ิ ค้า
เงือ
่ นไขการเปลีย
่ น/คืนสน
ิ ค้าในร้านค้าออนไลน์ทจ
่ ภายในประเทศ
กรณีสน
ี่ ัดสง
1. การเปลีย
่ น/คืนสินค ้าทาได ้ใน 15 วันนับจากวันทีร่ ะบุบนใบเสร็จรับเงิน และเป็ นดุลยพินจ
ิ ของ
ทางNoproblem Marketing การเปลีย
่ น/คืนสินค ้าต ้องแนบใบเสร็จรับเงิน และใบคืนสินค ้าบริเวณ
ด ้านล่างของใบเสร็จรับเงินทีก
่ รอกรายละเอียดเรียบร ้อยแล ้วมาด ้วยทุกครัง้ ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิไ์ ม่รับเปลีย
่ น/คืนสินค ้าและคืนเงิน หากเอกสารไม่ครบถ ้วน
2. สินค ้าทีค
่ น
ื ต ้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ มีบรรจุภัณฑ์สมบูรณ์ และมีป้ายติดครบถ ้วน สินค ้าทีผ
่ ่าน
การใช ้งานหรือการซักแล ้วไม่สามารถเปลีย
่ น/คืนได ้
3. สามารถเปลีย
่ นได ้ทัง้ ไซส์ สี และรุ่นของสินค ้า หากร ้านค ้าไม่มรี ุ่น สี หรือไซส์ทต
ี่ ้องการ
เปลีย
่ น สามารถเปลีย
่ นเป็ นสินค ้ารุ่นอืน
่ ทีร่ าคาเท่ากันหรือสูงกว่าได ้ โดยต ้องชาระเงินส่วนต่าง
เพิม
่ เติม ทัง้ นี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ส่วนต่างเป็ นเงินสด
4. คุณสามารถเปลีย
่ นสินค ้าได ้ทีส
่ าขาทุกสาขา ยกเว ้นเคาน์เตอร์ในห ้างสรรพสินค ้า
5. กรณีการคืนสินค ้า เพือ
่ ป้ องกันการสูญหายหรือความล่าช ้าในการจัดส่ง เราแนะนาให ้ใช ้บริการ
จัดส่งแบบ ลงทะเบียนหรือแบบ EMS เท่านัน
้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่
เกิดขึน
้ จากการจัดส่ง
6. สินค ้าทีส
่ ง่ คืน จะต ้องเป็ นไปตามเงือ
่ นไขของนโยบายการคืนเงิน และทางบริษัทฯ ไม่
สามารถคืนค่าธรรมเนียมการส่งสินค ้าจากทางเราถึงคุณได ้
7. หากทางบริษัทฯตรวจสอบสินค ้าทีส
่ ง่ คืนมาทางไปรษณียแ
์ ละพบว่าไม่ตรงตามนโยบายที่
กาหนด ทางบริษัทฯ จะติดต่อคุณเพือ
่ แจ ้งผลการตรวจสอบสินค ้าทันที โดยคุณจะต ้องเป็ น
ผู ้รับผิดชอบค่าขนส่งทัง้ หมด
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการอนุมัตแ
ิ ละเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขในทุกกรณีโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้า
ิ ค้าทีไ่ ม่ร ับเปลีย
สน
่ น/ไม่ร ับคืน
่ พิเศษ" จะไม่สามารถเปลีย
1. สินค ้าทีร่ ะบุ “Clearance sale” หรือ "สินค ้าจัดโปรโมชัน
่ น/คืนได ้
2. สินค ้าทีไ่ ม่มป
ี ้ ายราคาติดอยู่ (ต ้องไม่มก
ี ารแกะป้ ายรหัสและราคาของสินค ้า) และผ่านการซัก
หรือใช ้งานแล ้ว
้ ใน ถุงเท ้า และสินค ้าทีอ
3. สินค ้าประเภทหน ้ากากผ ้า ชุดชัน
่ ยูใ่ นบรรจุภัณฑ์ ทีเ่ ปิ ดบรรจุภัณฑ์
แล ้ว ไม่สามารถเปลีย
่ นหรือคืนได ้ทุกกรณี เพือ
่ สุขอนามัย
4. สินค ้าทีเ่ ปลีย
่ น/คืน ต ้องไม่มค
ี ราบสกปรกทีเ่ กิดจากการลองสินค ้า หรือ สินค ้าใส่แล ้ว , แกะ,
มีการซัก, ทาให ้เกิดชารุด ไม่รับเปลีย
่ นคืนทุกชนิด
5. สินค ้าทีไ่ ด ้รับของสมนาคุณ หรือใช ้โค ้ดส่วนลดไม่สามารถคืนสินค ้าได ้ทุกช่องทาง
6. สินค ้าทีม
่ ก
ี ารขายเป็ นแพ็คคูห
่ รือเซต ไม่สามารถคืนสินค ้าบางส่วนได ้ หากลูกค ้าต ้องการส่งคืน
กรุณาคืนสินค ้าทัง้ หมดตามจานวนทีร่ ะบุตามเงือ
่ นไขของสินค ้า
7. ค่าจัดส่งพัสดุกรณีคน
ื สินค ้า ผู ้ส่งคืนจะเป็ นผู ้รับผิดชอบเอง
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิก
์ ารอนุมัต ิ และเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขทุกกรณี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้า

