
การจัดสง่และการขนสง่ 

ดหูนา้นีใ้นภาษาของคณุ: 

 العربية 

 中文 

 Hrvatski 

 Ελληνικά 

 עברית 

 हिन्दी 

 อนิโดนเีซยี 

 Melayu 

 Русский 

 Slovenčina 

 ไทย 

 Türkçe 

 اردو 

ตอนนีค้ าสัง่ซือ้ไปยังตรุกตีอ้งมมีลูคา่ต า่กวา่ 150 EUR 

ไม่สามารถยอมรับ ค าสัง่ซือ้น าเขา้ของตรุกทีีม่มีูลคา่มากกว่า 150 EUR ได ้เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงในกฏหมาย

ค าสัง่ซือ้น าเขา้ของตุรกี หากคณุตอ้งการสัง่ซือ้สนิคา้ทีม่มีูลคา่มากกว่า 150 EUR โปรดแบ่งสนิคา้ของคณุออกเป็น

หลาย ๆ ค าสัง่ทีม่มีูลคา่การสัง่ซือ้รวมแต่ละรายการนอ้ยกว่า 150 EUR เรารับประกันว่าจะไม่มีคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิใน

การจัดสง่ จ านวนเงนิทัง้หมดทีคุ่ณจ่ายรวมภาษีศุลกากรและภาษีทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดแลว้ 

 

การจัดสง่ไปยังยเูครนถกูระงับชัว่คราว 

ขณะนีเ้ราไม่สามารถรับค าสั่งซือ้ส าหรับการจัดส่งไปยังยูเครนได ้เนือ่งจากพันธมติรผูใ้หบ้รกิารของเราระงับ 

การใหบ้รกิารไปยังประเทศดงักลา่ว ทันททีีก่ารระงับนีถ้กูยกเลกิ เราจะกลบัมาใหบ้รกิารและรับค าสัง่ซือ้อกีครัง้ 

หากคณุมีค าสั่งซือ้ทียั่งไม่ไดด้ าเนนิการ โปรดตดิตอ่ทมีบรกิารลกูคา้ของเรา ทีน่ี ่

 

การจัดสง่ไปยังรัสเซยีถกูระงับชัว่คราว 

ขณะนีเ้ราไม่สามารถรับค าสั่งซือ้ส าหรับการจัดส่งไปยังรัสเซยีได ้เนือ่งจากพันธมติรผูใ้หบ้รกิารของเราระงับ 

การใหบ้รกิารไปยังประเทศดงักลา่ว ทันททีีก่ารระงับนีถ้กูยกเลกิ เราจะกลบัมาใหบ้รกิารและรับค าสัง่ซือ้อกีครัง้ 

หากคณุมีค าสั่งซือ้ทียั่งไม่ไดด้ าเนนิการ โปรดตดิตอ่ทมีบรกิารลกูคา้ของเรา ทีน่ี ่

 
สนิคา้ทัง้หมดทีส่ั่งจาก michaelkors.global จะสามารถจัดสง่ไปที่จุดหมายปลายทางตอ่ไปนี้: 

https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_arabic.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_chinese.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_croatian.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_greek.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_hebrew.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_hindi.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_indonesian.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_malay.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_russian.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_slovak.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_thai.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_turkish.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-shipping-terms_urdu.pdf
https://www.michaelkors.global/en_AU/contact-us
https://www.michaelkors.global/en_AU/contact-us
https://www.michaelkors.global/


ออสเตรเลยี, บาหเ์รน, โครเอเชยี, อยีปิต,์ กาน่า, กรซี, ฮ่องกง, อนิเดยี, อนิโดนเีซยี, อสิราเอล, คเูวต, เลบานอน, 

มาเลเซยี, นวิซแีลนด,์ ไนจเีรยี, ปากสีถาน, ฟิลปิปินส,์ กาตาร์, รัสเซยี, ซาอุดอิาราเบยี, สงิคโปร์, สาธารณรัฐ

สโลวัก, แอฟรกิาใต,้ ไตห้วัน, ไทย, ตรุกี, UAE, ยูเครน และ เวยีดนาม 

ส าหรับค าสัง่ซือ้ที่จัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางอืน่ โปรดไปทีไ่ซต ์Michael Kors ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นล่าง: 

สหรัฐอเมรกิา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, สเปน, เยอรมนี, อติาล,ี ฝร่ังเศส, สวติเซอรแ์ลนด,์ เนเธอรแ์ลนด,์ 

