
โปรโมช่ัน : เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์มินิ และ แอทโมสเฟียร ์สกาย  

ตัง้แต ่ 16 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64    

บัตรทีร่่วมรายการ ผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดอืน, 18 เดอืน 24 เดอืน 36 เดอืน  

ฟร!ี เครดติเงนิคืนจากบัตรทีร่่วมรายการ 

บตัรแอมเวยเ์ครดิต การด์ 

บตัรเครดิตกสิกรไทย 

บตัรเงนิดว่น Xpress Cash กสกิรไทย 

ผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดอืน สาํหรบับตัรแอมเวยเ์ครดิต การด์ และบตัรเครดิตกสิกรไทย 

ผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดอืน 18 เดอืน หรือ 24 เดอืน สาํหรบับตัรเงินดว่น Xpress Cash กสกิรไทย   

ฟรี! เครดติเงนิคืน 400 บาท เม่ือมียอดผ่อนชาํระตัง้แต ่20,000-39,000 บาท/เซลลส์ลปิ 

ฟร!ี เครดติเงนิคืน 900 บาท เม่ือมียอดผ่อนชาํระตัง้แต ่40,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

(จาํกดัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ) 

เงือ่นไข 

- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตกสกิรไทยและบตัรเงินดว่น Xpress Cash กสกิรไทย โดยไม่ตอ้ง

ลงทะเบยีน SMS 

- เครดิตเงินคืนใหภ้ายใน 60 วนัหลงัจบรายการสง่เสรมิการขาย 

- กรณีทาํรายการผอ่นชาํระทางออนไลนผ์่าน www.amway.co.th ไม่รว่มรายการรบัเครดิตเงินคืนจากบตัร

เครดิต 

- ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชกิบตัรท่ีทาํรายการผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน

เท่านัน้ 

บตัรเครดิตไทยพาณิชย ์ ผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดอืน  

สาํหรับเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์มินิ เม่ือมียอดผ่อนชาํระตัง้แต ่20,000 บาท  ขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

สาํหรับเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์สกาย เม่ือมียอดผอ่นชาํระตัง้แต ่40,000 บาท ขึน้ไป/เซลลส์ลิป 

บตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash ผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดอืน 24 เดอืน หรือ 36 เดอืน /เซลลส์ลิป 

ฟรี! เครดติเงนิคืน 200 บาท เม่ือมียอดผ่อนชาํระตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

ฟรี! เครดติเงนิคืน 600 บาท เม่ือมียอดผ่อนชาํระตัง้แต ่25,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ  

เงือ่นไข 

- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash โดยไม่ตอ้งลงทะเบียน SMS 

- จาํกดัรบัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 5,000 บาท/ท่าน/เดือน 

- ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเขา้บญัชีบตัรภายใน 90 วนัหลงัจบโปรแกรม 

- ทาํรายการเฉพาะท่ีแอมเวย ์ชอ็ป ไม่รว่มรายการซือ้ทางออนไลน ์

บตัรเครดิต กรุงศร ีทกุหนา้บตัร 

บตัรเซ็นทรลั เครดิตคารด์ ทกุหนา้บตัร 

บตัร ซิมเพิล วีซา่ คารด์ ทกุหนา้บตัร 

บตัรเครดิต เทสโก ้โลตสั วีซา่ ทกุหนา้บตัร 

บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วีซา่* 

บตัรเครดิตกรุงศรีเฟิรส์ชอ้ยส ์

 

*บัตรกรุงศรเีฟิรส์ช้อยส ์วีซ่า ผอ่นบน

ออนไลน ์www.amway.co.th ไดแ้ลว้ เริ่ม

ตัง้แต ่16 มิ.ย.64 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

พเิศษ 1 เม่ือมียอดผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดอืน รับเครดติเงนิคืนดังนี ้

1. ฟร!ี เครดิตเงินคืน 80 บาท เม่ือมียอดผ่อนชาํระตัง้แต ่5,000 - 14,999 บาท/เซลลส์ลิป 

