
คําถามทีพ่บบอ่ย (FAQ) 
ดหูนา้นี้ในภาษาของคณุ: 

 العربیة •
• 中文 
• Hrvatski 
• Ελληνικά 
 עברית •
• �हन्द� 
• อนิโดนีเซยี 
• Melayu 
• Русский 
• Slovenčina 
• ไทย 
• Türkçe 
 اردو •

สารบัญ (คลกิทีล่งิคด์า้นลา่งเพือ่ขา้มไปยงัสว่นนัน้):  

การชําระเงนิ 
• ฉันสามารถใชว้ธิกีารชําระเงนิแบบใดไดบ้า้ง 

การจัดสง่และการสง่คนื 
• คําสัง่ซือ้ของฉันจะมาถงึเมือ่ใด และมคีา่ใชจ้่ายเทา่ใดในการสง่คําสัง่ซือ้ของฉัน 
• เราจัดสง่ถงึทีใ่ดบา้ง 
• คณุสง่คําสัง่ซือ้ถงึทีอ่ยูห่ลายทีห่รอืไม ่
• จะทําอยา่งไรหากฉันเปลีย่นใจและตอ้งการสนิคา้ทีม่ขีนาดหรอืสแีตกตา่งจากทีฉั่นได ้

สัง่ซือ้ 
• จะทําอยา่งไรหากฉันไมพ่อใจกับสิง่ทีฉั่นเลอืก ฉันสามารถสง่คนืการซือ้ไดห้รอืไม ่
• ฉันตอ้งจ่ายเทา่ใดเพือ่ทําการสง่คนื 
• การสง่คนืของฉันตอ้งใชเ้วลานานเทา่ใดในการประมวลผล 
• หากฉันมอบของขวัญใหผู้อ้ ืน่ บคุคลผูนั้น้สามารถสง่คนืหรอืแลกเปลีย่นสนิคา้เป็น 

อยา่งอืน่ไดห้รอืไม ่
• จะทําอยา่งไรหากสนิคา้ของฉันมาถงึโดยมคีวามเสยีหาย 
• คําสัง่ซือ้ของฉันจะรวมอาการหรอืภาษีนําเขา้หรอืไม ่

ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 
• ฉันสามารถดบูันทกึการใชจ้่ายของฉันกบั MICHAELKORS.GLOBAL ไดห้รอืไม ่
• ฉันจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ขนาดใดทีเ่หมาะกับฉัน 
• ฉันจะทําอยา่งไรหากมคํีาถามเกีย่วกบัผลติภัณฑ ์
• ฉันจะทําอยา่งไรหากมคํีาถามเกีย่วกบัการซือ้ในยโุรป สหรัฐอเมรกิา หรอืแคนาดา 
• สถานะคําสัง่ซือ้ของฉันคอือะไร 
• เหตใุดคําสัง่ซือ้ของฉันจงึถกูยกเลกิ 

การใชง้านเว็บไซต ์
• เหตใุดฉันจงึควรสรา้งบัญช ีMICHAELKORS.GLOBAL 

https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_arabic.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_chinese.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_croatian.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_greek.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_hebrew.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_hindi.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_indonesian.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_malay.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_russian.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_slovak.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_thai.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_turkish.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-faqs_urdu.pdf
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#paymentMethods
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#orderArrive
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#shipOutside
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#shipMultiple
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#changeMind
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#changeMind
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#notPleased
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#returnCost
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#processReturn
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#giftExchance
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#giftExchance
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#damagedItem
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#vatInclude
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#transactionRecord
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#bestFit
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#productQuestion
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#purchaseQuestion
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#orderstatus
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#ordercancelled
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#whyCreateAccount


• ฉันจะทําอยา่งไรหากลมืรหัสผ่าน 
• GLOBAL-E คอืใคร 

 
 

การชําระเงนิ 
ฉันสามารถใชว้ธิกีารชําระเงนิแบบใดไดบ้า้ง 
การชําระเงนิไดรั้บการจัดการโดย Global-E ซึง่เป็นพารท์เนอรผ์ูใ้หบ้รกิารและผูบ้รรลเุป้าหมาย
ดา้นการขายของเรา การซือ้ทางออนไลน์บน www.michaelkors.global จะยอมรับประเภท 
การชําระเงนิตอ่ไปนี:้ 

ปลายทาง วธิกีารชําระเงนิทีส่ามารถใชไ้ด ้

ออสเตรเลยี 

American Express 
AfterPay 

Amazon Pay 
Apple Pay 

Diners Club 
Klarna Pay in 4 

Mastercard 
PayPal 

Visa 

บาหเ์รน 

American Express 
Diners Club 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

โครเอเชยี 

American Express 
Apple Pay 

Diners Club 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

อยีปิต ์

Mastercard 
PayPal 

Visa 
Fawry 

กานา 
American Express 

Mastercard 
PayPal 

Visa 

https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#forgottenPassword
https://www.michaelkors.global/en_AU/info/faq/eus580006#global-E
https://www.michaelkors.global/


ปลายทาง วธิกีารชําระเงนิทีส่ามารถใชไ้ด ้

กรซี 

American Express 
Apple Pay 

Diners Club 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

ฮอ่งกง, จนี 

American Express 
Alipay 

Apple Pay 
Diners Club 

JCB 
Mastercard 

PayPal 
Union Pay 

Visa 

อนิเดยี 

American Express 
Diners Club 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

