
โปรโมชัน่ : แผ่นกรองของเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร ์มินิ 
ตัง้แต่  13 ก.ย. 65 – 15 ต.ค. 65    

บตัรท่ีร่วมรายการ ผ่อนช าระ 0% นาน   6 เดือน  
ฟรี! เครดิตเงินคืนจากบตัรท่ีร่วมรายการ 

บตัรแอมเวยเ์ครดติ การด์ 
บตัรเครดติกสกิรไทย 
บตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสกิรไทย 

ผ่อนช ำระ 0% นำน  6 เดือน   
รบัเครดติเงนิคนื 50 บาท เมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 4,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
เง่ือนไข 
• สทิธพิเิศษเฉพาะสมาชกิบตัรเครดติ KBank และบตัรเงนิด่วน Xpress Cash  โดยไม่ตอ้งลงทะเบยีน SMS 
• ส ำหรบับตัรเครดิตสำมำรถร่วมรำยกำรผ่อนช ำระและรบัเครดิตเงินคืน ได้ทัง้ช่องทำงออนไลน์และท่ีแอมเวย ์     
ชอ็ปทุกสำขำ 

• จ ากดัเครดติเงนิคนืสงูสุด 500 บาท/ท่านตลอดรายการ 
• เครดติเงนิคนืใหภ้ายใน 60 วนัหลงัจบรายการส่งเสรมิการขาย 
• ธนาคารขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะสมาชกิบตัรทีท่ ารายการแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดอืน ณ รา้นคา้ทีร่่วมรายการ 
• บตัรเครดิต Line Point ไม่สำมำรถเข้ำร่วมรำยกำรเครดิตเงินคืนได้ 

 
บตัรท่ีเข้าร่วมเฉพาะรายการพิเศษ 1 มดีงันี้ 

- บตัรเครดติเซน็ทรลั เดอะวนั ทุกหน้าบตัร  
- บตัรซมิเพลิ วซี่า คารด์ ทุกหน้าบตัร 
- บตัรเครดติโลตสั ทุกหน้าบตัร 
- บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์(ทีไ่ม่ใช่วซี่า 
คารด์) ทุกหน้าบตัร 

บตัรท่ีเข้าร่วมทัง้รายการพิเศษ 1 และ
พิเศษ 2  มดีงันี้ 

- บตัรเครดติกรุงศร ีทุกหน้าบตัร 
- บตัรเครดติกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า คารด์ 
- บตัรเครดติกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า 
แพลทนิัม คารด์ 

 
 

ผ่อนช าระ 0% นาน 6 เดือนพรอ้มรบัเครดิตเงินคืนตามเง่ือนไข ดงัน้ี 
พิเศษ 1 : รบัเครดติเงนิคนืสงูสุด 10,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอดรายการ*  
(กรุณาดูเงื่อนไขการรบัเครดติเงนิคนืเพิม่เตมิดา้นล่าง) 
รบัเครดิตเงินคืนเม่ือท าการผ่อนช าระ ดงัน้ี 
1. รบัเครดติเงนิคนื 80 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 4,500 - 14,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
2. รบัเครดติเงนิคนื 300 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 15,000 - 24,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
3. รบัเครดติเงนิคนื 500 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 25,000 - 34,999 บาท/เซลลส์ลปิ 
4. รบัเครดติเงนิคนื 700 บาทเมื่อมยีอดผ่อนช าระตัง้แต่ 35,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 
*SMS ลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว ก่อนท ารายการผ่อนช าระพมิพ ์“AM29" เวน้วรรค ตามดว้ยหมายเลขบตัร 16 หลกั ส่งไปที่
หมายเลข 061-404-5555 และไดร้บั SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเรยีบรอ้ย (ค่าบรกิารขึน้อยู่กบัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท)์ 
หรือลงทะเบียนผ่านช่องทาง App UCHOOSE 
 