ออสเตรยี, เบลเยยีม, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมารก์, ฟินแลนด,์ ฮังการ,ี ลตัเวยี, ลทิัวเนยี, ลกัเซมเบริก์, นอรเ์วย์, 

โปแลนด,์ โปรตเุกส, สาธารณรัฐไอรแ์ลนด,์ โรมาเนีย, สวเีดน, ญีปุ่่ น, จนี, เกาหลใีต ้

ขออภัย ตอนนีเ้ราไม่มบีรกิารจัดสง่ไปยังจุดหมายปลายทางทีไ่ม่อยู่ในรายการนี ้หากตอนนีเ้รายังไม่ใหบ้รกิารจัดส่ง 

โปรดใช ้เครือ่งมอืคน้หารา้นคา้ เพือ่หารา้นคา้ทีใ่กลคุ้ณทีสุ่ด 

หากคณุพยายามช าระเงนิบนไซตท์ีไ่ม่มบีรกิารจัดส่งไปยังประเทศหรอืจุดหมายปลายทางทีคุ่ณตอ้งการ คณุจะถกู

สง่ตอ่ไปยังไซตป์ระเทศทีเ่กีย่วขอ้งหากมี ความพรอ้มของสนิคา้และการตัง้ราคาอาจแตกตา่งกัน คณุจะสามารถ

ตรวจสอบตะกรา้สนิคา้ของคณุก่อนท าการซือ้ตอ่ ความพรอ้มของสนิคา้และการตัง้ราคาอาจแตกต่างกัน คณุจะ

สามารถตรวจสอบตะกรา้สนิคา้ของคุณก่อนท าการซือ้ตอ่ 

คณุสามารถตดิตามค าสัง่ซือ้ของคุณแบบออนไลนไ์ดต้ลอดเวลาทีห่นา้ สถานะค าสัง่ซือ้ ของเรา คณุตอ้งระบุทีอ่ยู่

อเีมลและหมายเลขค าสั่งซือ้ คณุยังสามารถตดิตามค าสั่งซือ้ของคณุดว้ยการคลกิบนลงิคต์ดิตามทีแ่จง้ใหท้ราบ 

ในอเีมลยนืยันการจัดสง่ ซึง่จะน าคุณไปสู่พอรท์ัลการตดิตามออนไลน์ หรอืดว้ยการตดิตอ่ตัวแทนฝ่ายบรกิารลกูคา้

ทางแบบฟอรม์ ตดิตอ่เรา ของเรา 

Global-E ผูเ้ป็นพารท์เนอรผ์ูใ้หบ้รกิารและผูบ้รรลเุป้าหมายดา้นการขายระดบัสากลของเราจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากคณุ

และผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บอนุญาตจะจัดสง่ค าสั่งซือ้ของคณุ 

ปลายทาง บรกิาร เวลา ราคา 

ออสเตรเลยี การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 5 วันท าการ 
15 AU$, 

ฟรหีากสั่งเกนิ 375 AU$ 

บาหเ์รน การจัดสง่ดว่น 4-6 วันท าการ 
4 BD, 

ฟรหีากสั่งเกนิ 100 BD 

โครเอเชยี การจัดสง่ดว่น 3-4 วันท าการ 
50 kn, 

ฟรหีากสั่งเกนิ 1,900 kn 

อยีปิต ์ การจัดสง่ดว่น 4-6 วันท าการ 
193 EGP, 

ฟรหีากสั่งเกนิ 4,900 EGP 

กานา การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันท าการ 
83 GH₵, 

ฟรหีากสั่งเกนิ 100 GH₵ 

กรซี การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 3 วันท าการ 
10 €, 

ฟรหีากสั่งเกนิ 250 € 
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ฮ่องกง, จนี การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันท าการ 
83 HK$, 

ฟรหีากสั่งเกนิ 2,100 HK$ 

อนิเดยี การจัดสง่ดว่น 7-9 วันท าการ 
820 ₹  

 ฟรหีากสัง่เกนิ 20,500 ₹ 

อนิโดนเีซยี การจัดสง่ดว่น 5-7 วันท าการ 

155,000 Rp, 

ฟรหีากสั่งเกนิ 3, 880, 000 

Rp 

อสิราเอล การจัดสง่ดว่น 4-7 วันท าการ 
36 ₪, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ 900 ₪ 