อนิโดนีเซยี 

American Express 
JCB 

Mastercard 
PayPal 

Visa 
OVO 
Doku 

อสิราเอล 

American Express 
Apple Pay 

Diners Club 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

คเูวต 

American Express 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

Diners Club 



ปลายทาง วธิกีารชําระเงนิทีส่ามารถใชไ้ด ้

เลบานอน 

American Express 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

มาเลเซยี 

American Express 
JCB 

Mastercard 
PayPal 

Visa 
Grab Pay 
MOL Pay 

นวิซแีลนด ์

American Express 
Apple Pay 

Diners Club 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

ไนจเีรยี 

American Express 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

ปากสีถาน 

American Express 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

ฟิลปิปินส ์

American Express 
Mastercard 

PayPal 
Visa 
JCB 

กาตาร ์

American Express 
Diners Club 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

รัสเซยี 
American Express 

Apple Pay 
Diners Club 



ปลายทาง วธิกีารชําระเงนิทีส่ามารถใชไ้ด ้

Mastercard 
Moneta 
PayPal 

Qiwi Wallet 
การชําระเงนิดว้ย Wallet ของรัสเซยี 

Visa 
Yandex 

ซาอดุอิาราเบยี 

American Express 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

สงิคโปร ์

American Express 
Apple Pay 

Diners Club 
eNETS 

JCB 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

Grab Pay 

สาธารณรัฐสโลวัก 

American Express 
Diners Club 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

แอฟรกิาใต ้

American Express 
Diners Club 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

Apple Pay 
EFT 

ไตห้วัน, จนี 

American Express 
Apple Pay 

JCB 
Mastercard 

PayPal 
Visa 



ปลายทาง วธิกีารชําระเงนิทีส่ามารถใชไ้ด ้

ไทย 

American Express 
Diners Club 

JCB 
Mastercard 

PayPal 
Visa 

ตรุก ี

American Express 
Diners Club 
Mastercard 

Visa 

UAE 

American Express 
Apple Pay 

Diners Club 
JCB 

Mastercard 
PayPal 

Visa 

ยเูครน* 

Apple Pay 
Mastercard 

PayPal 
Qiwi Wallet 

Visa 

*ปัจจุบันไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร 

การระงับการอนุมัตสํิาหรับคําสัง่ซือ้ของคณุทัง้หมดถกูทําขึน้ดว้ยวธิกีารชําระเงนิในเวลาทีทํ่า
การสัง่ซือ้ แตค่ณุจะไมถ่กูเรยีกเก็บเงนิจนกวา่คําสัง่ซือ้ของคณุจะถกูจัดสง่ หากการชําระเงนิ 
ของคณุไมไ่ดรั้บอนุมัต ิคณุจะไดรั้บขอ้ความในหนา้ชําระเงนิเพือ่ทดลองใชก้ารชําระเงนิ 
ดว้ยวธิอีืน่ 

โปรดทราบวา่ไมส่ามารถใชก้ารชําระเงนิบางวธิไีดสํ้าหรับคําสัง่ซือ้ทกุประเภท – วธิกีารชําระเงนิ
ทีส่ามารถใชไ้ดจ้ะแสดงในขัน้ตอนชําระเงนิ 

ขัน้ตอนการชําระเงนิของเราใช ้Verified by Visa, MasterCard SecureCode และ American 
Express SafeKey ตามความเหมาะสม เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งของธรุกรรมออนไลน ์

คณุอาจถกูเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิ (เชน่ คา่ธรรมเนียมทําธรุกรรมตา่งประเทศ หรอื
คา่ธรรมเนียมขา้มประเทศ) หรอืการเกบ็เงนิเพิม่โดยธนาคารหรอืผูอ้อกบัตรเครดติ/เดบติของคณุ 
นี่ไมใ่ชก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมของ Michael Kors หรอื Global-e และ Global-e หรอืเรา 
ไมม่อํีานาจควบคมุ หรอืผ่อนปรนสิง่นีไ้ด ้โปรดตดิตอ่ธนาคารหรอืผูอ้อกบัตรของคณุหากคณุมี
ขอ้สงสยัเกีย่วกับการเรยีกเก็บเงนิหรอืคา่ธรรมเนียมทีอ่าจม ี

โปรดทราบ: ขณะนี้ไมส่ามารถซือ้หรอืแลกบัตรกํานัล Michael Kors หรอืบตัรกํานัล
อเิล็กทรอนกิส ์Michael Kors บน michaelkors.globalได ้

https://www.michaelkors.global/


 

คําสัง่ซือ้ของฉันจะมาถงึเมือ่ใด และมคีา่ใชจ่้ายเทา่ใดในการสง่คําสัง่ซือ้ของฉัน 
คณุสามารถตดิตามคําสัง่ซือ้ของคณุแบบออนไลนไ์ดต้ลอดเวลาทีห่นา้ สถานะคําสัง่ซือ้ ของเรา 
คณุตอ้งระบทุีอ่ยูอ่เีมลและหมายเลขคําสัง่ซือ้ คณุยงัสามารถตดิตามคําสัง่ซือ้ของคณุดว้ยการ
คลกิบนลงิคต์ดิตามทีแ่จง้ใหท้ราบในอเีมลยนืยนัการจัดสง่ ซึง่จะนําคณุไปสูพ่อรท์ัลการตดิตาม
ออนไลน ์หรอืดว้ยการตดิตอ่ตัวแทนฝ่ายบรกิารลกูคา้ทางแบบฟอรม์ ตดิตอ่เรา 
 

