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โปรโมชัน่ แอทโมสเฟียร ์สกาย และ แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์
บตัรท่ีร่วมรายการ แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน หรือ 18 เดือน รบัฟร!ี เครดิตเงินคืนจากบตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ

บตัรแอมเวย์เครดิต การด์

บตัรเครดิตกสิกรไทย

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน

รบัฟรี! เครดิตเงนิคนื 600 บาท เมื่อมียอดแบง่จา่ยตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป (สงูสดุ 4,800 บาท/บตัร/วนั หรอื 4,800 บาทตลอดรายการ)

เง่ือนไข

- สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดิต KBank โดยไม่ต้องลงทะเบยีน SMS

- เครดิตเงนิคนืใหภ้ายใน 60 วนัหลังจบรายการสง่เสรมิการขาย

- กรณีทํารายการผ่อนชาํระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ไม่รว่มรายการรบัของสมนาคณุหรอืเครดิตเงนิคนืจากบตัรเครดิต

บตัรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย ใหม่! (พิเศษผอ่น 10 หรอื 18 เดือน) แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน หรือ 18 เดือน (ทาํรายการเฉพาะที่แอมเวย ์ชอ็ป ไม่ร่วมรายการซ้ือทางออนไลน์)

บตัรเครดิตไทยพาณิชย์

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน
รบัฟรี! เครดิตเงนิคนื 600 บาท เมื่อมียอดแบง่จา่ยตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป (สงูสดุ 6,000 บาท/ท่าน/เดือน)

• SMS ลงทะเบยีน พมิพ ์AMW1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลักตัวสดุท้าย สง่ไปที่หมายเลข 4545454

เง่ือนไข
- ธนาคารจะเครดิตเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดิตใบที่ใชจ้า่ย สาํหรบัลูกคา้ที่มียอดแบง่จา่ยภายใน 90 วนัหลังจบโปรแกรม

- รายการใชจ้า่ยที่ไม่รว่มรายการน้ี ได้แก่ รายการซือ้สนิคา้ออนไลน์ www.amway.co.th, รายการชาํระเต็มจาํนวน , Call for Dee Jung และรายการใชจ้า่ยที่ยกเลิก

บตัรกดเงินสด Speedy Cash ใหม่! (พิเศษผอ่น 10 หรอื 18 เดือน)

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน หรือ 18 เดือน (ทํารายการเฉพาะท่ีแอมเวย ์ชอ็ป ไม่ร่วมรายการซ้ือทางออนไลน์)
รบัฟรี! เครดิตเงนิคนื 600 บาท เมื่อมียอดแบง่จา่ยตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป (สงูสดุ 5,000 บาท/ท่าน/เดือน)

เง่ือนไข

- สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรกดเงนิสด Speedy Cash โดยไม่ต้องลงทะเบยีน SMS

- ธนาคารจะเครดิตเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรภายใน 90 วนัหลังจบโปรแกรม

บตัรเครดิตธนาคารซิต้ีแบงค์ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน

บตัรเครดิตกรงุศรี

บตัรกรงุศรี เฟิรส์ช้อยส์ 

บตัรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

บตัรเครดิต โฮมโปร วีซ่า

บตัรเครดิต เทสโก้ โลตสั วีซ่า

เซน็ทรลั เครดิตคารด์

ซิมเพิล วีซ่า คารด์

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน
รบัฟร!ี เครดิตเงนิคนื 700 บาท เมื่อมียอดแบง่จา่ยตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป

• SMS ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดียว ก่อนทํารายการแบง่จา่ย พมิพ ์“AM19" เวน้วรรค ตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลัก สง่ไปที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รบั SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีบรอ้ย 

(คา่บรกิารขึน้อยูก่ับผู้ใหบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท์)

เง่ือนไข
- สงวนสทิธิเ์ฉพาะรายการผ่อนจา่ยผ่านบตัรเครดิตในเครอืกรงุศร ี  กรณีที่ทํารายการผ่อนชาํระผ่านชอ่งทางออนไลน์ www.amway.co.th  ไม่รว่มรายการเครดิตเงนิคนื