คเูวต การจัดสง่ดว่น 3-6 วันท าการ 
2 KD, 

ฟรหีากสั่งเกนิ 55 KD 

เลบานอน การจัดสง่ดว่น 4-7 วันท าการ 
16, 500 LBP  

 ฟรหีากสัง่เกนิ 410, 000 LBP 

มาเลเซยี การจัดสง่ดว่น 4-7 วันท าการ 
47 RM , 

 ฟรหีากสัง่เกนิ 1200 RM  

นวิซแีลนด ์ การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 5 วันท าการ 
17 NZ$, 

  ฟรหีากสัง่เกนิ 420 NZ$ 

ไนจเีรีย การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันท าการ 
4400 ₦, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ 110, 000 ₦ 

ปากสีถาน การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันท าการ 
2060 Rs, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ 52, 000 Rs 

ฟิลปิปินส ์ การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันท าการ 
552 P, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ 14,000 P 

กาตาร์ การจัดสง่ดว่น 5-7 วันท าการ 
39 QR, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ 1,000 QR 

รัสเซยี 

การจัดสง่ไปยัง

รัสเซยีถกูระงับ

ชัว่คราว 

  



ซาอุด ิ

อาราเบยี 
การจัดสง่ดว่น 4-7 วันท าการ 

40 SR, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ 1,000 SR 

สงิคโปร์ การจัดสง่ดว่น 4-7 วันท าการ 
15 S$, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ 370 S$ 

สาธารณรัฐ

สโลวัก 
การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 3 วันท าการ 

10 €, 

ฟรหีากสั่งเกนิ 250 € 

แอฟรกิาใต ้ การจัดสง่ดว่น 4-6 วันท าการ 
168 R 

 ฟรหีากสัง่เกนิ 4, 200 R 

ไตห้วัน, จนี การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันท าการ 

313 NT$, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ NT$ 7,900 

NT$ 

ไทย การจัดสง่ดว่น สงูสดุ 4 วันท าการ 
370 ฿, 

 ฟรหีากสัง่เกนิ 9, 200 ฿ 

UAE การจัดสง่ดว่น 4-5 วันท าการ 
39 AED , 

 ฟรหีากสัง่เกนิ 1,000 AED 

ยูเครน 

การจัดสง่ไปยัง

ยูเครนถกูระงับ

ชัว่คราว 

  

*เวลาการจัดสง่มีความเหมาะสม โดยขึน้อยู่กับพืน้ทีข่องคณุ วันศกุร์ วันเสาร์ วันอาทติย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อาจไม่นับเป็นวันท าการ 

** ตอ้งท าการสั่งซือ้ก่อน 14.00 น. CET ค าสัง่ซือ้หลงัจาก 14.00 น. CET จะถกูจัดสง่ในวันท าการถดัไป  

จะท าการจัดสง่ค าสั่งซือ้ตัง้แตวั่นจันทร์ถงึวันศกุร์ 

ขออภัย เราไม่สามารถจัดสง่ไปยังทีอ่ยู่ BFPO หรอืตูไ้ปรษณีย์ได ้

โปรดทราบว่าบรกิารจัดสง่ของเราตอ้งมกีารเซ็นชือ่รับ หากคณุไม่สามารถอยู่รับการจัดสง่ของเราได ้ 

พนักงานสง่ของจะนัดวันจัดส่งใหม่ และคณุจะไดรั้บแจง้ผ่านทางขอ้มูลการตดิตอ่ทีค่ณุไดร้ะบุไวเ้พือ่การนี้ 

ภาษีและอากร 

ค าสัง่ซือ้ michaelkors.global เพือ่การจัดสง่ไปอนิเดยี รัสเซยีและยูเครนอาจมคีา่อากรและภาษีเพิม่เตมิ ซึง่ผูรั้บ

ตอ้งเป็นคนจ่าย 

ราคาทีแ่สดงบน michaelkors.global นัน้รวมภาษีและอากรน าเขา้ทัง้หมดแลว้ส าหรับจุดหมายปลายทางตอ่ไปนี้

ตามความเหมาะสม: 

https://www.michaelkors.global/
https://www.michaelkors.global/


ออสเตรเลยี, บาหเ์รน, โครเอเชยี, อยีปิต,์ กานา, กรซี, ฮ่องกง, อนิโดนเีซยี, อสิราเอล, คเูวต, เลบานอน, 

