5

เงือนไขและข้อกําหนด
ยินดีตอ้ นรับสู่ Jewellista.com เว็บไซต์และชือโดเมนนีได้รบั การจัดการและเป็ นเจ้าของโดยบริษทั JEWELLISTA
(THAILAND) CO., LTD.
การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี (รวมเรียกว่า "การใช้บริการ") อยู่ภายใต้ขอ้ กําหนด
และเงือนไขต่างๆ (เรียกว่า "เงือนไขการให้บริการ") สําหรับการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ซึง
รวมถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัว ทังนี Jewellista ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัว โดยไม่
จําเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครืองหมายจดทะเบียนการค้า
Jewellista และโลโก้Jewellista ถือเป็ นเครืองหมายการค้าของบริษทั JEWELLISTA (THAILAND) CO., LTD.ข้อมูล
ทังหมดบนเว็บไซต์นี รวมถึงข้อความ เนือหา ข่าวสาร กราฟิ ก โลโก้ รูปแบบ การจัดวาง ดาวน์โหลด ราคาสินค้าและการ
บริการ (เนือหา) เป็ นเจ้าของหรือจดทะเบียนโดยบริษทั JEWELLISTA (THAILAND) CO., LTD. ห้ามมิให้ทาํ ซํา ปรับปรุง
ดัดแปลง แจกจ่าย จําหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนือหา หรือเครืองหมายการค้าเพือวัตถุประสงค์อนๆ
ื
นอกเหนือจากการได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั JEWELLISTA (THAILAND) CO., LTD. หรือตามที
กฎหมายอนุญาต สงวนลิขสิทธิเฉพาะบริษทั JEWELLISTA (THAILAND) CO., LTD.
เกียวกับรูปภาพของสิ นค้า
รูปภาพสินค้าทีปรากฏอยูบ่ นเว็บไซต์ www.Jewellista.com นันได้รบั การถ่ายและตกแต่งให้มคี วามใกล้เคียงกับสินค้าจริง
มากทีสุด ทังส่วนของรูปแบบและสีของสินค้า อย่างไรก็ตาม Jewellista ไม่สามารถรับประกันว่าสีทสมาชิ
ี
กหรือผูท้ เข้
ี ามาใน
เว็บไซต์เห็นจะตรงตามของจริงอย่างไม่มคี ลาดเคลือน เนืองจากสีของรูปภาพสินค้าทีขึนอยู่กบั จอภาพของคอมพิวเตอร์แต่
ละผูใ้ ช้งาน ซึงอาจมีการตังค่ามาตรฐานของสีทแตกต่
ี
างออกไป

