
เงือ่นไขแคมเปญประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2561 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดำวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 8,500 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 30,000 บำท  

 ดอกเบีย้ 4.90% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.75% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 รับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 30,000 บำท (เฉพำะงวดที ่1-12 กรณีผอ่นช ำระแบบปลำยงวด กรณียกเลกิ

สญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำร

ชว่ยผอ่นทันท)ี ทัง้นี ้คำ่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทำ้ย เป็นไปตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้ โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก ำหนด 

อัตรำคำ่งวดตอ่เดอืน 8,500 บำท เป็นกำรค ำนวณจำกฮอนดำ้ รุ่น บรโิอ ้(ทกุเกรด) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดำวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทำ้ย คอื เงนิคำ่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนำ้ซึง่มกี ำหนดช ำระพรอ้มกับคำ่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 18,730.35-22,081.59 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.19% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 30,000 บำท 

 ดอกเบีย้ 2.19% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.04% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น บรโิอ ้ลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 2,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมูลคำ่ 30,000 บำท 

ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี 

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.14% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 30,000 บำท 

 ดอกเบีย้ 2.14% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 1.99% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน 

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น บรโิอ ้ลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 2,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมูลคำ่ 30,000 บำท 

ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอืไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดำ้ รุ่น บรโิอ ้ภำยในวันที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 และเกดิสัญญำเชำ่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ตัง้แต่

วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 พรอ้มรับรถยนตภ์ำยในวันที ่31 มกรำคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชร้ว่มกับเงือ่นไขสนิเชือ่

ส ำหรับธรุกจิรถเชำ่ รถทดลองขับ รถส ำหรับผูบ้รหิำร กำรขำยกลุม่ (Fleet) และกำรใหส้ว่นลดพเิศษส ำหรับลกูคำ้ PDC’s ได ้(PDC’s หมำยถงึ กำรสัง่จำ่ยเชค็แบบลง

วนัทีล่ว่งหนำ้ครบตำมจ ำนวนคำ่งวดหรอืตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืรำยละเอยีดตำ่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2561 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดำวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 8,500 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 30,000 บำท  

 ดอกเบีย้ 4.90% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.75% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 รับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 30,000 บำท (เฉพำะงวดที ่1-12 กรณีผอ่นช ำระแบบปลำยงวด กรณียกเลกิ

สญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำร

ชว่ยผอ่นทันท)ี ทัง้นี ้คำ่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทำ้ย เป็นไปตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้ โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก ำหนด 

อัตรำคำ่งวดตอ่เดอืน 8,500 บำท เป็นกำรค ำนวณจำกฮอนดำ้ รุ่น บรโิอ ้อเมซ (ทกุเกรด) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดำวน์ 0% 

 เงนิกอ้นสดุทำ้ย คอื เงนิคำ่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนำ้ซึง่มกี ำหนดช ำระพรอ้มกับคำ่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 18,730.35-22,081.59 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.19% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 30,000 บำท 

 ดอกเบีย้ 2.19% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.04% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น บรโิอ ้อเมซ ลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 2,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 30,000 

บำท ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอน

สทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอืไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี 

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.14% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 2,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 30,000 บำท 

 ดอกเบีย้ 2.14% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 1.99% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน 

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น บรโิอ ้อเมซ ลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 2,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 30,000 

บำท ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอน

สทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดำ้ รุ่น บรโิอ ้อเมซ ภำยในวนัที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 และเกดิสญัญำเชำ่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 พรอ้มรับรถยนตภ์ำยในวันที ่31 มกรำคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชร้่วมกับเงือ่นไข

สนิเชือ่ส ำหรับธรุกจิรถเชำ่ รถทดลองขับ รถส ำหรับผูบ้รหิำร กำรขำยกลุม่ (Fleet) และกำรใหส้ว่นลดพเิศษส ำหรับลกูคำ้ PDC’s ได ้(PDC’s หมำยถงึ กำรสัง่จำ่ยเชค็

แบบลงวนัทีล่ว่งหนำ้ครบตำมจ ำนวนคำ่งวดหรอืตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืรำยละเอยีดตำ่งๆ โดยมติอ้งแจง้

ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2561 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดำวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 9,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 4.90% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.75% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 คำ่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทำ้ย เป็นไปตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้ โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก ำหนด อัตรำคำ่งวดตอ่เดอืน 

