
โปรโมชั่น : เคร่ืองกรองน ำ้ อสีปริง 
ตัง้แต่ 2 สงิหำคม 2563 – 31 สิงหำคม 2563 

บัตรที่ร่วมรำยกำร แบ่งจ่ำย 0% นำน 10 เดือน, 18 เดือน หรือ 24 เดือน 
 รับฟรี! เครดิตเงนิคืนที่ ร่วมรำยกำร 

บตัรแอมเวย์เครดติ การ์ด 
บตัรเครดติกสิกรไทย 
บตัรเงินดว่น Xpress Cash กสิกร
ไทย 

แบ่งจ่ำย 0% นำน 10 เดือน ส ำหรับบัตรแอมเวย์เครดิต กำร์ด และบัตรเครดิตกสิกรไทย 
แบ่งจ่ำย 0% นำน 10 เดือน, 18 เดือน หรือ 24 เดือน ส ำหรับบัตรเงนิด่วน Xpress Cash กสิกรไทย   
ฟรี! เครดติเงนิคืน 600 บำท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต ่25,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป 
(สงูสดุ 2,400 บาท/บตัร/วนั หรือ 6,000 บาท/ทา่น ตลอดรายการ) 
เงื่อนไข 

- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรเครดติ KBank และบตัรเงินดว่น Xpress Cash โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS 
- เครดติเงินคืนให้ภายใน 60 วนัหลงัจบรายการส่งเสริมการขาย 
- กรณีท ารายการผ่อนช าระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ไม่ร่วมรายการรับเครดติเงินคืนจากบตัร

เครดติ 

บตัรเครดติไทยพาณิชย์ แบ่งจ่ำย 0% นำน 10 เดือน ได้ตัง้แต่ 25,000 บำทขึน้ไป/เซลล์สลิป 

บตัรกดเงินสด SCB Speedy Cash แบ่งจ่ำย 0% นำน 10 เดือน, 18 เดือน หรือ 24 เดือน/เซลล์สลิป 
ฟรี! เครดติเงนิคืน 200 บำท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป 
ฟรี! เครดติเงนิคืน 600 บำท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต ่25,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป  
เงื่อนไข 

- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรกดเงินสด SCB Speedy Cash โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS 
- จ ากดัรับเครดติเงินคืนสงูสดุ 5,000 บาท/ทา่น/เดือน 
- ธนาคารจะเครดติเงินคืนเข้าบญัชีบตัรภายใน 90 วนัหลงัจบโปรแกรม 

- ท ารายการเฉพาะที่แอมเวย์ ช็อป ไม่ร่วมรายการซือ้ทางออนไลน์ 

บตัรเครดติธนาคารซติีแ้บงค์ แบ่งจ่ำย 0% นำน 10 เดือน ได้ตัง้แต่ 25,000 บำทขึน้ไป/เซลล์สลิป 

บตัรเครดติกรุงศรี 
บตัรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์  
บตัรเครดติ เอไอเอ วีซา่ 
บตัรเครดติ โฮมโปร วีซา่ 
บตัรเครดติ เทสโก้ โลตสั วีซ่า 
เซน็ทรัล เครดติคาร์ด 
ซมิเพิล วีซ่า คาร์ด 
 

แบ่งจ่ำย 0% นำน 10 เดือน/เซลล์สลิป 
ฟรี! เครดติเงนิคืน 500 บำท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต ่25,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป  
*SMS ลงทะเบียนเพียงครัง้เดียว ก่อนท ารายการแบง่จ่าย พิมพ์ “AM23" เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลกั 
ส่งไปท่ีหมายเลข 061-404-5555 และได้รับ SMS ยืนยนัการลงทะเบียนเรียบร้อย (คา่บริการขึน้อยู่กบัผู้ ให้บริการ
เครือข่ายโทรศพัท์) 
เงื่อนไข 

- สงวนสิทธ์ิเฉพาะรายการผ่อนจ่ายผ่านบตัรเครดติในเครือกรุงศรี กรณีท่ีท ารายการผ่อนช าระผ่านช่องทาง
ออนไลน์ www.amway.co.th  ไม่ร่วมรายการเครดติเงินคืน 

- สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรฯ ท่ีลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพ่ือรับสิทธ์ิก่อนท ารายการและได้รับ
ข้อความตอบกลบัยืนยนัการลงทะเบียนเท่านัน้  

- ยอดการผ่อนช าระแตล่ะรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะค านวณเครดิตเงินคืนจากยอด
แบง่จ่ายตัง้แต ่25,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป 

- รับเครดติเงินคืนสงูสดุไม่เกิน 500 บาท/เซลล์สลิป และไม่เกิน 5,000 บาท/หมายเลขบญัชีบตัรหลกั ตลอด
รายการ 

- รับเครดติเงินคืนทนัที โดยยอดรายการเครดติเงินคืนจะแสดงในรอบบญัชีถดัไปนบัจากวนัท่ีท ารายการ (กรณี
บตัรเสริม เครดติเงินคืนจะโอนเข้าบญัชีบตัรหลกัเท่านัน้) 

