
โปรโมชัน่ : เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์สกาย แอทโมสเฟียร ์มินิ และเครื่องกรองอากาศในรถยนต์ แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์ 
ตัง้แต่  6 เม.ย. 65 – 15 พ.ค. 65    

บตัรท่ีร่วมรายการ ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน, 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน  
ฟรี! เครดิตเงินคืนและรบัของสมนาคณุจากบตัรท่ีร่วมรายการ 

บตัรแอมเวยเ์ครดติ การด์ 
บตัรเครดติกสกิรไทย 
บตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย 

ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน ส าหรบับตัรแอมเวยเ์ครดติ การด์ และบตัรเครดติกสกิรไทย 
ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน หรือ 24 เดือน ส าหรบับตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย   
ฟรี! เครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 10,000-29,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
ฟรี! เครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 30,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
(จ ากดัเครดติเงนิคนืสงูสุด 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ) 
เง่ือนไข 
- สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติกสกิรไทยและบตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย โดยไม่ตอ้งลงทะเบยีน SMS 
- เครดติเงนิคนืใหภ้ายใน 60 วนัหลงัจบรายการส่งเสรมิการขาย 
- กรณีท ารายการผ่อนช าระผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ร่วมรายการรบัเครดิตเงินคืนจากบตัรเครดิต 
- ธนาคารขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรทีท่ ารายการผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดอืน 18 เดอืน และ 24 เดอืนเท่านัน้ 

บตัรเครดติไทยพาณิชย ์ ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน  

บตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash 
(ผ่อนนานสูงสุด 36 เดือน) 

ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน 
ฟรี! เครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 10,900 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
ฟรี! เครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ  
เง่ือนไข 
- สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash โดยไม่ตอ้งลงทะเบยีน SMS 
- จ ากดัรบัเครดติเงนิคนืสงูสุด 10,000 บาท/ท่าน/เดอืน 
- ธนาคารจะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรภายใน 90 วนัหลงัจบโปรแกรม 
- ท ารายการเฉพาะท่ีแอมเวย ์ชอ็ป ไม่ร่วมรายการซื้อทางออนไลน์ 

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

ผ่อนช าระ 0% นาน10 เดือน   
รบัเครดิตเงินคืนได้ทัง้ท่ีแอมเวย ์ช็อป และช่องทางออนไลน์ ดงัน้ี 
1. ฟรี! เครดติเงนิคนื 80 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 5,000 - 14,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2. ฟรี! เครดติเงนิคนื 300 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระ ตัง้แต่ 15,000 – 24,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
3. ฟรี! เครดติเงนิคนื 500 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระ ตัง้แต่ 25,000 – 34,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
4. ฟรี! เครดติเงนิคนื 700 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระ ตัง้แต่  35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว ก่อนท ารายการผ่อนช าระ พิมพ ์“AM27" เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไป
ทีห่มายเลข 061-404-5555 และไดร้บั SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีบรอ้ย (ค่าบรกิารขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
โทรศพัท)์ หรือลงทะเบียนผ่านช่องทาง App UCHOOSE 
เงือ่นไข  
-   ส าหรบับตัรเครดิตและบตัรกรงุศรีเฟิรส์ช้อยส ์วีซ่า สามารถร่วมรายการผ่อนช าระและรบัเครดิตเงินคืน ได้ทัง้    
    ช่องทางออนไลน์และท่ีแอมเวย ์ชอ็ป  ทุกสาขา 
- รายการเครดติเงนิคนืนี้ไม่รว่มโปรโมชัน่ หรอืรายการส่งเสรมิการขายอืน่ๆ ในรอบและเวลาเดยีวกนั 
- ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืจากยอดผ่อนช าระตัง้แต่ 

4,500 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
- รบัเครดติเงนิคนืสงูสุดไม่เกนิ 700 บาท/เซลลส์ลปิและไม่เกนิ 10,000 บาทต่อหมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ 
- สทิธพิเิศษส าหรบัลูกคา้ทีล่งทะเบยีน อย่างถูกตอ้งเพือ่รบัสทิธิแ์ละไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัการลงทะเบยีนก่อนท า
รายการเท่านัน้  

- เครดติเงนิคนืจะคนืเขา้บญัชภีายใน 60 วนัหลงัจบรายการ (กรณีบตัรเสรมิเครดติเงนิคนืจะโอนเขา้บญัชบีตัรหลกัเท่านัน้) 
- รายการเครดติเงนิคนืจะปรากฎในใบแจง้ยอดรายเดอืนของท่านในกรณีสงสยัว่าไม่ไดร้บัเครดติเงนิคนืโปรดตดิตอ่
ศูนยบ์รกิารบตัรเครดติภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติคนืเฉพาะสมาชกิบตัรทีย่งัคงสภาพสมาชกิและมปีระวตักิารช าระดจีนถงึวนัทีม่กีาร
เครดติเงนิคนืในบญัชขีองท่าน   