พิเศษ 2 : ใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเครดติเงนิคนืเพิม่ 15%** เมื่อมยีอดช าระสนิคา้ ตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ (ผ่อน
ช าระหรือช าระเตม็จ านวน) 
ใชค้ะแนนสะสมตัง้แต่ 3,000 คะแนนขึน้ไป และไม่เกนิมลูค่าสนิคา้ ลงทะเบยีนการแลกคะแนนผ่านโทรศพัทม์อืถอื หลงัท า
รายการทุกครัง้และภายในวนัทีท่ ารายการเท่านัน้  สงวนสทิธิร์่วมรายการเฉพาะบตัรเครดติกรุงศร ี และบตัรเครดติกรุงศรี
เฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า และบตัรเครดติกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า แพลทนิัม คารด์เท่านัน้ รายการส่งเสรมิการขายนี้ไม่เขา้ร่วมรายการ
กบับตัรเครดติเซน็ทรลั เดอะวนั บตัรซมิเพลิ บตัรเครดติ โลตสั ทุกหน้าบตัร และบตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์(ทีไ่ม่ใชว่ซี่า คารด์) 
ทุกหน้าบตัร 
(ส าหรบับตัรเครดิตกรงุศรี) 
เพยีงกด *465*11323*ตามดว้ยหมายเลขบตัร 4 หลกัสุดทา้ย*คะแนนทีต่อ้งการแลก#โทรออก 
(ส าหรบับตัรเครดิตกรงุศรีเฟิรส์ช้อยส ์วีซ่า) 
เพยีงกด *465*60833*ตามดว้ยหมายเลขบตัร  4 หลกัสุดทา้ย*คะแนนทีต่อ้งการแลก#โทรออก 
ส าหรบัยอดผ่อนช าระ  ใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเครดติเงนิคนื 15%* 
• จ ากดัการแลกคะแนน 10 สทิธิ/์ หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ 
• สงวนสทิธิร์บัเครดติเงนิคนืสงูสุด 60,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ หรอืเทยีบเท่าการใชค้ะแนนสะสม
สงูสุด 400,000 คะแนน 

ส าหรบัยอดช าระเตม็จ านวน ใชค้ะแนนสะสมแลกรบัเครดติเงนิคนื 15%** 
• จ ากดัการแลกคะแนน 10 สทิธิ/์ หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ 
• สงวนสทิธิร์บัเครดติเงนิคนืสงูสุด 60,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ หรอืเทยีบเท่าการใชค้ะแนนสะสม
สงูสุด 400,000 คะแนน 

เงือ่นไขการรบัเครดิตเงินคืน  
• ส าหรบับตัรเครดิตและบตัรเครดิตกรงุศรีเฟิรส์ช้อยส ์วีซ่า สามารถร่วมรายการผ่อนช าระและรบัเครดิตเงินคืนได้
ทัง้ช่องทางออนไลน์และท่ีแอมเวย ์ชอ็ปทุกสาขา 
 



พิเศษ 1 :  
• รบัเครดติเงนิคนืสงูสุดไม่เกนิ 700 บาท ต่อเซลลส์ลปิ และไม่เกนิ 10,000 บาทต่อหมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอดรายการ 

(โดยรวมการผ่อนช าระทุกรายการทัง้ผ่อน 0% ของโปรโมชัน่ใดๆ และผ่อนแบบมีดอกเบีย้ในช่วงระหว่าง 1 ก.ค.
65 – 31 ธ.ค.65) 

• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติเงนิคนืจากยอดผ่อนช าระตัง้แต่ 
4,500 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ 

• สทิธพิเิศษส าหรบัลูกคา้ทีล่งทะเบยีน SMS อย่างถูกตอ้งเพื่อรบัสทิธิแ์ละไดร้บัขอ้ความตอบกลบัยนืยนัการลงทะเบยีนก่อน
ท ารายการเท่านัน้ 