เกียวกับข้อมูลรายละเอียดต่างๆของสิ นค้า
Jewellista พยายามทีจะนําเสนอข้อมูลทีถูกต้องทีสุดบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีขอ้ มูลบางส่วนทีไม่ถูกต้องตาม
ความเป็ นจริง หรือข้อมูลทีไม่เป็ นปั จจุบนั ข้อมูลทีเกียวกับราคา, การจัดส่งสินค้า, เงือนไขการชําระเงิน หรือนโยบายการคืน
สินค้า หรืออาจจะมีความไม่สมบูรณ์ซงอาจจะเกิ
ึ
ดจากข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ การเปลียนแปลงของระยะเวลา ซึงทาง
Jewellista ขอสงวนสิทธิทีจะแก้ไขข้อผิดพลาดในความไม่ถูกต้องดังกล่าวโดยการเปลียนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลใดๆ โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากทีสมาชิกสังซือสินค้าไปแล้ว) หากสินค้าใดๆ ทีนําเสนอโดยJewellistaไม่เป็ น
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ดังคําอธิบาย สามารถคืนสินค้าได้ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขนีโดยทีสินค้าต้องอยู่ในสภาพทียังไม่ผ่านการใช้งาน
เกียวกับราคาสิ นค้าและสิ นค้าคงคลัง
ราคาสินค้าและจํานวนของสินค้าคงคลังสามารถมีการเปลียนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลใดๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชําระเงิ น
เมือเราได้รบั คําสังซือสินค้าของคุณ เราจะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเบืองต้นของคุณ สามารถชําระได้ทงโอนเงิ
ั
นผ่าน
ธนาคาร, บริการเก็บเงินปลายทาง, Paypal หรือบัตรเครดิต ซึงบัตรทีใช้ในการชําระเงินเพือให้แน่ใจว่ามีจาํ นวนเงินเพียง
พอทีจะตอบสนองการทําธุรกรรมได้ สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าการตรวจสอบเบืองต้นจะเสร็จสมบูรณ์และบัตรของคุณจะ
ถูกหักเพียงครังเดียวหลังจากคําสังซือสินค้าได้รบั การยอมรับ
การดําเนิ นการของคุณ
สิงทีห้ามทํา:
(a) ใช้เว็บไซต์ในทางฝ่ าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดใดๆ
(b) ใช้เว็บไซต์ในทางรุกราน ก่อกวน คุกคาม ติดตาม ข่มขูห่ รืออืนๆ ต่อบุคคลอืน
(c) แทรกแซง ทําลาย หรือสร้างเหตุการณ์ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์
(d) อัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ หรืออืนๆ ซึงเป็ นเนือหาที:
(i)
ไม่ได้เป็ นงานต้นฉบับของคุณ หรืออาจเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หรือสิทธิอนๆ
ื ของบุคคล
อืน
(ii)
เป็ น หรือคาดว่าจะเป็ นการหมินประมาท ล่วงละเมิด หยาบคาย ข่มขู่ เหยียดหยาม อนาจาร ก้าวร้าว
