1. นโยบายการซือ้ สินค้ า (buying-policy)
ขัน้ ตอนการสั่งซือ้ สินค้ า
สั่งซือ้ ผ่ านระบบร้ านค้ าแบบออนไลน์
วิธีนี ้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สดุ ท่านสามารถสัง่ ซื ้อได้ ตลอดเวลา มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
สั่งซือ้ ด้ วย ระบบตระกร้ าสินค้ า มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 กดเลือกสินค้ าที่ต้องการ
ใส่จานวนที่ต้องการสัง่ ซื ้อ
กด Add to Cart (เพื่อใส่ตระกร้าสินค้า)

Confirm Order
ระบบจะแสดงจานวนสินค้ าและรวมยอดราคาที่ต้องชาระ
ยืนยัน → Confirm Order หากต้ องการยกเลิก -→ Cancel

หมายเหตุ: เวลาทาการของการตอบ email วันจันทร์ - เสาร์ ตังแต่
้ เวลา 9.00 - 16.จ0 น. เว้ นวันหยุดราชการและนักขัต
ฤกษ์ ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข Tel: 66-2863-2255-7, 66-283-2149-51
เวลาทาการของการสัง่ ซื ้อทางโทรศัพท์ วันจันทร์ -เสาร์ ตังแต่
้ เวลา 9.00 - 16.30 น. เว้ นวันหยุดราชการและนักขัต
ฤกษ์ ทางบริ ษัทมีระบบจัดการการสัง่ ซื ้อทางโทรศัพท์ระบบตอบรับอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิกคาสั่งซือ้
•

ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสัง่ ซื ้อได้ ในกรณีที่สนิ ค้ ายังไม่ถกู ส่งออกไปเท่านัน้

การแจ้ งยกเลิกคาสั่งซือ้
หากลูกค้ าต้ องการยกเลิกคาสัง่ ซื ้อ โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข โทร.Tel: 66-2863-2255-7, 66-2832149-51 หรื ออีเมล์ info@the-plus-club.com
นโยบายการชาระเงิน
หลังจากดาเนินการสัง่ ซื ้อแล้ ว ลูกค้ าต้ องชาระเงินภายใน 24 ชัว่ โมง โดยผ่านช่องทางการรับชาระ ทีบ่ ริ ษัทฯเปิ ดให้ บริ การ
หากเกินกาหนดรบบจะลบข้ อมูลการสัง่ ซื ้อออกอัตโนมัติ
2. นโยบายการจัดส่ งสินค้ า
• บริ ษัทฯจะดาเนินการจัดส่งสินค้ าให้ ภายใน 24 ชัว่ โมง หลังจากได้ รับยอดชาระเรี ยบร้ อยแล้ ว

• รอบการจัดส่ง บริ ษัทฯ ทาการส่งสินค้ าทุกวันทาการ จันทร์ -ศุกร์ วันละ 1 ครัง้ ยกเว้ นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
• ลูกค้ าใน กรุงเทพ จะได้ รับสินค้ า ภายใน 1 วันทาการ หลังจากได้ รับการยืนยันเลขที่จดั ส่งจากทาง บริ ษัทฯ
• ลูกค้ า ต่างจังหวัด จะได้ รับสินค้ า ภายใน 2-3 วันทาการ หลังจากได้ รับการยืนยันเลขที่จดั ส่งจากทาง
บริ ษัทฯ
• บริ ษัท จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง Kerry ,Thailand post
• บริ ษัทฯ จัดส่งฟรี ทัว่ ประเทศไทย เฉพาะลูกค้ าที่สงั่ ซื ้อผ่าน เว็บ the-plus-club.com เท่านัน้
3. นโยบายการคืนสินค้ า/เปลี่ยน
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้ า เมื่อลูกค้ าได้ รับสินค้ าแล้ วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้ อยของสินค้ า หากเกิดความผอด
พลาดจากทางบริ ษัทฯ ลูกค้ าสามารถแจ้ งเปลีย่ นคืนสินค้ าได้ ภายใน 7 วัน หลังจากได้ รับสินค้ าแล้ ว นับจากวันที่ลกู ค้ า
ได้ รับสินค้ า โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
• สินค้ าที่สง่ กลับมาต้ องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์เหมือนตอนที่รับสินค้ า
• กรณีเป็ นการเปลีย่ นสินค้ า ทางบริ ษัทฯจะทาการส่งคืนสินค้ าที่ได้ รับการเปลีย่ นแล้ วภายใน 1 วันทาการ
หลังได้ รับสินค้ าแล้ ว
• กรณีคืนเงินทางบริษัทฯ จะทาการคืนเงินให้ ตามช่องทางที่ ลูกค้ าชาระ ภายใน 7 วัน หลังได้ รับสินค้ า
คืนจากลูกค้ า
• หากมีคา่ บริ การที่เกิดจากการจัดส่งคืนหรื อเปลีย่ นทางลูกค้ าเป็ นผู้ชาระ
• ติดต่อส่งคืนได้ ที่ โทร.Tel: 66-2863-2255-7, 66-283-2149-51 หรื ออีเมล์ info@the-plus-club.com
ที่อยู่ส่งคืนสินค้ า
Double Infinity Co., Ltd. 231 building C & L Plaza, I 3 rd Rachawong Rd.
Samphanthawong district Bangkok 10100
ต้ องการควาช่ วยเหลือ/สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข Tel: 66-2863-2255-7, 66-283-2149-51 หรื ออีเมล์ info@the-plus-club.com
หมายเหตุ: เวลาทาการของการสัง่ ซื ้อทางโทรศัพท์ วันจันทร์ -เสาร์ ตังแต่
้ เวลา 9.00 - 16.30 น. เว้ นวันหยุดราชการและ
นักขัตฤกษ์ ทางบริ ษัทมีระบบจัดการการสัง่ ซื ้อทางโทรศัพท์ระบบตอบรับอัตโนมัติ

