นโยบายการคืนสินค้ าและการคืนเงิน
คานิยามเบื ้องต้ น;
มีร้านค้ า 2 ประเภทที่คณ
ุ สามารถซื ้อสินค้ าได้ ที่ Goxip :)
•

ผู้ค้า Marketplace s: สินค้ าน่าอัศจรรย์ของพวกเขาขายผ่าน Goxip ซึง่ เป็ นผู้จดั การและดาเนินการชาระเงินเสร็ จ
สิ ้น การส่งมอบและการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจะดาเนินการโดยผู้ขายใน ผู้ค้า Marketplace ซึง่ จะรักษาคุณภาพ
ของสินค้ าระยะเวลาในการจัดส่งตามคาสัง่ ซื ้อ คุณสามารถติดต่อพวกเขาผ่านบริ การส่งข้ อความในแอปของเราใด ๆ
เกี่ยวกับการคืนเงินการคืนเงินหรือการแลกเปลีย่ นเนื่องจากแต่ละร้ านค้ าจะมีนโยบายการคืนสินค้ าที่แตกต่างกัน

•

Affiliate Merchants: ร้ านค้ าเหล่านี ้เป็ นอิสระจาก Goxip และคลิกที่ "SHOP" ในผลิตภัณฑ์ของผู้ขายทีเ่ ป็ น

พันธมิตรกับเรา คุณจะถูกนาไปที่เว็บไซต์ของร้ านค้ าเหล่านันนอกแพลตฟอร์
้
มของ Goxip เพือ่ ทาธุรกรรมกับโดยตรง
กับร้ านค้ าเหล่านัน้ คุณสามารถติดต่อพวกเขาผ่านทางบริ การลูกค้ าของตัวร้ านค้ าเหล่านันเอง
้ สาหรับข้ อสงสัยใด ๆ
ในการคืนเงินการคืนเงินหรื อการแลกเปลีย่ น นอกจากนี ้คุณยังสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งและการคืนสินค้ า
ตามที่ระบุไว้ ในเว็บไซต์ของพวกเขาได้ โดยตรงเนื่องจากผู้ขายพันธมิตรแต่ละรายจะมีข้อกาหนดแตกต่างกัน

นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้ าด้ านล่างใช้ กบั ผลิตภัณฑ์ Goxip Marketplace เท่านัน้
1 การขอคืนเงิน / การคืนเงิน
เราต้ องการใช้ วิธีที่ไม่ยงุ่ ยากในการส่งคืนสินค้ าให้ กบั ผู้ค้า Marketplace s หากคุณต้ องการส่งคืนสินค้ าโปรดติดต่อกับผู้ขาย
ใน Marketplace เพื่อให้ สามารถจัดการให้ คาแนะนาให้ กบั คุณได้ คุณสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางฟั งก์ชนั "ส่งข้ อความถึง
ผู้ขาย" ภายในรายการยืนยันใบสัง่ ซื ้อหรื อใช้ ฟังก์ชนั การส่งข้ อความในแอปหรื อบนหน้ าผลิตภัณฑ์ของผู้ขายทีเ่ กี่ยวข้ องเดียวกัน
โปรดทราบว่าผู้ขายใน Marketplace แต่ละรายจะมีที่อยูแ่ ละคาแนะนาในการส่งคืนที่แตกต่างกัน
ในกรณีสว่ นใหญ่คณ
ุ สามารถคืนเงินคืนหรื อแลกเปลีย่ นในสถานการณ์ตอ่ ไปนี ้:
•

ไม่ได้ รับสินค้ า หรื อ

•

สินค้ าที่ได้ รับมีข้อบกพร่องและ / หรื อชารุดระหว่างการขนส่ง หรื อ

•

ข้ อกาหนดของผลิตภัณฑ์ได้ รับการดาเนินการไม่ถกู ต้ องโดยผู้ทาการขายของ Marketplace (เช่นขนาด, สี, ฯลฯ )
ไม่ถกู ต้ อง หรื อ

•

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับจะแตกต่างจากคาอธิบายผลิตภัณฑ์ที่แสดงโดย ผู้ค้า Marketplace

ในสถานการณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ กล่าวถึงข้ างต้ นคุณสามารถตรวจสอบกับ ผู้ค้า Marketplace ได้ โดยตรงเพื่อสนทนาเกี่ยวกับ
ตัวเลือกต่างๆ
ไม่วา่ ในกรณีใดคุณสามารถคืนสินค้ าและรับการคืนเงินได้ ภายใน 7 วันหลังจากได้ รับใบสัง่ ซื ้อของคุณโดยเสียค่าใช้ จา่ ยในการ
ส่งคืนเอง โปรดตรวจสอบว่ารายการของคุณอยูใ่ นสภาพเดิมตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 2 ด้ านล่างหรื อไม่
2 สภาพสินค้ าที่สง่ คืน
รายการที่สง่ คืนทังหมดควรส่
้
งกลับในสภาพเดิมและบรรจุภณ
ั ฑ์เดิมโดยไม่ได้ สวมใส่ ล้ างหรื อเปลีย่ นและยังคงติดแท็กอยูเ่ ช่น
ควรวางรองเท้ าไว้ ในกล่องรองเท้ าและแท็กเดิม สินค้ าฟรีเช่นอุปกรณ์เสริ มที่มาพร้ อมกับสินค้ าทีซ่ ื ้อมาเป็ นของขวัญจะต้ องถูก
ส่งคืนให้ ด้วย
เมื่อทาการตรวจสอบผู้ค้า Marketplace จะแจ้ งให้ คณ
ุ ทราบอีกครัง้ ผ่านบริ การ messenger ในแอปหรื ออีเมลไม่วา่ จะได้ รับ
การดาเนินการคืนเงินหรื อแลกเปลีย่ นสาเร็ จหรื อไม่ก็ตาม เราขอแนะนาให้ คณ
ุ พิจารณาให้ ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ทนั ทีเมื่อได้ รับ
หรื อก่อนส่งกลับในกรณีที่ ผู้ค้า Marketplace ต้ องการดูข้อมูลนี ้ในภายหลัง
3 ค่าใช่จา่ ยในการส่งคืนสินค้ า
คุณสามารถดูสว่ น "นโยบายการคืนสินค้ า" ได้ จากหน้ าผลิตภัณฑ์ของผู้ต้า Marketplace (ภายใต้ ปมุ่ "MESSAGE SELLER")
เพื่อสอบถามนโยบายการคืนสินค้ าเกี่ยวกับต้ นทุนการคืนสินค้ า / การคืนเงินเนื่องจากแต่ละรายอาจมีคาแนะนาและข้ อตกลง
ต่างกัน
ในกรณีสว่ นใหญ่คณ
ุ จะต้ องแบกรับต้ นทุนการส่งมอบคืน แต่ผ้ คู ้ า Marketplace แต่ละรายจะแตกต่างกันในเรื่ องนี ้ในนโยบาย
การคืนสินค้ า

4 การคืนเงิน
หาก ผู้ค้า Marketplace ยอมรับการคืนเงินและยอมรับเงื่อนไขตามที่ระบุในข้ อ 2 ข้ างต้ นเราจะได้ รับการยืนยันจาก ผู้ค้า
Marketplace

และดาเนินการคืนเงินภายใน 15 วัน เราจะส่งอีเมลถึงคุณทันทีทเี่ ราได้ ทาการคืนเงินเสร็ จสิ ้น

การคืนเงินใด ๆ จะได้ รับโดยอัตโนมัติตามวิธีการชาระเงินที่คณ
ุ ใช้ ในการสัง่ ซื ้อเดิมหรื อบัญชีธนาคารที่กาหนดไว้ แล้ ว เวลาที่ใช้
ในการรับเงินคืนของคุณขึ ้นอยูก่ บั วิธีการชาระเงินหรื อผู้ให้ บริ การบัตรเครดิตของคุณซึง่ โดยปกติจะใช้ เวลาสองถึงแปดสัปดาห์
วิธีการติดต่อ ผู้ค้า Marketplace

•

ผ่านทางหน้ าสินค้ า (ก่อนสัง่ ซื ้อ)
a.

•

ผ่ านอีเมลยืนยันการสั่งซือ้ (หลังจากที่คุณได้ ส่ งั ซือ้ สินค้ าแล้ ว)

•

ผ่านทางคาสัง่ ซื ้อในบัญชี Goxip Account (หลังจากทีค่ ณ
ุ ได้ สงั่ ซื ้อสินค้ าแล้ ว)
a.

ขันที
้ ่ 1 - เข้ าสู่ Goxip และคุณจะเห็นโปรไฟล์สว่ นบุคคลของคุณ

b.

ขันที
้ ่ 2 – เลือกคาสัง่ ซื ้อ

c.

ขันตอนที
้
่ 3 – ที่นี่คณ
ุ จะเห็นใบสัง่ ซื ้อทังหมดของคุ
้
ณและคลิกที่คาสัง่ ซื ้อเพื่อดูรายละเอียดเพิม่ เติม

d.

ขันตอนที
้
่ 4 - คุณจะพบรายละเอียดคาสัง่ ซื ้อทังหมดในหน้
้
าเดียว นอกจากนี ้คุณยังสามารถคลิกทีป่ มุ่ "ส่ง
ข้ อความถึงผู้ขาย" เพื่อติดต่อผู้ค้า Marketplace ของคุณโดยตรง

