
เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.29% พรอ้มฮอนดา้ชว่ยผ่อน เดอืนละ 1,000 บาท นาน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 12,000 บาท 

• ดอกเบีย้ 2.29% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 2.14% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

• แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผ่อน ส าหรับรุ่น ซติี ้ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผ่อนช าระคา่งวดลงเดอืนละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมูลค่า 12,000 บาท 
ส าหรับการผ่อนช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผ่อนช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสัญญาหรือมกีารโอนสทิธิเ์ชา่
ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผ่อนน้ี หรอื ไม่มกีารผ่อนตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผ่อนช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการช่วยผ่อนทันท ี

 

ทางเลอืกที ่2 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.24% พรอ้มฮอนดา้ชว่ยผ่อน เดอืนละ 1,000 บาท นาน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 12,000 บาท 

• ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 
ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

• หรอื ดอกเบีย้ 2.09% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น
ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น
ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผ่อน ส าหรับรุ่น ซติี ้ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผ่อนช าระคา่งวดลงเดอืนละ 1,000 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมูลค่า 12,000 บาท 
ส าหรับการผ่อนช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผ่อนช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสัญญาหรือมกีารโอนสทิธิเ์ชา่

ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผ่อนน้ี หรอื ไม่มกีารผ่อนตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผ่อนช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการช่วยผ่อนทันท ี
 

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.99% ฟรีประกันภัย 1 ปี  

• ดอกเบีย้ 2.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 2.84% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

• กรณีลกูคา้ดาวน์ 30% ขึน้ไป อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด 

• สงวนสทิธิ ์ดาวน์สงูสดุไม่เกนิ 50% เฉพาะทางเลอืกที ่4 

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 22,746.06 - 27,475.46 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 

 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น ซติี ้ตัง้แต่วันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด พรอ้ม
รับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การ

ขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

  



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.59% ฟรีประกันภัย 1 ปี 

• ดอกเบีย้ 2.59% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 2.44% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

• กรณีลกูคา้ดาวน์ 30% ขึน้ไป อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด 

• สงวนสทิธิ ์ดาวน์สงูสดุไม่เกนิ 50%  

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 26,761.77 - 29,082.60 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น ซติี ้อ:ีเอชอวี ีใหม่ ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับ

ผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

  



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.99% ฟรีประกันภัย 1 ปี 

• ดอกเบีย้ 2.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 2.84% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

• กรณีลกูคา้ดาวน์ 30% ขึน้ไป อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด 

• สงวนสทิธิ ์ดาวน์สงูสดุไม่เกนิ 50%  

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 20,658.49 - 27,654.15 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น ซติี ้แฮทชแ์บ็ก ใหม่ ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถ
ส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

  



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.59% ฟรีประกันภัย 1 ปี 

• ดอกเบีย้ 2.59% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 2.44% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

• กรณีลกูคา้ดาวน์ 30% ขึน้ไป อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด 

• สงวนสทิธิ ์ดาวน์สงูสดุไม่เกนิ 50%  

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 26,761.77 - 29,082.60 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 
 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น ซติี ้แฮทชแ์บ็ก อ:ีเอชอวี ีใหม่ ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเชา่ รถ

ทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

  

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0.99% ฟรีประกันภัย 1 ปี  

• ดอกเบีย้ 0.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 0.84% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 22,209.99 - 27,654.15 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

ทางเลอืกที ่2 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0.94% ฟรปีระกันภัย 1 ปี  

• ดอกเบีย้ 0.94% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 
ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

• หรอื ดอกเบีย้ 0.79% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น
ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น
ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 22,209.99 - 27,654.15 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.29% ฟรีประกันภัย 1 ปี พรอ้มฮอนดา้ชว่ยผ่อน เดอืนละ 1,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 18,000 บาท  

• ดอกเบีย้ 2.29% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 2.14% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

• แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผ่อน ส าหรับรุ่น แจ๊ซ ลูกคา้จะไดร้ับการหักคา่ผ่อนช าระค่างวดลงเดอืนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 18,000 บาท 
ส าหรับการผ่อนช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผ่อนช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสัญญาหรือมกีารโอนสทิธิเ์ชา่
ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผ่อนน้ี หรอื ไม่มกีารผ่อนตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผ่อนช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการช่วยผ่อนทันท ี

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 22,209.99 - 27,654.15 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

ทางเลอืกที ่4 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 
ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.24% ฟรปีระกันภัย 1 ปี พรอ้มฮอนดา้ชว่ยผ่อน เดอืนละ 1,500 บาท นาน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 18,000 บาท 

• ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 
ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

• หรอื ดอกเบีย้ 2.09% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น
ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น
ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผ่อน ส าหรับรุ่น แจ๊ซ ลูกคา้จะไดร้ับการหักคา่ผ่อนช าระค่างวดลงเดอืนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 18,000 บาท 
ส าหรับการผ่อนช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผ่อนช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสัญญาหรือมกีารโอนสทิธิเ์ชา่
ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหวา่งระยะเวลาการชว่ยผ่อนน้ี หรอื ไม่มกีารผ่อนตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผ่อนช าระ จะถอืวา่สิน้สดุการช่วยผ่อนทันท ี

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 22,209.99 - 27,654.15 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น แจ๊ซ ตัง้แต่วันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเช่าซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด พรอ้ม

รับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การ
ขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0% ฟรปีระกันภัย 1 ปี  

• ดอกเบีย้ 0% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ และเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พี่นอ้ง คู่สมรส และบตุร) 

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 21,617.21- 24,971.66 บาท) โดยมูลคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.29% ฟรีประกันภัย 1 ปี พรอ้มฮอนดา้ชว่ยผ่อน เดอืนละ 4,000 บาท นาน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 48,000 บาท  

• ดอกเบีย้ 2.29% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 2.14% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

• แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผ่อน ส าหรับรุ่น โมบลิโิอ ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผ่อนช าระคา่งวดลงเดอืนละ 4,000 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 48,000 
บาท ส าหรับการผ่อนช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผ่อนช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสัญญาหรอืมกีารโอน
สทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหว่างระยะเวลาการชว่ยผ่อนน้ี หรอื ไม่มกีารผ่อนตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผ่อนช าระ จะถอืว่าสิน้สดุการชว่ยผ่อนทันท ี

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 21,617.21- 24,971.66 บาท) โดยมูลคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ 
ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.24% ฟรปีระกันภัย 1 ปี พรอ้มฮอนดา้ชว่ยผ่อน เดอืนละ 4,000 บาท นาน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 48,000 บาท  

• ดอกเบีย้ 2.24% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 
ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

• หรอื ดอกเบีย้ 2.09% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น
ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผ่อน ส าหรับรุ่น โมบลิโิอ ลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผ่อนช าระคา่งวดลงเดอืนละ 4,000 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 48,000 
บาท ส าหรับการผ่อนช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผ่อนช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสัญญาหรอืมกีารโอน
สทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหว่างระยะเวลาการชว่ยผ่อนน้ี หรอื ไม่มกีารผ่อนตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผ่อนช าระ จะถอืว่าสิน้สดุการชว่ยผ่อนทันท ี

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 21,617.21- 24,971.66 บาท) โดยมูลคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น โมบลิโิอ ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเช่า รถทดลองขับ รถส าหรับ

ผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

  



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.59% ฟรีประกันภัย 1 ปี 

• ดอกเบีย้ 2.59% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 2.44% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• กรณีลกูคา้ดาวน์ 30% ขึน้ไป อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด 

• สงวนสทิธิ ์ดาวน์สงูสดุไม่เกนิ 50%  

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 27,734.40 - 34,498.94 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 

 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น ซวีคิ ใหม่ ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเช่า รถทดลองขับ รถส าหรับ

ผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0% ฟรปีระกันภัย 1 ปี 

• ดอกเบีย้ 0% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ และเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พี่นอ้ง คู่สมรส และบตุร) 

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 31,600.31 - 35,465.15 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 