มาเลเซยี, นวิซแีลนด,์ ไนจเีรยี, ปากสีถาน, ฟิลปิปินส,์ ไนจเีรยี, ซาอุดอิาราเบยี, สงิคโปร์, สาธารณรัฐสโลวัก, 

แอฟรกิาใต,้ ไตห้วัน, ฟิลปิปินส,์ ตรุก,ี UAE และเวยีดนาม 

ไม่มกีารเรยีกเก็บเงนิเพิม่ในขัน้ตอนช าระเงนิหรอืในการจัดส่ง 

อาจมกีารจัดสง่สนิคา้บางชิน้แยกตา่งหาก 

เนือ่งดว้ยความพรอ้มของสนิคา้ทีแ่ตกตา่งกัน สนิคา้หลายรายการในค าสัง่ซือ้เดยีวอาจท าการจัดส่งแยกตา่งหาก 

โดยแต่ละการขนส่งจะมหีมายเลขตดิตามและสามารถตดิตามไดใ้นหนา้ ตดิตามค าสัง่ซือ้ของฉัน ในหมายเลข

ค าสัง่ซือ้เดยีวกัน 

จัดสง่ไปยงัทีอ่ยูห่ลายแหง่ 

ปัจจุบันเราไม่ส่งค าสัง่ซือ้ไปยังทีอ่ยู่หลายที่ โปรดสัง่ซือ้แยกตา่งหากส าหรับแตล่ะทีอ่ยู่การจัดสง่ 

การรับสนิคา้ทีร่า้น 

ปัจจุบันเรายังไม่เปิดใหบ้รกิารมารับของทีร่า้น Michael Kors หลังจากสั่งซือ้ออนไลน์ หากคณุตอ้งการซือ้สนิคา้ 

ในรา้นคา้ของเราโปรดใช ้คน้หารา้นคา้ เพือ่คน้หารา้นคา้ใกลค้ณุ และคุณสามารถพูดคยุกับเราโดยตดิตอ่เจา้หนา้ที่

ฝ่ายบรกิารลกูคา้ดว้ยการกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ ตดิตอ่เรา ของเรา 

ความพรอ้มของสนิคา้ 

เราพยายามอย่างเต็มทีใ่นการแสดงส ีคณุสมบัต ิราคา และความพรอ้มในการจ าหน่ายของผลติภัณฑบ์นเว็บไซต์

อย่างแม่นย า และการยกเลกิค าสัง่ซือ้เป็นส ิง่สุดทา้ยทีเ่ราจะท า สาเหตขุองการยกเลกิทีบ่่อยทีส่ดุคอืสนิคา้หมด  

เราสงสัยว่ามกีารฉอ้โกง หรอืราคาของผลติภัณฑไ์ม่ถกูตอ้ง เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบทันทหีากค าสัง่ซือ้ของคณุ 

ถกูยกเลกิ ส าหรับค าถามใดๆ เกีย่วกับค าสัง่ซือ้ที่ถกูยกเลกิ โปรดตดิตอ่ทมีบรกิารลกูคา้ของเรา 

สนิคา้หมด 

ในกรณีสว่นใหญ่ เมือ่สนิคา้ทีป่รากฏบนเว็บไซตข์องเราไม่มีจ าหน่าย ไม่ว่าสนิคา้จะไม่ปรากฏบนไซตเ์ลย หรอืมี

ขอ้ความระบุว่าสนิคา้หมดปรากฏบนหนา้รายละเอยีดผลติภัณฑ์ อย่างไรก็ตามในบางกรณี เนือ่งดว้ยความผันผวน

ของสนิคา้คงคลงั สนิคา้ทีม่จี าหน่ายเมือ่คุณท าการสั่งซือ้นัน้อาจจะหมดไปแลว้ก็ได ้หากเกดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้  

เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบโดยเร็วทีส่ดุว่าเราไม่สามารถท าการจัดส่งใหคุ้ณตามค าสัง่ซือ้ดงักลา่วได ้สนิคา้ดงักลา่ว 

จะถกูยกเลกิและคุณจะไม่ถกูเรยีกเก็บเงนิส าหรับสนิคา้ช ิน้นัน้ ทมีบรกิารลกูคา้ของเรายนิดใีหค้ าแนะน าสนิคา้

ทดแทน 
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