
ต้นฉบบั 
สัญญาขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขาย อปุกรณ์เสริมบอดีค้ย์ีพร้อมชุดเร่ิมต้นควบคุมน า้หนักบอดีค้ย์ี 

                                                                                                       วนัท่ี................................................................... 

        ตามท่ี บริษทั แอมเวย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผูน้  าเขา้มาเพ่ือจ าหน่ายในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้สายรัดขอ้มือเพ่ือสุขภาพอินบอด้ี และอิน
บอด้ีวอทช ์ไดจ้ดัโครงการส่งเสริมการขายสินคา้ดงักล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูบ้ริโภคท่ีนอกจากจะไดรั้บประโยชน์จากคุณภาพของสินคา้
และบริการแลว้ ยงัเป็นการช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายแก่ สมาชิก/ผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง โดยการรับซ้ือคืนสายรัดฯอินบอด้ีรุ่นเก่า นั้น 
 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว) ................................................................................................................................... (เจา้ของสายรัดฯอินบอด้ีรุ่นเก่า)                                                                                                                         
                                เป็น นธอ./สมาชิก หมายเลข................................................................. 
                                ไม่เป็น นธอ./สมาชิก  และประสงคใ์หบ้ริษทัฯออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ในนาม นธอ./สมาชิก  
                                 (นาย, นาง, นางสาว)............................................................................... หมายเลข นธอ./สมาชิก..............................................  
กรณีมอบอ านาจ :  
นธอ./สมาชิก  (นาย,นาง,นางสาว) ........................................................................(ผูรั้บมอบอ านาจ) หมายเลข นธอ./สมาชิก................................... 

ท่ีอยูเ่จา้ของสายรัดฯอินบอด้ีท่ีสามารถติดต่อได ้เลขท่ี.........................หมู่ท่ี..................ถนน......................................................................................
ต าบล/แขวง.......................................... อ  าเภอ/เขต............................................ จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์...................................
โทรศพัท ์(บา้น) .............................................โทรศพัท ์(มือถือ)............................................ มีความประสงค ์ขายคืนสายรัดฯอินบอด้ีรุ่นเก่า ดงัน้ี  
                                สายรัดขอ้มือเพ่ือสุขภาพอินบอด้ี   (ท่ีมีตวัเรือนพร้อมสายรัด) 
เพ่ือแลกซ้ืออุปกรณ์เสริมบอด้ีคียพ์ร้อมชุดเร่ิมตน้ควบคุมน ้าหนกับอด้ีคีย ์  โดยขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัตามเง่ือนไข ดงัน้ีคือ 
ขอ้ 1) ขา้พเจา้ขอขายคืนสายรัดฯอินบอด้ีรุ่นเก่าในราคาเคร่ืองละ 1,000 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) ใหแ้ก่ทางบริษทั เพ่ือประสงคแ์ลกซ้ือ

อุปกรณ์เสริมบอด้ีคียพ์ร้อมชุดเร่ิมตน้ควบคุมน ้าหนกับอด้ีคีย ์ตามโครงการน้ีเท่านั้น โดยค านวณราคาดงัน้ี  

รายการ 
ราคาส าหรับ นธอ.และ

สมาชิก  (เอพ)ี 
ราคาปลกีส าหรับลูกค้า  

(ซีพ)ี 
ราคาอุปกรณ์เสริมบอด้ีคียใ์นชุดเร่ิมตน้ควบคุมน ้าหนกับอด้ีคีย ์ 5,000 บาท 7,000 บาท 
หกัขายคืนสายรัดฯอินบอด้ีรุ่นเก่าขา้งตน้ (1,000) บาท (1,000) บาท 
จ านวนเงินค่าสินคา้ใหม่ ท่ีจ่ายจริง 4,000  บาท 6,000 บาท 

 

ขอ้ 2)    อุปกรณ์เสริมบอด้ีคียท่ี์แลกซ้ือตามเง่ือนไขน้ีมี PV (พีว)ี 208 และ BV (บีว)ี 625  
ขอ้ 3) บริษทัฯไม่มีนโยบายจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมบอด้ีคียแ์ยกจากชุดเร่ิมตน้ควบคุมน ้าหนกับอด้ีคีย ์ส่วนลดท่ีไดต้ามโครงการน้ีใชห้กัจากราคา

