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ท่านสามารถเลือกสั่ งซือ้สินค้าโดยวิธี ดังต่อไปนี ้

วิธีที่ 1 สั่งซื้อผ่านระบบ ตระกรา้สินค้า บนเวปไซต์ โดยการคลกิที่ปุ่ม "หยิบลงตระกร้า" ตรงกับสินค้า และระบุจ านวนที่ท่าน
ต้องการ  และกด ที่  "สั่งซื้อสินค้า"   พร้อมกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สั่งซื้อ สถานที่จัดส่ง ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อจะได้รับสทิธิ
ประโยชน์ และยังได้รบัความสะดวกในการกรอกข้อมูลส่วนบคุคล 

*** ทางร้าน แนะน าใหส้ั่งสินคา้โดยใช้ระบบสั่งซื้อของเว็บนะค่ะ ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องที่สุดค่ะ *** 

วิธีที่ 2 สั่งซื้อผ่าน E-mail หรือกรอกแบบฟอร์มในหน้ากลุ่มสนิค้าที่ท่านสนใจ โดยส่งข้อมูลความต้องการของท่านมาที่ E-mail 
:orangetoysshop@gmail.com 

วิธีที่ 3 สั่งซื้อผ่าน Line :orange.si หรือ  https://www.facebook.com/orangetoys 

 ติดต่อสอบถามไดที้ ่084-2112150 (สม้) ถา้ไม่ไดร้ับสาย จะติดต่อกลบั เวลา 12.00-13.00 และหลงัจาก 17.00 น.ช่องทางทีส่ะดวก
ทีส่ดุในการสอบถามคือ Line หรือ E-mail ค่ะ 

*** ทางร้านยังไม่สะดวกกับการสั่งซื้อทางโทรศัพทน์่ะค่ะ เพราะอาจจะลืมหรือตกหล่นได้ค่ะ และ ราคาสินค้าแจ้งไว้ทางหนา้เวปไซด์
แล้วค่ะ *** 

รอ E-mail ก่อนโอนเงินค่ะ พรอ้มยอมเงินที่ต้องโอน ทางร้านจะส่ง Email ไปค่ะ แต่ถ้าทางรา้นไม่สามารถส่งสินค้าให้ ทางร้านจะโอน
เงินคืนเต็มจ านวน และติดต่อลูกค้าทันทีค่ะ 

 ทางร้านไม่สะดวกนัดรบัสินค้า ทุกกรณี ยกเว้นทางร้านติดต่อลูกค้าเอง ทางร้านส่งสินค้า ทุกวันจันทร ์พุธ และศุกร์ ***ไม่สามารถ
ระบุรอบเวลาได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับ Order ในวันนัน้ ๆ *** กรณีมีการหยุด เลื่อนการส่งจะแจ้งที่หน้าเวปค่ะ        และการส่งทางขนส่ง
เอกชน กรณีสินค้าชิน้ใหญ่ หรอืจ านวนมาก ***ขายส่ง *** ลกูค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเอง 

ทางร้านจะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 3-7 วันหลังจากแจ้งช าระเงินค่ะ 

 ---  ช่องทางปกติในการส่งสินค้า "ไปรษณีย์ไทย" --- 
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การเปล่ียน / เคลม สินค้าในกรณีที่สินค้าช ารุดเสียหาย 

1. สินค้าเป่าลม กรุณาเป่าลม 80% ก่อนใช้งานจริง ถ้ารั่ว ฉีกขาด ทางร้านจะจัดส่งเปลี่ยนสนิค้าให้ใหม่ ***สินค้าต้องยังไม่

ผ่านการใช้งาน***  

2. ทางร้านไม่เปลี่ยนสินค้าให้ ในกรณีที่ ลูกไม่ชอบเล่น หรืออยากเปลี่ยนแบบที่ถูกใจกว่า 

3. กรณีทางร้านส่งสนิค้าผิดเอง ทางร้านจะรับผิดชอบค่าส่งสนิคา้กลับและส่งไปใหใ้หม่ทั้งหมดค่ะ  

4. สินค้าทุกประเภทช ารุด เสียหายจากการผลิต+ขนส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งการช ารุดทันทีทีไ่ด้รบัสินค้า พร้อมถ่ายรูปส่ง Email 

