
นโยบายการรับประกนัและการซอ่มแซม 
ดหูนา้นีใ้นภาษาของคณุ: 

 العربیة •
• 中文 
• Hrvatski 
• Ελληνικά 
 עברית •
• िह�ी 
• อนิโดนเีซยี 
• Melayu 
• Русский 
• Slovenčina 
• ไทย 
• Türkçe 
ردوا •  

การรับประกันนี้ใัชไ้ดเ้ฉพาะกับการซือ้ใน michaelkors.global และไมร่วมผลติภณัฑท์ีซ่ ือ้จากรา้นคา้ 
Michael Kors ทีต่ัง้อยูใ่น ออสเตรเลยี, อาเซอรไ์บจาน, บาหเ์รน, บราซลิ, อยีปิต,์ ฮอ่งกง, อนิเดยี, 
อนิโดนเีซยี, อสิราเอล, จอรแ์ดน, คเูวต, เลบานอน, มาเลเซยี, เม็กซโิก, นวิซแีลนด,์ โอมาน, 
ฟิลปิปินส,์ กาตาร,์ รัสเซยี, ซาอดุอิาระเบยี, สงิคโปร,์ แอฟรกิาใต,้ ซเีรยี, ไตห้วัน, ไทย, ตรุก,ี UAE, 
ยเูครน และเยเมน หรอืจากแหลง่อืน่นอกเหนอืจาก Michael Kors โดยตรง สําหรับผลติภัณฑข์อง 
Michael Kors ทีซ่ ือ้ในตําแหน่งเหลา่นีห้รอืแหลง่อืน่ๆ โปรดสง่คนืผลติภัณฑไ์ปยังสถานทีเ่ดมิทีทํ่าการ
ซือ้พรอ้มใบเสร็จของคณุเพือ่ขอความชว่ยเหลอื 

กระเป๋าถอื เครือ่งหนังขนาดเล็ก และอปุกรณ์เสรมิไฮเทค (ยกเวน้นาฬกิาขอ้มอื) 

สแีละลายทีห่ลากหลายของหนังเป็นคณุสมบัตอิันมคีา่ของหนังฟอกทีส่วยงาม เมือ่ระยะเวลาผา่นไป 
หนังจะเกดิคราบและอาจมสีทีีห่มองลงเนือ่งจากน้ํามันบนผวิของคณุ และการถกูแสงแดดโดยตรง  
ชว่ยใหก้ระเป๋าถอืและเครือ่งหนังขนาดเลก็มลีกัษณะทีเ่ป็นธรรมชาตมิากขึน้ โปรดดแูนวทางการดแูล
ผลติภัณฑข์องเราสําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการดแูลกระเป๋าถอืหรอืสนิคา้เครือ่งหนังขนาดเล็ก 
ของคณุ 

กระเป๋าถอื เครือ่งหนังขนาดเล็ก และอปุกรณ์เสรมิเทคโนโลยทีีซ่ ือ้จาก michaelkors.global ไดรั้บการ
คุม้ครองตัง้แตวั่นทีรั่บสนิคา้ภายใตก้ารรับประกันแบบจํากัดสองปี (ตอ้งแสดงหลกัฐานการซือ้) 

https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_arabic.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_chinese.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_croatian.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_greek.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_hebrew.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_hindi.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_indonesian.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_malay.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_russian.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_slovak.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_thai.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_turkish.pdf
https://digital1.michaelkors.com/policy/global-warranty-repair-policy_urdu.pdf
https://www.michaelkors.global/
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หากกระเป๋าถอื เครือ่งหนังขนาดเล็ก หรอือปุกรณ์เสรมิเทคโนโลยทีีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงไดรั้บ 
การเปลีย่น จะไมค่นืสนิคา้ทีนํ่ามาเปลีย่นใหก้ับลกูคา้ 

การรับประกันนีเ้ป็นสว่นเพิม่และไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธิต์ามกฎหมายของคณุ 

เงือ่นไขและขอ้ยกเวน้ 
 
การรับประกันไมค่รอบคลมุความเสยีหายทีเ่กดิจากการเปลีย่นสยีอ้ม อบัุตเิหตหุรอืการใชง้าน 
อยา่งไมเ่หมาะสม หรอืจากการเปลีย่นแปลง การบรกิาร หรอืการซอ่มแซมใดๆ ทีดํ่าเนนิการโดย 
บคุคลอืน่นอกเหนอืจาก Michael Kors 

โปรดทราบวา่ Michael Kors จะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กีย่วกับการจดัสง่ผลติภัณฑท์ีบ่กพร่อง 
มาใหเ้ราเพือ่เปลีย่นทดแทน 