2. ฟร!ี เครดิตเงินคืน 300 บาท เม่ือมียอดผ่อนชาํระ ตัง้แต ่15,000 - 24,999 บาท/เซลลส์ลปิ 

3. ฟร!ี เครดิตเงินคืน 550 บาท เม่ือมียอดผ่อนชาํระ ตัง้แต ่25,000 - 34,999 บาท/เซลลส์ลิป 

4. ฟร!ี เครดิดเงินคืน 800 บาท เม่ือมียอดผ่อนชาํระ ตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

*SMS ลงทะเบียนเพียงครัง้เดียว ก่อนทาํรายการแบง่จ่าย พมิพ ์“AM26" เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั 

สง่ไปที่หมายเลข 061-404-5555 และไดร้บั SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีบรอ้ย (คา่บรกิารขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิาร

เครอืข่ายโทรศพัท)์ 

 

พเิศษ 2 ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดติเงนิคนืเพิม่ 10% 

เม่ือมียอดผ่อนชาํระตัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ คะแนนสะสมทกุๆ 5,000 คะแนน รบัเครดิตเงินคืน 500 บาท 

ผ่านระบบ USSD (แลกคะแนนสะสมไม่เกินมลูคา่สินคา้)  

สิทธิพเิศษนี ้เฉพาะบัตรเครดติกรุงศรี บัตรกรุงศรีเฟิรส์ช้อยส ์วีซ่า คารด์ และบัตรกรุงศรีเฟิรส์ช้อยส ์วีซ่า 

แพลทนัิม คารด์เทา่น้ัน 

ลงทะเบยีนแลกคะแนนรบัเครดิตเงินคืน ผ่านโทรศพัทมื์อถือหลงัทาํรายการผ่อน ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านัน้ 

http://www.amway.co.th/


สาํหรับบตัรเครดติกรุงศรี 

เพียงกด *465*10994*ตามดว้ยหมายเลขบตัร 4 หลกัสดุทา้ย#โทรออก 

บัตรกรุงศรีเฟิรส์ช้อยส ์วีซ่า คารด์ และบัตรกรุงศรเีฟิรส์ช้อยส ์วีซ่า แพลทนัิม คารด์ 

เพียงกด *465*60693*ตามดว้ยหมายเลขบตัร 4 หลกัสดุทา้ย#โทรออก 

เงือ่นไข  

- รายการสง่เสรมิการขายนีไ้ม่รว่มโปรโมชั่น หรอื รายการสง่เสรมิการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกนั และไม่รว่ม   

  การซือ้ผ่านชอ่งทางออนไลนท์กุกรณี 

- ยอดการผอ่นชาํระแตล่ะรายการไม่สามารถนาํมาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะคาํนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบง่    

  จ่ายตัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป /เซลลส์ลิป 

- พเิศษ 1 รบัเครดิตเงินคืนสงูสดุไม่เกิน 800 บาท/เซลลส์ลปิ และไม่เกิน 8,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชีบตัรหลกั  

   ตลอดรายการ 

- สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัร ที่ลงทะเบียน SMS อย่างถกูตอ้งเพ่ือรบัสิทธ์ิและไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยืนยนัการ 

   ลงทะเบียนก่อนทาํรายการเท่านัน้ 

- เครดิตเงินคืนจะคืนเขา้บญัชีภายใน 60 วนั หลงัจบรายการ (กรณีบตัรเสรมิ เครดิตเงินคืนจะโอนเขา้บญัชีบตัรหลกั 

   เท่านัน้) 

- พเิศษ 2 ใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเครดิตเงินคืน 10% เม่ือมียอดผอ่นชาํระ 5,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ และแลกได ้

   ไม่เกินยอดผ่อนชาํระ/เซลลส์ลิป 

- สงวนสิทธ์ิการใชค้ะแนนแลกรบัเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตกรุงศร ีบตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วีซา่ และบตัร 

  กรุงศร ีเฟิรส์ชอ้ยส ์วีซา่ แพลทินมั (บตัรหลกั) ท่ีมีคะแนนสะสมเพียงพอตอ่การแลกเท่านัน้  