ดูหมิน หรืออืนๆ ทีผิดกฎหมาย รวมถึงเนือหาทีเกียวกับเชือชาติหรือศาสนาในทางไม่เหมาะสม
ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชัง หรือมีแนวโน้มในการโจมตี ดูหมินผูอ้ นเกี
ื ยวกับชาติพนั ธุ์
ศาสนา ความเชือ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจใดๆ
(iii)
ประกอบด้วยภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืน นอกจากได้รบั การยินยอมจากบุคคลนัน
(iv) คุณรูห้ รือสงสัย หรือคาดว่าจะรูห้ รือสงสัยว่ามีความผิด หลอกลวง หรือเป็ นเท็จ
(v)
ประกอบด้วยเนือหาทีไม่มจี ุดประสงค์ ไม่จาํ เป็ น หรือซําซ้อนเป็ นจํานวนมาก หรือ
(vi)
ประกอบด้วยเนือหาการเงิน กฎหมาย การแพทย์ หรือข้อคิดเห็นทางวิชาชีพอืนๆ
หากคุณพบว่ามีการกระทําดังทีกล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อมาทีเรา
Jewellista ขอสงวนสิทธิในการยับยังหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผูใ้ ช้งาน รวมถึงมีสทิ ธิในการเปลียนแปลง แก้ไข หรือ
ลบเนือหาและการเผยแพร่อนๆที
ื ได้กระทําในเว็บไซต์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเผยแพร่เนือหาหรือการกระทํา
ใดๆทีได้ทาํ ผ่านเว็บไซต์ของเรา เท่ากับคุณยินยอมและอนุ ญาตให้ Jewellista ได้รบั กรรมสิทธิการใช้งาน แบบไม่ผกู ขาดทัว
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โลก ทังยังปลอดค่าลิขสิทธิสําหรับการนําไปใช้ ทําซํา แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนือหานันๆในทุกรูปแบบและทุก
จุดประสงค์
Jewellista จะไม่รบั ผิดชอบและไม่ยอมรับความผิดทีเกิดจากเนือหาใดๆ ทีบรรจุ โพสต์ เผยแพร่หรืออืนๆ บนเว็บไซต์โดย
บุคคลอืน นอกเหนือจาก Jewellista Jewellistaจะไม่รบั รองความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคํากล่าวใดๆ โดยบุคคลอืน
นอกเหนือจาก Jewellista
คุณตกลงทีจะชดใช้ค่าเสียหายต่อ Jewellista และเจ้าหน้าทีฝ่ ายอืนๆ ลูกจ้าง ตัวแทน ผูท้ าํ สัญญา ซัพพลายเออร์และผูอ้ อก
ใบอนุ ญาต (รวมถึงบริษทั ในเครือ) ของ Jewellista ในส่วนของความผิดใดๆ ความสูญเสียหรือความเสียหาย (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย) ความเดือดร้อนหรือเหตุการณ์ไม่ดที เกิ
ี ดขึน (ทังหมดหรือบางส่วน) จากการละเมิดหรือความ
ล้มเหลวในการปฏิบตั ติ ามเงือนไขการให้บริการ
หรือการละเลยหรือการปฏิบตั โิ ดยมิชอบทีเกียวข้องกับเงือนไขการ
ให้บริการเหล่านีในส่วนของคุณหรือบริษทั ในเครือของคุณ

