นโยบายข้ อตกลงการใช้ งานสาหรับสมาชิก
1. เงื่อนไขและข้ อตกลงในการใช้ บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริ การต่อไปนี้ เป็ นเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริ การ เกี่ยวกับการให้บริ การ
ต่างๆ ของเว็บไซต์ Jewelmalls.com ซึ่ งจัดทาขึ้นโดยบริ ษทั JEWELCRAFT CORPORATON CO.,LTD กับ
ผูใ้ ช้บริ การที่ลงทะเบียนสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ Jewelmalls.com โดยเสร็ จสมบูรณ์แล้ว (สมาชิก) สมาชิกที่
ลงทะเบียนจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริ การตามข้อตกลงนี้ตลอดระยะเวลาการเป็ น
สมาชิกของเว็บไซต์ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริ การนี้ ในอนาคต
ได้ตามความเหมาะสม
2. สงวนสิทธิ์
Jewelmalls โดยบริ ษทั JEWELCRAFT CORPORATON CO.,LTD ไม่อนุญาตให้มีการนา โลโก้ เนื้ อหา รู ปภาพ
สิ นค้า ตลอดจนข้อความต่างๆ ที่ปรากฏอยูบ่ น เว็บไซต์ www.Jewelmalls.com ไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม
เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรจากทางบริ ษ ัท ฯ โดยเด็ ด ขาด ทั้ง นี้ หากมี ผูใ้ ดกระท าการฝ่ าฝื น ถื อ เป็ นความผิ ด ทาง
กฎหมาย ทั้งนี้ สาหรับข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.Jewelmalls.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบสาหรับข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ ด้านเทคนิ ค หรื อคาอธิ บายของ
สิ นค้าใดๆ ก็ตาม
3. เกีย่ วกับรู ปภาพของสินค้ า
รู ปภาพสิ นค้าของ Jewelmalls ที่ปรากฏอยูบ่ นเว็บไซต์ www.Jewelmalls.com นั้น ได้รับการถ่ายและตกแต่งให้มี
ความใกล้เคียงกับสิ นค้าจริ งมากที่สุด ทั้งส่ วนของรู ปแบบและสี ของสิ นค้า อย่างไรก็ตาม Jewelmalls ไม่สามารถ
รับประกัน 100% ว่าสี ที่สมาชิ กเห็ นจะตรงตามของจริ งอย่างไม่มีคลาดเคลื่อน เนื่ องจากสี ของรู ปภาพสิ นค้าที่
สมาชิกเห็นขึ้นอยูก่ บั จอภาพของคอมพิวเตอร์ของสมาชิก ซึ่งอาจมีการตั้งค่ามาตรฐานของสี ที่แตกต่างออกไป

4. เกีย่ วกับข้ อมูลสินค้ า
Jewelmalls พยายามที่ จะนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องที่ สุดบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีขอ้ มูลบางส่ วนที่ ไม่
ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง หรื ออาจจะมี ความไม่สมบู ร ณ์ ซึ่ งอาจจะเกิ ดจากข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ ซึ่ งทาง
Jewelmalls ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะแก้ไขข้อผิดพลาดในความไม่ถูกต้องดังกล่าว โดยการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง
ข้อมูลใดๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่สมาชิกสั่งซื้ อสิ นค้าไปแล้ว) ทั้งนี้ ความผิดพลาด
ดังกล่าว รวมความถึงราคาสิ นค้าและจานวนของสิ นค้าคงคลังและรายละเอียดส่วนประกอบของสิ นค้า

