
ตารางเงินผอ่น เครื่องกรองน ้า อีสปริง เคร่ืองกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์สกาย เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์มินิ 
และเครื่องกรองอากาศในรถยนต ์แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์  ส าหรบันักธรุกิจแอมเวยแ์ละสมาชิกใหม่ 

วนัท่ี : 1 มกราคม 2565 – 30 มิถนุายน 2565 
บตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ ผอ่นช าระ 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน  24 เดือน 36 เดือน 

 รบัฟรี! เครดิตเงินคืนจากบตัรท่ีร่วมรายการ 
บตัรแอมเวยเ์ครดติการด์ 
บตัรเครดติกสกิรไทย 
บตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย 

ผอ่นช าระ 0% นาน 10 เดือน บตัรแอมเวยเ์ครดติ การด์ และบตัรเครดติกสกิรไทย 
ผอ่นช าระ 0% นาน 10, 18 เดือน หรือ 24 เดือน บตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย  
กรณีผอ่นช าระท่ีแอมเวย ์ชอ็ป รบัเครดิตเงินคืนเม่ือมียอดผ่อนช าระตามท่ีก าหนดดงัน้ี 
1.รบัเครดติเงนิคนื 200 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 11,000-19,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2.รบัเครดติเงนิคนื 500 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 20,000-24,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
3.รบัเครดติเงนิคนื 700 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 25,000-39,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
4.รบัเครดติเงนิคนื 1,500 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 40,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
(จ ากดัเครดิตเงินคืนสูงสดุ 15,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ) 
เง่ือนไข 
- สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติ KBank และบตัรเงนิด่วน Xpress Cash โดยไมต่อ้งลงทะเบยีน SMS 
- เครดติเงนิคนืใหภ้ายใน 60 วนัหลงัจบรายการส่งเสรมิการขาย 
- ธนาคารขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรทีท่ ารายการแบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดอืน 18 เดอืน และ 24 เดอืนเทา่นัน้ 
- กรณีท าการผอ่นช าระผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ร่วมรายการเครดิตเงินคืนจากบตัรเครดิต     

บตัรเครดติไทยพาณชิย ์ ผอ่นช าระ 0% นาน 10 เดือน 

บตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash ผอ่นช าระ 0% นาน 10, 18, 24 หรือ 36 เดือน  
กรณีผอ่นช าระท่ีแอมเวย ์ชอ็ป รบัเครดิตเงินคืนเม่ือมียอดผ่อนช าระตามท่ีก าหนดดงัน้ี 
1.รบัเครดติเงนิคนื 150 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 10,000-24,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2.รบัเครดติเงนิคนื 400 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 25,000 บาท/เซลลส์ลปิ 
เง่ือนไข  
- สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรกดเงนิสด Speedy Cash โดยไมต่อ้งลงทะเบยีน SMS 
- ธนาคารจะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรภายใน 90 วนัหลงัจบโปรแกรม 
- ท ารายการเฉพาะท่ีแอมเวย ์ชอ็ปเท่านัน้ ไม่ร่วมรายการซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์ 

บตัรเครดติ กรุงศร ีทุกหน้าบตัร 
บตัรเซน็ทรลั เครดติคารด์ ทกุหน้าบตัร  
บตัร ซมิเพลิ วซ่ีา คารด์ ทุกหน้าบตัร 
บตัรเครดติ เทสโก ้โลตสั วซ่ีาทุกหน้าบตัร 
บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซ่ีา 
บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์ 
 
 

ผอ่นช าระ 0% นาน 10 เดือน  
กรณีผอ่นช าระท่ีแอมเวย ์ชอ็ป และผอ่นช าระวนัท่ี 1-31 มกราคม 2565 รบัเครดติเงนิคนืดงันี้ 
1. รบัเครดดิเงนิคนื 80 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 5,000 - 14,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2. รบัเครดดิเงนิคนื 300 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 15,000 - 24,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
3. รบัเครดดิเงนิคนื 550 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 25,000 - 34,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
4. รบัเครดดิเงนิคนื 800 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว ก่อนท ารายการผ่อนช าระพมิพ ์“AM26" เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไปที่
หมายเลข 061-404-5555 และไดร้บั SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีบรอ้ย (ค่าบรกิารขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท)์ 
เงือ่นไข  
- รายการเครดิตเงินคืนน้ีไม่ร่วมโปรโมชัน่ หรือรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ในรอบและเวลาเดียวกนั และไม่ร่วม
การซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี 

- ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืจากยอดผ่อนช าระตัง้แต่ 
5,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

- รบัเครดติเงนิคนืสงูสุดไมเ่กนิ 800 บาท/เซลลส์ลปิและไมเ่กนิ 8,000 บาทต่อหมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ 
- เครดติเงนิคนืจะคนืเขา้บญัชภีายใน 60 วนัหลงัจบรายการ (กรณบีตัรเสรมิเครดติเงนิคนืจะโอนเขา้บญัชบีตัรหลกัเท่านัน้) 
- รายการเครดติเงนิคนืจะปรากฎในใบแจง้ยอดรายเดอืนของท่านในกรณสีงสยัว่าไมไ่ดร้บัเครดติเงนิคนืโปรดตดิต่อ
ศนูยบ์รกิารบตัรเครดติภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติคนืเฉพาะสมาชกิบตัรทีย่งัคงสภาพสมาชกิและมปีระวตักิารช าระดจีนถงึวนัทีม่กีาร
เครดติเงนิคนืในบญัชขีองท่าน   
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกคนืเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบตัรในกรณีทีต่รวจพบภายหลงัว่ามกีารยกเลกิการท ารายการ
ของรายการส่งเสรมิการขายนี้ 
- สมาชกิบตัรควรเกบ็หลกัฐานและเซลลส์ลปิไวต้รวจสอบกรณจี าเป็น  