ข้อกําหนดในการจําหน่ ายสิ นค้า
ในการสังซือ คุณสามารถทําการซือสินค้าภายใต้ขอ้ กําหนดของเงือนไขการให้บริการ ทุกการสังซือจะขึนอยู่กบั ความพร้อม
ของสินค้าและการยืนยันราคาสังซือ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามความพร้อม เวลาการจัดส่ง อาจเกิดความล่าช้าซึง
จะขึนอยู่กบั ความล่าช้าของไปรษณีย์ หรือเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา โปรดดูทการจั
ี ดส่ง
สินค้าหรือการคืนสินค้าสําหรับข้อมูลเพิมเติม

บัญชีของคุณ
หากคุณใช้บริการของ Jewellista คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็ นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตก
ลงทีจะยอมรับความรับผิดชอบ สําหรับกิจกรรมทังหมดทีเกิดขึนภายใต้บญ
ั ชีหรือรหัสผ่านของคุณ
ข้อสงวนสิ ทธิ
การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราถือว่ามีความเสียง ไม่เพียงแต่เครืองคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านัน แต่ซอฟแวร์หรือข้อมูลของคุณ
อาจจะได้รบั ความเสียหายจากการแพร่กระจายไวรัสใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี หรือจากเนือหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลทีสาม
ซึงเกิดจากการเชือมต่อกับเว็บไซต์ของ Jewellista ไม่ว่าทางใดทางหนึง Jewellista จะได้รบั การยกเว้น ตามขอบเขตของ
กฎหมาย เงือนไขการรับประกัน และสิทธิในการเรียกร้องทังหมด (ทังโดยตรงและโดยนัยยะ) คุณยินยอมทีจะชดใช้
ค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายสําหรับบุคคลอืนๆทีได้รบั ผลกระทบจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะทางใดๆก็ตาม
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การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์
Jewellista ขอสงวนสิทธิทีจะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมถึงมีสทิ ธิในการระงับ ปรับปรุง
เว็บไซต์ของ Jewellista โดยไม่จาํ กัดระยะเวลา

นโยบายความเป็ นส่วนตัว
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของเราตังขึนเพือกําหนดวิธกี ารทีเราจะใช้ขอ้ มูลของคุณสามารถอ่านได้ทหน้
ี า นโยบายความเป็ น
ส่วนตัว เงือนไขการให้บริการเป็ นส่วนหนึงของนโยบายของJewellista ความเป็ นส่วนตัวของJewellista การใช้เว็บไซต์นี
หมายถึงคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวของJewellista

ขอบเขตอํานาจศาล
เงือนไขการให้บริการนีอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

การติ ดต่อ
หากคุณมีขอ้ สงสัยเกียวกับเงือนไขการให้บริการนี กรุณา คลิกทีนี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสังซือสิ นค้า