ิ ค้าในร้านค้าออนไลน์ทจ
่ ไปต่างประเทศ***
***กรณีสน
ี่ ัดสง

่
ไม่สามารถเปลียนหรื
อคืนสินค้าได้ในทุกกรณี

ิ ค้า
ขนตอนการคื
ั้
นส น
1. ส่งอีเมลคาขอคืนสินค ้า พร ้อมระบุสาเหตุทต
ี่ ้องการคืน พร ้อมรูปถ่ายมาที
noproblemest1988@gmail.com เพือ
่ รอรับยืนยันจากทางเรา
2. หลังได ้รับการยืนยันการคืนแล ้ว กรุณาส่งพัสดุคน
ื ทางไปรษณียล
์ งทะเบียน พร ้อม
ใบเสร็จรับเงินและใบคืนสินค ้าทีก
่ รอกข ้อมูลเรียบร ้อยแล ้วมาตามทีอ
่ ยู่ทรี่ ะบุด ้านล่างนี้ หลังจาก
ทีท
่ างเราได ้รับสินค ้า ทางฝ่ ายบริการลูกค ้าจะทาการแจ ้งสถานะผ่านทางอีเมลทีใ่ ห ้ไว ้ในขัน
้ ตอน
่
้
การสังซือ
ิ ค้า)
หน่วยงานออนไลน์ (คืนสน
บริษัท โนพร็อบเบล็ม มาร์เก็ตติง้ จากัด
58/15 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
นโยบายการคืนเงิน
ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินในกรณีดังต่อไปนี้
1. สินค ้าบกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
้
2. สินค ้าทีไ่ ด ้รับไม่ตรงตามคาสัง่ ซือ
3. สินค ้าได ้รับความเสียหายระหว่างจัดส่ง
ื้ จากร ้านค ้าออนไลน์ของทางบริษัทฯเท่านัน
4. สินค ้าต ้องเป็ นสินค ้าทีซ
่ อ
้
่ งทางการคืนเงิน
ชอ
้
บริษัทฯจะคืนเงินให ้คุณตามช่องทางทีค
่ ณ
ุ ใช ้ชาระเงินตอนสั่งซือ
บ ัตรเครดิต/บ ัตรเดบิต
้ภายใน
โดยคืนผ่านบัตรทีใ่ ช
7-14 วันทาการ นับจากวันทีไ่ ด ้รับอีเมลยืนยันการคืนเงิน โดยจะคืน
ในรอบบิลถัดไป ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับรอบบิลและนโยบายการคืนเงินของธนาคาร/บริษัทเจ ้าของบัตร
หรือโดยวิธอ
ี น
ื่ ๆ ตามทีท
่ างบริษัทฯ กาหนด
หมายเหตุ:
1. หากยังไม่ได ้รับเงินคืนหลังจาก 2 รอบบิล กรุณาติดต่อธนาคาร/บริษัทเจ ้าของบัตรเพือ
่ ขอ
ความช่วยเหลือ
2. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีธ
่ นาคารเรียกเก็บอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามนโยบายทีธ
่ นาคารกาหนด
บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ติดต่อเรา
หากคุณต ้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได ้
noproblemest1988@gmail.com

เวลาทาการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น. - 18.00น.
ปิ ดให ้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ 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