 

บตัรเครดติ KTC 
บตัรสนิเชือ่พรอ้มใช ้KTC Proud  
 

แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน รบัเครดิตเงินคืนเม่ือมียอดผอ่นช าระตามท่ีก าหนดดงัน้ี 
ส าหรบัเครื่องกรองน ้าอีสปริง  
1.รบัเครดติเงนิคนื 450 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 25,000-49,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2.รบัเครดติเงนิคนื 950 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 50,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพือ่รบัสทิธ ิ1 ครัง้/เซลลส์ลปิภายในวนัทีท่ ารายการ พิมพ ์“NA2” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 
หลกั ส่งไปทีห่มายเลข 061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการ
ขายนี้แลว้เท่านัน้ 
ส าหรบัเครือ่งกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์สกาย  
1.รบัเครดติเงนิคนื 600 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 40,000–79,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2.รบัเครดติเงนิคนื 1,300 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 80,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพือ่รบัสทิธ ิ1 ครัง้/เซลลส์ลปิภายในวนัทีท่ ารายการ พิมพ ์“NA1” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 
หลกั ส่งไปทีห่มายเลข 061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการ
ขายนี้แลว้เท่านัน้ 
ส าหรบัเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์มินิ  
1.รบัเครดติเงนิคนื 250 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 20,000 – 39,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2.รบัเครดติเงนิคนื 600 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 40,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพือ่รบัสทิธ ิ1 ครัง้/เซลลส์ลปิภายในวนัทีท่ ารายการ พิมพ ์“MN” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั 
ส่งไปทีห่มายเลข 061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการ 
ขายนี้แลว้เท่านัน้ 
ส าหรบัเครื่องกรองอากาศในรถยนต ์แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์  
1.รบัเครดติเงนิคนื 100 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 11,000 – 21,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2.รบัเครดติเงนิคนื 220 บาทเมือ่มยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 22,000บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพือ่รบัสทิธ ิ1 ครัง้/เซลลส์ลปิภายในวนัทีท่ ารายการ พิมพ ์“NA3” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 
หลกั ส่งไปทีห่มายเลข 061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการ
ขายนี้แลว้เท่านัน้ 
เงือ่นไข 
   - ยอดใชจ้่ายทีไ่ดร้บัเครดติเงนิคนืจะไมไ่ดร้บัคะแนน KTC FOREVER 
   - รบัเครดติเงนิคนื สงูสุด 13,000 บาท/บญัชตีลอดรายการ 
   - ส าหรบับตัรเครดิต สามารถร่วมรายการผ่อนช าระรบัเครดิตเงินคืน ได้ทัง้ช่องทางออนไลน์และท่ีแอมเวย ์ชอ็ป         
     ทุกสาขา 

บตัรเครดติททีบี ี
บตัรเครดติทเีอม็บ ี
บตัรเครดติธนชาต  
บตัรสนิเชือ่บุคคลธนชาต FLASH PLUS 

แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน ส าหรบับตัรเครดติททีบี ีบตัรเครดติทเีอม็บ ีบตัรเครดติธนชาต     
 
แบง่จ่าย 0% นาน  10, 18, 24 เดือน ส าหรบับตัรสนิเชือ่สว่นบคุคลธนชาต FLASH Plus  
 

บตัรเครดติธนาคารซติี้แบงค ์ ผอ่นช าระ 0% นาน 10 เดือน 
 

 หมายเหตแุละเงื่อนไขส าหรบัทุกรายการผอ่นช าระ 
1. จ านวนเดอืนทีผ่่อนช าระขึน้อยู่กบัแต่ละโปรโมชัน่ตามทีบ่รษิทัก าหนด กรุณาดรูายละเอยีดของโปรโมชัน่แต่ละรายการ  
2. บตัรเครดิตสามารถท ารายการผ่อนช าระไดท้ัง้ช่องทางแอมเวย ์ชอ็ป และออนไลน์ โดยผอ่นช าระนานสงูสุด 10 เดอืนเท่านัน้ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของบตัรเครดติ  
3. กรณีบตัรอ่ืนท่ีไม่ใช่บตัรเครดิต เช่น บตัรสนิเชือ่พรอ้มใช ้KTC PROUD บตัรสนิเชือ่ส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์บตัรเงนิด่วน Xpress Cash 
กสกิรไทย และบตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถท ารายการผอ่นช าระทางออนไลน์ผา่นได้ กรุณาท ารายการผ่อนช าระทีแ่อมเวย ์ชอ็ป ทุกสาขา เท่านัน้ 
4. กรณสีัง่ซื้อทีแ่อมเวย ์ชอ็ป นกัธุรกจิแอมเวยแ์ละสมาชกิเจา้ของบตัรตอ้งมาด าเนินการดว้ยตนเอง 
5. กรณผี่อนช าระแบบมดีอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระผ่านทางแอมเวย ์ชอ็ป และทางออนไลน์ อาจแตกต่างกนัได ้ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของแต่ละธนาคาร 
6. รายการเครดติเงนิคนื หรอืของสมนาคุณ ไมส่ามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงนิสดได ้
7. บรษิทัและธนาคารสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงือ่นไข ระยะเวลา ของสมนาคุณ หรอืยกเลกิ รายการส่งเสรมิการขายโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
    หากมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ ค าตดัสนิของบรษิทัหรอืธนาคารถอืเป็นทีสุ่ด 