หรือทาง Line ***และหลังจากนั้น ห้ามทดลองเล่น ประกอบสว่นต่าง ๆ ของสินค้า และส่งใหท้างร้านเร็วที่สุดเพื่อ

ผลประโยชน์ของท่าน*** 

5. ทางร้านจะส่งสนิค้าให้ทันที ทีไ่ด้รับสินค้าคืนจากลูกค้า และจดัส่งแบบ EMS หรือ ขนส่งเอกชนเพื่อให้ลูกค้าได้รบัสินค้าเร็ว

ที่สุด ซึ่งทางร้านจะรับผิดชอบค่าขนส่งให้เองทั้งหมด  

*** สินค้าทีส่่งเคลม ต้องไม่ผ่านการใช้งาน ผิดประเภท นั่งทบั โยนแตกหัก จากการกระท าของลูกค้า        ซึ่งข้อนี้

ตรวจสอบยาก ต้องขอความเห็นใจจากลูกค้าด้วยค่ะ และทางร้านจ าเป็นต้องได้รับสนิค้าคืนก่อนการส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้ 

เนื่องจาก ก่อนหน้านี้ลูกค้าที่แจ้งเปลียน มีส่วนหนึ่งซึ่งไมส่่งสนิค้ากลับมา *** 

6. สินค้ามีปัญหา กรุณาส่งสินค้าพร้อมกล่องบรรจสุินค้าคืนภายใน 7 วันหลังรับสินค้า  

7. กรณีไม่มีสินค้าเปลี่ยน ทางร้านโอนเงินคืนเต็มจ านวนให้ค่ะ หลังจากได้รับสินค้าที่ส่งกลับมาแล้ว 

8. พัสดุธรรมดาสุญหาย (ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 2 อาทิตย์) 

-  ปณ.รับผิดชอบกล่องละ ตามจริงแต่ไม่เกิน 1000บ. 

-  ลงทะเบียน รับผิดชอบ ตามจริงแต่ไม่เกิน 300บ. 

- EMS รับผิดชอบ ตามจริงแต่ไมเ่กิน 3000บ. 
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รายละเอียดการช าระเงนิ 

ช่องทางในการแจ้งช าระเงินไดท้ี่ ***กรุณาอ่านเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า*** 

1. ผ่านเวปไซด์ http://www.orangetoysshop.com/informpayment 

2. ส่งข้อความไปที่ SMS 0842112150  แจ้งเลขที่ order หรือชื่อ-นามสกุลในการจัดส่งสินค้า / ธนาคาร / จ านวนเงิน / เวลา 

3. Line ID : orange.si / แจ้งเลขที่ order หรือชื่อ-นามสกุลในการจัดส่งสินค้า / ธนาคาร / จ านวนเงิน / รปูถ่ายสลิป 

4.  E-mail : orangetoysshop@gmail.com / แจ้งเลขที่ order หรือชื่อ-นามสกุลในการจัดส่งสินค้า / ธนาคาร / จ านวนเงิน / รูป

ถ่ายสลิป 

***ไม่รับแจ้งโอนทางโทรศัพท์ เพราะอาจจะท าให้ตกหลน่ได้คะ่*** 

***บัญชีที่เปิดที่กรุงเทพ*** http://k.lnwfile.com/b2yujt.jpg 

1.) ธนาคารทหารไทย / 166-2-24256-7 / Chayapa Siwasuraporn  

2.) ธนาคารกรุงไทย / 000-0-18256-7 / Chayapa Siwasuraporn  

3.) ธนาคารกรุงเทพ / 101-8-12192-9 / Chayapa Siwasuraporn  

4.) ธนาคารกรุงศรี / 594-1-01029-4  / Chayapa Jakkapanee 

5.) ธนาคารกสิกรไทย / 698-2-24284-1 / เนติ สิวะสุรพร 

6.) ธนาคารไทยพานิชย์ / 239-241435-7 / เนติ สิวะสรุพร 

ตรวจสอบเลขพัสดุในการส่งสนิค้าได้ที่  http://www.orangetoysshop.com/webboard 

ทางร้านไม่แจ้งเลขที่พสัดุเป็นรายบุคคลน่ะค่ะ สามารถเปิดไดต้าม Link นี้ ในวันที่ส่งสินค้าเวลา 22.00 น. 
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