นโยบายการคืนเงิน
บริ ษทั อัมเบอร์คิงส์ จำกัด
ขอแจ้งนโยบำยกำรคืนเงินเพื่อเป็ นข้อตกลงและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้บริ กำรเว็บไซต์ ดังนี้
1.บริ ษทั ฯ จะทำกำรคืนเงินค่ำสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดส่งสิ นค้ำตำมที่ลูกค้ำสั่งซื้อได้
1.1 ระยะเวลำกำรคืนเงินค่ำสิ นค้ำ มีรำยละเอียดดังนี้
กรณี ลูกค้ำชำระเงินเต็มจำนวนตัดผ่ำนระบบ บัตรเครดิต/เดบิต (Visa, Master card) จะทำกำรคืนเงินกลับไปยังบัตร
เครดิตที่ลูกค้ำใช้ในกำรชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลำประมำณ 10-45 วัน ทำกำร
ตำมแต่เงื่อนไขของธนำคำรเจ้ำของบัตรเครดิต ซึ่งจะทำกำรคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่ำน ท่ำนจะได้รับ Email
แจ้งจำกทำงบริ ษทั ได้ดำเนินกำรโอนเงินคืนไปยังบัญชีท่ำน
1.2 กรณี ลูกค้ำชำระเงินเต็มจำนวน ผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร กสิ กรไทย ของ บริ ษทั อัมเบอร์คิงส์
จำกัด บริ ษทั จะทำกำรคืนเงินเต็มจำนวน ผ่ำนกำรโอนเงินคืนตำมหมำยเลขบัญชีธนำคำรตำมที่ท่ำนต้องกำร
โดยใช้ระยะเวลำประมำณ 3-7 วันทำกำร ท่ำนจะได้รับ Email ตอบกลับหลังจำกกำรแจ้งกำรคืนเงินภำยในระยะเวลำ
24 ชม.
2.กำรแจ้งขอเงินคืนลูกค้ำ ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องกำรยกเลิกคำสั่งซื้อ ในระยะเวลำไม่เกิน 24 ชัว่ โมง
2.1 ระยะเวลำกำรคืนเงินค่ำสิ นค้ำ มีรำยละเอียดดังนี้
กรณี ลูกค้ำชำระเงินเต็มจำนวนค่ำสิ นค้ำ ตัดผ่ำนระบบ บัตรเครดิต/เดบิต (Visa, Master Card )
จะทำกำรคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้ำใช้ในกำรชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลำประมำณ 10-45 วัน ทำกำร
ตำมแต่เงื่อนของธนำคำรเจ้ำของบัตรเครดิต
โดยมีการหักค่าธรรมเนียม Bank Charge เป็ นจำนวน 4.5% จำกยอดเงินที่ชำระเข้ำมำ
ซึ่งจะทำกำรคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของท่ำน ท่ำนจะได้รับ Email แจ้งหลังจำกที่บริ ษทั ได้ดำเนินกำรโอนเงินคืน
ไปยังบัญชีของท่ำน
2.2 กรณี ลูกค้ำชำระเงินเต็มจำนวน ผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของ บริ ษทั อัมเบอร์คิงส์ จำกัด
บริ ษทั จะทำกำรคืนเงินโดยหักค่ำธรรมเนียม 100 บำทต่อรำยกำร ผ่ำนกำรโอนเงินคืนตำมหมำยเลขบัญชีธนำคำรตำมที่
ท่ำนต้องกำร
โดยใช้ระยะเวลำประมำณ 3 – 7 วันทำกำร
3.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