ช่องทางการสังซือสินค้าJewellista มีดงั ต่อไปนี
ออนไลน์ : สามารถสังซือได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ www.jewellista.com สําหรับวิธกี ารสังซือ คลิก
ช่องทางอืนๆ : สามารถพูดคุย สอบถามกับทีมงาน Jewellista ได้ทางช่องทางต่างๆดังนี
Line@ : @jewellista (ช่องทางหลัก)
Instagram message : https://www.instagram.com/jewellistath/
Facebook messenger : https://www.facebook.com/jewellista.official/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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วิธีการชําระสินค้า
สามารถเลือกวิธีการชําระเงิ นได้ 3 ช่องทางด้วยกัน
1. ชํา ระค่ า สิ นค้ า แบบจัด เก็ บ ปลายทาง (COD)
ทางเรามีบริการจัดเก็บค่าสินค้าปลายทาง หากท่านเลือกชําระโดยวิธนี ี จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม
-

ราคาสินค้าไม่เกิน 1,500 บาท มีค่าบริการขนส่งเพิม 50 บาท

-

ราคาสินค้าเกิน 1,501 บาทขึนไป มีค่าบริการขนส่งเพิม 100 บาท

ทางผูจ้ ดั ส่งจะเรียกเก็บค่าสินค้ารวมค่าจัดส่งจากผูซ้ อหลั
ื งจากได้รบั สินค้าเรียบร้อยค่ะ
2. ชํา ระค่ า เเบบ โอนเงิ น ผ่ า นธนาคาร
สามารถเลือกชําระค่าสินค้าผ่านการโอนเงินจากธนาคารได้ ผ่านทาง
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดหญ้า
ชือบัญชี บจก.จีเวล ลิสต้า
เลขทีบัญชี 050-8-19467-6
โดยเมือท่านได้ชาํ ระค่าสินค้าเเล้ว รบกวนเเจ้งสลิปการโอน ยอดโอนและวันเวลาทีโอนเงิน เพือยืนยันการสังซือ สามารถ
เเจ้งผ่าน Line@ : @jewellista หรือผ่านทาง email : contact@jewellista.net ได้
3. ชํา ระค่ า สิ นค้ า ผ่ า น Paypal / บัต รเครดิ ต
หากลูกค้ามีบญ
ั ชี Paypal สามารถชําระค่าสินค้า ด้วย Paypal ได้ และผูท้ ไม่
ี มบี ญ
ั ชี Paypal สามารถชําระด้วยบัตรเครดิต
ได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจัดส่ง
สําหรับจัดส่งภายในประเทศ
หากมีสนิ ค้าใน Stock สินค้าจะถูกจัดส่งทันทีภายใน 24-48 ชัวโมง (ไม่รวมสินค้า pre-order) หลังจากลูกค้ายืนยันการชําระ
ค่าสินค้าแล้ว บริการจัดส่งสินค้า EMS (Thai Post) ฟรีทวประเทศ
ั
แต่สาํ หรับลูกค้าทีเลือกวิธชี าํ ระเงินแบบบริการเก็บเงิน
ปลายทาง (COD) จะมีคา่ บริการขนส่งจํานวน 50 บาท ใช้เวลาในการจัดส่ง 1-3 วัน ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ หลังจากทํา
การจัดส่งแล้วทางทีมงานจะแจ้งเลข Tracking no. สําหรับติดตามพัสดุให้ผซู้ อสิ
ื นค้าทราบ
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สําหรับจัดส่งต่างประเทศ
ทางเรามีบริการจัดส่งต่างประเทศ โดยใช้บริการของ DHL Express เฉพาะในพืนทีทีกําหนด โปรดเช็คพืนทีจัดส่งของคุณ
ราคาค่าจัดส่ง และระยะเวลาประมาณการจัดส่งได้ในตาราง
ค่าขนส่งจะผันแปรขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลียนเงินตรา โปรดเช็คค่าขนส่งอีกครังเมือคุณกดสังออเดอร์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับประกันคุณภาพของสินค้า
สินค้าของ Jewellista ผลิตด้วยช่างฝีมอื คุณภาพ สินค้าทุกชินของเรามีการรับประกัน 30 วัน นับจากวันทีมีการสังซือออ
เดอร์นนๆ
ั หากต้องการนําสินค้ามาเปลียนจะต้องนํามาพร้อมกับหลักฐานการสังซือ, ใบเสร็จจ่ายเงิน และใบการันตีทแนบ
ี
ไปพร้อมกับสินค้า สามารถส่งกลับคืนมาเพือตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ซึงการรับประกันของเราจะไม่รวมถึง
-