9,000 บำท เป็นกำรค ำนวณจำกฮอนดำ้ รุ่น ซติี ้(ทกุเกรด) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดำวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทำ้ย คอื เงนิคำ่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนำ้ซึง่มกี ำหนดช ำระพรอ้มกับคำ่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 19,688.00-24,635.68 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.99% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 บำท 

 ดอกเบีย้ 1.99% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 1.84% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น ซติี ้ลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 1,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูค่ำ 18,000 บำท 

ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.35% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,000 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 12,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.35% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.20% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น ซติี ้ลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 1,000 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูค่ำ 12,000 บำท 

ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 19,688.00-24,635.68 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่4 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.94% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 บำท 

 ดอกเบีย้ 1.94% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 1.79% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน 

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น ซติี ้ลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 1,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูค่ำ 18,000 บำท 

ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดำ้ รุ่น ซติี ้ภำยในวันที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 และเกดิสญัญำเชำ่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ตัง้แต่

วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 พรอ้มรับรถยนตภ์ำยในวันที ่31 มกรำคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชร้ว่มกับเงือ่นไขสนิเชือ่

ส ำหรับธรุกจิรถเชำ่ รถทดลองขับ รถส ำหรับผูบ้รหิำร กำรขำยกลุม่ (Fleet) และกำรใหส้ว่นลดพเิศษส ำหรับลกูคำ้ PDC’s ได ้(PDC’s หมำยถงึ กำรสัง่จำ่ยเชค็แบบลง

วนัทีล่ว่งหนำ้ครบตำมจ ำนวนคำ่งวดหรอืตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืรำยละเอยีดตำ่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2561 

 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดำวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 9,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 4.90% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.75% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 คำ่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทำ้ย เป็นไปตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้ โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก ำหนด อัตรำคำ่งวดตอ่เดอืน 

9,000 บำท เป็นกำรค ำนวณจำกฮอนดำ้ รุ่น แจ๊ซ (ทกุเกรด) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดำวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทำ้ย คอื เงนิคำ่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนำ้ซึง่มกี ำหนดช ำระพรอ้มกับคำ่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 19,927.68-24,635.68 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.99% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 บำท 

 ดอกเบีย้ 1.99% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 1.84% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น แจ๊ซ ลูกคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระค่ำงวดลงเดอืนละ 1,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 บำท 

ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.35% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,000 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 12,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.35% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.20% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น แจ๊ซ ลูกคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระค่ำงวดลงเดอืนละ 1,000 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 12,000 บำท 

ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 19,927.68-24,635.68 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่4 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.94% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,000 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 12,000 บำท 

 ดอกเบีย้ 1.94% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 1.79% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน 

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น แจ๊ซ ลูกคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระค่ำงวดลงเดอืนละ 1,000 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 12,000 บำท 

ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดำ้ รุ่น แจ๊ซ ภำยในวันที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 และเกดิสญัญำเชำ่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ตัง้แต่

วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 พรอ้มรับรถยนตภ์ำยในวันที ่31 มกรำคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชร้ว่มกับเงือ่นไขสนิเชือ่

ส ำหรับธรุกจิรถเชำ่ รถทดลองขับ รถส ำหรับผูบ้รหิำร กำรขำยกลุม่ (Fleet) และกำรใหส้ว่นลดพเิศษส ำหรับลกูคำ้ PDC’s ได ้(PDC’s หมำยถงึ กำรสัง่จำ่ยเชค็แบบลง

วนัทีล่ว่งหนำ้ครบตำมจ ำนวนคำ่งวดหรอืตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืรำยละเอยีดตำ่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2561 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์ 

ดำวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 9,500 บำท (รุน่โมบลิโิอ เกรด S) ฟรปีระกันภัย 1 ปี และฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 บำท 

 ดอกเบีย้ 4.90% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.75% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 รับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 บำท (เฉพำะงวดที ่1-12 กรณีผอ่นช ำระแบบปลำยงวด กรณียกเลกิ

สญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำร

ชว่ยผอ่นทันท)ี ทัง้นี ้คำ่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทำ้ย เป็นไปตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้ โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก ำหนด 

