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นโยบายการเปลีย่นสินค้า การคนืสินค้า และการคนืเงนิ 

Replacement, Return & Refund Policy 

เหตุผล Reason 
บริษทั อีนาจิค (ไทยแลนด)์ จ  ากดั จะเปล่ียนหรือรับคืนสินคา้ ในกรณีท่ีสินคา้มีคุณภาพต า่กวา่มาตรฐาน 
Enagic (Thailand) Co., Ltd. will replace or accept return if the product are substandard quality. 
ก าหนดระยะเวลา Time limited 
ผูแ้ทนจ าหน่าย/ผูใ้ช ้ ควรส่งสินคา้คืนภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บสินคา้ท่ีจดัส่งเรียบร้อยแลว้ หากส่งคืนสินคา้หลงัจากหลงัระยะเวลาท่ีก าหนดหรือสินคา้ถกูใชง้านแลว้ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการใหค้  าอธิบาย ตดัสินใจในการคืนเงินและเปล่ียนสินคา้  ดงันั้นผูรั้บควรท าการยนืยนัตรวจสอบในการรับสินคา้ทุกคร้ัง    
Distributor/User should return it within 30 days of delivery, for any return day expire or used product, we reserve the right to the explanation and decision of refund and replacement, 
please confirm the product once you received. 
ข้ันตอน Process 
หากสินคา้มีสภาพไม่สมบูรณ์  กรุณาติดต่อพนกังานของบริษทั ผา่นทางอีเมล ์ โทรศพัท ์ หรือโทรสารส าหรับการขอใบสมคัร 
ทางบริษทัจะจดัส่งแบบฟอร์มใบสมคัรให้แก่ผูแ้ทนจ าหน่าย/ผูใ้ช ้  ดงันั้น กรุณาแจง้เหตุผล ช่ือ-นามสกุลและหมายเลขผูแ้ทนจ าหน่าย/ผูใ้ชใ้นแบบฟอร์มดงักล่าว การคืนสินคา้ 
(การคืนหรือการเปล่ียนแปลงสินคา้จะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีใหม่และยงัไม่ไดใ้ชง้านใดๆทั้งส้ิน) จะตอ้งอยูใ่นสภาพบรรจุภณัฑเ์ดิม พร้อมกบัใบรับประกนัสินคา้ คู่มือการใช ้
และอุปกรณ์ทั้งหมด ผูซ้ื้อสินคา้จะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการส่งสินคา้คืนดว้ยตนเองและบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
สินคา้ใหม่และยงัไม่ไดใ้ชง้าน หมายถึง สินคา้จะตอ้งไม่มีรอยขีดข่วน เคร่ืองหมาย หรือรอยบกพร่องบนตวัสินคา้ ช้ินส่วนสินคา้หาย หรือถูกขโมย 
ความเสียหายจากการใชง้านส่วนบุคคลการใชสิ้นคา้ในทางท่ีผดิหรือใชสิ้นคา้โดยความประมาท : ทางบริษทัไม่รับสินคา้ใดๆคืน หากมีการระบุวา่สินคา้ช้ินนั้นไดใ้ชง้านแลว้ 
สินคา้จะถูกระบุวา่ไดใ้ชง้านแลว้กต่็อเม่ือมีน ้าวิง่ผา่นเคร่ืองแลว้  บริษทั อีนาจิค (ไทยแลนด)์ จ  ากดั มีสิทธ์ิในการตรวจสอบสินคา้ท่ีส่งคืนทั้งหมด 
If the product is defective, please contact our staff by e-mail, phone or fax for application, we will send the application form to Distributor/User, please note the reason, 
Distributor/User name & No. on the form, machine returns (returned or exchanged items must be new and unused condition) must be in the original packing and with all warranty 
cards, manuals and accessories. The purchaser is responsible for the return shipping charge, shipping charge are not refundable. 
New and Unused means that there are no scratches, marks or blemishes on the item, lost or stolen parts, damage due to personal use, misuse or negligence: We do not accept a return of 