สินค้าหักหรือแตกเสียหาย (ทีนอกเหนือจากกระบวนการผลิต)
เสียหายทีเกิดจากการสวมใส่ หรือใช้สนิ ค้า/ดูแลรักษาสินค้าผิดวิธ ี
สีของสินค้ามีการเปลียนแปลงเนืองจากสภาพผิวของผูส้ วมใส่
สีของสินค้ามีการเปลียนแปลงเนืองจากสารเคมีต่างๆ เช่น นําหอม, สบู,่ นํา, สเปรย์ฉีดผม หรือโลชันต่างๆ

ขันตอนการรับประกันสิ นค้า
1. ลูกค้าติดต่อเพือแจ้งเรืองปั ญหาและการประกันคุณภาพสินค้าต่อทีมงาน Jewellista ผ่านทาง Line@ :
@jewellista
2. ทางทีมงานจะเช็คสินค้ากับเงือนไขระยะเวลาการรับประกันสินค้าว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดหรือไม่
3. ถ้าตรงตามเงือนไขการรับประกันสินค้า ทางทีมงานจะแจ้งให้ลกู ค้าส่งสินค้ากลับมาทีสํานักงาน โดย
ลูกค้าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับมาทังหมด
4. หลังจากได้รบั สินค้าแล้ว
ทางทีมงานจะเช็คสินค้ากับเงือนไขการรับประกันว่าเป็ นไปตามข้อกําหนด
หรือไม่ และจะแจ้งรายละเอียดต่างๆกับลูกค้าผ่านทาง Line@
5. ทางทีม Jewellista จะทําการซ่อมแซมและขัด แต่ง ชุบ ชินงานใหม่ (ตามแต่กรณี) ภายใน 14 วันทําการ
นับตังแต่สนิ ค้าส่งมาถึงบริษทั และจะจัดส่งสินค้าทีได้รบั การแก้ไขคืนลูกค้าผ่านทางไปรษณียไ์ ทย
6. หากเช็คแล้วสินค้ามีระยะเวลาเกินกําหนดการรับประกัน ลูกค้ายังสามารถนํามาปรึกษาทางทีมงานและ
สามารถส่งกลับมาแก้ไขได้ตามราคาทีกําหนดตลอดอายุการใช้งาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ABOUT US
'JEWELLISTA'
ความหมายของเครืองประดับทีคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญคือ เครืองใช้สาํ หรับตกแต่งร่างกายเพือความสวยงาม ซึงเป็ น
ความสวยงามทีเกิดจากภาพลักษณ์ภายนอก แต่เชือว่าทุกชินทีเราเลือกหรือได้รบั มักจะมีคุณค่าต่อจิตใจของเราเสมอ
Jewellista เริมขึนจากความตังใจนัน เราจึงทํางานด้วยใจและใช้ประสบการณ์ความชํานาญ เพือมอบเป็ นตัวแทนของความ
รัก ความสวยงาม และความประทับใจให้กบั ลูกค้าของเราทุกคน
Jewellista สร้างสรรค์แบรนด์ขนมาโดยได้
ึ
รบั แรงบันดาลใจจากผูห้ ญิงทีมีความมันใจ สไตล์ และความสวยงามในแบบทีเป็ น
ตัวของตัวเอง เราเชือว่าผูห้ ญิงแต่ละคนจะมีความชาญฉลาดในการเลือกสิงสวยงามให้กบั ตัวเองเสมอ และเราอยากเป็ นส่วน
หนึงในการสร้างสรรค์และเติมเต็มสิงเหล่านัน
ตังแต่เริมก่อตังในปี ค.ศ 1987 เราเป็ นโรงงานทีรับผลิตจิวเวอรีให้กบั แบรนด์ต่างๆมากกว่า30ปี ครอบคลุมตังแต่ทวีป
อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวมถึงภายในประเทศ ด้วยประสบการณ์ทสัี งสมมานานจึงเกิดเป็ นทักษะความชํานาญการทีเพิมขึน
เรามีความตังใจในการสร้างสรรค์ชนงานด้
ิ
วยความใส่ใจในทุกกระบวนการ ตังแต่ดไี ซน์ไปจนถึงสร้างชินงานออกมาให้
สวยงามและมีคุณภาพ
และในปี 2019 Jewellista ได้รบั เกียรติในการทํามงกุฎสําหรับ Miss Universe Thailand 2019 ซึงออกแบบโดยหม่อมหลวง
รจนาธร จิระประวัติ ณ สงขลา ซึงถือเป็ นหนึงในผลงานอันยิงใหญ่ทเราภาคภู
ี
มใิ จ ถึงแม้ว่าการประกวดได้จบลงไปและเรา
ได้ผดู้ าํ รงตําแหน่ง Miss Universe Thailand 2019 เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว ทางเราก็มคี วามยินดีทจะร่
ี วมเป็ นหนึงในกําลังใจ
และส่งแรงใจในการประกวด Miss Universe ทีกําลังจะมาถึง
นับจากนี เราให้คําสัญญาทีจะมุง่ มันในการสร้างสรรค์แบรนด์เครืองประดับให้กบั ผูห้ ญิงและทุกคนทีต้องการให้เครืองประดับ
เป็ นตัวแทนของความสวยงาม สไตล์ ความมันใจ และความรัก เราจะตังใจและสร้างชินงานทีมีคณ
ุ ภาพและมีคุณค่านีต่อไป
ให้กบั ลูกค้าของเรา ซึงสิงทีจะได้รบั นันไม่ใช่แค่ความงามผิวเผิน แต่เป็ นความประทับใจและความสุขทีจะมีเครืองประดับชิน
นันอยู่ขา้ งกายตลอดไป
ฝากติดตามผลงาน Jewellista ของพวกเราทีมงานทุกคนด้วยนะคะ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONTACT
IG : https://www.instagram.com/jewellistath/
FB : https://www.facebook.com/jewellista.official/
Line@ : @jewellista
Tel : +66 (0) 93 505 5615
Address : 285/2 Ladya Rd., Klongtonsai, Klongsan Bangkok 10600
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Size Guide
วิ ธีการวัดไซส์แหวน

13

 Necklace & Pendant size วิ ธีวดั ไซส์สร้อยคอ (รอทํารูปใหม่)