หากตอ้งการเรยีกรอ้งภายใตก้ารรับประกันนี ้โปรดตดิตอ่โดยใชแ้บบฟอรม์ ตดิตอ่เรา 

กระเป๋า 

กระเป๋าทีซ่ ือ้จาก michaelkors.global ไดรั้บการคุม้ครองตัง้แตวั่นทีรั่บสนิคา้ภายใตก้ารรับประกันแบบ
จํากัดสองปี (ตอ้งแสดงหลักฐานการซือ้) หากมกีารเปลีย่นทดแทนดว้ยกระเป๋าทีไ่มเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 
สนิคา้เดมิจะไมถ่กูสง่คนืไปยังลกูคา้ 

การรับประกันนีเ้ป็นสว่นเพิม่และไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธิต์ามกฎหมายของคณุ 

เงือ่นไขและขอ้ยกเวน้ 
 
การรับประกันนีไ้มค่รอบคลมุความเสยีหายทีเ่กดิจากอบัุตเิหตหุรอืการใชง้านอยา่งไมเ่หมาะสม 

โปรดทราบวา่ Michael Kors จะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กีย่วกับการจดัสง่ผลติภัณฑท์ีบ่กพร่อง 
มาใหเ้รา 

หากตอ้งการเรยีกรอ้งภายใตก้ารรับประกันนี ้โปรดตดิตอ่โดยใชแ้บบฟอรม์ ตดิตอ่เรา 

รองเทา้ 

รองเทา้ทีซ่ ือ้จาก michaelkors.global ไดรั้บการคุม้ครองจากการมตํีาหนภิายใตก้ารรับประกันสองปี 
(หรอืนานกวา่หากเป็นความตอ้งการทางกฎหมายทีม่ผีลบังคับใช)้ (ตอ้งแสดงหลกัฐานการซือ้) หากมี
การเปลีย่นทดแทนดว้ยรองเทา้ทีไ่มเ่ป็นไปตามเงือ่นไข สนิคา้เดมิจะไมถ่กูสง่คนืไปยังลกูคา้ 

การรับประกันนีเ้ป็นสว่นเพิม่และไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธิต์ามกฎหมายของคณุ 

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


หากตอ้งการเรยีกรอ้งภายใตก้ารรับประกันนี ้โปรดตดิตอ่โดยใชแ้บบฟอรม์ ตดิตอ่เรา 

นาฬกิา 

นาฬกิาขอ้มอื(ไมร่วมสมารท์วอทช)์ทีซ่ ือ้จาก michaelkors.global ไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้าร
รับประกันสองปี (หรอืนานกวา่หากเป็นความตอ้งการทางกฎหมายทีม่ผีลบังคับใช)้ (ตอ้งแสดงหลกัฐาน
การซือ้) 

โดยมผีลตัง้แตวั่นที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565: (i) สมารท์วอทชท์ีซ่ ือ้บน michaelkors.global  
และจดัสง่ไปยงักาตาร,์ คเูวต, เลบานอน, อสิราเอล, ซาอดุอีาระเบยี, สหรัฐอาหรับเอมเิรตส,์ อยีปิต,์ 
รัสเซยี, ยเูครน, ตรุก ี,หรอืแอฟรกิาใต ้ไดรั้บการคุม้ครองเป็นเวลาหนึง่ปี ( หรอืนานกวา่ตามทีก่ฎหมาย
กําหนด) การรับประกัน (ตอ้งมหีลักฐานการซือ้) และ (ii) สมารท์วอทชท์ีซ่ ือ้บน michaelkors.global 
และจดัสง่ไปยงัฮอ่งกง, ไตห้วัน, ออสเตรเลยี, นวิซแีลนด,์ อนิโดนเีซยี, มาเลเซยี, ไทย, สงิคโปร,์ 
ฟิลปิปินส,์ โครเอเชยี, กรซี, สโลวาเกยี, กานา, ไนจเีรยี, ปากสีถาน, ตรุก,ี บาหเ์รน, หรอือนิเดยี ไดรั้บ
การคุม้ครองโดยการรับประกันสองปี (หรอืนานกวา่นัน้ตามทีก่ฎหมายกําหนด) (ตอ้งมหีลกัฐานการซือ้)   

โปรดอา้งถงึเอกสารการรับประกนัแบบเต็มในสมดุรับประกันทีม่าพรอ้มกับนาฬกิาขอ้มอืของคณุการ
รับประกันนีเ้ป็นสว่นเพิม่เตมิและไมส่ง่ผลตอ่สทิธิท์างกฎหมายของคณุ 

• สําหรับนาฬกิาทีซ่ ือ้บน michaelkors.global โปรดตดิตอ่เราดว้ยการกรอกแบบฟอรม์ตดิตอ่
เราของเรา โปรดทราบวา่ Michael Kors จะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กีย่วกับการจัดสง่
ผลติภัณฑท์ีบ่กพร่องมาใหเ้รา 

• สําหรับนาฬกิาขอ้มอืทีซ่ ือ้จาก Michael Kors stockist โปรดกลับไปยังสถานทีท่ีค่ณุซือ้
พรอ้มใบเสร็จ แลว้ stockist จะสามารถชว่ยคณุได ้

