
โปรโมช่ัน : เคร่ืองกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ และ แอทโมสเฟียร์ สกาย  

ตัง้แต่  12 มิ.ย. 64 – 31 ก.ค. 64    

บัตรที่ร่วมรายการ ผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดือน, 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน  

ฟรี! เครดติเงนิคืนจากบัตรที่ร่วมรายการ 

บตัรแอมเวย์เครดิต การ์ด 

บตัรเครดิตกสิกรไทย 

บตัรเงนิดว่น Xpress Cash กสกิรไทย 

ผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดือน สาํหรับบัตรแอมเวย์เครดติ การ์ด และบัตรเครดติกสิกรไทย 

ผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน หรือ 24 เดือน สาํหรับบตัรเงนิด่วน Xpress Cash กสิกรไทย   

ฟรี! เครดติเงนิคืน 400 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระตัง้แต ่20,000-39,000 บาท/เซลล์สลปิ 

ฟรี! เครดติเงนิคืน 900 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระตัง้แต ่40,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ 

(จํากดัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 1,500 บาท/บตัร/วนั  หรือจํากดัเครดิตเงินคืนสงูสดุ 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ) 

เง่ือนไข 

- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตกสกิรไทยและบตัรเงินดว่น Xpress Cash กสกิรไทย โดยไม่ต้อง

ลงทะเบยีน SMS 

- เครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วนัหลงัจบรายการสง่เสริมการขาย 

- กรณีทํารายการผอ่นชําระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ไม่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนจากบตัร

เครดิต 

- ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะสมาชกิบตัรที่ทํารายการผ่อนชําระ 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน

เท่านัน้ 

บตัรเครดิตไทยพาณิชย์ สําหรับเคร่ืองกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ ผอ่นชําระ 0% นาน 10 เดือน เม่ือมียอดผอ่นชําระตัง้แต ่20,000 บาท  

ขึน้ไป/เซลล์สลปิ 

สําหรับเคร่ืองกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย ผอ่นชําระ 0% นาน 10 เดือน เม่ือมียอดผ่อนชําระตัง้แต ่40,000 บาท 

ขึน้ไป/เซลล์สลิป 

บตัรกดเงินสด SCB Speedy Cash ผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดือน, 18 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน/เซลล์สลิป 

ฟรี! เครดติเงนิคืน 200 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระตัง้แต ่10,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ 

ฟรี! เครดติเงนิคืน 600 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระตัง้แต ่25,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ  

เง่ือนไข 

- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบตัรกดเงนิสด SCB Speedy Cash โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS 

- จํากดัรับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 5,000 บาท/ท่าน/เดือน 

- ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรภายใน 90 วนัหลงัจบโปรแกรม 

- ทํารายการเฉพาะท่ีแอมเวย์ ชอ็ป ไม่ร่วมรายการซือ้ทางออนไลน์ 

บตัรเครดิต กรุงศรี ทกุหน้าบตัร 

บตัรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ทกุหน้าบตัร 

บตัร ซิมเพิล วีซา่ คาร์ด ทกุหน้าบตัร 

บตัรเครดิต เทสโก้ โลตสั วีซา่ ทกุหน้าบตัร 

บตัรเครดิต กรุงศรี เฟิร์ส ช้อยส์ และบตัร

กรุงศรีเฟิร์ส ช้อยส์ วีซา่ 

 

 

 

พเิศษ 1 เม่ือมียอดผ่อนชาํระ 0% นาน 10 เดือน รับเครดติเงนิคืนดังนี ้

1. ฟรี! เครดิตเงินคืน 80 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระตัง้แต ่5,000 - 14,999 บาท / เซลล์สลิป 

2. ฟรี เครดิตเงินคืน 300 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระ ตัง้แต ่15,000 - 24,999 บาท / เซลล์สลปิ 

3. ฟรี เครดิตเงินคืน 500 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระ ตัง้แต ่25,000 - 34,999 บาท / เซลล์สลิป 

4. ฟรี เครดิดเงินคืน 700 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระ ตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป / เซลล์สลิป 

*SMS ลงทะเบียนเพียงครัง้เดียว ก่อนทํารายการแบง่จ่าย พมิพ์ “AM25" เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลกั 

สง่ไปที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับ SMS ยนืยนัการลงทะเบยีนเรียบร้อย (คา่บริการขึน้อยู่กบัผู้ให้บริการ

เครือข่ายโทรศพัท์) 

 

พเิศษ 2 ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดติเงนิคนืเพิ่ม 10% 

เม่ือมียอดผ่อนชําระตัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ คะแนนสะสมทกุๆ 5,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท 

ผ่านระบบ USSD (แลกคะแนนสะสมไม่เกินมลูคา่สินค้า)  

สิทธิพเิศษนี ้เฉพาะบัตรเครดติกรุงศรี บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด และบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า 

