
เง ือ่นไขการเปลีย่น/คนืสนิคา้ 

 

กรณีสนิคา้ในรา้นคา้ออนไลนท์ีจ่ดัสง่ภายในประเทศ 

1. การเปลีย่น/คนืสนิคา้ท าไดใ้น 15 วันนับจากวันทีร่ะบบุนใบเสร็จรับเงนิ และเป็นดลุยพนิจิของ
ทางNoproblem Marketing การเปลีย่น/คนืสนิคา้ตอ้งแนบใบเสร็จรับเงนิ และใบคนืสนิคา้บรเิวณ
ดา้นลา่งของใบเสร็จรับเงนิทีก่รอกรายละเอยีดเรยีบรอ้ยแลว้มาดว้ยทุกครัง้  ทางบรษัิทฯขอสงวน
สทิธิไ์ม่รับเปลีย่น/คนืสนิคา้และคนืเงนิ หากเอกสารไม่ครบถว้น 

2. สนิคา้ทีค่นื ตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ มบีรรจุภัณฑส์มบรูณ์ และมป้ีายตดิครบถว้น สนิคา้ทีผ่่าน

การใชง้านหรอืการซักแลว้ไม่สามารถเปลีย่น/คนืได ้

3. สามารถเปลีย่นไดท้ัง้ไซส ์ส ีและรุ่นของสนิคา้ หากรา้นคา้ไม่มรีุ่น ส ีหรอืไซสท์ีต่อ้งการ
เปลีย่น สามารถเปลีย่นเป็นสนิคา้รุ่นอืน่ทีร่าคาเท่ากันหรอืสงูกวา่ได ้โดยตอ้งช าระเงนิสว่นตา่ง
เพิม่เตมิ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืสว่นตา่งเป็นเงนิสด 

4. คณุสามารถเปลีย่นสนิคา้ไดท้ีส่าขาทุกสาขา ยกเวน้เคาน์เตอรใ์นหา้งสรรพสนิคา้ 

5. กรณีการคนืสนิคา้ เพือ่ป้องกันการสญูหายหรอืความลา่ชา้ในการจัดสง่ เราแนะน าใหใ้ชบ้รกิาร

จัดสง่แบบ ลงทะเบยีนหรอืแบบ EMS เท่านัน้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การสญูหายที่

เกดิขึน้จากการจัดสง่ 

6. สนิคา้ทีส่ง่คนื จะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขของนโยบายการคนืเงนิ และทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถคนืคา่ธรรมเนียมการสง่สนิคา้จากทางเราถงึคณุได ้

7. หากทางบรษัิทฯตรวจสอบสนิคา้ทีส่ง่คนืมาทางไปรษณียแ์ละพบวา่ไม่ตรงตามนโยบายที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ จะตดิตอ่คณุเพือ่แจง้ผลการตรวจสอบสนิคา้ทันท ีโดยคณุจะตอ้งเป็น

ผูร้ับผดิชอบคา่ขนสง่ทัง้หมด 

8. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการอนุมัตแิละเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในทกุกรณีโดยไม่ตอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 
 

สนิคา้ทีไ่มร่บัเปลีย่น/ไมร่บัคนื 

1. สนิคา้ทีร่ะบ ุ“Clearance sale” หรอื "สนิคา้จัดโปรโมชัน่พเิศษ" จะไม่สามารถเปลีย่น/คนืได ้

2. สนิคา้ทีไ่ม่มป้ีายราคาตดิอยู่ (ตอ้งไม่มกีารแกะป้ายรหัสและราคาของสนิคา้) และผ่านการซัก
หรอืใชง้านแลว้ 

3. สนิคา้ประเภทหนา้กากผา้ ชดุชัน้ใน ถุงเทา้ และสนิคา้ทีอ่ยูใ่นบรรจุภัณฑ ์ ทีเ่ปิดบรรจุภัณฑ์

แลว้ ไม่สามารถเปลีย่นหรอืคนืไดทุ้กกรณี เพือ่สขุอนามัย  

4. สนิคา้ทีเ่ปลีย่น/คนื ตอ้งไม่มคีราบสกปรกทีเ่กดิจากการลองสนิคา้  หรอื สนิคา้ใสแ่ลว้ , แกะ, 
มกีารซัก, ท าใหเ้กดิช ารุด  ไม่รับเปลีย่นคนืทุกชนดิ 

5. สนิคา้ทีไ่ดร้ับของสมนาคณุ หรอืใชโ้คด้สว่นลดไม่สามารถคนืสนิคา้ไดทุ้กชอ่งทาง 

6. สนิคา้ทีม่กีารขายเป็นแพ็คคูห่รอืเซต ไมส่ามารถคนืสนิคา้บางสว่นได ้หากลกูคา้ตอ้งการสง่คนื 
กรุณาคนืสนิคา้ทัง้หมดตามจ านวนทีร่ะบตุามเงือ่นไขของสนิคา้ 

7. คา่จัดสง่พัสดกุรณีคนืสนิคา้ ผูส้ง่คนืจะเป็นผูร้ับผดิชอบเอง 

8. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารอนุมัต ิและเปลีย่นแปลงเงือ่นไขทกุกรณี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 

 

  

 

***กรณีสนิคา้ในรา้นคา้ออนไลนท์ีจ่ดัสง่ไปตา่งประเทศ*** 

ไม่สามารถเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้ไดใ้นทุกกรณี 

 



 