พิเศษ 2 :  
*2.1 กรณีผ่อนช าระ 
    - ยอดผ่อนช าระแต่ละรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณเครดติ   
      เงนิคนื/เซลลส์ลปิ 
    - เมื่อมยีอดผ่อนช าระ ตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ ใชค้ะแนนสะสมตัง้แต่ 3,000 คะแนน 
      ขึน้ไป และไม่เกนิมลูค่าสนิคา้ ลงทะเบยีนการแลกคะแนนผ่านโทรศพัทม์อืถอื หลงัท า 
      รายการผ่อนช าระ เพื่อรบัเครดติเงนิคนืสงูสุด  15% ของจ านวนทีส่มาชกิบตัรแลก โดยแลก 
      คะแนนสะสมภายในวนัทีท่ ารายการเท่านัน้ จ ากดัสทิธิร์บัเครดติเงนิคนืสงูสุด 60,000 บาท/ 
      หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ หรอืเทยีบเท่าการใชค้ะแนนสะสมสงูสุด 400,000  
      คะแนน (จ ากดัการแลกคะแนน 10 สทิธิ/์หมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอดรายการ) 
**2.2 กรณีช าระเต็มจ านวน 
      - ยอดช าระเตม็จ านวนแต่ละรายการไม่สามารถน ามาสะสมหรอืรวมกนัได ้โดยจะค านวณ 
        เครดติเงนิคนื/เซลลส์ลปิ 
      - เมื่อมยีอดช าระเตม็จ านวน ตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไป/เซลลส์ลปิ ใชค้ะแนนสะสมตัง้แต่ 3,000  
        คะแนนขึน้ไป และไม่เกนิมลูค่าสนิคา้ ลงทะเบยีนการแลกคะแนนผ่านโทรศพัทม์อืถอื หลงั 
        ท ารายการช าระเตม็จ านวน เพื่อรบัเครดติเงนิคนืสงูสุด 15% ของจ านวนทีส่มาชกิบตัแลก  
       โดยแลกคะแนนสะสมภายในวนัทีท่ ารายการเท่านัน้จ ากดัสทิธิร์บัเครดติเงนิคนืสงูสุด   
        60,000 บาท/หมายเลขบญัชบีตัรหลกัตลอดรายการ หรอืเทยีบเท่าการใช้คะแนนสะสม 
        สงูสุด 400,000 คะแนน (จ ากดัการแลกคะแนน 10 สทิธิ/์หมายเลขบญัชบีตัรหลกั ตลอด 
        รายการ) 

- สงวนสทิธิร์ว่มรายการพเิศษ 2 เฉพาะบตัรเครดติกรุงศร ีบตัรเครดติกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า คารด์ และบตัรเครดติกรุง
ศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์วซี่า แพลทนิัม คารด์ เท่านัน้ 

      - ไม่เขา้ร่วมรายการกบับตัรเครดติเซน็ทรลั เดอะวนั บตัรซมิเพลิ บตัรเครดติ โลตสัทุกหน้า 
         บตัร และบตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์(ทีไ่ม่ใช่วซี่า คารด์) ทุกหน้าบตัร 
• สทิธพิเิศษส าหรบัสมาชกิบตัรฯ ทีล่งทะเบยีนแลกคะแนนรบัเครดติเงนิคนืผ่านโทรศพัทม์อืถอืหลงัท ารายการผ่อนช าระ 
หรอืรายการช าระเตม็จ านวนเท่านัน้ 
- บรษิทัฯ จะท าการหกัคะแนนสะสมหลงัการกดรหสั USSD โดยคะแนนสะสมจะถูกหกัออกจากบญัชบีตัรเครดติตาม
จ านวนทีแ่ลก ณ วนัทีท่ ารายการ และไม่สามารถขอยกเลกิไดทุ้กกรณ ี

- หมายเลขโทรศพัทท์ีใ่ชใ้นการแลกคะแนนตอ้งตรงกบัหมายเลขโทรศพัท์ทีอ่ยู่ในระบบเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลง
กรุณาตดิต่อศนูยบ์รกิารบตัร 