แพลทนัิม คาร์ดเท่านัน้ 



 ลงทะเบยีนแลกคะแนนรับเครดิตเงนิคืน ผ่านโทรศพัท์มือถือหลงัทํารายการผ่อน ภายในระยะเวลาโปรโมชัน่เท่านัน้ 

สาํหรับบตัรเครดติกรุงศรี 

เพียงกด *465*10994*ตามด้วยหมายเลขบตัร 4 หลกัสดุท้าย#โทรออก 

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด และบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทนัิม คาร์ด 

เพียงกด *465*60693*ตามด้วยหมายเลขบตัร 4 หลกัสดุท้าย#โทรออก 

เง่ือนไข  

- รายการสง่เสริมการขายนีไ้ม่ร่วมโปรโมชัน่ หรือ รายการสง่เสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกนั และไม่ร่วม   

  การซือ้ผ่านชอ่งทางออนไลน์ทกุกรณี 

- ยอดการผอ่นชําระแตล่ะรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะคํานวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบง่    

  จ่ายตัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป /เซลล์สลิป 

- พเิศษ 1 รับเครดิตเงินคืนสงูสดุไม่เกิน 700 บาท/เซลล์สลปิ และไม่เกิน 7,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชีบตัรหลกั  

   ตลอดรายการ 

- สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบตัร ทีล่งทะเบียน SMS อย่างถกูต้องเพ่ือรับสิทธ์ิและได้รับข้อความตอบกลบัยืนยนัการ 

   ลงทะเบียนก่อนทํารายการเท่านัน้ 

- เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบญัชีภายใน 60 วนั หลงัจบรายการ (กรณีบตัรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบญัชีบตัรหลกั 

   เท่านัน้) 

- พเิศษ 2 ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เม่ือมียอดผอ่นชําระ 5,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ และแลกได้ 

   ไม่เกินยอดผ่อนชําระ/เซลล์สลิป 

- สงวนสิทธ์ิการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบตัรเครดิตกรุงศรี บตัรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซา่ และบตัร 

  กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซา่ แพลทินมั (บตัรหลกั) ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตอ่การแลกเท่านัน้  

- เครดิตเงินคืน 10% คํานวณจากยอดคะแนนสะสมท่ีแลก ผู้ ถือบตัรสามารถใช้คะแนนสะสมทกุ 5,000 คะแนนแลก  

  รับเครดิตเงินคืน 500 บาท โดยแลกคะแนนสะสมภายในระยะเวลาโปรโมชัน่เท่านัน้ 

- สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกบตัร ทีล่งทะเบียนแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนผ่านโทรศพัท์มือถือหลงัทํารายการผ่อน 

  เท่านัน้  

- จํากดัการแลกคะแนนสะสมสงูสดุ 50,000 คะแนน (5,000 บาท) / หมายเลขบญัชีบตัรหลกัตลอดรายการ 

- บริษัทฯ จะทําการหกัคะแนนหลงัการกดรหสั USSD เพ่ือเครติดเงินคืนภายในรอบบลิถดัไปนบัจากวนัที่ทํารายการ 

- คะแนนสะสมจะถกูหกัออกจากบญัชีบตัรเครดิตตามจํานวนท่ีแลก ณ วนัท่ีทํารายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ 

  ทกุกรณี 

- หมายเลขโทรศพัท์ท่ีใช้ในการแลกคะแนนต้องตรงกบัหมายเลขโทรศพัท์ท่ีอยู่ในระบบเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยน   

  แปลงกรุณาติดตอ่ศนูย์บริการบตัร 

- รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสยัวา่ไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดตอ่  

  ศนูย์บริการบตัรเครดิตภายใน 90 วนัหลงัจบรายการ 

- รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน / เปลี่ยน /แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 

- ขอสงวนสิทธ์ิในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบตัรที่ยงัคงสภาพสมาชิกและมีประวติัการชาระดีจนถึงวนัที่มี    

  การเครดิตเงินคืนในบญัชีของท่าน 

- ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชกิบตัรในกรณีท่ีตรวจพบภายหลงวา่มีการยกเลิกการทํารายการ

ของรายการสง่เสริมการขายนี ้

- สมาชิกบตัรควรเก็บหลกัฐานและเซลล์สลปิไว้ตรวจสอบ กรณีจําเป็น   

บตัรเครดิต KTC 

บตัรสินเช่ือพร้อมใช้ KTC PROUD 

 

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน  

 

สาํหรับเคร่ืองกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ 

รับฟรี! เครดิตเงินคืน 300 บาท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต ่20,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลปิ  

พเิศษ รับเครดิตเงินคืน 650 บาท เม่ือแบง่ชําระ ทกุ ๆ  2 เคร่ือง มลูคา่เคร่ืองละ 20,000 บาทขึน้ไป  



 