อัตรำคำ่งวดตอ่เดอืน 9,500 บำท เป็นกำรค ำนวณจำกฮอนดำ้ รุ่น โมบลิโิอ (เกรด S) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดำวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทำ้ย คอื เงนิคำ่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนำ้ซึง่มกี ำหนดช ำระพรอ้มกับคำ่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 19,031.02-23,500.41 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.19% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.19% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.04% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น โมบลิโิอ ลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 1,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 

บำท ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอน

สทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 19,031.02-23,500.41 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.19% และฟรปีระกันภัย 2 ปี (Super Pack) 

 ดอกเบีย้ 2.19% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.04% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 ฟรปีระกันภัย 2 ปี (Super Pack) มลูคำ่ 42,142.89 บำท ของบรษัิท โตเกยีวมำรนี หรอื ธนชำต หรอื คุม้ภัย โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนต์

ทีล่กูคำ้เลอืกซือ้ (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่4 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.14% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.14% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 1.99% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน 

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น โมบลิโิอ ลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 1,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 

บำท ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอน

สทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 19,031.02-23,500.41 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดำ้ รุ่น โมบลิโิอ 1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธนัวำคม 2561 และเกดิสญัญำเชำ่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ตัง้แตว่ันที ่1 

พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 พรอ้มรับรถยนตภ์ำยในวันที ่31 มกรำคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชร้ว่มกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส ำหรับ

ธรุกจิรถเชำ่ รถทดลองขับ รถส ำหรับผูบ้รหิำร กำรขำยกลุม่ (Fleet) และกำรใหส้ว่นลดพเิศษส ำหรับลกูคำ้ PDC’s ได ้(PDC’s หมำยถงึ กำรสัง่จำ่ยเชค็แบบลงวนัที่

ลว่งหนำ้ครบตำมจ ำนวนคำ่งวดหรอืตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืรำยละเอยีดตำ่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2561 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์(ฟรปีระกันภัย 1 ปี เฉพำะรุน่ CIVIC TURBO) 

ดำวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 13,000 บำท (เกรด 1.8E / 1.8EL) 

 ดอกเบีย้ 4.90% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.75% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 คำ่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทำ้ย เป็นไปตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้ โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก ำหนด อัตรำคำ่งวดตอ่เดอืน 

13,000 บำท เป็นกำรค ำนวณจำกฮอนดำ้ รุ่น ซวีคิ (เกรด 1.8E หรอื 1.8EL) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดำวน์ 0% 

 เงนิกอ้นสดุทำ้ย คอื เงนิคำ่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนำ้ซึง่มกี ำหนดช ำระพรอ้มกับคำ่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรกเฉพำะรุน่ ซวีคิ (เกรด TURBO) มลูคำ่ 32,963.49-34,030.28 บำท โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืก

ซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เร ิม่ตน้ 2.19% (ฟรปีระกันภัย 1 ปี เฉพำะรุ่น CIVIC TURBO) 

 ดอกเบีย้ 2.19% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.04% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน 

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรกเฉพำะรุน่ ซวีคิ (เกรด TURBO) มลูคำ่ 32,963.49-34,030.28 บำท โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืก

ซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้)  

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.14% (ฟรปีระกันภัย 1 ปี เฉพำะรุ่น CIVIC TURBO) 

 ดอกเบีย้ 2.14% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 1.99% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน 

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรกเฉพำะรุน่ ซวีคิ (เกรด TURBO) มลูคำ่ 32,963.49-34,030.28 บำท โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืก

ซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดำ้ รุ่น ซวีคิ ภำยในวนัที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 และเกดิสญัญำเชำ่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ตัง้แต่

วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 พรอ้มรับรถยนตภ์ำยในวันที ่31 มกรำคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชร้ว่มกับเงือ่นไขสนิเชือ่

ส ำหรับธรุกจิรถเชำ่ รถทดลองขับ รถส ำหรับผูบ้รหิำร กำรขำยกลุม่ (Fleet) และกำรใหส้ว่นลดพเิศษส ำหรับลกูคำ้ PDC’s ได ้(PDC’s หมำยถงึ กำรสัง่จำ่ยเชค็แบบลง

วนัทีล่ว่งหนำ้ครบตำมจ ำนวนคำ่งวดหรอืตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืรำยละเอยีดตำ่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2561 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดำวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 15,000 บำท 