ของอุปกรณ์เสริมบอด้ีคียเ์ม่ือซ้ือชุดเร่ิมตน้ควบคุมน ้าหนกับอด้ีคียเ์ท่านั้น 
ขอ้ 4) กรณีขา้พเจา้ใชสิ้ทธิพิเศษแลกซ้ืออุปกรณ์เสริมบอด้ีคียพ์ร้อมชุดเร่ิมตน้ควบคุมน ้าหนกับอด้ีคีย ์ไปแลว้ประสงคท่ี์จะบอกเลิกสัญญา 

หรือคืนสินคา้ภายในก าหนดระยะเวลารับประกนัความพอใจของบริษทั ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทัฯคืนเงินค่าสินคา้อุปกรณ์เสริมบอด้ีคีย์
พร้อมชุดเร่ิมตน้ควบคุมน ้าหนกับอด้ีคีย ์ให้ตามระเบียบ เท่ากบัราคาสุทธิท่ีขา้พเจา้ไดจ่้ายแก่บริษทัฯไปจริงเท่านั้น โดยไม่น ามลูค่าของ
สินคา้รุ่นเก่าท่ีขา้พเจา้น ามาแลกซ้ือค านวณกลบัเขา้ไปเป็นมลูค่าเงินท่ีจะตอ้งคืนแต่อยา่งใด (1,000 บาท) อกีท้ังข้าพเจ้า ผู้ซ่ึงแสดงความ
จ านงบอกเลิกสัญญา และคืนสินค้า ยอมรับว่าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯคืน หรือซ้ือคืน สายรัดฯอนิบอดีรุ่้นเก่าของตนเองท่ีข้าพเจ้า
น ามาแลกซ้ืออกีด้วย 

 

             ขา้พเจา้ทราบและยนิยอมผกูพนัตามเง่ือนไขโครงการส่งเสริมการขายขา้งตน้ทุกประการ  ขอใหบ้ริษทัฯ พิจารณาค าขอของขา้พเจา้ดว้ย 

ลงช่ือ............................................................. (ผูย้ืน่ค  าขอ)            ลงช่ือ..............................................................นธอ./สมาชิก/ผูรั้บมอบอ านาจ 

     ( ......................................................................)                               ( ......................................................................) 

(ส าหรับบริษทั/ผูรั้บค าขอ) 

รับเร่ืองโดย         :  …………………………………..……………..    
P/L. No.         :  ………………………………………….……… 
Ref. No. / เลขท่ี         :  …………………………………..……………...   
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ราคาอุปกรณ์เสริมบอด้ีคียใ์นชุดเร่ิมตน้ควบคุมน ้าหนกับอด้ีคีย ์ 5,000 บาท 7,000 บาท 
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หรือคืนสินคา้ภายในก าหนดระยะเวลารับประกนัความพอใจของบริษทั ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทัฯคืนเงินค่าสินคา้อุปกรณ์เสริมบอด้ีคีย์
พร้อมชุดเร่ิมตน้ควบคุมน ้าหนกับอด้ีคีย ์ให้ตามระเบียบ เท่ากบัราคาสุทธิท่ีขา้พเจา้ไดจ่้ายแก่บริษทัฯไปจริงเท่านั้น โดยไม่น ามลูค่าของ
สินคา้รุ่นเก่าท่ีขา้พเจา้น ามาแลกซ้ือค านวณกลบัเขา้ไปเป็นมลูค่าเงินท่ีจะตอ้งคืนแต่อยา่งใด (1,000 บาท) อกีท้ังข้าพเจ้า ผู้ซ่ึงแสดงความ
จ านงบอกเลิกสัญญา และคืนสินค้า ยอมรับว่าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯคืน หรือซ้ือคืน สายรัดฯอนิบอดีรุ่้นเก่าของตนเองท่ีข้าพเจ้า
น ามาแลกซ้ืออกีด้วย 
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ลงช่ือ............................................................. (ผูย้ืน่ค  าขอ)            ลงช่ือ..............................................................นธอ./สมาชิก/ผูรั้บมอบอ านาจ 

     ( ......................................................................)                               ( ......................................................................) 

(ส าหรับบริษทั/ผูรั้บค าขอ) 

รับเร่ืองโดย         :  …………………………………..……………..    
P/L. No.         :  ………………………………………….……… 
Ref. No. / เลขท่ี         :  …………………………………..……………...   


