
บตัรเครดติที่ร่วมรายการ 

โปรโมช่ัน! แอทโมสเฟียร์ สกาย

บตัรเครดิตท่ีร่วมรายการผอ่น 0% 10 เดือน

บตัรเครดติที่ร่วมรายการ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดอืน พร้อมรับฟรีของสมนาคุณจากบตัรเครดติ

บัตรแอมเวย์เครดิต การ์ด

บัตรเครดิตกสิกรไทย

รับฟรี! เครดิตเงนิคืน 120 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระ 10,000 บาทตอ่เซลล์สลิป 

รับฟรี! เครดิตเงนิคืน 350 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระ 25,000 บาทตอ่เซลล์สลิป

- เครดิตเงินคืนจะดําเนินการเข้าบญัชีบตัรเครดติภายใน 60 วนั หลงัจากจบรายการโปรโมชัน่

- กรณีทํารายการผ่อนชําระทางออนไลน์ผ่าน www.amwayshopping.com ไมร่วมรายการรับของสมนาคณุหรือเครดิตเงินคืนจากบตัรเครดิต

- ชําระผ่านบตัรเครดิตธนาคารกสกิรไทยทกุประเภทบตัร รับเครดิตเงินคืนสงูสดุ 1,600 บาท/ทา่น/วนั สงูสดุ 8,000 บาท/ทา่น ตลอดรายการ

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ รับฟรี! เครดิตเงนิคืน 800 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระ 25,000 บาทตอ่เซลล์สลิป  (สงูสดุ 4,000 บาท/ทา่น/ตอ่เดือน)

*SMS ลงทะเบียน พิมพ์ AMW วรรค ตามด้วยหมายเลขบตัรเครดิต 12 หลกัตวัสดุท้าย สง่มาที่ 4545454

- ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดิตใบที่ใช้จา่ย สําหรับลกูค้าที่มียอดแบง่ชําระภายใน 90 วนัหลงัจบโปรแกรม

- กรณีผ่อนชําระทางออนไลน์ www.amwayshopping.com ไมร่่วมรายการเครดิตเงินคืน 

บัตรเครดติธนาคารซิตีแ้บงค์ ✓

บัตรเครดติกรุงศรี

บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

บัตรเครดติ เอไอเอ วีซ่า

บัตรเครดติ โฮมโปร วีซ่า

บัตรเครดติ เทสโก้ โลตัส วีซ่า

เซ็นทรัล เครดติคาร์ด

ซิมเพลิ วีซ่า คาร์ด

รับฟรี! เครดติเงนิคืน 1,000 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป  

*SMS ลงทะเบียนเพียงครัง้เดียว ก่อนทํารายการแบ่งจ่าย พิมพ์ AM19 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลกั สง่ไปท่ีหมายเลข 061-404-5555 และได้รับ SMS ยืนยนัการ

ลงทะเบียนเรียบร้อย (คา่บริการขึน้อยู่กบัผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์)

- ยอดการแบ่งจ่ายแตล่ะรายการไม่สามารถนํามาสะสมหรือรวมกนัได้ โดยจะคํานวณเครดติเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไป ตอ่เซลล์สลปิ

- รับเครดติเงินคืนสงูสดุไม่เกิน 1,000 บาท ตอ่เซลล์สลปิ และไม่เกิน 20,000 บาท ตอ่หมายเลขบญัชีบตัรหลกั ตลอดรายการ

- รับเครดติเงินคืนทนัที โดยยอดรายการเครดติเงินคืนจะแสดงในรอบบญัชีถดัไปนบัจากวนัท่ีทํารายการ

- กรณีทํารายการผ่อนชําระทางออนไลน์ผ่าน www.amwayshopping.com ไม่รวมรายการรับของสมนาคณุหรือเครดติเงินคืนจากบตัรเครดติ
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บตัรเครดิตท่ีร่วมรายการผอ่น 0% 10 เดือน

บตัรเครดติที่ร่วมรายการ แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดอืน พร้อมรับฟรีของสมนาคุณจากบตัรเครดติ

บัตรเครดติ KTC

บัตรสินเช่ือพร้อมใช้ KTC Proud

รับฟรี! เครดติเงนิคืน 700 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไปตอ่เซลล์สลปิ

*ลงทะเบียนเพ่ือรับสทิธิ 1 SMS ตอ่ 1 เซลส์สลปิ /สนิค้า 1 ชิน้ ก่อนซือ้สนิค้า พิมพ์ AW2 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบตัร 16 หลกั สง่มาท่ี 061-384-5000 และสมาชิกบตัรต้อง

ได้รับข้อความตอบกลบัยืนยนัว่าได้เข้าร่วมรายการสง่เสริมการขายนีแ้ล้วเทา่นัน้

บัตรเครดติธนชาต

บัตรสินเช่ือส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus

รับฟรี! เครดติเงนิคืน 400 บาท เม่ือมียอดผ่อนชําระตัง้แต ่35,000 บาทขึน้ไปตอ่เซลล์สลปิ (สงูสดุ 4,000 บาท/ บญัชีบตัร ตลอดรายการ)

*ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมรายการพิมพ์ ASK ตามด้วยหมายเลขบตัรธนชาต 16 หลกั สง่มาท่ี 4712066

- สทิธิพเิศษสําหรับสมาชิกบตัรเครดติธนชาต บตัรเครดตินครหลวงไทย และบตัรสนิเช่ือบคุคล FLASH Plus ท่ีชําระผ่านบตัรฯเทา่นัน้    บตัรเดบิตและบตัรองค์กร (Corporate 

Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนีไ้ด้

- ธนาคารฯ จะทําการเครดติเงินคืนเข้าบญัชีบตัรเครดติบตัรหลกั ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุรายการสง่เสริมการขาย 

หมายเหตุสําหรับทุกบัตรเครดติ   

1.กรณีผ่อนชําระทางออนไลน์ผ่าน www.amwayshopping.com นธอ.และสมาชิกต้องลงทะเบียนบตัรเครดติตามเง่ือนไขของบริษัทก่อนเทา่นัน้ (ลงทะเบียนครัง้แรกครัง้เดียว) สําหรับผู้ ไมเ่คยลงทะเบียน สามารถดําเนินการได้ท่ี 

www.amwayshopping.com เพ่ือความสะดวกในการทํารายการผ่อนชําระทางออนไลน์ครัง้ถดัไป

2. กรณีสัง่ซือ้ท่ีแอมเวย์ ช็อป นธอ.และสมาชิกเจ้าของบตัรเครดติต้องมาดําเนินการด้วยตนเอง

3. บตัรสนิเช่ือพร้อมใช้  KTC Proud บตัรสนิเช่ือสว่นบคุคลธนชาต FLASH Plus และบตัรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ไม่สามารถทํารายการผ่อนชําระทางออนไลน์ได้

4. จํานวนเงินขัน้ต่ําในการผ่อนชําระ ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของแตล่ะธนาคาร

5. บริษัทและธนาคารสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อกําหนด เง่ือนไข ระยะเวลา ของสมนาคณุ หรือยกเลกิรายการสง่เสริมการขายโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึน้ คําตดัสนิของบริษัทหรือธนาคารถือเป็นท่ีสดุ

6. รับของสมนาคณุ 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะรายการ

7. ของสมนาคณุมีจํานวนจํากดั รายการเครดติเงินคืนและของสมนาคณุ ไม่สามารถโอน / เปล่ียน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้

บตัรเครดติที่ร่วมรายการ 

โปรโมช่ัน! แอทโมสเฟียร์ สกาย
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