*SMS ลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ 1 ครัง้ ภายในวนัที่ทํารายการ พมิพ์ “MN” เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลกั 

สง่ไปท่ีหมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบตัรต้องได้รับข้อความตอบกลบัยืนยนัวา่ได้เข้าร่วมรายการสง่เสริมการ

ขายนีแ้ล้วเท่านัน้ 

 

สาํหรับเคร่ืองกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ สกาย 

รับฟรี! เครดิตเงินคืน 650 บาท เม่ือมียอดแบง่จ่ายตัง้แต ่40,000 บาทขึน้ไป/เซลล์สลิป  

พเิศษ รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท เม่ือแบง่ชําระ ทกุ ๆ 2 เคร่ือง มลูคา่เคร่ืองละ 40,000 บาทขึน้ไป  

*SMS ลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ 1 ครัง้ ตอ่วนัที่ทํารายการ พมิพ์ “AY1” เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลกั สง่ไปที่

หมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบตัรต้องได้รับข้อความตอบกลบัยืนยนัวา่ได้เข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายนี ้

แล้วเท่านัน้ 

เง่ือนไข 

- ยอดใช้จา่ยที่ได้รับเครดิตเงินคืนจะไม่ได้รับคะแนน KTC FOREVER 

- รับเครดิตเงินคืน สงูสดุ 12,000 บาท / บญัชีตลอดรายการ 

- การแบง่ชําระทกุๆ 2 เคร่ือง ต้องซือ้ภายในวนัเดียวกนัและหมายเลขบตัรเดียวกนั 

- สําหรับบตัรเครดิต สามารถร่วมรายการแบง่จ่าย รับเครดิตเงินคืน ได้ทัง้ช่องทางออนไลน์ และท่ีแอมเวย์ทกุสาขา 

 

ต่อที่ 2 รับเพิ่ม (เฉพาะบัตรเครดติ KTC) 

เม่ือผอ่นชําระตามเง่ือนไข และใช้คะแนน KTC FOREVER ทกุ ๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 11% จาก

คะแนนที่ใช้แลก โดยจํานวนคะแนนสงูสดุที่ใช้ต้องไม่เกินยอด ใช้จ่ายตอ่เซลล์สลิป 

*SMS ลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธ์ิ 1 ครัง้ ภายในวนัท่ีทํารายการพมิพ์ “AMM" เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลกั 

ตามด้วย # และคะแนนที่ต้องการแลก สง่มาที่ 061-384-5000 และสมาชิกบตัรต้องได้รับข้อความตอบกลบัยืนยนัวา่ได้

เข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายนีแ้ล้วเท่านัน้ 

บตัรเครดิตธนาคารซตีิแ้บงค์ สําหรับเคร่ืองกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ ผอ่นชําระ 0% นาน 10 เดือน เม่ือมียอดผอ่นชําระตัง้แต ่20,000 บาทขึน้

ไป/เซลล์สลปิ 

สําหรับเคร่ืองกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย ผอ่นชําระ 0% นาน 10 เดือน เม่ือมียอดผ่อนชําระตัง้แต ่40,000 บาท

ขึน้ไป/เซลล์สลิป 

 หมายเหตุ    

1. กรณีการผ่อนชาํระทางออนไลน์มีเง่ือนไขจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าดังนี ้ :  

 - ผอ่นชําระ 0% นาน 4 เดือน มลูคา่สินค้า  3,000 บาทขึน้ไป 

 - ผอ่นชําระ 0%  นาน 6 เดือน มลูคา่สินค้า   4,000 บาทขึน้ไป   

 - ผอ่นชําระ 0% นาน 10 เดือนมลูคา่สินค้า  5,000 บาทขึน้ไป 

2. กรณีสัง่ซือ้ที่แอมเวย์ ช็อป นกัธรุกิจแอมเวย์และสมาชิกเจ้าของบตัรเครดิตต้องมาดําเนินการด้วยตนเอง 

3. บตัรสินเช่ือพร้อมใช้ KTC PROUD บตัรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บตัรเงินดว่น Xpress Cash กสกิรไทย และบตัรกดเงินสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถทํา

รายการผ่อนชําระทางออนไลน์ผา่น www.amway.co.th ได้ กรุณาทํารายการผ่อนชําระท่ีแอมเวย์ ชอ็ป ทกุสาขา 

4. บริษัทและธนาคารสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด เง่ือนไข ระยะเวลา ของสมนาคณุ หรือยกเลิก รายการสง่เสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

หากมีข้อพิพาทเกิดขึน้ คําตดัสินของบริษัทหรือธนาคารถือเป็นทีส่ดุ 

5. อตัราดอกเบีย้ในการผอ่นชําระผ่านทางแอมเวย์ ช็อป และทางออนไลน์ อาจแตกตา่งกนัได้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของแตล่ะธนาคาร 

6. รายการเครดิตเงินคืน 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะรายการ 

7. รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 