5. ข้ อจากัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย
5.1 Jewelmalls จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก หรื อบุคคลที่สาม อันเนื่ องมาจาก
การใช้บริ การเว็บไซต์ของสมาชิ ก และรวมตลอดถึ งความเสี ยหายที่ เกิ ดจากการใช้บริ การที่ ละเมิ ดฝ่ าฝื น
เงื่อนไขในข้อตกลงนี้
5.2 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายอย่างใดๆ ที่ เกี่ ยวกับการใช้บริ การของสมาชิ กเนื่ องจากเป็ นการใช้
บริ การส่ วนบุคคล สมาชิ กจะต้องไม่มอบหรื อเผยแพร่ Username และ Password ของสมาชิ กผูใ้ ช้บริ การ
ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเข้ามาใช้บริ การแทนท่านสมาชิก
5.3 Jewelmalls ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า และความผิดพลาดในการดาเนิ นงานใดๆ ของพันธกรณี ภายใต้
ข้อกาหนดและเงื่ อนไขนี้ หากความล่าช้าและความผิดพลาดดังกล่าวมาจากสถานการณ์ที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมที่เหมาะสมของทางบริ ษทั ฯ
5.4 กฎ ระเบี ย บ เงื่ อ นไข ข้อ ตกลงการใช้บ ริ ก าร หรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ในการใช้บ ริ การ อาจ
เปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
6. การสั่งซื้อสินค้ า
การสั่งซื้ อสิ นค้าทาได้โดยการเปิ ดรายละเอียดสิ นค้า กดปุ่ ม "หยิบใส่ กล่องสิ นค้า" เพื่อเพิ่มรายการสิ นค้าที่คุณ
ต้องการจะซื้อลงในรายการสัง่ ซื้อ เลือกวิธีการชาระเงิน ข้อมูลการจัดส่ง คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการสัง่ ซื้อ” หลังจากนั้น
ทางสมาชิกที่ทาการสัง่ ซื้อจะได้รับข้อมูลการสัง่ ซื้อ พร้อมทั้งข้อมูลเพื่อการชาระค่าสิ นค้า
7. ราคา
Jewelmalls ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสาหรับสิ นค้าที่ปรากฏใน เว็บไซต์ www. Jewelmalls.com โดย
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
8. การจัดส่ งสินค้ า
จัดส่ งสินค้ าแบบขนส่ งเอกชน ฟรีค่าจัดส่ งทัว่ ประเทศ
Jewelmalls จะทาการจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ท่าน ภายหลังจากที่ ทีมงานได้รับหลักฐานยืนยันการชาระเงิ นจากท่าน
และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ภายใน 24 ชัว่ โมง (สาหรับวันทาการ จันทร์ -ศุกร์ ) และภายใน 48 ชัว่ โมง
(สาหรั บวัน หยุด เสาร์ -อาทิ ต ย์) และส าหรั บวันหยุดในช่ ว งเทศกาลและวัน หยุดนัก ขัต ฤกษ์ Jewelmalls จะ
ดาเนิ นการจัดส่ งสิ นค้าในทันที ที่บริ ษทั เปิ ดทาการ ซึ่ งที มงานจะแจ้งให้ท่านได้ทราบอีกครั้ง และในทุกรายการ
สัง่ ซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริ ษทั จะมีการแจ้ง Tracking Number ให้สมาชิกที่สั่งซื้ อได้ทราบ ผ่านทางอีเมล
ที่ได้ลงทะเบียนไว้กบั เว็บไซต์ www.Jewelmalls.com

9. การยกเลิกสินค้ า
บริ ษทั JEWELCRAFT CORPORATON CO.,LTD มีสิทธิ อย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคาสั่งซื้ อได้ทุกเมื่อ หากความ
ผิดพลาดนั้นเกิ ดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ หรื อความผิดพลาดที่ มิได้มีการคาดการณ์ ไว้ล่วงหน้า หรื อ
สิ นค้าขาดสต็อคหรื อยกเลิกการผลิต อันเป็ นผลมาจากสิ นค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่วา่ จะ
เป็ นการลงราคาผิด หรื อ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็ นต้น ) ในกรณี ที่รายการสั่งซื้ อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับ
การชาระเงินสาหรับคาสั่งซื้ อนั้นเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั JEWELCRAFT CORPORATON CO.,LTD
จะทาการคืนเงินให้ท่านเต็มจานวนราคาสิ นค้า

10. การคืนสินค้ า
สมาชิกที่ มีการสั่งซื้ อสิ นค้าบนช่องทางออนไลน์ของเว็ปไซต์ Jewelmalls ในกรณี ที่สินค้ามีปัญหา เช่น สิ นค้า
ชารุ ด จัดส่ งผิดไซต์ หรื อรวมไปถึงการจัดส่ งสิ นค้าที่ไม่ตรงตามที่สมาชิ กสั่ง ท่านสามารถที่ จะเปลี่ยนสิ นค้าได้
เพียงสมาชิกส่งสิ นค้าคืนกลับมาที่บริ ษทั ภายในเวลา 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสิ นค้า (เช็คจากวันที่รับสิ นค้ากับทาง
ไปรษณี ย)์ สิ นค้าที่สมาชิกทาการเปลี่ยน อาจเป็ นสิ นค้าแบบเดียวกัน หรื อคนละแบบได้ โดยหากสิ นค้าแบบใหม่มี
ราคาสูงกว่าแบบเดิม สมากชิกจะต้องชาระค่าส่วนต่างเพิ่ม