การจัดสง่และการขนสง่ 
Global-E ผูเ้ป็นพารท์เนอรผ์ูใ้หบ้รกิารและผูบ้รรลเุป้าหมายดา้นการขายระดับสากลของเราจะ
เป็นผูเ้กบ็เงนิจากคณุและผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บอนุญาตจะจัดสง่คําสัง่ซือ้ของคณุ 

ปลายทาง บรกิาร เวลา ราคา 

ออสเตรเลยี การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 5 วันทําการ 
15 AU$, 

ฟรหีากสัง่เกนิ  
375 AU$ 

บาหเ์รน การจัดสง่ดว่น 4-6 วันทําการ 
4 BD, 

ฟรหีากสัง่เกนิ  
100 BD 

โครเอเชยี การจัดสง่ดว่น 3-4 วันทําการ 
50 kn, 

ฟรหีากสัง่เกนิ  
1,900 kn 

อยีปิต ์ การจัดสง่ดว่น 4-6 วันทําการ 
193 EGP, 
ฟรหีากสัง่เกนิ  
4,900 EGP 

กานา การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันทําการ 
83 GH₵, 

ฟรหีากสัง่เกนิ  
100 GH₵ 

กรซี การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 3 วันทําการ 10 €, 
ฟรหีากสัง่เกนิ 250 € 

ฮอ่งกง, จนี การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันทําการ 
83 HK$, 

ฟรหีากสัง่เกนิ  
2,100 HK$ 

อนิเดยี การจัดสง่ดว่น 7-9 วันทําการ 
820 ₹  

 ฟรหีากสัง่เกนิ 
20,500 ₹ 

https://www.michaelkors.global/myaccount/trackMyOrder.jsp
https://www.michaelkors.global/en_AU/contact-us


ปลายทาง บรกิาร เวลา ราคา 

อนิโดนีเซยี การจัดสง่ดว่น 5-7 วันทําการ 
155,000 Rp, 
ฟรหีากสัง่เกนิ  

3, 880, 000 Rp 

อสิราเอล การจัดสง่ดว่น 4-7 วันทําการ 
36 ₪, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ  
900 ₪ 

คเูวต การจัดสง่ดว่น 3-6 วันทําการ 2 KD, 
ฟรหีากสัง่เกนิ 55 KD 

เลบานอน การจัดสง่ดว่น 4-7 วันทําการ 
16, 500 LBP  
 ฟรหีากสัง่เกนิ  
410, 000 LBP 

มาเลเซยี การจัดสง่ดว่น 4-7 วันทําการ 
47 RM , 

 ฟรหีากสัง่เกนิ  
1200 RM  

นวิซแีลนด ์ การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 5 วันทําการ 
17 NZ$, 

  ฟรหีากสัง่เกนิ  
420 NZ$ 

ไนจเีรยี การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันทําการ 
4400 ₦, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ  
110, 000 ₦ 

ปากสีถาน การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันทําการ 
2060 Rs, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ  
52, 000 Rs 

ฟิลปิปินส ์ การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันทําการ 
552 P, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ 
14,000 P 

กาตาร ์ การจัดสง่ดว่น 5-7 วันทําการ 
39 QR, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ  
1,000 QR 

รัสเซยี การจัดสง่ไปยังรัสเซยี
ถกูระงับชัว่คราว 

  



ปลายทาง บรกิาร เวลา ราคา 

ซาอดุอิาราเบยี การจัดสง่ดว่น 4-7 วันทําการ 
40 SR, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ  
1,000 SR 

สงิคโปร ์ การจัดสง่ดว่น 4-7 วันทําการ 
15 S$, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ  
370 S$ 

สาธารณรัฐสโลวัก การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 3 วันทําการ 10 €, 
ฟรหีากสัง่เกนิ 250 € 

แอฟรกิาใต ้ การจัดสง่ดว่น 4-6 วันทําการ 
168 R 

 ฟรหีากสัง่เกนิ  
4, 200 R 

ไตห้วัน, จนี การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันทําการ 
313 NT$, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ NT$ 
7,900 NT$ 

ไทย การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันทําการ 
370 ฿, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ  
9, 200 ฿ 

ตรุก ี การจัดสง่ดว่น 3-4 วันทําการ 
TL 100, 
ฟรมีากกวา่  
TL 2, 750 

UAE การจัดสง่ดว่น 4-5 วันทําการ 
39 AED , 

 ฟรหีากสัง่เกนิ  
1,000 AED 

ยเูครน การจัดสง่ไปยังยเูครน
ถกูระงับชัว่คราว   

*เวลาการจัดสง่มคีวามเหมาะสม โดยขึน้อยูก่ับพืน้ทีข่องคณุ วันศกุร ์วันเสาร ์วันอาทติย ์และ
วันหยดุนักขัตฤกษ์อาจไมนั่บเป็นวันทําการ 

** ตอ้งทําการสัง่ซือ้กอ่น 14.00 น. CET คําสัง่ซือ้หลังจาก 14.00 น. CET จะถกูจัดสง่ใน 
วันทําการถัดไป จะทําการจัดสง่คําสัง่ซือ้ตัง้แตวั่นจันทรถ์งึวันศกุร ์

ขออภัย เราไมส่ามารถจัดสง่ไปยังทีอ่ยู ่BFPO หรอืตูไ้ปรษณียไ์ด ้

โปรดทราบวา่บรกิารจัดสง่ของเราตอ้งมกีารเซน็ชือ่รับ หากคณุไมส่ามารถอยูรั่บการจัดสง่ของ
เราได ้พนักงานสง่ของจะนัดวันจัดสง่ใหม ่และคณุจะไดรั้บแจง้ผ่านทางขอ้มลูการตดิตอ่ทีค่ณุได ้
ระบไุวเ้พือ่การนี ้