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกคนืเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบตัรในกรณีทีต่รวจพบภายหลงัว่ามกีารยกเลกิการท า
รายการของรายการส่งเสรมิการขายนี้ 

- สมาชกิบตัรควรเกบ็หลกัฐานและเซลลส์ลปิไวต้รวจสอบกรณีจ าเป็น 



บตัรเครดติ KTC 
บตัรสนิเชือ่พรอ้มใช ้KTC PROUD 
 

ผ่อนช าระ0% นาน 10 เดือน พรอ้มรบัเครดติเงนิคนืเมื่อมยีอดผอ่นช าระตามทีก่ าหนด 
ส าหรบัเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์สกาย 
1. ฟรี! เครดติเงนิคนื 600 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 35,000 - 69,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2. ฟรี! เครดติเงนิคนื 1,300 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 70,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
รบัเครดิตเงินคืนสูงสดุ 13,000 บาท ต่อระยะเวลาโปรโมชัน่ 
*SMS ลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธ ิ1 ครัง้/เซลลส์ลปิภายในวนัทีท่ ารายการ พิมพ ์“AY1” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 
หลกั ส่งไปทีห่มายเลข 061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการ
ขายนี้แลว้เท่านัน้ 
 

ส าหรบัเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์มินิ 
1. ฟรี! เครดติเงนิคนื 230 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 19,000 - 37,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2. ฟรี! เครดติเงนิคนื 500 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 38,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 13,000 บาท ต่อระยะเวลาโปรโมชัน่ 
*SMS ลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธ ิ1 ครัง้/เซลลส์ลปิภายในวนัทีท่ ารายการ พิมพ ์“MNN” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 
หลกั ส่งไปทีห่มายเลข 061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการ
ขายนี้แลว้เท่านัน้ 
 

ส าหรบัเครื่องกรองอากาศในรถยนต์ แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์ 
1. ฟรี! เครดติเงนิคนื 110 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 10,900 - 21,799 บาท/เซลลส์ลปิ 
2. ฟรี! เครดติเงนิคนื 240 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 21,800 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
รบัเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท ต่อระยะเวลาโปรโมชัน่ 
*SMS ลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธ ิ1 ครัง้/เซลลส์ลปิภายในวนัทีท่ ารายการ พิมพ ์“AY2” เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 
หลกั ส่งไปทีห่มายเลข 061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการ
ขายนี้แลว้เท่านัน้ 
 
เงื่อนไข 

- ยอดใชจ้า่ยทีไ่ดร้บัเครดติเงนิคนืจะไมไ่ดร้บัคะแนน KTC FOREVER 
- ส าหรบับตัรเครดติ สามารถร่วมรายการผ่อนช าระรบัเครดติเงนิคนื ไดท้ัง้ช่องทางออนไลน์ และทีแ่อมเวย ์ชอ็ปทกุสาขา 

 
รบัเพ่ิม (เฉพาะบตัรเครดิต KTC) 
เมื่อผ่อนช าระตามเงื่อนไข และใชค้ะแนน KTC FOREVER ทุก ๆ 1,000 คะแนน แลกรบัเครดติเงนิคนื 11% จากคะแนนทีใ่ช้
แลก โดยจ านวนคะแนนสูงสดุทีใ่ชต้อ้งไม่เกนิยอด ใชจ้่ายต่อเซลลส์ลปิ 
SMS ลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธิ ์1 ครัง้/เซลลส์ลปิภายในวนัทีท่ ารายการพิมพ ์“AM" เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั 
ตามดว้ย # และคะแนนทีต่อ้งการแลก ส่งมาที ่061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัว่าไดเ้ขา้
ร่วมรายการส่งเสรมิการขายนี้แลว้เท่านัน้ 

บตัรเครดติธนาคารซติี้แบงค ์ ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน  
ส าหรบัเครื่องกรองอากาศในรถยนต์ แอทโมสเฟียร ์ไดรฟ์ และเครื่องกรองอากาศแอทโมเฟียร ์มินิ รบัสทิธิผ์่อนช าระ 
0% นาน 10 เดอืน 
 