 ดอกเบีย้ 4.90% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.75% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 คำ่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทำ้ย เป็นไปตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้ โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก ำหนด อัตรำคำ่งวดตอ่เดอืน 

15,000 บำท เป็นกำรค ำนวณจำกฮอนดำ้ รุ่น ซวีคิ แฮทชแ์บ็ก (ทกุเกรด) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดำวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทำ้ย คอื เงนิคำ่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนำ้ซึง่มกี ำหนดช ำระพรอ้มกับคำ่งวดที ่48  

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.19% 

 ดอกเบีย้ 2.19% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.04% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.14% 

 ดอกเบีย้ 2.14% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 1.99% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดำ้ รุ่น ซวีคิ แฮทชแ์บ็ก ภำยในวันที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธนัวำคม 2561 และเกดิสญัญำเชำ่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด ตัง้แตว่ันที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธนัวำคม 2561 พรอ้มรับรถยนตภ์ำยในวันที ่31 มกรำคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชร้ว่มกับ

เงือ่นไขสนิเชือ่ส ำหรับธรุกจิรถเชำ่ รถทดลองขับ รถส ำหรับผูบ้รหิำร กำรขำยกลุม่ (Fleet) และกำรใหส้ว่นลดพเิศษส ำหรับลกูคำ้ PDC’s ได ้(PDC’s หมำยถงึ กำรสัง่

จำ่ยเชค็แบบลงวนัทีล่ว่งหนำ้ครบตำมจ ำนวนคำ่งวดหรอืตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืรำยละเอยีดตำ่งๆ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2561 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์ 

ดำวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 11,000 บำท (รุน่บอีำร-์ว ีเกรด V+) ฟรปีระกันภัย 1 ปี และฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 บำท 

 ดอกเบีย้ 4.90% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.75% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 รับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 บำท (เฉพำะงวดที ่1-12 กรณีผอ่นช ำระแบบปลำยงวด กรณียกเลกิ

สญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำร

ชว่ยผอ่นทันท)ี ทัง้นี ้คำ่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทำ้ย เป็นไปตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้ โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก ำหนด 

อัตรำคำ่งวดตอ่เดอืน 11,000 บำท เป็นกำรค ำนวณจำกฮอนดำ้ รุ่น บอีำร-์ว ี(เกรด V+) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดำวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทำ้ย คอื เงนิคำ่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนำ้ซึง่มกี ำหนดช ำระพรอ้มกับคำ่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 21,421.40-24,772.64 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.19% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.19% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.04% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น บอีำร-์ว ีลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 1,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมูลคำ่ 18,000 

บำท ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอน

สทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 21,421.40-24,772.64 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.19% และฟรปีระกันภัย 2 ปี (Super Pack) 

 ดอกเบีย้ 2.19% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.04% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 ฟรปีระกันภัย 2 ปี (Super Pack) มลูคำ่ 44,419.65 บำท ของบรษัิท ประกันคุม้ภัย จ ำกัด (มหำชน) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้

เลอืกซือ้ (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่4 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.14% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 1,500 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 18,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 2.14% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 1.99% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน 

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น บอีำร-์ว ีลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 1,500 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมูลคำ่ 18,000 

บำท ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอน

สทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 21,421.40-24,772.64 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดำ้ รุ่น บอีำร-์ว ีภำยในวันที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธนัวำคม 2561 และเกดิสัญญำเชำ่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 พรอ้มรับรถยนตภ์ำยในวันที ่31 มกรำคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชร้่วมกับเงือ่นไข

สนิเชือ่ส ำหรับธรุกจิรถเชำ่ รถทดลองขับ รถส ำหรับผูบ้รหิำร กำรขำยกลุม่ (Fleet) และกำรใหส้ว่นลดพเิศษส ำหรับลกูคำ้ PDC’s ได ้(PDC’s หมำยถงึ กำรสัง่จำ่ยเชค็

แบบลงวนัทีล่ว่งหนำ้ครบตำมจ ำนวนคำ่งวดหรอืตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืรำยละเอยีดตำ่งๆ โดยมติอ้งแจง้

ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2561 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดำวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 13,000 บำท 

 ดอกเบีย้ 4.90% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.75% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 คำ่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทำ้ย เป็นไปตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้ โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก ำหนด อัตรำคำ่งวดตอ่เดอืน 