ภาษีและอากร 
คําสัง่ซือ้ michaelkors.global เพือ่การจัดสง่ไปอนิเดยี รัสเซยีและยเูครนอาจมคีา่อากรและ
ภาษีเพิม่เตมิ ซึง่ผูรั้บตอ้งเป็นคนจ่าย 
ราคาทีแ่สดงบน michaelkors.global นัน้รวมภาษีและอากรนําเขา้ทัง้หมดแลว้สําหรับจุดหมาย
ปลายทางตอ่ไปนี้ตามความเหมาะสม: 
ออสเตรเลยี, บาหเ์รน, โครเอเชยี, อยีปิต,์ กานา, กรซี, ฮอ่งกง, อนิโดนเีซยี, อสิราเอล, คเูวต, 
เลบานอน, มาเลเซยี, นวิซแีลนด,์ ไนจเีรยี, ปากสีถาน, ฟิลปิปินส,์ ไนจเีรยี, ซาอดุอิาราเบยี, 
สงิคโปร,์ สาธารณรัฐสโลวัก, แอฟรกิาใต,้ ไตห้วัน, ฟิลปิปินส,์ ตรุก,ี UAE และเวยีดนาม ไมม่ี
การเรยีกเก็บเงนิเพิม่ในขัน้ตอนชําระเงนิหรอืในการจัดสง่ 

เราจัดสง่ถงึทีใ่ดบา้ง 
สนิคา้ทัง้หมดทีส่ัง่จาก michaelkors.global จะสามารถจัดสง่ไปทีจุ่ดหมายปลายทางตอ่ไปนี:้ 
ออสเตรเลยี, บาหเ์รน, โครเอเชยี, อยีปิต,์ กานา, กรซี, ฮอ่งกง, อนิเดยี, อนิโดนีเซยี, อสิราเอล, 
คเูวต, เลบานอน, มาเลเซยี, นวิซแีลนด,์ ไนจเีรยี, ปากสีถาน, ฟิลปิปินส,์ กาตาร,์ รัสเซยี, ซาอดุิ
อาราเบยี, สงิคโปร,์ สาธารณรัฐสโลวัก, แอฟรกิาใต,้ ไตห้วัน, ประเทศไทย, ตรุก,ี ยเูออ,ี ยเูครน 
และ เวยีดน รายการนี้อาจมกีารปรับปรงุเป็นครัง้คราว 
สําหรับการสัง่ซือ้ไปยังปลายทางอืน่ๆ โปรดไปทีไ่ซต ์Michael Kors ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นลา่ง: 
สหรัฐอเมรกิา,แคนาดา,สหราชอาณาจักร,สเปน,เยอรมัน,อติาล,ีฝร่ังเศส,สวติเซอรแ์ลนด,์
เนเธอรแ์ลนด,์ออสเตรยี,เบลเยีย่ม,สาธารณรัฐเชก็,เดนมารก์,ฟินแลนด,์ฮังการ,ีลัตเวยี,ลทิัวเนีย,
ลักเซมเบริก์,นอรเ์วย,์โปแลนด,์โปรตเุกส,สาธารณรัฐไอรแ์ลนด,์โรมาเนีย,สวเีดน,ญีปุ่่ น,จนีและ
เกาหลใีต ้

ขออภัย ตอนนีเ้ราไมม่บีรกิารจัดสง่ไปยังจุดหมายปลายทางทีไ่มอ่ยูใ่นรายการนี ้หากตอนนี้เรา
ยังไมใ่หบ้รกิารจัดสง่ โปรดใช ้เครือ่งมอืคน้หารา้นคา้ เพือ่หารา้นคา้ทีใ่กลค้ณุทีส่ดุ 
หากคณุพยายามชําระเงนิบนไซตท์ีไ่มม่บีรกิารจัดสง่ไปยังประเทศหรอืจดุหมายปลายทางทีค่ณุ
ตอ้งการ คณุจะถกูสง่ตอ่ไปยงัไซตป์ระเทศทีเ่กีย่วขอ้งหากม ีความพรอ้มของสนิคา้และการตัง้
ราคาอาจแตกตา่งกัน คณุจะสามารถตรวจสอบตะกรา้สนิคา้ของคณุกอ่นทําการซือ้ตอ่ ความ
พรอ้มของสนิคา้และการตัง้ราคาอาจแตกตา่งกัน คณุจะสามารถตรวจสอบตะกรา้สนิคา้ของคณุ
กอ่นทําการซือ้ตอ่ 

คณุสามารถตดิตามคําสัง่ซือ้ของคณุแบบออนไลนไ์ดต้ลอดเวลาทีห่นา้ สถานะคําสัง่ซือ้ ของเรา 
คณุตอ้งระบทุีอ่ยูอ่เีมลและหมายเลขคําสัง่ซือ้ คณุยงัสามารถตดิตามคําสัง่ซือ้ของคณุดว้ยการ
คลกิบนลงิคต์ดิตามทีแ่จง้ใหท้ราบในอเีมลยนืยนัการจัดสง่ ซึง่จะนําคณุไปสูพ่อรท์ัลการตดิตาม
ออนไลน ์หรอืดว้ยการตดิตอ่ตัวแทนฝ่ายบรกิารลกูคา้ทางแบบฟอรม์ ตดิตอ่เรา 
 
