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ประกาศ โปรโมชัน่แอทโมสเฟียร ์สกาย

รายการสินค้า รหสัสินค้า พีวี/PV บวีี/BV เอพี/AP ซีพี/CP

เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์สกาย
สว่นลด 5,000 บาท

120539TH 15307
13640

45920
40920

45,920
40,920

50,510
45,510

กรุณาแจง้นกัธุรกจิแอมเวย/์สมาชกิ ในองคก์รใหท้ราบโดยทัว่กนั MKTG/ 14 ก.พ. – 29 ก.พ. 2563*มลูคา่สนิคา้โปรโมชัน่ 150 ลา้นบาท

บริษทัขอแจ้งรายการโปรโมชัน่ แอทโมสเฟียร ์สกาย ดงัน้ี
ซ้ือเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร ์สกาย ในราคาพิเศษ 40,920 
บาท (เอพี) ลดราคา 5,000 บาท (เอพ)ี จากราคาปกต ิ45,920 บาท (เอพ)ี 
พรอ้มรบัสทิธิผ์อ่น 0% นาน 10 เดือนหรือ 18 เดือน กบับตัรทีร่ว่ม
รายการ (กรณุาดรูายละเอยีดในหน้าถดัไป) 

5,000 บาท (เอพี)
ลดราคา 

ผอ่น 0%
นาน 10 หรอื 

18 เดอืน

เร่ิมจ าหน่าย วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2563 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 สินค้ามีจ านวนจ ากดั  
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วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 – 29 กมุภาพนัธ์ 2563
บตัรท่ีร่วมรายการ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน หรือ 18 เดือน รบัฟรี! เครดิตเงินคืนจากบตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ

บตัรแอมเวยเ์ครดิต การด์
บตัรเครดิตกสิกรไทย

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน
รบัฟรี! เครดติเงนิคนื 600 บาท เมื่อมยีอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ (สงูสุด 4,800 บาท/บตัร/วนั หรอื 4,800 บาทตลอดรายการ)
เง่ือนไข
- สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติ KBank โดยไม่ตอ้งลงทะเบยีน SMS
- เครดติเงนิคนืใหภ้ายใน 60 วนัหลงัจบรายการส่งเสรมิการขาย
- กรณีท ารายการผอ่นช าระทางออนไลน์ผา่น www.amway.co.th ไม่ร่วมรายการรบัของสมนาคุณหรอืเครดติเงนิคนืจากบตัรเครดติ

บตัรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย ใหม่! (พิเศษผ่อน 10 หรือ 18 เดือน) แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน หรือ 18 เดือน (ท ารายการเฉพาะท่ีแอมเวย ์ชอ็ป ไม่รว่มรายการซ้ือทางออนไลน์)

บตัรเครดิตไทยพาณิชย์

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน
รบัฟรี! เครดติเงนิคนื 600 บาท เมื่อมยีอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ (สงูสุด 6,000 บาท/ท่าน/เดอืน)
• SMS ลงทะเบยีน พมิพ ์AMW1 วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัรเครดติ 12 หลกัตวัสุดทา้ย ส่งไปทีห่มายเลข 4545454
เง่ือนไข
- ธนาคารจะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรเครดติใบทีใ่ชจ้่าย ส าหรบัลกูคา้ทีม่ยีอดแบ่งจ่ายภายใน 90 วนัหลงัจบโปรแกรม
- รายการใชจ้่ายทีไ่ม่ร่วมรายการนี้ ไดแ้ก่ รายการซือ้สนิคา้ออนไลน์ www.amway.co.th, รายการช าระเตม็จ านวน , Call for Dee Jung และรายการใชจ้่ายทีย่กเลกิ

บตัรกดเงินสด Speedy Cash ใหม่! (พิเศษผ่อน 10 หรือ 18 เดือน)

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน หรือ 18 เดือน (ท ารายการเฉพาะท่ีแอมเวย ์ชอ็ป ไม่ร่วมรายการซ้ือทางออนไลน์)
รบัฟรี! เครดติเงนิคนื 600 บาท เมื่อมยีอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ (สงูสุด 5,000 บาท/ท่าน/เดอืน)
เง่ือนไข
- สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรกดเงนิสด Speedy Cash โดยไม่ตอ้งลงทะเบยีน SMS
- ธนาคารจะเครดติเงนิคนืเขา้บญัชบีตัรภายใน 90 วนัหลงัจบโปรแกรม

บตัรเครดิตธนาคารซิต้ีแบงค์ แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน

บตัรเครดิตกรงุศรี
บตัรกรงุศรี เฟิรส์ช้อยส ์
บตัรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
บตัรเครดิต โฮมโปร วีซ่า
บตัรเครดิต เทสโก้ โลตสั วีซ่า
เซน็ทรลั เครดิตคารด์
ซิมเพิล วีซ่า คารด์