• สงวนสทิธิก์ารแลกรบัเครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิบตัรทีม่คีะแนนสะสมเพยีงพอตอ่การแลกเท่านัน้ 
• เครดติเงนิคนืจะคนืเขา้บญัชภีายใน 60 วนัหลงัจบรายการ (กรณีบตัรเสรมิ เครดติเงนิคนืจะโอนเขา้บญัชบีตัรหลกัเท่านัน้ ) 
• รายการส่งเสรมิการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชัน่ หรอื รายการส่งเสรมิการขายอื่นๆในรอบและเวลาเดยีวกนั  
• รายการเครดติเงนิคนืจะปรากฎในใบแจง้ยอดบญัชรีายเดอืนของท่าน ในกรณีสงสยัว่าไม่ไดร้บัเครดติเงนิคนืโปรดตดิต่อ
ศูนยบ์รกิารบตัรเครดติภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเครดติเงนิคนืเฉพาะสมาชกิบตัรทีย่งัคงสภาพสมาชกิและมปีระวตัิการช าระดจีนถงึวนัทีม่กีาร
เครดติเงนิคนืในรอบบญัชขีองท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกคนืเครดติเงนิคนืจากสมาชกิบตัร ในกรณีทีต่รวจพบภายหลงัว่ามกีารยกเลกิการท า
รายการของรายการส่งเสรมิการขายนี้ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิโ์ดยถอืขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ มอียู่เป็นส าคญั 
• สมาชกิบตัรควรเกบ็หลกัฐานและเซลลส์ลปิไวต้รวจสอบในกรณีจ าเป็น 

 
 



 

บตัรเครดติ KTC 
บตัรสนิเชือ่พรอ้มใช ้KTC PROUD 
 

ผ่อนช าระ 0% นำน  6 เดือน   
 

บตัรเครดติไทยพาณิชย ์
บตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash 

ผ่อนช าระ 0% นำน  6 เดือน   
 

บตัรเครดติธนาคารซติี้แบงค ์ ผ่อนช าระ 0% นำน  6 เดือน   
 

บตัรเครดติททีบี ี
บตัรเครดติทเีอม็บ ี
บตัรเครดติธนชาต  
บตัรสนิเชือ่บุคคลธนชาต FLASH PLUS 

 
ผ่อนช าระ 0% นำน  6 เดือน   
 

 หมายเหตุและเง่ือนไขส าหรบัทุกรายการผ่อนช าระ 
1. จ านวนเดอืนทีผ่่อนช าระขึน้อยู่กบัแต่ละโปรโมชัน่ตามทีบ่รษิทัก าหนด กรุณาดูรายละเอยีดของโปรโมชัน่แตล่ะรายการ  
2. บตัรเครดิตสามารถท ารายการผ่อนช าระไดท้ัง้ช่องทางแอมเวย ์ชอ็ป และออนไลน์ โดยผอ่นช าระนานสงูสุด 10 เดอืนเท่านัน้ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขของบตัรเครดติ  
3. กรณีบตัรอ่ืนท่ีไม่ใช่บตัรเครดิต เช่น บตัรสนิเชื่อพรอ้มใช ้KTC PROUD บตัรสนิเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส ์บตัรเงนิด่วน Xpress Cash  
   กสกิรไทย และบตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถท ารายการผ่อนช าระทางออนไลน์ผ่านได้ กรุณาท ารายการผ่อนช าระทีแ่อมเวย ์ชอ็ป ทุกสาขา เท่านัน้ 
4. กรณผี่อนช าระทีแ่อมเวย ์ชอ็ป นักธุรกจิแอมเวยห์รอืสมาชกิเจา้ของค าสัง่ซื้อตอ้งเป็นเจา้ของบตัร และมาด าเนินการดว้ยตนเองเท่านัน้ 
5. กรณีผ่อนช าระแบบมดีอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ในการผ่อนช าระผ่านทางแอมเวย ์ชอ็ป และทางออนไลน์ อาจแตกต่างกนัได ้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของแตล่ะธนาคาร 
6. รายการเครดติเงนิคนื หรอืของสมนาคุณ ไม่สามารถโอน/เปลีย่น/แลก/ทอนเป็นเงนิสดได ้
7. บรษิทัและธนาคารสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงื่อนไข ระยะเวลา ของสมนาคณุ หรอืยกเลกิ รายการส่งเสรมิการขายโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
    หากมขีอ้พพิาทเกดิขึน้ ค าตดัสนิของบรษิทัหรอืธนาคารถอืเป็นทีสุ่ด 
8. สอบถามรายละเอยีดและเงื่อนไขเพิม่เตมิที ่แอมเวย์ ชอ็ป ทุกสาขา, www.amway.co.th หรอื Amway Contact Center 02-725-8000 