คณุสง่คําสัง่ซือ้ถงึทีอ่ยูห่ลายทีห่รอืไม่ 
ปัจจุบนัเราไมส่ง่คําสัง่ซือ้ไปยังทีอ่ยูห่ลายที ่โปรดสัง่ซือ้แยกตา่งหากสําหรับแตล่ะทีอ่ยูก่าร
จัดสง่ 

จะทําอยา่งไรหากฉันเปลีย่นใจและตอ้งการสนิคา้ทีม่ขีนาดหรอืสแีตกตา่งจากทีฉั่น 
ไดส้ัง่ซือ้ 
ขออภัย เราไมส่ามารถทําการเปลีย่นแปลงไดห้ลังจากทีส่ัง่ซือ้แลว้ 

จะทําอยา่งไรหากฉันไม่พอใจกบัสิง่ทีฉั่นเลอืก ฉันสามารถสง่คนืการซือ้ไดห้รอืไม่ 
ตอ้งทําการคนืสนิคา้ภายใตแ้นวทางของ นโยบายการคนืสนิคา้ของเรา 
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หากคณุไมพ่อใจกับคําสัง่ซือ้ของคณุไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม เราสามารถรับการคนืสนิคา้ 
ทีใ่หม ่อยูใ่นสภาพไมผ่่านการใช ้พรอ้มมป้ีายเดมิตดิอยู ่และสง่คนืมาพรอ้มแบบฟอรม์คนืสนิคา้
ของ Michael Kors สนิคา้ทีค่นืตอ้งไมผ่่านการซกั สวมใส ่หรอืมกีารเปลีย่นแปลง เราไมรั่บคนื
สนิคา้หนา้กากอนามัย ชดุวา่ยน้ํา ชดุชัน้ใน อัญมณ ีหรอืผลติภัณฑเ์สรมิความงามทีเ่ปิดหรอืถอด
ซลีรักษาความสะอาดแลว้ รวมถงึสนิคา้สว่นตัวทีส่ัง่ทําพเิศษ (รวมถงึสนิคา้ทีผ่่านการปักหรอื
สลักชือ่) 

นโยบายการคนืสนิคา้นี้ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธิต์ามกฎหมายทีค่ณุอาจมภีายใตก้ฎหมายทีม่ผีล
บังคบัใช ้รวมถงึสทิธิต์ามกฎหมายของคณุตอ่การเพกิถอน หรอืการรับประกันตามกฎหมาย 

เงนิคา่สนิคา้ทีค่นืจะถกูสง่คนืไปยังบญัชขีองคณุในรปูแบบเดยีวกับทีค่ณุซือ้ ยกเวน้กรณีเก็บเงนิ
ปลายทาง และกรณีอืน่ๆ ทีร่ะบใุนทีน่ี ้คณุจะไดรั้บอเีมลยนืยันวา่กระบวนการคนืสนิคา้เสร็จสิน้ 
โปรดทราบวา่เราไมม่บีรกิารแลกเปลีย่นสนิคา้ 

ในกรณีทีค่นืสนิคา้มาใหเ้ราในสภาพทีไ่มเ่หมาะสม เราอาจตอ้งสง่คนืกลบัไปใหค้ณุ 

การคนืเงนิสําหรับคําสัง่ซือ้แบบเกบ็เงนิปลายทาง 

สําหรับสนิคา้ทีส่ง่คนืทีชํ่าระเงนิแบบ ‘เก็บเงนิปลายทาง’ คณุจะไดรั้บการตดิตอ่โดยตัวแทนฝ่าย
บรกิารลกูคา้เพือ่ดําเนนิการคนืเงนิดว้ยการโอนเงนิผา่นธนาคาร หรอืทาง PayPal 

ไมส่ามารถคนืสนิคา้ทีร่า้นคา้ได ้

จะสามารถคนืสนิคา้ทีซ่ ือ้ออนไลน์ที ่michaelkors.global ไดท้างไปรษณยีเ์ทา่นัน้ ตอ้งสง่คนื
คําสัง่ซือ้ออนไลน์ทัง้หมดภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่ราจัดสง่สนิคา้ใหค้ณุ หากคําสัง่ซือ้ของคณุ
แบง่ออกเป็นการจัดสง่หลายครัง้ คณุจะมเีวลา 30 วันนับจากวันทีเ่ราจัดสง่สนิคา้ใหค้ณุ 

วธิคีนืสนิคา้ 

โปรดทําตามคําแนะนําเหลา่นี้หากตอ้งการสง่คนืทางไปรษณีย:์ 

1. แพ็คสนิคา้อยา่งแน่นหนา โปรดพยายามใชก้ลอ่งและวัสดกุารจัดสง่เดมิ 

2. ไปทีพ่อรท์ัลการคนืสนิคา้ของเราที ่www.michaelkors.global/returns เพือ่เริม่การขอ
อนุมัตกิารคนืสนิคา้ 

3. ป้อนหมายเลขคําสัง่ซือ้และทีอ่ยูอ่เีมลของคณุ 

4. เลอืกสนิคา้ทีค่ณุตอ้งการคนืและสาเหตกุารคนื 

5. เลอืกป้ายการจัดสง่แบบชําระเงนิลว่งหนา้แลว้พมิพท์ัง้ป้ายและแบบฟอรม์คนืสนิคา้ 

6. ใสแ่บบฟอรม์คนืสนิคา้ในพัสดกุอ่นปิดอยา่งแน่นหนา 

7. ตดิป้ายชําระเงนิลว่งหนา้เขา้กบัพัสดทุีจ่ะสง่คนื 

8. นําสนิคา้ทีจ่ะสง่คนืไปสง่ทีจุ่ดบรกิาร DHL ทีป่ลายทางการจัดสง่ของคณุ หรอืขอใหม้า
รับพัสด ุทีน่ี่ 