any item with any indication that it has been used, a machine is considered used once water has been run through it. Enagic (Thailand) Co., Ltd. reserves the right to inspect all return 
products. 
การคืนเงิน & ข้อตกลงในการยกเลิกผู้แทนจ าหน่าย  Refund & Distributor Agreement Termination 
สินคา้ทุกช้ินจะตอ้งส่งคืนภายใน 30 วนั หลงัจากวนัท่ีไดรั้บสินคา้ท่ีจดัส่งเรียบร้อยแลว้   บริษทั อีนาจิค (ไทยแลนด)์ จ  ากดั มีความประสงคใ์ห้สปอนเซอร์และอพัไลน์ 
ท าการจ่ายค่าคอมมิชชัน่และค่าโบนสัจากการขายสินคา้คืนให้แก่ทางบริษทั  บริษทั อีนาจิค (ไทยแลนด)์ จ  ากดั จะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายส าหรับการด าเนินงาน 
และจะคืนยอดเงินคงเหลือให้แก่ผูแ้ทนจ าหน่าย/ผูใ้ช ้   อยา่งไรกต็าม ผูแ้ทนจ าหน่าย/ผูใ้ชไ้ม่ไดรั้บอนุญาตให้สรุปและลงลายมือช่ือในขอ้ตกลงการเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายกบับริษทั อีนาจิค 
(ไทยแลนด)์ จ  ากดั ภายใน 6 เดือน หลงัจากการถูกยกเลิกขอ้ตกลง 
All returns must be within 30 days of receiving the product, Enagic (Thailand) Co., Ltd. require a sponsor and up line to repay commission and bonuses paid to him/her on product, 
Enagic (Thailand) Co., Ltd. charge the processing fee and refund the balance amount to Distributor/User. Distributor/User not allows to conclude and sign the Distributor Agreement 
with Enagic (Thailand) Co., Ltd. within six months after termination. 
สินค้าขาดแคลน Short Supply 
หากสินคา้ภายในคลงัสินคา้ขาดแคลนส าหรับการเปล่ียนสินคา้ ทางบริษทัจะติดต่อผูแ้ทนจ าหน่าย/ผูใ้ช ้ผา่นทางอีเมลห์รือทางโทรศพัท ์
หมายเหต ุ : บริษทั อีนาจิค (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ไม่อนุญาตให้คืนหรือเปล่ียนสินคา้ท่ีมีความเสียหายเน่ืองมาจากความผดิพลาด 
และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้ค  าอธิบายและการตดัสินใจในการคืนเงิน ตามนโยบายการเปล่ียนสินคา้ดงักล่าวทุกเม่ือ    
If our stock is shortage for replacement, we will contact the Distributor/User by e-mail or telephone. 
Note: Enagic (Thailand) Co., Ltd. do not permit the return or replacement of damaged products because of mishandling. And we reserve the right to the explanation and decision of 

refund and replacement policy here at any time. 
 
ขา้พเจา้ยอมรับวา่ไดอ่้าน ท าความเขา้ใจและเห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนด รายละเอียดทั้งหมดในคู่มือผูแ้ทนจ าหน่ายและนโยบายของบริษทั ทั้งน้ีคู่มือผูแ้ทนจ าหน่ายและนโยบายของบริษทั 
สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.enagic-asia.com รวมทั้งเวอร์ชัน่ล่าสุด 
I acknowledge that I have read, understand and agree all the terms and details on Distributor handbook and company policy. Distributor handbook and company policy could be 
downloaded from company web site www.enagic-asia.com and the latest version shall prevail. 

 

 

ลายมือช่ือ ผูแ้ทนจ าหน่าย/ผูใ้ช ้ Distributor / User Signature     วนัท่ีลงนาม Signature Date 

(ผูส้มคัร / Applicant) 

http://www.enagic-asia.com/
http://www.enagic-asia.com/