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน
รบัฟร!ี เครดติเงนิคนื 700 บาท เมื่อมยีอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ
• SMS ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว ก่อนท ารายการแบ่งจ่าย พมิพ ์“AM19" เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไปทีห่มายเลข 061-404-5555 และไดร้บั SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีบรอ้ย 
(ค่าบรกิารขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท์)
เง่ือนไข
- สงวนสทิธิเ์ฉพาะรายการผ่อนจ่ายผ่านบตัรเครดติในเครอืกรุงศร ี กรณีทีท่ ารายการผอ่นช าระผา่นชอ่งทางออนไลน์ www.amway.co.th  ไม่ร่วมรายการเครดติเงนิคนื
- สทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิบตัรฯ ทีล่งทะเบยีน SMS อย่างถกูตอ้งเพื่อรบัสทิธิก์่อนท ารายการและไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัการลงทะเบยีนเท่านัน้ 
- ยอดการผอ่นช าระแต่ละรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืจากยอดแบ่งจ่ายตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ
- รบัเครดติเงนิคนืสงูสุดไม่เกนิ 700 บาท/เซลลส์ลปิ และไม่เกนิ 7,000 บาทต่อหมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอดรายการ
- รบัเครดติเงนิคนืทนัท ีโดยยอดรายการเครดติเงนิคนืจะแสดงในรอบบญัชถีดัไปนบัจากวนัที่ท ารายการ (กรณีบตัรเสรมิ เครดติเงนิคนืจะโอนเขา้บญัชบีตัรหลกัเท่านัน้)
- รายการเครดติเงนิคนืจะปรากฎในใบแจง้ยอดรายเดอืนของท่าน ในกรณีสงสยัวา่ไม่ไดร้บัเครดติเงนิคนื โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารบตัรเครดติภายใน 60 วนัหลงัจบรายการ
- บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิบตัรทีย่งัคงสภาพสมาชกิและมปีระวตักิารช าระดจีนถงึวนัทีม่กีารเครดติเงนิคนืในบญัชขีองท่าน
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บตัรท่ีร่วมรายการ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน หรือ 18 เดือน รบัฟรี! เครดิตเงินคืนจากบตัรเครดิตท่ีร่วมรายการ
บตัรเครดิต KTC
บตัรสินเช่ือพรอ้มใช้ KTC PROUD

แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน
รบัฟรี! เครดิตเงินคืน 700 บาท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลิป (สงูสดุ 10,000 บาท / บญัชีตลอดรายการ)
• ลงทะเบยีนเพือ่รบัสทิธ ิ1 ครัง้ต่อวนัทีท่ ารายการ พมิพ ์AY1 เวน้วรรคตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไปทีห่มายเลข 061-384-5000 และสมาชกิบตัรตอ้งไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัวา่ไดเ้ขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการขายนี้แลว้เท่านัน้
• ยอดใชจ้่ายทีไ่ดร้บัเครดติเงนิคนืจะไมไ่ดร้บัคะแนน KTC FOREVER
พิเศษ รบัเครดิตเงินคืน 1,600 บาท เม่ือแบง่ช าระ ทุก ๆ 2 ชดุ มลูค่าชดุละ 35,000 บาทขึน้ไป (ซ้ือภายในวนัเดียวกนั/หมายเลขบตัรเดียวกนั)

บตัรเครดิตธนชาต
บตัรสินเช่ือบุคคลธนชาต FLASH Plus
(พิเศษผอ่น 10 หรอื 18 เดือน)

• แบง่จ่าย 0% นาน 10 เดือน ส าหรบับตัรเครดิตธนชาต
• แบง่จ่าย 0% นาน 10 หรือ 18 เดือน ส าหรบับตัรสินเช่ือบคุคลธนชาต FLASH Plus (ท ารายการเฉพาะท่ีแอมเวย ์ชอ็ป ไม่ร่วมรายการซ้ือทางออนไลน์)

หมายเหต ุ  
1. กรณผี่อนช าระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th นกัธุรกจิแอมเวยแ์ละสมาชกิตอ้งลงทะเบยีนบตัรเครดติตามเงือ่นไขของบรษิทัก่อนเท่านัน้ (ลงทะเบยีนครัง้แรกครัง้เดยีว) ส าหรบัผูไ้มเ่คยลงทะเบยีน สามารถด าเนินการไดท้ี ่www.amway.co.th เพือ่ความสะดวกในการท ารายการ
ผ่อนช าระทางออนไลน์ครัง้ถดัไป

2. กรณสีัง่ซื้อทีแ่อมเวย ์ชอ็ปนกัธุรกจิแอมเวยแ์ละสมาชกิเจา้ของบตัรเครดติตอ้งมาด าเนินการดว้ยตนเอง
3. บตัรสินเช่ือพร้อมใช้  KTC PROUD บตัรสินเช่ือส่วนบคุคลธนชาต FLASH Plus บตัรกดเงินสดกรงุศรีเฟิรส์ช้อยส ์บตัรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย และบตัรกดเงินสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถท ารายการผอ่นช าระทางออนไลน์ผา่น www.amway.co.th ได้        
กรณุาท ารายการเฉพาะท่ีแอมเวย ์ชอ็ป ทุกสาขา

4. บรษิทัและธนาคารสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงือ่นไข ระยะเวลา ของสมนาคุณ หรอืยกเลกิ รายการส่งเสรมิการขายโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หากมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ ค าตดัสนิของบรษิทัหรอืธนาคารถอืเป็นทีสุ่ด
5. จ านวนเงนิข ัน้ต ่าในการผ่อนช าระ ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของแต่ละธนาคาร
6. อตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระผ่านทางแอมเวย ์ชอ็ป และทางออนไลน์ อาจแตกต่างกนัไดข้ึน้อยู่กบัเงือ่นไขของแต่ละธนาคาร
7. รายการเครดติเงนิคนื 1 รายการ/1 ใบเสรจ็รบัเงนิ ตามเงือ่นไขของแต่ละรายการ
8. รายการเครดติเงนิคนื ไมส่ามารถโอน / เปลีย่น / แลก / ทอนเป็นเงนิสดได้

บตัรท่ีร่วมรายการ โปรโมชัน่ แอทโมสเฟียร ์สกาย
วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 – 29 กมุภาพนัธ์ 2563