 
เราจะดําเนนิการสง่คนืของคณุภายใน 14 วันทําการหลังจากทีค่ลังสนิคา้ของเราไดรั้บของ 

https://web.global-e.com/returns/portal/mZ48
https://mydhl.express.dhl/


โปรดทราบวา่เราจะทําการคนืเงนิสําหรับสนิคา้สง่คนืดว้ยวธิกีารชําระเงนิแบบเดยีวกับทีค่ณุซือ้ 
ยกเวน้การเกบ็เงนิปลายทาง สําหรับสนิคา้สง่คนืทีจ่า่ยแบบเก็บเงนิปลายทาง ตัวแทนฝ่ายบรกิาร
ลกูคา้จะตดิตอ่คณุเพือ่ทําการโอนเงนิคนืทางธนาคาร หรอืทาง PayPal 

คณุตอ้งรับผดิชอบในการบรรจุหบีหอ่สนิคา้ ตดิป้าย และจัดสง่สนิคา้คนืใหเ้รา โปรดเก็บ
หลักฐานการจัดสง่ไวเ้พือ่เป็นการยนืยนัการจัดสง่ของคณุ 

หากคณุทําแบบฟอรม์การสง่คนื หรอืป้ายการสง่คนืแบบชําระเงนิลว่งหนา้สญูหาย โปรดตดิตอ่ 
ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ซึง่สามารถสง่แบบฟอรม์ใหค้ณุใหมท่างอเีมล 
 
ฉันตอ้งจ่ายเทา่ใดเพือ่ทําการสง่คนื 
คา่อดุหนุนของป้ายสง่คนืแบบชําระเงนิลว่งหนา้จะถกูหกัออกจากเงนิทีค่นืตามรายละเอยีด
ดา้นลา่ง 

ปลายทาง ราคา 
  

ออสเตรเลยี 20 AUD 

บาหเ์รน 5 BHD 

โครเอเชยี 95 HRK 

อยีปิต ์ 200 EGP 

กานา 65 GHS 

กรซี 10 EUR 

ฮอ่งกง, จนี 95 HKD 

อนิเดยี 850 INR 

อนิโดนีเซยี 175,000 IDR 

อสิราเอล 45 ILS 

คเูวต 5 KWD 

เลบานอน 19,000 LBP 

มาเลเซยี 50 MYR 

นวิซแีลนด ์ 20 NZD 

https://www.michaelkors.global/en_AU/contact-us


ปลายทาง ราคา 

ไนจเีรยี 4,500 NGN 

ปากสีถาน 2000 PKR 

ฟิลปิปินส ์ 650 PHP 

กาตาร ์ 45 QAR 

รัสเซยี 800 RUB 

ซาอดุอิาราเบยี 45 SAR 

สงิคโปร ์ 20 SGD 

สาธารณรัฐสโลวัก 10 EUR 

แอฟรกิาใต ้ 200 ZAR 

ไตห้วัน, จนี 400 TWD 

ไทย 400 THB 

ตรุก ี 80 TRY 

UAE 45 AED 

ยเูครน 350 UAH 

เวยีดนาม 300 VND 

 

โปรดทราบวา่ ในกรณีทีค่ณุเลอืกผูใ้หบ้รกิารหรอืบรกิารขนสง่อืน่ในการสง่คนืสนิคา้ของคณุ 
แทนการใชป้้ายสง่คนืแบบชําระเงนิลว่งหนา้ ยกเวน้ในกรณีทีส่นิคา้ชํารดุ หรอืผลติภัณฑท์ีไ่ม่
เป็นไปตามกฎ คณุจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายการสง่คนื รวมถงึภาษีหรอือากรนําเขา้ใดๆ ก็
ตามทีอ่าจเรยีกเกบ็จาก Michael Kors ซึง่เป็นผลลพัธจ์ากการใชผู้ใ้หบ้รกิารดังกลา่ว คา่ใชจ้่าย
ดังกลา่วทีจ่ะถกูหักจากเงนิทีจ่ะคนืใหค้ณุ 

การสง่สนิคา้คนืจากรัสเซยีทีม่มีลูคา่สงูกวา่ €1,000 จะถกูเรยีกเก็บภาษีศลุกากรการสง่สนิคา้คนื 
ซึง่ตอ้งชําระใหก้ับผูใ้หบ้รกิารโดยผูค้นืสนิคา้เมือ่มารับสนิคา้ 

การสง่คนืของฉันตอ้งใชเ้วลานานเทา่ใดในการประมวลผล 
เราจะดําเนนิการสง่คนืของคณุภายใน 14 วันทําการหลังจากทีค่ลังสนิคา้ของเราไดรั้บของ 



คา่สนิคา้ทีส่ง่คนืจะถกูโอนคนืเขา้บญัชขีองคณุในรปูแบบเดยีวกบัทีค่ณุซือ้สนิคา้ ยกเวน้การ
ชําระแบบเก็บเงนิปลายทาง สําหรับสนิคา้สง่คนืทีจ่่ายแบบเกบ็เงนิปลายทาง ตัวแทนฝ่ายบรกิาร
ลกูคา้จะตดิตอ่คณุเพือ่ทําการโอนเงนิคนืทางธนาคาร หรอืทาง PayPal คณุจะไดรั้บอเีมลยนืยัน
วา่กระบวนการคนืสนิคา้เสร็จสิน้ 