- รายการเครดติเงินคืนเข้าบญัชีภายใน 60 วนัหลงัจบรายการ (กรณีบตัรเสริม เครดติเงินคืนจะโอนเข้าบญัชี
บตัรหลกัเท่านัน้) 

- รายการเครดติเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยวา่ไม่ได้รับเครดติเงินคืน โปรด
ตดิตอ่ศนูย์บริการบตัรเครดติภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ 



 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเครดติเงินคืนเฉพาะสมาชิกบตัรท่ียงัคงสภาพสมาชิกและมีประวตัิการช าระดี 

บตัรเครดติ KTC 
บตัรสินเช่ือพร้อมใช้ KTC PROUD 
 

แบ่งจ่ำย 0% นำน 10 เดือน/เซลล์สลิป 
ฟรี! เครดติเงนิคืน 400 บำท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต ่25,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลิป (สงูสดุ 10,000 บาท/บญัชี
ตลอดรายการ) 

- SMS ลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธ์ิ 1 ครัง้ตอ่วนัท่ีท ารายการ พิมพ์ “AW1” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบตัร 16 
หลกั ส่งมาท่ีหมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบตัรต้องได้รับข้อความตอบกลบัยืนยนัว่าได้เข้าร่วม
รายการส่งเสริมการขายนีแ้ล้วเท่านัน้ 

- ยอดใช้จ่ายท่ีได้รับเครดติเงินคืนจะไม่ได้รับคะแนน KTC FOREVER 
ต่อที่ 2 รับเพิ่ม (เฉพำะบัตรเครดติ KTC) 
เม่ือผ่อนช าระตามเง่ือนไข และใช้คะแนน KTC FOREVER ทกุๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดติเงินคืน 11% จากคะแนน
ท่ีใช้แลก โดยจ านวนคะแนนสงูสดุท่ีใช้ต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายตอ่เซลล์สลิป 

- SMS ลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธ์ิ 1 ครัง้ ตอ่วนัท่ีท ารายการ พิมพ์ “AMM” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบตัร 16 
หลกั ตามด้วย # และคะแนนท่ีต้องการแลก ส่งมาท่ีหมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบตัรต้องได้รับ
ข้อความตอบกลบัยืนยนัวา่ได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนีแ้ล้วเท่านัน้ 

พเิศษ รับเครดิตเงนิคืน 900 บำท เม่ือแบง่ช าระทกุๆ 2 ชดุ มลูค่าชุดละ 25,000 บาทขึน้ไป  
(ซือ้ภายในวนัเดียวกนั / หมายเลขบตัรเดียวกนั) 

บตัรเครดติธนชาต 
บตัรสินเช่ือบคุคลธนชาต FLASH 
Plus 

แบ่งจ่ำย 0% นำน 10 เดือน ส ำหรับบัตรเครดติธนชำต ได้ตัง้แต ่25,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป 
แบ่งจ่ำย 0% นำน 10 เดือน, 18 เดือน หรือ 24 เดือน ส ำหรับสินเช่ือส่วนบุคคลธนชำต FLASH Plus ได้ตัง้แต ่25,000 
บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป 

 
 หมำยเหตุ    
1.กรณีผ่อนช าระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th นกัธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกต้องลงทะเบียนบตัรเครดติตามเง่ือนไขของบริษัทก่อนเท่านัน้ (ลงทะเบียน
ครัง้แรกครัง้เดียว) ส าหรับผู้ ไม่เคยลงทะเบียน สามารถด าเนินการได้ท่ี www.amway.co.th เพ่ือความสะดวกในการท ารายการผ่อนช าระทางออนไลน์ครัง้ถดัไป  
2. กรณีสัง่ซือ้ท่ีแอมเวย์ ช็อป นกัธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกเจ้าของบตัรเครดติต้องมาด าเนินการด้วยตนเอง 
3. บตัรสินเช่ือพร้อมใช้ KTC PROUD บตัรสินเช่ือส่วนบคุคลธนชาต FLASH Plus บตัรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บตัรเงินดว่น Xpress Cash กสิกรไทย และ
บตัรกดเงินสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถท ารายการผ่อนช าระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ได้ กรุณาท ารายการผ่อนช าระท่ีแอมเวย์ ช็อป ทกุ
สาขา 
4. บริษัทและธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข ระยะเวลา ของสมนาคณุ หรือยกเลิก รายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึน้ ค าตดัสินของบริษัทหรือธนาคารถือเป็นท่ีสดุ 
5. จ านวนเงินขัน้ต ่าในการผ่อนช าระ ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของแตล่ะธนาคาร 
6. อตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระผ่านทางแอมเวย์ ช็อป และทางออนไลน์ อาจแตกต่างกนัได้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของแตล่ะธนาคาร 
7. รายการเครดติเงินคืน 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะรายการ 
8. รายการเครดติเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปล่ียน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 