 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.99% ฟรีประกันภัย 1 ปี 

• ดอกเบีย้ 1.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 1.84% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน กรณีช าระแบบปลายงวด 

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 31,600.31 - 35,465.15 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 

 
 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น ซวีคิ แฮทชแ์บ็ก ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเช่าซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับ
ผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.99% ฟรีประกันภัย 1 ปี พรอ้มฮอนดา้ชว่ยผ่อน เดอืนละ 3,000 บาท นาน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 36,000 บาท 

• ดอกเบีย้ 1.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 1.84% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผ่อน ส าหรับรุ่น บอีาร-์ว ีลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผ่อนช าระคา่งวดลงเดอืนละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 36,000 
บาท ส าหรับการผ่อนช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผ่อนช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสัญญาหรอืมกีารโอน
สทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหว่างระยะเวลาการชว่ยผ่อนน้ี หรอื ไม่มกีารผ่อนตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผ่อนช าระ จะถอืว่าสิน้สดุการชว่ยผ่อนทันท ี 

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 23,988.33 - 27,007.87 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

ทางเลอืกที ่2 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ  

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.94% ฟรปีระกันภัย 1 ปี พรอ้มฮอนดา้ชว่ยผ่อน เดอืนละ 3,000 บาท นาน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 36,000 บาท 

• ดอกเบีย้ 1.94% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 
ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

• หรอื ดอกเบีย้ 1.79% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น
ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น

ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• แคมเปญฮอนดา้ชว่ยผ่อน ส าหรับรุ่น บอีาร-์ว ีลกูคา้จะไดร้ับการหักคา่ผ่อนช าระคา่งวดลงเดอืนละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดอืน รวมมูลคา่ 36,000 
บาท ส าหรับการผ่อนช าระแบบปลายงวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่1-12 หรอืการผ่อนช าระแบบตน้งวดเริม่ตัง้แตง่วดที ่2-13 กรณียกเลกิสัญญาหรอืมกีารโอน

สทิธิเ์ชา่ซือ้ใหแ้กบ่คุคลอืน่ระหว่างระยะเวลาการชว่ยผ่อนน้ี หรอื ไม่มกีารผ่อนตอ่ในชว่ง 12 รอบการชว่ยผ่อนช าระ จะถอืว่าสิน้สดุการชว่ยผ่อนทันท ี  

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 23,988.33 - 27,007.87 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

ทางเลอืกที ่3 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0.59%  

• ดอกเบีย้ 0.59% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 0.44% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น บอีาร-์ว ีตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเช่าซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเช่า รถทดลองขับ รถส าหรับ

ผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

  



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 2.59% ฟรีประกันภัย 1 ปี 

• ดอกเบีย้ 2.59% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 2.44% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• กรณีลกูคา้ดาวน์ 30% ขึน้ไป อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด 

• สงวนสทิธิ ์ดาวน์สงูสดุไม่เกนิ 50% เฉพาะทางเลอืกที ่1 

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 26,839.88 - 33,128.27 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น เอชอาร-์ว ีอ:ีเอชอวี ีใหม่ ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเช่าซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จ ากัด พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเชา่ รถ
ทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.99% ฟรีประกันภัย 1 ปี  

• ดอกเบีย้ 1.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 1.84% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• ฮอนดา้ รุ่น ซอีาร-์ว ีใหม่ (ทุกเกรด ยกเวน้เกรด 2.4 Black Edition) ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 30,407.26 - 38,016.03 บาท) โดยมูลคา่
ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 

 

ทางเลอืกที ่2 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ  

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.94% ฟรปีระกันภัย 1 ปี  

• ดอกเบีย้ 1.94% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 
ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

• หรอื ดอกเบีย้ 1.79% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น
ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น
ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• ฮอนดา้ รุ่น ซอีาร-์ว ีใหม่ (ทุกเกรด ยกเวน้เกรด 2.4 Black Edition) ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 30,407.26 - 38,016.03 บาท) โดยมูลคา่
ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 

 
เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น ซอีาร-์ว ีใหม่ (เฉพาะเครือ่งยนตเ์บนซนิ) ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ 

ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเชา่ 
รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

*เฉพาะเคร่ืองยนตเ์บนซิน 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0%  

• ดอกเบีย้ 0% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ และ เจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พี่นอ้ง คู่สมรส และบตุร) 
 

 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0.99% ฟรีประกันภัย 1 ปี  

• ดอกเบีย้ 0.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 0.84% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 40,297.27 - 44,426.40 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 

 

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ  

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0.94% ฟรปีระกันภัย 1 ปี  

• ดอกเบีย้ 0.94% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 
ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

• หรอื ดอกเบีย้ 0.79% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น
ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น
ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.15% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 40,297.27 - 44,426.40 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 

 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น ซอีาร-์ว ีใหม่ (เฉพาะเครือ่งยนตด์เีซล) ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเช่าซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ 
ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเชา่ 

รถทดลองขับ รถส าหรับผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

  

*เฉพาะเคร่ืองยนตด์ีเซล 



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.99% ฟรีประกันภัย 1 ปี 

• ดอกเบีย้ 1.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 1.69% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.30% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 35,465.15 - 40,297.27 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

ทางเลอืกที ่2 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ  

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 1.94% ฟรปีระกันภัย 1 ปี 

• ดอกเบีย้ 1.94% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 
ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

• หรอื ดอกเบีย้ 1.64% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น
ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น
ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.30% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 35,465.15 - 40,297.27 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น แอคคอรด์ ตัง้แต่วันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเช่า รถทดลองขับ รถส าหรับ

ผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 

 

 

 

 

 

  



เงือ่นไขแคมเปญเดอืน พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

ทางเลอืกที ่1 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0% 

• ดอกเบีย้ 0% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ และ เจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พี่นอ้ง คู่สมรส และบตุร) 
 

ทางเลอืกที ่2 : ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0.99% ฟรีประกันภัย 1 ปี 

• ดอกเบีย้ 0.99% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่  

• หรอื ดอกเบีย้ 0.69% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) โดย
ดอกเบีย้ดังกลา่วเป็นดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.30% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน  

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 38,363.78 - 45,216.06 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 
 

ทางเลอืกที ่3 : ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ  

ดอกเบีย้เริม่ตน้ 0.94% ฟรปีระกันภัย 1 ปี 

• ดอกเบีย้ 0.94% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับลกูคา้ใหม่ ทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท 
ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด)  

• หรอื ดอกเบีย้ 0.64% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดอืน ส าหรับเจา้ของรถยนตฮ์อนดา้และครอบครัว (ญาตขิัน้ที ่1 : พ่อแม่ พีน่อ้ง คูส่มรส และบตุร) ทีเ่ป็น
ขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และกลุม่อาชพีพเิศษ (ตามรายชือ่ทีบ่รษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) โดยดอกเบีย้ดังกลา่วเป็น
ดอกเบีย้ทีล่ดลง 0.30% แลว้จากอัตราดอกเบีย้ตามตารางรายการสง่เสรมิการขายประจ าเดอืน 

• ฟรปีระกันภัยชัน้ 1 ในปีแรก (มูลคา่ 38,363.78 - 45,216.06 บาท) โดยมลูคา่ประกันภัยขึน้อยู่กับเกรดรถยนตท์ีล่กูคา้เลอืกซือ้ กรณีแจง้ประกันภัยผ่าน 
บรษัิท ฮอนดา้ออโตโมบลิ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (เฉพาะเบีย้ประกันบคุคลธรรมดาเท่านัน้) 

 

เมือ่จองรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น แอคคอรด์ e:HEV ตัง้แตว่ันที ่1 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และเกดิสัญญาเชา่ซือ้กับบรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด พรอ้มรับรถยนตภ์ายในวันที ่30 มถิุนายน 2565 โดยเงือ่นไขแคมเปญดังกลา่วไม่สามารถใชร้่วมกับเงือ่นไขสนิเชือ่ส าหรับธุรกจิรถเชา่ รถทดลองขับ รถส าหรับ

ผูบ้รหิาร การขายกลุม่ (Fleet) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืรายละเอยีดตา่งๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 