- เครดิตเงนิคืน 10% คาํนวณจากยอดคะแนนสะสมท่ีแลก ผูถื้อบตัรสามารถใชค้ะแนนสะสมทกุ 5,000 คะแนนแลก  

  รบัเครดิตเงินคืน 500 บาท โดยแลกคะแนนสะสมภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านัน้ 

- สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิกบตัร ที่ลงทะเบียนแลกคะแนนรบัเครดิตเงินคืนผ่านโทรศพัทมื์อถือหลงัทาํรายการผ่อน 

  เท่านัน้  

- จาํกดัการแลกคะแนนสะสมสงูสดุ 50,000 คะแนน (5,000 บาท) / หมายเลขบญัชีบตัรหลกัตลอดรายการ 

- บรษัิทฯ จะทาํการหกัคะแนนหลงัการกดรหสั USSD เพ่ือเครติดเงินคืนภายในรอบบลิถดัไปนบัจากวนัท่ีทาํรายการ 

- คะแนนสะสมจะถกูหกัออกจากบญัชีบตัรเครดิตตามจาํนวนท่ีแลก ณ วนัที่ทาํรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได ้

  ทกุกรณี 

- หมายเลขโทรศพัทท่ี์ใชใ้นการแลกคะแนนตอ้งตรงกบัหมายเลขโทรศพัทท่ี์อยู่ในระบบเท่านัน้ หากตอ้งการเปลี่ยน   

  แปลงกรุณาติดตอ่ศนูยบ์รกิารบตัร 

- รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจง้ยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสยัวา่ไม่ไดร้บัเครดิตเงินคืนโปรดติดตอ่  

  ศนูยบ์รกิารบตัรเครดิตภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ 

- รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน / เปลี่ยน /แลก / ทอนเป็นเงินสดได ้

- ขอสงวนสิทธ์ิในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบตัรท่ียงัคงสภาพสมาชิกและมีประวติัการชาระดีจนถึงวนัท่ีมี    

  การเครดิตเงนิคืนในบญัชีของท่าน 

- ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชกิบตัรในกรณีท่ีตรวจพบภายหลงัวา่มีการยกเลิกการทาํรายการ

ของรายการสง่เสรมิการขายนี ้

- สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานและเซลลส์ลปิไวต้รวจสอบ กรณีจาํเป็น   

บตัรเครดิต KTC 

บตัรสินเช่ือพรอ้มใช ้KTC PROUD 

 

ผ่อนชาํระ0% นาน 10 เดอืน (จะไดร้บัเครดิตเงินคืนเฉพาะผ่อนชาํระ)  

 

สาํหรับเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์มินิ 

รับฟรี! เครดิตเงินคืน 250 บาท เม่ือมียอดผ่อนชาํระตัง้แต ่20,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ  

พเิศษ รบัเครดิตเงินคืน 550 บาท เม่ือผ่อนชาํระ ทกุ ๆ  2 เครือ่ง มลูคา่เครื่องละ 20,000 บาทขึน้ไป  

*SMS ลงทะเบียนเพ่ือรบัสิทธิ 1 ครัง้ ภายในวนัท่ีทาํรายการ พมิพ ์“MNN” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั 



 

สง่ไปท่ีหมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัวา่ไดเ้ขา้รว่มรายการสง่เสรมิการ

ขายนีแ้ลว้เท่านัน้ 

 

สาํหรับเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์สกาย 

รับฟรี! เครดิตเงินคืน 600 บาท เม่ือมียอดผ่อนชาํระตัง้แต ่40,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ  

พเิศษ รบัเครดิตเงินคืน 1,250 บาท เม่ือผ่อนชาํระ ทกุ ๆ 2 เครื่อง มลูคา่เครื่องละ 40,000 บาทขึน้ไป  

*SMS ลงทะเบียนเพ่ือรบัสิทธิ 1 ครัง้ ตอ่วนัท่ีทาํรายการ พมิพ ์“AY1” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั สง่ไปที่

หมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยืนยนัวา่ไดเ้ขา้รว่มรายการสง่เสรมิการขายนี้

