บัตรที่ร่วมรายการ
บัตรแอมเวย์เครดิต การ์ด
บัตรเครดิตกสิกรไทย
บัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย

บัตรเครดิตธนาคารซิต้แี บงค์
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์
บัตรกดเงินสด SCB Speedy Cash
บัตรเครดิตกรุงศรี ทุกหน้าบัตร
บัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ทุกหน้าบัตร
บัตรซิมเพิล วีซ่า คาร์ด ทุกหน้าบัตร
บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซา่ ทุกหน้าบัตร
บัตรกรุงศรี เฟิ รส์ ช้อยส์ วีซ่า
บัตรกรุงศรี เฟิ รส์ ช้อยส์

บัตรเครดิต KTC
บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD

โปรโมชัน่ นิ วทริ ไลท์ บอดี้คีย์
ระยะเวลาโปรโมชัน่ 2 ต.ค. 64 – 30 พ.ย. 64
ผ่อนชาระ 0% นาน 6 เดือน
ฟรี! เครดิ ตเงิ นคืนจากบัตรที่รว่ มรายการ
ผ่อนชาระ 0% นาน 6 เดือน
ฟรี! เครดิ ตเงิ นคืน 150 บาท เมื่อมียอดผ่อนชาระตัง้ แต่ 15,000 บาทขึน้ ไป/เซลล์สลิป
เงื่อนไข
- สิทธิพเิ ศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KBank และบัตรเงินด่วน Xpress Cash โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียน SMS
- จากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/ท่าน/วัน จากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
- เครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย
- ธนาคารขอสงวนสิทธิเฉพาะสมาชิ
์
กบัตรทีท่ ารายการผ่อนชาระ 0% นาน 4 เดือน ณ ร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ
- กรณีทารายการผ่อนชาระทางออนไลน์ผา่ น www.amway.co.th ไม่ร่วมรายการรับของสมนาคุณหรือเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิต
ผ่อนชาระ 0% นาน 6 เดือน
ผ่อนชาระ 0% นาน 6 เดือน
เมื่อมียอดผ่อนชาระ 0% นาน 6 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดผ่อนชาระตามทีก่ าหนดดังนี้
1. ฟรี! เครดิตเงินคืน 80 บาท เมื่อมียอดผ่อนชาระตัง้ แต่ 4,000 - 14,999 บาท/เซลล์สลิป
2. ฟรี! เครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดผ่อนชาระ ตัง้ แต่ 15,000 - 24,999 บาท/เซลล์สลิป
3. ฟรี! เครดิตเงินคืน 550 บาท เมื่อมียอดผ่อนชาระ ตัง้ แต่ 25,000 - 34,999 บาท/เซลล์สลิป
4. ฟรี! เครดิตเงินคืน 800 บาท เมื่อมียอดผ่อนชาระ ตัง้ แต่ 35,000 บาทขึน้ ไป/เซลล์สลิป
*SMS ลงทะเบียนเพียงครัง้ เดียว ก่อนทารายการผ่อนชาระพิมพ์ “AM26" เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปทีห่ มายเลข
061-404-5555 และได้รบั SMS ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย (ค่าบริการขึน้ อยู่กบั ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
เงื่อนไข
- ยอดการผ่อนชาระแต่ละรายการไม่สามารถนามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตัง้ แต่
4,000 บาทขึน้ ไป /เซลล์สลิป
- รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 800 บาท/เซลล์สลิป และไม่เกิน 8,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบตั รหลัก ตลอดรายการ
- สิทธิพเิ ศษสาหรับสมาชิกบัตรทีล่ งทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิและได้
์
รบั ข้อความตอบกลับ ยืนยันการลงทะเบียนก่อนทา
รายการเท่านัน้
- เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วัน หลังจบรายการ (กรณีบตั รเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบตั รหลักเท่านัน้ )
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชัน่ หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกัน และไม่รว่ มการซื้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ทุกกรณี
- รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่านในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รบั เครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตร
เครดิตภายใน 90 วันหลังจบรายการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเครดิ
์
ตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรทีย่ งั คงสภาพสมาชิกและมีประวัตกิ ารชระดีจนถึงวันทีม่ กี ารเครดิตเงิน
คืนในบัญชีของท่าน
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีทต่ี รวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทารายการของ
รายการส่งเสริมการขายนี้
- สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจาเป็ น
ผ่อนชาระ 0% นาน 6 เดือน/เซลล์สลิ ป พร้อมรับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดผ่อนชาระตามทีก่ าหนด
ต่อที่ 1 รับเครดิ ตเงิ นคืนดังนี้
1. ฟรี! เครดิ ตเงิ นคืน 200 บาท เมื่อมียอดผ่อนชาระตัง้ แต่ 15,000 - 29,999/เซลล์สลิป
2. ฟรี! เครดิ ตเงิ นคืน 440 บาท เมื่อมียอดผ่อนชาระ ตัง้ แต่ 30,000 บาทขึน้ ไป/เซลล์สลิป
*SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ์ 1 ครัง้ ต่อวันทีท่ ารายการ พิมพ์ “AN1” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาทีห่ มายเลข
061-384-5000 และสมาชิกบัตรต้องได้รบั ข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วเท่านัน้
เงื่อนไข
- ยอดใช้จ่ายทีไ่ ด้รบั เครดิตเงินคืนจะไม่ได้รบั คะแนน KTC FOREVER
- รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 12,000 บาท / บัญชีตลอดรายการ
- ต้องซื้อภายในวันเดียวกันและหมายเลขบัตรเดียวกัน
- สาหรับบัตรเครดิตสามารถร่วมรายการผ่อนชาระและรับเครดิตเงินคืน ได้ทงั ้ ช่องทางออนไลน์และทีแ่ อมเวย์ ช็อป
ทุกสาขา
ต่อที่ 2 รับเพิ่ ม (เฉพาะบัตรเครดิ ต KTC)
เมื่อผ่อนชาระตามเงื่อนไข และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก ๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 11% จากคะแนนทีใ่ ช้แลก โดย
จานวนคะแนนสูงสุดทีใ่ ช้ตอ้ งไม่เกินยอด ใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ์ 1 ครัง้ /เซลลสลิป ภายในวันทีท่ ารายการ พิมพ์ “AMM" เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วย
# และคะแนนทีต่ อ้ งการแลก ส่งมาที่ 061-384-5000 และสมาชิกบัตรต้องได้รบั ข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการ
ขายนี้แล้วเท่านัน้

