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บตัรท่ีร่วมรายการ ผ่อนช าระ 0% นาน 6 เดือน  
ฟร!ี เครดิตเงินคืนจากบตัรท่ีรว่มรายการ 

บตัรแอมเวยเ์ครดติ การด์ 
บตัรเครดติกสกิรไทย 
บตัรเงนิดว่น Xpress Cash กสกิรไทย 

ผ่อนช าระ 0% นาน 6 เดือน 
ฟรี! เครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 15,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
เงื่อนไข 
- สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติ KBank และบตัรเงนิดว่น Xpress Cash  โดยไม่ตอ้งลงทะเบยีน SMS 
- จ ากดัเครดติเงนิคนืสงูสุด 300 บาท/ท่าน/วนั จ ากดัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 1,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ 
- เครดติเงนิคนืใหภ้ายใน 60 วนัหลงัจบรายการสง่เสรมิการขาย 
- ธนาคารขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรทีท่ ารายการผ่อนช าระ 0% นาน 6 เดอืน ณ รา้นคา้ทีร่ว่มรายการ 
- กรณีท ารายการผ่อนช าระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ไม่ร่วมรายการรบัของสมนาคณุหรอืเครดติเงนิคนืจากบตัรเครดติ     

บตัรเครดติธนาคารซติี้แบงค ์ ผ่อนช าระ 0% นาน 6 เดือน  
บตัรเครดติไทยพาณิชย ์
บตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash 

ผ่อนช าระ 0% นาน 6 เดือน  

บตัรเครดติกรุงศร ีทุกหน้าบตัร 
บตัรเซน็ทรลั เครดติคารด์ ทุกหน้าบตัร  
บตัรซมิเพลิ วซี่า คารด์ ทุกหน้าบตัร 
บตัรเครดติ เทสโก ้โลตสั วซีา่ ทุกหน้าบตัร 
บตัรกรงุศร ีเฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า 
บตัรกรงุศร ีเฟิรส์ชอ้ยส ์
 

เมื่อมียอดผอ่นช าระ 0% นาน 6 เดือน พรอ้มรบัเครดติเงนิคนืเมื่อมยีอดผ่อนช าระตามทีก่ าหนดดงันี้ 
1. ฟร!ี เครดติเงนิคนื 80 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 4,000 - 14,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2. ฟร!ี เครดติเงนิคนื 300 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระ ตัง้แต่ 15,000 - 24,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
3. ฟร!ี เครดติเงนิคนื 550 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระ ตัง้แต่ 25,000 - 34,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
4. ฟร!ี เครดติเงนิคนื 800 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระ ตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว ก่อนท ารายการผ่อนช าระพมิพ ์“AM26" เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไปทีห่มายเลข 
061-404-5555 และไดร้บั SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีบรอ้ย (คา่บรกิารขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัท)์ 
เงื่อนไข  
- ยอดการผ่อนช าระแตล่ะรายการไมส่ามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืจากยอดแบ่งจ่ายตัง้แต่       

4,000 บาทขึน้ไป /เซลลส์ลปิ 
- รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุไม่เกนิ 800 บาท/เซลลส์ลปิ และไมเ่กนิ 8,000 บาท ต่อหมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอดรายการ 
- สทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิบตัรทีล่งทะเบยีน SMS อย่างถูกตอ้งเพื่อรบัสทิธิแ์ละไดร้บัขอ้ความตอบกลบั ยนืยนัการลงทะเบยีนก่อนท า

รายการเท่านัน้ 
- เครดติเงนิคนืจะคนืเขา้บญัชภีายใน 60 วนั หลงัจบรายการ (กรณีบตัรเสรมิ เครดติเงนิคนืจะโอนเขา้บญัชบีตัรหลกัเท่านัน้) 
- รายการส่งเสรมิการขายนี้ไมร่่วมโปรโมชัน่ หรอื รายการส่งเสรมิการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดยีวกนั และไม่รว่มการซื้อผ่าน

ช่องทางออนไลน์ทุกกรณ ี
- รายการเครดติเงนิคนืจะปรากฎในใบแจง้ยอดรายเดอืนของท่านในกรณสีงสยัว่าไมไ่ดร้บัเครดติเงนิคนืโปรดตดิต่อศูนยบ์รกิารบตัร

เครดติภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิบตัรทีย่งัคงสภาพสมาชกิและมปีระวตักิารชระดจีนถงึวนัทีม่กีารเครดติเงนิ

คนืในบญัชขีองท่าน 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกคนืเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบตัรในกรณีทีต่รวจพบภายหลงัว่ามกีารยกเลกิการท ารายการของ