หากฉันมอบของขวญัใหผู้อ้ ืน่ บคุคลผูนั้น้สามารถสง่คนืหรอืแลกเปลีย่นสนิคา้เป็น
อยา่งอืน่ไดห้รอืไม ่
สามารถสง่คนืของขวัญไดท้างไปรษณีย ์ตามทีก่ลา่วถงึดา้นบน โปรดทราบวา่เราไมส่ามารถ
แลกเปลีย่นสนิคา้ และเงนิคนืจะถกูโอนกลับเขา้บญัชเีดมิในรปูแบบเดยีวกับทีค่ณุซือ้สนิคา้ 
ยกเวน้การชําระแบบเกบ็เงนิปลายทาง สําหรับสนิคา้สง่คนืทีจ่่ายแบบเก็บเงนิปลายทาง ตัวแทน
ฝ่ายบรกิารลกูคา้จะตดิตอ่คณุเพือ่ทําการโอนเงนิคนืทางธนาคาร หรอืทาง PayPal 

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืสําหรับการสง่คนืทางไปรษณีย ์โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้
ตามรายละเอยีด ดังนี ้
 
จะทําอยา่งไรหากสนิคา้ของฉันมาถงึโดยมคีวามเสยีหาย 
ความพอใจของลกูคา้คอืเป้าหมายของเราที ่michaelkors.global โปรดตดิตอ่ตวัแทนฝ่าย
บรกิารลกูคา้ของเราดว้ยการกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ ตดิตอ่เราของเรา 
คําสัง่ซือ้ของฉันจะรวมอาการหรอืภาษีนําเขา้หรอืไม่ 
คําสัง่ซือ้ michaelkors.global เพือ่การจัดสง่ไปอนิเดยี รัสเซยีและยเูครนอาจมคีา่อากรและ
ภาษีเพิม่เตมิ ซึง่ผูรั้บตอ้งเป็นคนจ่าย 
 
ราคาทีแ่สดงบน michaelkors.global นัน้รวมภาษีและอากรนําเขา้ทัง้หมดแลว้สําหรับจุดหมาย
ปลายทางตอ่ไปนี้ตามความเหมาะสม: 
ออสเตรเลยี, บาหเ์รน, โครเอเชยี, อยีปิต,์ กานา, กรซี, ฮอ่งกง, อนิโดนเีซยี, อสิราเอล, คเูวต, 
เลบานอน, มาเลเซยี, นวิซแีลนด,์ ไนจเีรยี, ปากสีถาน, ฟิลปิปินส,์ ไนจเีรยี, ซาอดุอิาราเบยี, 
สงิคโปร,์ สาธารณรัฐสโลวัก, แอฟรกิาใต,้ ไตห้วัน, ฟิลปิปินส,์ ตรุก,ี UAE และเวยีดนาม ไมม่ี
การเรยีกเก็บเงนิเพิม่ในขัน้ตอนชําระเงนิหรอืในการจัดสง่ 

ฉันสามารถดูประวัตกิารสัง่ซือ้ของฉันกับ MICHAELKORS.GLOBALไดห้รอืไม ่
คณุตอ้งลงทะเบยีนผูถ้อืครองบัญชบีน michaelkors.global เพือ่เขา้ถงึประวัตกิารสัง่ซือ้ของคณุ 
คําสัง่ซือ้ทีแ่สดงเป็นเพยีงคําสัง่ซือ้ออนไลน ์และเป็นคําสัง่ซือ้หลังจากสรา้งบัญชขีองคณุแลว้ 
 
ฉันจะทราบไดอ้ย่างไรวา่ขนาดใดทีเ่หมาะกับฉัน 
สามารถดแูนวทางขนาดสําหรับเสือ้ผา้และรองเทา้ทัง้หมด คณุสามารถดไูดท้ีห่นา้รายละเอยีด
ผลติภัณฑใ์นเมนูดรอปดาวน ์เลอืกขนาด 

ฉันจะทําอย่างไรหากมคํีาถามเกีย่วกบัผลติภัณฑ ์
หากคณุมคํีาถามเกีย่วกบัผลติภัณฑ ์โปรดตดิตอ่ตวัแทนฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเราดว้ยการกรอก
แบบฟอรม์ ตดิตอ่เรา  
 
ฉันจะทําอย่างไรหากมคํีาถามเกีย่วกบัการซือ้ในยโุรป สหรัฐอเมรกิา หรอืแคนาดา 
หากคณุมคํีาถามเกีย่วกบัสนิคา้ทีซ่ ือ้ในยโุรป สหรัฐอเมรกิา หรอืแคนาดา โปรดใชร้ายละเอยีด
การตดิตอ่ตอ่ไปนี ้เพือ่ตดิตอ่ตัวแทนฝ่ายบรกิารลกูคา้: 

https://www.michaelkors.global/en_AU/contact-us
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ยโุรป 

โทร: +44-800-358-0598 
อเีมล: europe.customerservice@michaelkors.com 
ทมีบรกิารลกูคา้ของเราในยโุรปพรอ้มใหบ้รกิารในเวลา 9.00 น. - 20.00 น. GMT, วันจันทรถ์งึ
ศกุร,์ 09.00 น. - 18.00 น. วันเสารแ์ละอาทติย ์

