โปรโมชั่น : เครื่องกรองนำ้ อีสปริง
ตัง้ แต่ 2 สิงหำคม 2563 – 31 สิงหำคม 2563
บัตรที่ร่วมรำยกำร
บัตรแอมเวย์เครดิต การ์ ด
บัตรเครดิตกสิกรไทย
บัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกร
ไทย

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์
บัตรกดเงินสด SCB Speedy Cash

บัตรเครดิตธนาคารซิตี ้แบงค์
บัตรเครดิตกรุ งศรี
บัตรกรุ งศรี เฟิ ร์สช้ อยส์
บัตรเครดิต เอไอเอ วีซา่
บัตรเครดิต โฮมโปร วีซา่
บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า
เซ็นทรัล เครดิตคาร์ ด
ซิมเพิล วีซ่า คาร์ ด

แบ่ งจ่ ำย 0% นำน 10 เดือน, 18 เดือน หรือ 24 เดือน
รับฟรี! เครดิตเงินคืนที่ร่วมรำยกำร
แบ่ งจ่ ำย 0% นำน 10 เดือน สำหรับบัตรแอมเวย์ เครดิต กำร์ ด และบัตรเครดิตกสิกรไทย
แบ่ งจ่ ำย 0% นำน 10 เดือน, 18 เดือน หรือ 24 เดือน สำหรับบัตรเงินด่ วน Xpress Cash กสิกรไทย
ฟรี! เครดิตเงินคืน 600 บำท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตังแต่
้ 25,000 บาทขึ ้นไป/เซลล์สลิป
(สูงสุด 2,400 บาท/บัตร/วัน หรื อ 6,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ)
เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KBank และบัตรเงินด่วน Xpress Cash โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS
- เครดิตเงินคืนให้ ภายใน 60 วันหลังจบรายการส่งเสริ มการขาย
- กรณีทารายการผ่อนชาระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ไม่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนจากบัตร
เครดิต
แบ่ งจ่ ำย 0% นำน 10 เดือน ได้ ตัง้ แต่ 25,000 บำทขึน้ ไป/เซลล์ สลิป
แบ่ งจ่ ำย 0% นำน 10 เดือน, 18 เดือน หรือ 24 เดือน/เซลล์ สลิป
ฟรี! เครดิตเงินคืน 200 บำท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไป/เซลล์สลิป
ฟรี! เครดิตเงินคืน 600 บำท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตังแต่
้ 25,000 บาทขึ ้นไป/เซลล์สลิป
เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรกดเงินสด SCB Speedy Cash โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS
- จากัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน/เดือน
- ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีบตั รภายใน 90 วันหลังจบโปรแกรม
- ทารายการเฉพาะที่แอมเวย์ ช็อป ไม่ร่วมรายการซื ้อทางออนไลน์
แบ่ งจ่ ำย 0% นำน 10 เดือน ได้ ตัง้ แต่ 25,000 บำทขึน้ ไป/เซลล์ สลิป
แบ่ งจ่ ำย 0% นำน 10 เดือน/เซลล์ สลิป
ฟรี! เครดิตเงินคืน 500 บำท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตังแต่
้ 25,000 บาทขึ ้นไป/เซลล์สลิป
*SMS ลงทะเบียนเพียงครัง้ เดียว ก่อนทารายการแบ่งจ่าย พิมพ์ “AM23" เว้ นวรรค ตามด้ วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่งไปที่หมายเลข 061-404-5555 และได้ รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนเรี ยบร้ อย (ค่าบริ การขึ ้นอยู่กบั ผู้ให้ บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์)
เงื่อนไข
- สงวนสิทธิ์เฉพาะรายการผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครื อกรุ งศรี กรณีที่ทารายการผ่อนชาระผ่านช่องทาง
ออนไลน์ www.amway.co.th ไม่ร่วมรายการเครดิตเงินคืน
- สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้ องเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทารายการและได้ รับ
ข้ อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนเท่านัน้
- ยอดการผ่อนชาระแต่ละรายการไม่สามารถนามาสะสมหรื อรวมกันได้ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนจากยอด
แบ่งจ่ายตังแต่
้ 25,000 บาทขึ ้นไป/เซลล์สลิป
- รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500 บาท/เซลล์สลิป และไม่เกิน 5,000 บาท/หมายเลขบัญชีบตั รหลัก ตลอด
รายการ
- รับเครดิตเงินคืนทันที โดยยอดรายการเครดิตเงินคืนจะแสดงในรอบบัญชี ถดั ไปนับจากวันที่ทารายการ (กรณี
บัตรเสริ ม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้ าบัญชีบตั รหลักเท่านัน้ )
- รายการเครดิตเงินคืนเข้ าบัญชีภายใน 60 วันหลังจบรายการ (กรณีบตั รเสริ ม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้ าบัญชี
บัตรหลักเท่านัน้ )
- รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้ งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้ รับเครดิตเงินคืน โปรด
ติดต่อศูนย์บริ การบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจบรายการ

บัตรเครดิต KTC
บัตรสินเชื่อพร้ อมใช้ KTC PROUD

บัตรเครดิตธนชาต
บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH
Plus

- บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยงั คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชาระดี
แบ่ งจ่ ำย 0% นำน 10 เดือน/เซลล์ สลิป
ฟรี! เครดิตเงินคืน 400 บำท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตังแต่
้ 25,000 บาทขึ ้นไป/เซลส์สลิป (สูงสุด 10,000 บาท/บัญชี
ตลอดรายการ)
- SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ 1 ครัง้ ต่อวันที่ทารายการ พิมพ์ “AW1” เว้ นวรรค ตามด้ วยหมายเลขบัตร 16
หลัก ส่งมาที่หมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบัตรต้ องได้ รับข้ อความตอบกลับยืนยันว่าได้ เข้ าร่ วม
รายการส่งเสริ มการขายนี ้แล้ วเท่านัน้
- ยอดใช้ จ่ายที่ได้ รับเครดิตเงินคืนจะไม่ได้ รับคะแนน KTC FOREVER
ต่ อที่ 2 รับเพิ่ม (เฉพำะบัตรเครดิต KTC)
เมื่อผ่อนชาระตามเงื่อนไข และใช้ คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 11% จากคะแนน
ที่ใช้ แลก โดยจานวนคะแนนสูงสุดที่ใช้ ต้องไม่เกินยอดใช้ จ่ายต่อเซลล์สลิป
- SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ 1 ครัง้ ต่อวันที่ทารายการ พิมพ์ “AMM” เว้ นวรรค ตามด้ วยหมายเลขบัตร 16
หลัก ตามด้ วย # และคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่หมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบัตรต้ องได้ รับ
ข้ อความตอบกลับยืนยันว่าได้ เข้ าร่ วมรายการส่งเสริ มการขายนี ้แล้ วเท่านัน้
พิเศษ รับเครดิตเงินคืน 900 บำท เมื่อแบ่งชาระทุกๆ 2 ชุด มูลค่าชุดละ 25,000 บาทขึ ้นไป
(ซื ้อภายในวันเดียวกัน / หมายเลขบัตรเดียวกัน)
แบ่ งจ่ ำย 0% นำน 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตธนชำต ได้ ตงแต่
ั ้ 25,000 บาทขึ ้นไป/เซลล์สลิป
แบ่ งจ่ ำย 0% นำน 10 เดือน, 18 เดือน หรื อ 24 เดือน สำหรับสินเชื่อส่ วนบุคคลธนชำต FLASH Plus ได้ ตงแต่
ั ้ 25,000
บาทขึ ้นไป/เซลล์สลิป

หมำยเหตุ
1.กรณีผ่อนชาระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกต้ องลงทะเบียนบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของบริ ษัทก่อนเท่านัน้ (ลงทะเบียน
ครัง้ แรกครัง้ เดียว) สาหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียน สามารถดาเนินการได้ ที่ www.amway.co.th เพื่อความสะดวกในการทารายการผ่อนชาระทางออนไลน์ครั ง้ ถัดไป
2. กรณีสงั่ ซื ้อที่แอมเวย์ ช็อป นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกเจ้ าของบัตรเครดิตต้ องมาดาเนินการด้ วยตนเอง
3. บัตรสินเชื่อพร้ อมใช้ KTC PROUD บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus บัตรกดเงินสดกรุ งศรี เฟิ ร์สช้ อยส์ บัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย และ
บัตรกดเงินสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถทารายการผ่อนชาระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ได้ กรุ ณาทารายการผ่อนชาระที่แอมเวย์ ช็อป ทุก
สาขา
4. บริ ษัทและธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข ระยะเวลา ของสมนาคุณ หรื อยกเลิก รายการส่งเสริ มการขายโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ ้น คาตัดสินของบริ ษัทหรื อธนาคารถือเป็ นที่สดุ
5. จานวนเงินขันต
้ ่าในการผ่อนชาระ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
6. อัตราดอกเบี ้ยในการผ่อนชาระผ่านทางแอมเวย์ ช็อป และทางออนไลน์ อาจแตกต่างกันได้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
7. รายการเครดิตเงินคืน 1 รายการ/1 ใบเสร็ จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแต่ละรายการ
8. รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้