รายการส่งเสรมิการขายนี ้
- สมาชกิบตัรควรเกบ็หลกัฐานและเซลลส์ลปิไวต้รวจสอบ กรณีจ าเป็น 

บตัรเครดติ KTC 
บตัรสนิเชื่อพรอ้มใช ้KTC PROUD 

ผ่อนช าระ 0% นาน 6 เดือน/เซลลส์ลิป พรอ้มรบัเครดติเงนิคนืเมื่อมยีอดผ่อนช าระตามทีก่ าหนด 
ต่อท่ี 1 รบัเครดิตเงินคืนดงัน้ี 
1. ฟร!ี เครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 15,000 - 29,999/เซลลส์ลปิ 
2. ฟร!ี เครดิตเงินคืน 440 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระ ตัง้แต่ 30,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธิ ์1 ครัง้ต่อวนัทีท่ ารายการ พมิพ ์“AN1” เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งมาทีห่มายเลข   
061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการขายนี้แลว้เท่านัน้ 
เงื่อนไข 

   - ยอดใชจ้่ายทีไ่ดร้บัเครดติเงนิคนืจะไม่ไดร้บัคะแนน KTC FOREVER 
   - รบัเครดติเงนิคนื สงูสุด 12,000 บาท / บญัชตีลอดรายการ 
   - ต้องซื้อภายในวนัเดยีวกนัและหมายเลขบตัรเดยีวกนั 
   - ส าหรบับตัรเครดติสามารถรว่มรายการผ่อนช าระและรบัเครดติเงนิคนื ไดท้ัง้ช่องทางออนไลน์และทีแ่อมเวย ์ชอ็ป         
  ทุกสาขา 

ต่อท่ี 2 รบัเพ่ิม (เฉพาะบตัรเครดิต KTC) 
เมื่อผ่อนช าระตามเงื่อนไข และใชค้ะแนน KTC FOREVER ทุก ๆ 1,000 คะแนน แลกรบัเครดติเงนิคนื 11% จากคะแนนทีใ่ชแ้ลก โดย
จ านวนคะแนนสงูสุดทีใ่ชต้อ้งไมเ่กนิยอด ใชจ้่ายต่อเซลลส์ลปิ 
SMS ลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธิ ์1 ครัง้/เซลลสลปิ ภายในวนัทีท่ ารายการ พิมพ ์“AMM" เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ตามดว้ย 
# และคะแนนทีต่อ้งการแลก ส่งมาที ่061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการ
ขายนี้แลว้เท่านัน้ 
 



 

บตัรเครดติททีบี ี
บตัรเครดติทเีอม็บ ี
บตัรเครดติธนชาต  
บตัรกดเงนิสด ttb flash 
บตัรสนิเชื่อบคุคลธนชาต FLASH PLUS 

 
ผ่อนช าระ 0% นาน 6 เดือน  

หมายเหตแุละเง่ือนไขการผ่อน    
1. จ ำนวนเดอืนทีผ่่อนช ำระขึน้อยู่กบัแต่ละโปรโมชัน่ตำมทีบ่รษิทัก ำหนด กรุณำดูรำยละเอยีดของโปรโมชัน่แตล่ะรำยกำร  
2. บตัรสนิเชื่อพรอ้มใช ้KTC PROUD บตัรกดเงนิสด ttb flash บตัรสนิเชื่อส่วนบุคคลธนชำต FLASH Plus บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์บตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย 
    และบตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash ไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่อนช ำระทำงออนไลน์ผ่ำนได ้กรุณำท ำรำยกำรผ่อนช ำระทีแ่อมเวย ์ชอ็ป ทุกสำขำ 
3. กรณีสัง่ซื้อทีแ่อมเวย ์ชอ็ป นักธุรกจิแอมเวยแ์ละสมำชกิเจำ้ของบตัรตอ้งมำด ำเนินกำรดว้ยตนเอง 
4. กรณผี่อนช ำระแบบมดีอกเบีย้ อตัรำดอกเบีย้ในกำรผ่อนช ำระผ่ำนทำงแอมเวย ์ชอ็ป และทำงออนไลน์ อำจแตกต่ำงกนัได ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของแตล่ะธนำคำร 
5. รำยกำรเครดติเงนิคนื หรอืของสมนำคุณ ไม่สำมำรถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงนิสดได ้
6. บรษิทัและธนำคำรสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด เงื่อนไข ระยะเวลำ ของสมนำคุณ หรอืยกเลกิ รำยกำรส่งเสรมิกำรขำยโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ  
    หำกมขีอ้พพิำทเกดิขึน้ ค ำตดัสนิของบรษิทัหรอืธนำคำรถอืเป็นทีสุ่ด 