สหรัฐอเมรกิาและแคนาดา 

โทร: +1-866-709-KORS (5677) 
อเีมล: customerservice@michaelkors.com 
ทมีบรกิารลกูคา้ของเราในสหรัฐอเมรกิาและแคนาดาพรอ้มใหบ้รกิารในเวลา 8.00 น. - 1.00 น. 
EST, 7 วันตอ่สปัดาห ์

สถานะคําสัง่ซือ้ของฉันคอือะไร 
คําสัง่ซือ้ของคณุไมไ่ดรั้บการยนืยันและเราจะไมเ่รยีกเก็บเงนิตามวธิกีารชําระเงนิของคณุ 
จนกวา่คําสัง่ซือ้ของคณุจะจัดสง่ หากคณุทําการสัง่ซือ้ทีถ่กูสง่แตไ่มไ่ดรั้บการยอมรับ ยกเลกิ 
หรอือยูใ่นการประมวลผล คณุอาจจะยังเห็นการเรยีกเก็บเงนิทีร่อการดําเนนิการในวธิกีารชําระ
เงนิของคณุ คณุสามารถตดิตามคําสัง่ซือ้ของคณุทางออนไลนไ์ดต้ลอดเวลาผา่นหนา้  
สถานะคําสัง่ซือ้ ของเรา 
 
เหตใุดคําสัง่ซือ้ของฉันจงึถูกยกเลกิ 
เราพยายามอยา่งเต็มทีใ่นการแสดงส ีคณุสมบัต ิราคา และความพรอ้มในการจําหน่ายของ
ผลติภัณฑบ์นเว็บไซตอ์ยา่งแมน่ยํา และการยกเลกิคําสัง่ซือ้เป็นสิง่สดุทา้ยทีเ่ราจะทํา สาเหตุ
ของการยกเลกิทีบ่อ่ยทีส่ดุคอืสนิคา้หมด เราสงสยัว่ามกีารฉอ้โกง หรอืราคาของผลติภัณฑไ์ม่
ถกูตอ้ง เราจะแจง้ใหค้ณุทราบทันทหีากคําสัง่ซือ้ของคณุถกูยกเลกิ สําหรับคําถามใดๆ เกีย่วกับ
คําสัง่ซือ้ทีถ่กูยกเลกิ โปรดตดิตอ่ทมีบรกิารลกูคา้ของเรา 
 

การใชง้านเว็บไซต ์
เหตใุดฉันจงึควรสรา้งบญัช ีMICHAELKORS.GLOBAL? 
การสรา้งบัญชบีน michaelkors.global สามารถชว่ยปรับปรงุประสบการณ์การเลอืกซือ้ของของ
คณุ และชว่ยใหค้ณุใชไ้ซตไ์ดส้ะดวกยิง่ข ึน้ และบางคณุสมบัตหิรอืคณุประโยชนบ์นเว็บไซตข์อง
เราจะสามารถใชง้านไดเ้มือ่ลงทะเบยีนเทา่นัน้ ตัวอยา่งของคณุประโยชน์อนัเยีย่มยอดไดแ้ก ่
ความสามารถในการจัดเก็บขอ้มลูการชําระเงนิ การเรยีกเก็บเงนิและการจัดสง่เพือ่การชําระเงนิที่
รวดเร็วและง่ายดายยิง่ข ึน้ ความสามารถในการบันทกึสมดุทีอ่ยูเ่พือ่การจัดสง่ไปยังหลายทีอ่ยูไ่ด ้
อยา่งง่ายดาย ความสามารถในการสรา้งและจัดการรายการโปรด และตดิตามประวัตคํิาสัง่ซือ้
ของคณุ 
 
ฉันจะทําอย่างไรหากลมืรหัสผา่น 
หากคณุลมืรหัสผ่านบญัช ีmichaelkors.global ของคณุ โปรดคลกิลงิค ์ลมืรหัสผ่าน ในขัน้ตอน
การลงชือ่เขา้ใช ้คณุจะตอ้งรเีซต็รหัสผ่านของคณุทางอเีมลทีค่ณุลงทะเบยีนในบญัชขีองคณุ 
เราจะสง่อเีมลพรอ้มลงิคไ์ปยังไซตข์องเราทีค่ณุสามารถใชเ้พือ่สรา้งรหัสผ่านใหมไ่ด ้
 
คณุยังสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายบรกิารลกูคา้ผ่านทางแบบฟอรม์ ตดิตอ่เรา ของเรา  
รับรหัสผ่านทีน่ี ่

tel:+4408003580598
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GLOBAL-E คอืใคร 
Global-E คอืพารท์เนอรผ์ูใ้หบ้รกิารและผูบ้รรลเุป้าหมายดา้นการขายระดับสากลของเรา 
Global-E คอืผูจํ้าหน่ายสญัญาทัง้หมดสําหรับการซือ้และการขายสนิคา้ Global-E จะจัดการ
การชําระเงนิของคณุและรับประกันวา่ผูส้ง่พัสดจุะจัดสง่คําสัง่ซือ้ของคณุ การชําระเงนิของคณุที่
ปรากฏในบัญชจีะเรยีกเกบ็โดย **Global-E / Michael Kors** การซือ้ทัง้หมดบน 
michaelkors.global จะขึน้อยูก่บั ขอ้กําหนดและเงือ่นไข และ นโยบายความเป็นสว่นตัวของ 
Michael Kors 
 

อัพเดทลา่สดุ: 20 มนีาคม 202 
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