บัตรเครดิตทีทบี ี
บัตรเครดิตทีเอ็มบี
บัตรเครดิตธนชาต
บัตรกดเงินสด ttb flash
บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH PLUS

ผ่อนชาระ 0% นาน 6 เดือน

หมายเหตุและเงื่อนไขการผ่อน
1. จำนวนเดือนทีผ่ ่อนชำระขึน้ อยู่กบั แต่ละโปรโมชันตำมที
่
บ่ ริษทั กำหนด กรุณำดูรำยละเอียดของโปรโมชันแต่
่ ละรำยกำร
2. บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD บัตรกดเงินสด ttb flash บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชำต FLASH Plus บัตรกรุงศรีเฟิ รส์ ช้อยส์ บัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย
และบัตรกดเงินสด SCB Speedy Cash ไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่อนชำระทำงออนไลน์ผ่ำนได้ กรุณำทำรำยกำรผ่อนชำระทีแ่ อมเวย์ ช็อป ทุกสำขำ
3. กรณีสงซื
ั ่ ้อทีแ่ อมเวย์ ช็อป นักธุรกิจแอมเวย์และสมำชิกเจ้ำของบัตรต้องมำดำเนินกำรด้วยตนเอง
4. กรณีผ่อนชำระแบบมีดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ ในกำรผ่อนชำระผ่ำนทำงแอมเวย์ ช็อป และทำงออนไลน์ อำจแตกต่ำงกันได้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละธนำคำร
5. รำยกำรเครดิตเงินคืน หรือของสมนำคุณ ไม่สำมำรถโอน/เปลีย่ น/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้
6. บริษทั และธนำคำรสงวนสิทธิในกำรเปลี
์
ย่ นแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลำ ของสมนำคุณ หรือยกเลิก รำยกำรส่งเสริมกำรขำยโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หำกมีขอ้ พิพำทเกิดขึน้ คำตัดสินของบริษทั หรือธนำคำรถือเป็ นทีส่ ุด