____________________________________________________________

FAQs
Q : สิ นค้าของ Jewellista ทําจากวัสดุอะไร
ะไร?
Ans : สินค้าของ Jewellista ทุกชินทํทําจากเงินแท้ 925 มีให้เลือก 4 สีชุบ
ตัวเรือนทีมีสเี งิน : ผ่านการชุบเคลือบผิวด้วย Rhodium
ตัวเรือนทีมีสที อง : ผ่านการชุบเคลือบผิวด้วยยทองคําแท้ 14K
ตัวเรือนทีมีสชี มพู : ผ่านการชุบเคลือบผิวด้วย Rose gold
ตัวเรือนทีมีสดี าํ : ผ่านการชุบเคลือบผิวด้วย Black Rhodium
____________________________________________________________
Q : ใส่เครืองประดับเงินไปนานๆ แล้วเงิ นจะเปลียนสี หรือจะคลําลงไหม
าลงไหม?
Ans : เนืองจากสินค้าของเราผลิตจากเงินแท้ 92.5% ซึงเป็ นทีทราบกันดีว่า เงินแท้เมือสัมผัสกับซัลเฟอร์ในอากาศเป็ น
เวลานาน จะเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีบริเวณผิวสัมผัส เมือเวลาผ่านไปบริเวณผิวเงินจะค่อยๆ หมองและเกิดเป็ นคราบสีดาํ ติดอยู่
บริเวณผิว เพือป้ องกันปั ญหาดังกล่าว ทางร้านจึงต้องชุบเคลือบผิวโลหะเงิน ด้วยโรเดียม เพือป้ องกันไม่ให้เนือเงินสัมผัส
อากาศโดยตรง ซึงเป็ นสาเหตุททํี าให้งานดํา และหมอง แต่เครืองประดับของ Jewellista มีกระบวนการชุบแบบ Electro
plating เป็ นการชุ บแบบพิเ ศษทีจะช่ ววยให้
ยให้สชี ุบ มีเ ข้าถึง ทุก ซอกมุม ของตัว เรือ น จึงทําให้สชี บุ ติดทนทาน เปลียนสียาก
ขึน และมีอายุการใช้งานนานขึนด้วยค่ะ
.____________________________________________________________
____________________________________________________________

14

Q : ใส่เครืองประดับของ Jewellista แล้วจะแพ้ได้ไหม?
Ans : สินค้าทุกชินของ Jewellista ปราศจากสาร Nickel ทีก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ไม่มอี าการแพ้แน่นอนค่ะ
. ____________________________________________________________
Q : วิธีวดั ไซส์แหวน จะสามารถวัดไซส์ได้อย่างไร?
Ans : Jewellista มีวธิ กี ารวัดไซส์แหวนทีสามารถทําได้ง่ายๆ และแม่นยํา สามารถเข้าไปดูได้ในลิงค์นีเลยค่ะ (Link Ring
size)
____________________________________________________________
Q : จะมีวิธีการดูแลรักษาเครืองประดับอย่างไร?




กรณีสวมใส่ทุกวัน ให้ลา้ งทําความสะอาดด้วยนําสบู่อ่อนๆ ใช้แปรงขนนิมแปรงเบาๆ เน้นบริเวณใต้กระเปาะพลอย
เนืองจากอาจมีคราบแป้ ง ไขมันเหงือไคลเกาะใต้พลอย ทําให้งานหมองไม่เงางาม
หลังนําไปล้างทําความสะอาดต้องมันใจว่าเครืองประดับแห้งสนิท ก่อนเก็บเครืองประดับใส่ถุงซิป หรือกล่อง
เครืองประดับให้เรียบร้อย
ถ้าหากไม่ได้สวมใส่ทุกวัน หลังจากสวมใส่ อาจเช็ดด้วยผ้านุ่ม เก็บใส่ถุงซิบ กล่องใส่เครืองประดับ หรือวัสดุอนใดที
ื
ไม่ให้เครืองประดับเงินโดนอากาศ จะทําให้งานคงสภาพเหมือนใหม่เสมอ
____________________________________________________________

Q : สามารถสังซือสิ นค้าของ Jewellista ได้ทางไหนได้บ้าง?
Ans : สามารถสังซือได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ www.jewellista.com สําหรับวิธกี ารสังซือ คลิก และสามารถสังซือได้ทาง
ช่องทางต่างๆดังนี Line@ : @jewellista (ช่องทางหลัก) Facebook messenger สอบถามข้อมูลเพิมเติม คลิก
____________________________________________________________