ข ัน้ตอนการคนืสนิคา้ 

1. สง่อเีมลค าขอคนืสนิคา้ พรอ้มระบสุาเหตทุีต่อ้งการคนื พรอ้มรปูถ่ายมาท ี 
noproblemest1988@gmail.com เพือ่รอรับยนืยันจากทางเรา 

2. หลังไดร้ับการยนืยันการคนืแลว้ กรุณาสง่พัสดคุนืทางไปรษณียล์งทะเบยีน พรอ้ม

ใบเสร็จรับเงนิและใบคนืสนิคา้ทีก่รอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้มาตามทีอ่ยู่ทีร่ะบดุา้นลา่งนี้ หลังจาก

ทีท่างเราไดร้บัสนิคา้ ทางฝ่ายบรกิารลกูคา้จะท าการแจง้สถานะผ่านทางอเีมลทีใ่หไ้วใ้นขัน้ตอน
การส่ังซือ้ 

  

หนว่ยงานออนไลน ์(คนืสนิคา้) 

บรษัิท โนพร็อบเบล็ม มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด 

58/15 ซ.สขุสวัสดิ ์14 ถ.สขุสวัสดิ ์
        แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 

 

นโยบายการคนืเงนิ 

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

1. สนิคา้บกพร่องเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดของทางบรษัิทฯ 

2. สนิคา้ทีไ่ดร้ับไม่ตรงตามค าส่ังซือ้ 

3. สนิคา้ไดร้ับความเสยีหายระหวา่งจัดสง่ 

4. สนิคา้ตอ้งเป็นสนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ออนไลน์ของทางบรษัิทฯเท่านัน้ 

 

ชอ่งทางการคนืเงนิ 

บรษัิทฯจะคนืเงนิใหค้ณุตามชอ่งทางทีค่ณุใชช้ าระเงนิตอนส่ังซือ้ 

 

 บตัรเครดติ/บตัรเดบติ 

โดยคนืผ่านบัตรทีใ่ชภ้ายใน 7-14 วันท าการ นับจากวันทีไ่ดร้บัอเีมลยนืยันการคนืเงนิ โดยจะคนื

ในรอบบลิถัดไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับรอบบลิและนโยบายการคนืเงนิของธนาคาร/บรษัิทเจา้ของบัตร 

 

หรอืโดยวธิอีืน่ ๆ ตามทีท่างบรษัิทฯ ก าหนด 

 

หมายเหต:ุ 

1. หากยังไมไ่ดร้ับเงนิคนืหลงัจาก 2 รอบบลิ กรุณาตดิตอ่ธนาคาร/บรษัิทเจา้ของบัตรเพือ่ขอ

ความชว่ยเหลอื 

2. คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ทีธ่นาคารเรยีกเกบ็อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายทีธ่นาคารก าหนด 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ตดิตอ่เรา 

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืสามารถตดิตอ่สอบถามได ้ 
noproblemest1988@gmail.com 

 

 

เวลาท าการ 



วันจันทร ์- ศกุร ์เวลา 9.00น. - 18.00น. 

ปิดใหบ้รกิารวนัเสาร-์อาทติย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 

 

Domestic shipments of item purchased via online shop 

1. Return and exchange may be done within 15 days from the receipt date and shall be 

subject to the company’s discretion. For return and exchange, please always attach 

the receipt. The company reserves rights not to return/exchange and to refund if there 

is no receipt or in any case that document is incomplete . 

2. The returned item shall be in good condition with a package (if any) and all tags 

attached. The item which has been used or washed cannot be exchanged /returned. 

3. It is possible to change sizes, colors, and models of the goods. If the required size, 

color or model is not available, the item may be exchanged with other items with the 

same or high price and the additional price shall be paid by customer. The company 

reserves its rights in refunding the price difference. 

4. Exchange can be done at all branches except the department store counters. 
5. To prevent loss or delay in delivery, we recommend sending by registered mail or 

EMS only. We are not responsible for any loss during the delivery. 
6. The returned goods must be in accordance with the condition of the refund policy . 

We do not refund shipping fees for delivery. 
7. If the returned item is inspected and found it not in accordance with the policy, We 

will notify you immediately and you must bear all of the shipping fees . 
8. We reserve the rights to approve and change these terms in any case . 

 

Non-returnable/non-exchangeable goods 

1. Products specified "Clearance sale" or "Special Promotion Products" cannot be 

exchanged / returned. 
2. Products for masks, cloths, underwear, socks and products in packaging that has 

opened the package cannot change or return in all cases for hygiene . 

3. Products exchanged / returned with stains caused by the trying on or be worn, any 

unwrapped, washed, damaged all types are not accepted. 

5. Goods received as gifts or using the discount code, cannot be returned through all 

channels. 

6. Products that are being sold in pairs or sets, return some of any in the package 

cannot be accepted. Kindly return all products for the amount stated in the product 

conditions. 
7. Shipping cost for returning products will be responsible by customer. 

8. We reserve the rights to approve and changing conditions in all cases without prior 

notice. 

  

International order/shipment 



Please be noted that all international shipment cannot be exchanged or returned in 

any cases unless the damaged caused by the company. See returned policy for more 

information.   

Returned policies; 

Kindly email us at noproblemest1988@gmail.com with the pictures of purchased 

products and reason to be returned.  Do not ship any products before receiving our 

replied email. It is our rights not to accept the return if the conditions not meet with our 

policy.  If return is made, customer must be responsible for the shipping cost. 

 

Contact us at noproblemest1988@gmail.com 
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