4.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในกำรคืนเงินและยกเลิกคำสัง่ ซื้อหำกระยะเวลำเกิน 24 ชม. นับจำกกำรสัง่ ซื้อ
5.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินเกินระยะเวลำที่กำหนด หำกเกิดเหตุสุดวิสัย

นโยบายการคื นสิ นค้ า
1. ลูกค้ำสำมำรถคืนสิ นค้ำให้กับ บริ ษทั อัมเบอร์คิงส์ จำกัดได้ในสภำพเดิ ม (สิ นค้ำต้องยังไม่ถูกแกะ ฉี ก และไม่ได้
เปิ ดใช้) ภำยใน 14 วันหลังจำกที่ ท่ำนได้รับสิ นค้ำจำกบริ ษทั อัมเบอร์คิงส์ จำกัด เรำยินดีที่จะให้ท่ำนแลกเปลี่ยน
หรื อคืนเงิ น
2. กรุ ณำส่ งสิ นค้ำที่ เกิดปั ญหำของท่ำนกลับมำทำง EMS สิ นค้ำที่ ถูกส่ งคืน ต้องส่ งกลับภำยใน 14 วันหลังจำกที่
ท่ำนได้รับสิ นค้ำที่ สั่งซื้ อ
3. ลูกค้ำจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยกำรจัดส่ งสิ นค้ำ ยกเว้นกรณี ที่กำรคืนเป็ นผลมำจำกข้อผิดพลำดของทำงบริ ษทั
อัมเบอร์คิงส์ จำกัด เอง เช่น ทำงศรี จันทร์ ส่งของให้ท่ำนไม่ตรงตำมใบรำยกำรสั่งซื้ อ หำกเกิ ดข้อผิดพลำด
เหล่ำนั้น ทำงบริ ษทั อัมเบอร์คงิ ส์ จำกัดยินดี ที่จะจัดส่ งสิ นค้ำที่ถูกต้องไปให้ท่ำนใหม่ โดยบริ ษทั อัมเบอร์
คิงส์ จำกัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
4. สิ นค้ำคืนจะต้องอยู่ในสภำพเดียวกับตอนที่ ท่ำนได้รับจำกบริ ษทั อัมเบอร์คิงส์ จำกัด ดังนั้นโปรดแพ็คสิ นค้ำ
เหล่ำนั้น ส่ งกลับมำอย่ำงระมัดระวัง เพื่อให้แน่ ใจว่ำสิ นค้ำเหล่ำนั้นจะถูกส่ งกลับมำถึ งในสภำพปกติ ไม่ชำรุ ด
เสี ยหำย
5. เมื่ อท่ำนต้องกำรเปลี่ ยนหรื อคืนสิ นค้ำ กรุ ณำติ ดต่อทำงอีเมล์ Amberkingoffice@gmail.com และระบุเบอร์
โทรศัพท์เพื่อติ ดต่อกลับ สำหรับสิ นค้ำที่ ท่ำนต้องกำรเปลี่ ยนหรื อคืน เมื่ อ บริ ษทั อัมเบอร์คิงส์ จำกัดได้รับคำร้ อง
ของท่ำน บริ ษทั อัมเบอร์คิงส์ จำกัดจะติดต่อท่ ำนผ่ำนทำงเบอร์ โทรศัพท์ที่ท่ำนระบุหรื อทำงอีเมล์ เพื่อดำเนิ นกำร
ในขั้นตอนต่อไป
6. เรำไม่รับกำรแลกเปลี่ ยน/คืนในกรณี ต่อไปนี้ :
6.1 สิ นค้ำที่ ไม่ได้ซ้ื อจำก official store ของ บริ ษทั อัมเบอร์คิงส์ จำกัด
6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำกำรแกะ ฉี ก เปิ ด หรื อใช้แล้ว
6.3 สิ นค้ำที่ มีควำมเสี ยหำย หรื อควำมเสี ยหำยอันเนื่ องมำจำกกำรแพ็คสิ นค้ำส่ งคืน บริ ษทั อัมเบอร์คิงส์ จำกัด
ของลูกค้ำเอง
6.4 ลูกค้ำไม่ได้ส่งสิ นค้ำกลับคืนมำให้เรำภำยใน 14 วัน หลังจำกวันที่ ได้รับสิ นค้ำ
6.5 สิ นค้ำที่เป็ นของแถมหรื อสิ นค้ำร่ วมรำยกำรพิเศษแบบมี เงื่อนไข