- สทิธพิเิศษสาํหรบัสมาชกิบตัรฯ ที่ลงทะเบยีน SMS อยา่งถกูต้องเพื่อรบัสทิธิก์่อนทํารายการและได้รบัขอ้ความตอบกลับยนืยนัการลงทะเบยีนเทา่นัน้ 

- ยอดการผ่อนชาํระแต่ละรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรอืรวมกันได้ โดยจะคาํนวณเครดิตเงนิคนืจากยอดแบง่จา่ยตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป

- รบัเครดิตเงนิคนืสงูสดุไม่เกิน 700 บาท/เซลล์สลิป และไม่เกิน 7,000 บาทต่อหมายเลขบญัชบีตัรหลัก ตลอดรายการ

- รบัเครดิตเงนิคนืทันที โดยยอดรายการเครดิตเงนิคนืจะแสดงในรอบบญัชถีัดไปนับจากวนัที่ทํารายการ (กรณีบตัรเสรมิ เครดิตเงนิคนืจะโอนเขา้บญัชบีตัรหลักเทา่นัน้)

- รายการเครดิตเงนิคนืจะปรากฎในใบแจง้ยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสยัวา่ไม่ได้รบัเครดิตเงนิคนื โปรดติดต่อศนูยบ์รกิารบตัรเครดิตภายใน 60 วนัหลังจบรายการ

- บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเครดิตเงนิคนืเฉพาะสมาชกิบตัรที่ยงัคงสภาพสมาชกิและมีประวตัิการชาํระดีจนถึงวนัที่มีการเครดิตเงนิคนืในบญัชขีองท่าน
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โปรโมชัน่ แอทโมสเฟียร ์สกาย และ แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์
บตัรท่ีร่วมรายการ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน หรือ 18 เดือน รบัฟรี! เครดิตเงินคืนจากบตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ

บตัรเครดิต KTC

บตัรสินเช่ือพร้อมใช้ KTC PROUD

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน

รบัฟรี! เครดิตเงินคืน 700 บาท เม่ือมียอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 35,000 บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป (สงูสดุ 10,000 บาท / บญัชีตลอดรายการ)

• ลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธ ิ1 ครัง้ต่อวนัที่ทํารายการ พมิพ์ AY1 เว้นวรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั สง่ไปที่หมายเลข 061-384-5000 และสมาชกิบตัรต้องได้รบัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าได้เขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการขายนี้แล้วเทา่นัน้

• ยอดใชจ่้ายที่ได้รบัเครดติเงนิคนืจะไม่ได้รบัคะแนน KTC FOREVER
พิเศษ รบัเครดิตเงินคืน 1,600 บาท เม่ือแบ่งชาํระ ทุก ๆ  2 ชุด มูลค่าชุดละ 35,000 บาทข้ึนไป (ซ้ือภายในวนัเดียวกนั/หมายเลขบตัรเดียวกนั)

บตัรเครดิตธนชาต

บตัรสินเช่ือบุคคลธนชาต FLASH Plus

(พิเศษผ่อน 10 หรือ 18 เดือน)

• แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน สาํหรบับตัรเครดิตธนชาต

• แบ่งจ่าย 0% นาน 10 หรือ 18 เดือน สาํหรบับตัรสินเช่ือบคุคลธนชาต FLASH Plus (ทาํรายการเฉพาะท่ีแอมเวย ์ช็อป ไม่ร่วมรายการซ้ือทางออนไลน์)

รบัฟรี! เครดิตเงินคืน 400 บาท เม่ือมียอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 35,000 บาทข้ึนไป/เซลลส์ลิป (สงูสดุ 4,000 บาท/ บญัชีบตัร ตลอดรายการ)

• ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมรายการพมิพ์ AMS ตามด้วยหมายเลขบตัรธนชาต 16 หลกั ส่งไปที่หมายเลข 4712066 ระหว่างชว่งระยะเวลาโปรโมชัน่ (3 บาท/ครัง้ ตลอดรายการส่งเสรมิการขาย)
เง่ีอนไข

- สทิธพิเิศษสําหรบัสมาชกิบตัรเครดติธนชาต บตัรเครดตินครหลวงไทย และบตัรสนิเช ือ่บุคคล FLASH Plus ที่ใชจ่้ายผ่านบตัรฯ เท่านัน้ บตัรเดบติและบตัรองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเขา้ร่วมรายการนี้ได้

- ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเครดติเงนิคนืเฉพาะหมายเลขบตัรที่ทาํการลงทะเบยีนตามที่ระบ ุและได้รบั SMS ตอบกลบัการเขา้ร่วมรายการแล้วเท่านัน้

- การรบัเครดติเงนิคนืจะคํานวณจากยอดใชจ่้ายสะสมผ่านบตัร ทัง้บตัรหลกัและบตัรเสรมิรวมกนั ที่ แอมเวย ์ชอ็ป ทุกสาขา และ www.amway.co.th ตามวนัที่ที่กําหนดเท่านัน้ ยกเว้น การเปลี่ยนยอดซื้อปกตเิป็นรายการผ่อนชาํระ

ผ่าน Call Center

- ธนาคารฯ จะทําการเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติบตัรหลกั ภายใน 60 วนั หลงัสิ้นสุดรายการส่งเสรมิการขาย และขอสงวนสทิธิค์นืเงนิเขา้บญัช ีเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติที่ยงัคงมสีถานะปกตแิละไม่ผดินดัชาํระจนถงึวนัที่ทําการเครดติ

เงนิคนื 

หมายเหต ุ  

1. กรณีผ่อนชาํระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th นกัธุรกจิแอมเวยแ์ละสมาชกิต้องลงทะเบยีนบตัรเครดติตามเงื่อนไขของบรษิัทกอ่นเท่านัน้ (ลงทะเบยีนครัง้แรกครัง้เดยีว) สําหรบัผู้ไม่เคยลงทะเบยีน สามารถดําเนนิการได้ที่ www.amway.co.th เพื่อความสะดวกในการทํารายการ

ผ่อนชาํระทางออนไลน์ครัง้ถดัไป

2. กรณีสัง่ซื้อที่แอมเวย ์ชอ็ปนกัธุรกจิแอมเวยแ์ละสมาชกิเจ้าของบตัรเครดติต้องมาดําเนนิการด้วยตนเอง
3. บตัรสินเช่ือพร้อมใช้  KTC PROUD บตัรสินเช่ือส่วนบคุคลธนชาต FLASH Plus บตัรกดเงินสดกรงุศรีเฟิรส์ช้อยส์ บตัรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย และบตัรกดเงินสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถทาํรายการผ่อนชาํระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ได้        

กรณุาทาํรายการเฉพาะท่ีแอมเวย ์ช็อป ทุกสาขา

4. บรษิัทและธนาคารสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนด เงื่อนไข ระยะเวลา ของสมนาคุณ หรอืยกเลกิ รายการส่งเสรมิการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมขีอ้พพิาทเกดิข ึน้ คําตดัสนิของบรษิัทหรอืธนาคารถอืเป็นที่สุด

5. จํานวนเงนิข ัน้ตํ่าในการผ่อนชาํระ ข ึน้อยูก่บัเง ื่อนไขของแต่ละธนาคาร

6. อตัราดอกเบี้ยในการผ่อนชาํระผ่านทางแอมเวย ์ชอ็ป และทางออนไลน์ อาจแตกต่างกนัได้ข ึน้อยูก่บัเง ื่อนไขของแต่ละธนาคาร

7. รายการเครดติเงนิคนื 1 รายการ/1 ใบเสร็จรบัเงนิ ตามเงื่อนไขของแต่ละรายการ

8. รายการเครดติเงนิคนื ไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงนิสดได้
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