13,000 บำท เป็นกำรค ำนวณจำกฮอนดำ้ รุ่น เอชอำร-์ว ีใหม ่(ทกุเกรด) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดำวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทำ้ย คอื เงนิคำ่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนำ้ซึง่มกี ำหนดช ำระพรอ้มกับคำ่งวดที ่48  

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.19% 

 ดอกเบีย้ 2.19% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 2.04% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.14% 

 ดอกเบีย้ 2.14% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 1.99% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดำ้ รุ่น เอชอำร-์ว ีใหม ่ภำยในวันที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 และเกดิสญัญำเชำ่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด ตัง้แตว่ันที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธนัวำคม 2561 พรอ้มรับรถยนตภ์ำยในวันที ่31 มกรำคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชร้ว่มกับ

เงือ่นไขสนิเชือ่ส ำหรับธรุกจิรถเชำ่ รถทดลองขับ รถส ำหรับผูบ้รหิำร กำรขำยกลุม่ (Fleet) และกำรใหส้ว่นลดพเิศษส ำหรับลกูคำ้ PDC’s ได ้(PDC’s หมำยถงึ กำรสัง่

จำ่ยเชค็แบบลงวนัทีล่ว่งหนำ้ครบตำมจ ำนวนคำ่งวดหรอืตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืรำยละเอยีดตำ่งๆ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2561 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดบัเบิล้ สไมล ์

ดำวน ์0% ผอ่นเดอืนละ 24,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 3,000 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 36,000 บำท  

 ดอกเบีย้ 4.90% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่

 หรอื ดอกเบีย้ 4.75% ดำวน ์0% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 รับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 3,000 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 36,000 บำท (เฉพำะงวดที ่1-12 กรณีผอ่นช ำระแบบปลำยงวด กรณียกเลกิ

สญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำร

ชว่ยผอ่นทันท)ี ทัง้นี ้คำ่งวดชว่งแรก (งวดที ่1-48) และเงนิกอ้นสดุทำ้ย เป็นไปตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้ โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯก ำหนด 

อัตรำคำ่งวดตอ่เดอืน 24,000 บำท เป็นกำรค ำนวณจำกฮอนดำ้ รุ่น ซอีำร-์ว ี(ทกุเกรด) ซึง่เลอืกเงือ่นไขดำวน ์0% 

 เงนิกอ้นสดุทำ้ย คอื เงนิคำ่รถยนตท์ีต่กลงกนัลว่งหนำ้ซึง่มกี ำหนดช ำระพรอ้มกับคำ่งวดที ่48  

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 27,634.89-39,990.18 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0.69% 

 ดอกเบีย้ 0.69% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 0.54% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.99% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 3,000 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 36,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 1.99% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน (เฉพำะเกรด 2.4E และ DT-E) ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ 

 หรอื ดอกเบีย้ 1.84% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย

ดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน  

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น ซอีำร-์ว ีลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 3,000 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 36,000 

บำท ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอน

สทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอืไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 27,634.89-39,990.18 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

ทางเลอืกที ่4 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.94% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 3,000 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 36,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 1.94% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท 

ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด)  

 หรอื ดอกเบีย้ 1.79% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น

ขำ้รำชกำร พนักงำนรัฐวสิำหกจิ และกลุม่อำชพีพเิศษ (ตำมรำยชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลำ่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จำกอัตรำดอกเบีย้ปกตแิละตำมตำรำงรำยกำรสง่เสรมิกำรขำยประจ ำเดอืน 

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่นซอีำร-์ว ีลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 3,000 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมูลคำ่ 36,000 บำท 

ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอนสทิธิเ์ชำ่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 27,634.89-39,990.18 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดำ้ รุ่น ซอีำร-์ว ีภำยในวันที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธนัวำคม 2561 และเกดิสัญญำเชำ่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 พรอ้มรับรถยนตภ์ำยในวันที ่31 มกรำคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชร้่วมกับเงือ่นไข

สนิเชือ่ส ำหรับธรุกจิรถเชำ่ รถทดลองขับ รถส ำหรับผูบ้รหิำร กำรขำยกลุม่ (Fleet) และกำรใหส้ว่นลดพเิศษส ำหรับลกูคำ้ PDC’s ได ้(PDC’s หมำยถงึ กำรสัง่จำ่ยเชค็