ส าหรบัเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์สกาย  
เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ รบัของสมนาคุณ กระเป๋าเดนิทาง Overnight Bag มลูค่า 3,590 บาท 
จ านวน 1 ใบ จ ากดัการรบัของสมนาคุณ 1 ใบ ต่อท่าน ตลอดรายการ  (รวมทุกประเภทบตัร ทัง้บตัรหลกัและบตัรเสรมิ) 
*SMS ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว ก่อนท ารายการผ่อนช าระพมิพ ์AM1 (เวน้วรรค) ตามดว้ยหมายเลขบตัร 12 หลกัสุดทา้ย 
(โดยไม่ตอ้งเวน้วรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที ่4712228 (ค่าส่งครัง้ละ 3 บาท 
เง่ือนไข 
- กรณีท ารายการผ่อนช าระผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ร่วมรายการรบัของสมนาคุณ 
- สงวนสทิธิเ์ฉพาะบตัรเครดติซติี้ทีอ่อกในประเทศไทยเท่านัน้ 
- เฉพาะสนิคา้ทีร่่วมรายการและแบ่งจ่ายรายเดอืน 0% นาน 10 เดอืน ยอดตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/เซลสส์ลปิ จ ากดัการรบั
ของสมนาคุณ 1 ใบ ต่อท่าน ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบตัร ทัง้บตัรหลกัและบตัรเสรมิ) 

- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการร่วมรายการแบ่งช าระตลอดจนจ านวนงวดในการช าระ ณ จุดขายก่อนท ารายการ 
- ธนาคารจดัส่งของสมนาคุณตามทีอ่ยู่ใบแจง้ยอดบญัชบีตัรเครดติโดยจดัส่งไปรษณียภ์ายใน 60 หลงัจบรายการ 



 

-  กรณีทีข่องสมนาคุณหมด ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนของสมนาคณุอื่นทีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงหรอืเทยีบเท่าโดยไม่   
   ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
-  โปรโมชัน่นี้ไมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายอื่นได ้
-  ธนาคารสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-  ธนาคารฯ ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิาร ในกรณีทีพ่บปัญหา กรณุาตดิต่อรา้นคา้/ผูใ้หบ้รกิารโดยตรง 
- ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาตดัสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กีย่วกบัรายการส่งเสรมิการขายนี้ 

บตัรเครดติททีบี ี
บตัรเครดติทเีอม็บ ี
บตัรเครดติธนชาต  
บตัรกดเงนิสด ttb flash 
บตัรสนิเชือ่บุคคลธนชาต FLASH PLUS 

ผ่อนช าระ 0% นาน 10 เดือน ส าหรบับตัรเครดติททีบี ีบตัรเครดติทเีอม็บ ีบตัรเครดติธนชาต     
 
ผ่อนช าระ 0% นาน 10, 18 หรือ 24 เดือน ส าหรบับตัรกดเงนิสด ttb flash บตัรสนิเชือ่ส่วนบคุคลธนชาต FLASH Plus  

 หมายเหตุและเงือ่นไขส าหรบัทกุรายการผอ่นช าระ 
1. จ านวนเดอืนทีผ่่อนช าระขึน้อยู่กบัแต่ละโปรโมชัน่ตามทีบ่รษิทัก าหนด กรณุาดูรายละเอยีดของโปรโมชัน่แต่ละรายการ  
2. บตัรเครดิตสามารถท ารายการผ่อนช าระไดท้ัง้ช่องทางแอมเวย ์ชอ็ป และออนไลน์ โดยผ่อนช าระนานสงูสุด 10 เดอืนเท่านัน้ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขของบตัรเครดติ  
3. กรณีบตัรอ่ืนท่ีไม่ใช่บตัรเครดิต เช่น บตัรสนิเชื่อพรอ้มใช ้KTC PROUD บตัรกดเงนิสด ttb flash บตัรสนิเชื่อสว่นบคุคลธนชาต FLASH Plus บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์     
   บตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย และบตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถท ารายการผอ่นช าระทางออนไลน์ผ่านได้ กรณุาท ารายการผ่อนช าระที ่          
   แอมเวย ์ชอ็ป ทุกสาขา เท่านัน้ 
4. กรณสีัง่ซื้อทีแ่อมเวย ์ชอ็ป นักธุรกจิแอมเวยแ์ละสมาชกิเจา้ของบตัรตอ้งมาด าเนินการดว้ยตนเอง 
5. กรณีผ่อนช าระแบบมดีอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระผา่นทางแอมเวย ์ชอ็ป และทางออนไลน์ อาจแตกตา่งกนัได ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร 
6. รายการเครดติเงนิคนื หรอืของสมนาคณุ ไม่สามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงนิสดได ้
7. บรษิทัและธนาคารสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไข ระยะเวลา ของสมนาคุณ หรอืยกเลกิ รายการส่งเสรมิการขายโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
   หากมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ ค าตดัสนิของบรษิทัหรอืธนาคารถอืเป็นทีสุ่ด 