Q : มีวิธีการชําระเงิ นทางไหนบ้าง
Ans : สามารถโอนเงินผ่านธนาคาร, PayPal, จ่ายผ่านบัตรเครดิต และมีบริการเก็บเงินปลายทาง
เงือนไขเพิมเติม : หากเลือกใช้วธิ เี ก็บเงินปลายทาง จะมีบวกค่าขนส่งเพิมตามเงือนไขทีกําหนด
รายละเอียดการชําระเงินเพิมเติม คลิก (Link Payment methods)
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____________________________________________________________
Q : สิ นค้า pre-order หรือสิ นค้าที สังผลิ ตใหม่พิเศษ ใช้เวลาผลิตกีวัน?
Ans : - สําหรับสินค้าทีมี Stock อยู่แล้ว สามารถจัดส่งได้ในวันถัดไป แล้วใช้ระยะเวลารวมการจัดส่งถึงปลายทางภายใน 27 วัน
-สําหรับสินค้าทีผลิตขึนใหม่ หรือ pre-order จะใช้ระยะเวลาในการผลิตชินงาน 1-3 สัปดาห์ ขึนอยู่กบั ประเภทของชินงาน
ทางทีมงานจะแจ้งวันกําหนดเสร็จและวันส่งให้ทราบเป็ นกรณีไป
____________________________________________________________
Q : ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการได้รบั สิ นค้า
Ans : สําหรับจัดส่งภายในประเทศ
หากมีสนิ ค้าใน Stock สินค้าจะถูกจัดส่งทันทีภายใน 24-48 ชัวโมง (ไม่รวมสินค้า pre-order) หลังจากลูกค้ายืนยันการชําระ
ค่าสินค้าแล้ว บริการจัดส่งสินค้า EMS (Thai Post) ฟรีทวประเทศ
ั
แต่สาํ หรับลูกค้าทีเลือกวิธชี าํ ระเงินแบบบริการเก็บเงิน
ปลายทาง (COD) จะมีคา่ บริการขนส่งเพิม ใช้เวลาในการจัดส่ง 1-3 วัน ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ หลังจากทําการจัดส่ง
แล้วทางทีมงานจะแจ้งเลข Tracking no. สําหรับติดตามพัสดุให้ผซู้ อสิ
ื นค้าทราบ
สําหรับจัดส่งต่างประเทศ
ทางเรามีบริการจัดส่งต่างประเทศ โดยใช้บริการของ DHL Express เฉพาะในพืนทีทีกําหนด โปรดเช็คพืนทีจัดส่งของคุณ
ราคาค่าจัดส่ง และระยะเวลาประมาณการจัดส่งได้ในตาราง
ค่าขนส่งจะผันแปรขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลียนเงินตรา โปรดเช็คค่าขนส่งอีกครังเมือคุณกดสังออเดอร์
____________________________________________________________
Q : หากสิ นค้ามีปัญหา ทาง Jewellista มีรบั ประกันสิ นค้าหรือไม่?
Ans : สินค้าของ Jewellista ผลิตด้วยช่างฝีมอื คุณภาพ สินค้าทุกชินของเรามีการรับประกัน 30 วัน นับจากวันทีมีการสังซือ
ออเดอร์นนๆ
ั
หากต้องการนําสินค้ามาเปลียนจะต้องนํามาพร้อมกับหลักฐานการสังซือ, ใบเสร็จจ่ายเงิน และใบการันตีที
แนบไปพร้อมกับสินค้า สามารถส่งกลับคืนมาเพือตรวจสอบคุณภาพของสินค้าได้ภายใต้เงือนไขทีกําหนด สามารถดู
รายละเอียดเพิมเติมได้ท ี (Link)
____________________________________________________________
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Q : สามารถติ ดต่อ Jewellista ได้ทางไหนบ้าง
Ans : หากคุณมีคาํ ถาม มีขอ้ สงสัยในเรืองของตัวสินค้าหรือเรืองอืนๆ หรือต้องการสอบถามถึงออเดอร์ สามารถติดต่อ
ทีมงาน Jewellista ได้ทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ทางอีเมลล์, ทาง Line@ หรือทางโทรศัพท์ สามารถดูขอ้ มูลติดต่อ
เพิมเติมได้ท ี (Link Contact)
____________________________________________________________