แลว้เท่านัน้ 

เงือ่นไข 

- ยอดใชจ้่ายท่ีไดร้บัเครดิตเงินคืนจะไม่ไดร้บัคะแนน KTC FOREVER 

- รบัเครดิตเงินคืน สงูสดุ 12,000 บาท / บญัชีตลอดรายการ 

- การผ่อนชาํระทกุๆ 2 เครื่อง ตอ้งซือ้ภายในวนัเดียวกนัและหมายเลขบตัรเดียวกนั 

- สาํหรบับตัรเครดิต สามารถรว่มรายการแบง่จ่าย รบัเครดิตเงินคืน ไดท้ัง้ช่องทางออนไลน ์และท่ีแอมเวยท์กุสาขา 

 

ต่อที ่2 รับเพิม่ (เฉพาะบัตรเครดติ KTC) 

เม่ือผอ่นชาํระตามเง่ือนไข และใชค้ะแนน KTC FOREVER ทกุ ๆ 1,000 คะแนน แลกรบัเครดิตเงินคืน 11% จาก

คะแนนที่ใชแ้ลก โดยจาํนวนคะแนนสงูสดุท่ีใชต้อ้งไม่เกินยอด ใชจ้่ายตอ่เซลลส์ลิป 

SMS ลงทะเบยีนเพ่ือรบัสิทธ์ิ 1 ครัง้ ภายในวนัท่ีทาํรายการพมิพ ์“AMM" เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั 

ตามดว้ย # และคะแนนท่ีตอ้งการแลก สง่มาท่ี 061-384-5000 และสมาชิกบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยืนยนัวา่ได้

เขา้รว่มรายการสง่เสรมิการขายนีแ้ลว้เท่านัน้ 

บตัรเครดิตธนาคารซตีิแ้บงค ์ ผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดอืน  

สาํหรับเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์มินิ เม่ือมียอดผ่อนชาํระตัง้แต ่20,000 บาท  ขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

สาํหรับเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์สกาย เม่ือมียอดผอ่นชาํระตัง้แต ่40,000 บาท ขึน้ไป/เซลลส์ลิป 

 หมายเหตุ    

1. กรณีการผ่อนชาํระทางออนไลนมี์เง่ือนไขจาํนวนเงินขัน้ตํ่าดงันี ้  

     - ผอ่นชาํระ 0% นาน 4 เดือน มลูคา่สินคา้  3,000 บาทขึน้ไป 

     - ผอ่นชาํระ 0%  นาน 6 เดือน มลูคา่สินคา้  4,000 บาทขึน้ไป   

     - ผอ่นชาํระ 0% นาน 10 เดือนมลูคา่สินคา้  5,000 บาทขึน้ไป 

2. กรณีสั่งซือ้ที่แอมเวย ์ช็อป นกัธรุกิจแอมเวยแ์ละสมาชิกเจา้ของบตัรเครดิตตอ้งมาดาํเนินการดว้ยตนเอง 

3. บตัรสินเช่ือพรอ้มใช ้KTC PROUD บตัรกดเงินสดกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์บตัรเงินดว่น Xpress Cash กสกิรไทย และบตัรกดเงินสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถทาํ

รายการผ่อนชาํระทางออนไลนผ์่าน www.amway.co.th ได ้กรุณาทาํรายการผ่อนชาํระท่ีแอมเวย ์ชอ็ป ทกุสาขา 

4. บรษัิทและธนาคารสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงขอ้กาํหนด เง่ือนไข ระยะเวลา ของสมนาคณุ หรอืยกเลิก รายการสง่เสรมิการขายโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หากมีขอ้พิพาทเกิดขึน้ คาํตดัสินของบรษัิทหรอืธนาคารถือเป็นที่สดุ 

5. อตัราดอกเบีย้ในการผอ่นชาํระผ่านทางแอมเวย ์ช็อป และทางออนไลน ์อาจแตกตา่งกนัไดข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขของแตล่ะธนาคาร 

6. รายการเครดิตเงินคืน 1 รายการ/1 ใบเสรจ็รบัเงิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะรายการ 

7. รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได ้