แบบลงวนัทีล่ว่งหนำ้ครบตำมจ ำนวนคำ่งวดหรอืตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืรำยละเอยีดตำ่งๆ โดยมติอ้งแจง้

ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขแคมเปญประจ ำเดอืนพฤศจกิำยน 2561 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 5,000 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 60,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 0% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่และเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คู่สมรส และบตุร)  

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่น แอคคอรด์ ลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระค่ำงวดลงเดอืนละ 5,000 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 60,000 

บำท ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมกีำรโอน

สทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอื ไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่นทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 30,860.94-41,570.57 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดำ้ รุ่น แอคคอรด์ ภำยในวันที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธนัวำคม 2561 และเกดิสญัญำเชำ่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 พรอ้มรับรถยนตภ์ำยในวันที ่31 มกรำคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชร้่วมกับเงือ่นไข

สนิเชือ่ส ำหรับธรุกจิรถเชำ่ รถทดลองขับ รถส ำหรับผูบ้รหิำร กำรขำยกลุม่ (Fleet) และกำรใหส้ว่นลดพเิศษส ำหรับลกูคำ้ PDC’s ได ้(PDC’s หมำยถงึ กำรสัง่จำ่ยเชค็

แบบลงวนัทีล่ว่งหนำ้ครบตำมจ ำนวนคำ่งวดหรอืตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืรำยละเอยีดตำ่งๆ โดยมติอ้งแจง้

ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0% พรอ้มรับฮอนดำ้ชว่ยผอ่น เดอืนละ 10,000 บำท นำน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 120,000 บำท และฟรปีระกันภัย 1 ปี 

 ดอกเบีย้ 0% ดำวน ์25% ผอ่น 48 เดอืน ส ำหรับลกูคำ้ใหม ่และเจำ้ของรถยนตฮ์อนดำ้และครอบครัว (ญำตขิัน้ที ่1 : พอ่แม ่พีน่อ้ง คู่สมรส และบตุร)  

 แคมเปญฮอนดำ้ชว่ยผอ่น ส ำหรับรุ่นแอคคอรด์ ไฮบรดิ ลกูคำ้จะไดร้ับกำรหักคำ่ผอ่นช ำระคำ่งวดลงเดอืนละ 10,000 บำท จ ำนวน 12 เดอืน รวมมลูคำ่ 

120,000 บำท ส ำหรับกำรผอ่นช ำระแบบปลำยงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืกำรผอ่นช ำระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสญัญำหรอืมี

กำรโอนสทิธิเ์ชำ่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวำ่งระยะเวลำกำรชว่ยผอ่นนี ้หรอืไมม่กีำรผอ่นตอ่ในชว่ง 12 รอบกำรชว่ยผอ่นช ำระ จะถอืวำ่สิน้สดุกำรชว่ยผอ่น

ทันท ี

 ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มลูคำ่ 30,860.94-41,570.57 บำท) โดยมลูคำ่ประกันภัยขึน้อยูก่ับเกรดรถยนตท์ีล่กูคำ้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผำ่น 

บรษัิท ฮอนดำ้ ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรคเกอร ์จ ำกัด (เฉพำะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดำเทำ่นัน้) 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดำ้ รุ่น แอคคอรด์ ไฮบรดิ ภำยในวันที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธันวำคม 2561 และเกดิสัญญำเชำ่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดำ้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด ตัง้แตว่ันที ่1 พฤศจกิำยน 2561 - 31 ธนัวำคม 2561 พรอ้มรับรถยนตภ์ำยในวันที ่31 มกรำคม 2562 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชร้ว่มกับ

เงือ่นไขสนิเชือ่ส ำหรับธรุกจิรถเชำ่ รถทดลองขับ รถส ำหรับผูบ้รหิำร กำรขำยกลุม่ (Fleet) และกำรใหส้ว่นลดพเิศษส ำหรับลกูคำ้ PDC’s ได ้(PDC’s หมำยถงึ กำรสัง่

จำ่ยเชค็แบบลงวนัทีล่ว่งหนำ้ครบตำมจ ำนวนคำ่งวดหรอืตำมทีไ่ดร้ะบใุนสญัญำเชำ่ซือ้) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืรำยละเอยีดตำ่งๆ โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

 

 


