไป 
2. กรณีสัง่ซื้อทีแ่อมเวย ์ชอ็ป นักธุรกจิแอมเวยแ์ละสมาชกิเจา้ของบตัรเครดติตอ้งมาด าเนินการดว้ยตนเอง 
3. บตัรสนิเชื่อพรอ้มใช ้KTC PROUD บตัรสนิเชือ่ส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus บตัรกดเงนิสดกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์บตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย และบตัร 
    กดเงนิสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถท ารายการผ่อนช าระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ได ้กรุณาท ารายการผ่อนช าระทีแ่อมเวย์ ชอ็ป ทุกสาขา 
4. บรษิทัและธนาคารสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไข ระยะเวลา ของสมนาคุณ หรอืยกเลกิ รายการส่งเสรมิการขายโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า      
    หากมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ ค าตดัสนิของบรษิทัหรอืธนาคารถอืเป็นทีสุ่ด 
5. อตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระผ่านทางแอมเวย ์ชอ็ป และทางออนไลน์ อาจแตกต่างกนัได้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร 
6. รายการเครดติเงนิคนื 1 รายการ/1 ใบเสรจ็รบัเงนิ ตามเงื่อนไขของแตล่ะรายการ 
7. รายการเครดติเงนิคนื ไม่สามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงนิสดได้ 