แวน่ตากันแดด 

แวน่ตาทีซ่ ือ้จาก michaelkors.global ไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ารรับประกันแบบจํากัดสองปี  
(หรอืนานกวา่หากเป็นความตอ้งการทางกฎหมายทีม่ผีลบังคับใช)้ (ตอ้งแสดงหลกัฐานการซือ้) 

การรับประกันนีเ้ป็นสว่นเพิม่และไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธิต์ามกฎหมายของคณุ 

หากตอ้งการเรยีกรอ้งภายใตก้ารรับประกันนี ้โปรดตดิตอ่โดยใชแ้บบฟอรม์ ตดิตอ่เรา 

เครือ่งประดับ 

เครือ่งประดับ Michael Kors ทําจากโลหะไมม่คีา่รวมกับองคป์ระกอบตา่งๆ รวมถงึหนิกึง่มคีา่และหนัง 
ใชน้ํ้าหอมและเครือ่งสําอางกอ่นสวมใสเ่ครือ่งประดับของคณุ เชด็ทําความสะอาดเครือ่งประดับแตล่ะช ิน้
ดว้ยผา้ทีอ่อ่นนุ่ม อยา่ใหเ้ครือ่งประดับไดรั้บความชืน้เพราะอาจทําใหห้มองคล้ํา อยา่ใหห้นังถกูน้ํา  
เราแนะนําใหเ้ก็บเครือ่งประดับของคณุในทีแ่หง้และสะอาด  

https://www.michaelkors.global/contact-us
https://www.michaelkors.global/
https://www.michaelkors.global/contact-us
https://www.michaelkors.global/contact-us
https://www.michaelkors.global/
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เครือ่งประดับ ทีซ่ ือ้บนmichaelkors.globalโปรดทราบวา่ Michael Kors จะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ  
ทีเ่กีย่วกับการจัดสง่ผลติภณัฑท์ีบ่กพรอ่งมาใหเ้รา 

การรับประกันนีเ้ป็นสว่นเพิม่และไมส่ง่ผลกระทบตอ่สทิธิต์ามกฎหมายของคณุ 

หากตอ้งการเรยีกรอ้งภายใตก้ารรับประกันนี ้โปรดตดิตอ่โดยใชแ้บบฟอรม์ ตดิตอ่เรา 

เครือ่งประดับเงนิแท ้

การรับประกันเครือ่งประดบัเงนิแท ้Michael Kors เป็นการรับประกันของผูผ้ลติแบบสมัครใจ ซึง่ใหส้ทิธิ์
ทีแ่ยกตา่งหากจากสทิธิท์ีม่ใีหต้ามกฎหมายของผูบ้รโิภค รวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับสนิคา้
ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด ผลประโยชนก์ารรับประกันแบบจํากัดของ Michael Kors นัน้เป็นสว่นเพิม่ 
ไมใ่ชแ่ทนสทิธิต์ามกฎหมายของผูบ้รโิภค 

เครือ่งประดับเงนิแทข้อง Michael Kors รับประกันโดย Fossil Group, Inc. * เป็นระยะเวลาสอง (2) ปี
นับจากวันทีซ่ ือ้ครัง้แรก ในแตล่ะกรณีภายใตข้อ้กําหนดและเงือ่นไขของการรับประกันนี ้การรับประกัน
เครือ่งประดับเงนิแท ้Michael Kors ครอบคลมุความบกพร่องของวัสดแุละการผลติ ตอ้งใชสํ้าเนา
ใบเสร็จเป็นหลักฐานการซือ้ 

ชิน้สว่นทีอ่ยูภ่ายใตก้ารรับประกันจะไดรั้บการซอ่มแซม (หากเป็นไปได)้ หรอืเปลีย่นใหฟ้รโีดยไมค่ดิ 
คา่อะไหลแ่ละคา่แรง หากพสิจูนไ์ดว้า่เป็นขอ้บกพร่องทีวั่สดหุรอืการผลติภายใตก้ารใชง้านปกต ิ

ในกรณีของการเปลีย่น Michael Kors ไมส่ามารถรับประกันไดว้า่คณุจะไดรั้บเครือ่งประดับเงนิแท ้
แบบเดมิ หากไมม่ ีเราจะทดแทนใหด้ว้ยชิน้ทีม่รีาคาเทา่กันและมกีารออกแบบคลา้ยกัน การรับประกัน
การเปลีย่นเครือ่งประดับเงนิแทจ้ะส ิน้สดุหลังจากสอง (2) ปีนับจากวันทีไ่ดรั้บเครือ่งประดับที ่
นํามาเปลีย่น 

การรับประกันเครือ่งประดับเงนิแทไ้มร่วม: 

• ความเสยีหายทีเ่กดิข ึน้จาก การใชง้านทีไ่มถ่กูตอ้ง การขาดการดแูล อบัุตเิหต ุการใชง้านที่
ไมเ่หมาะสม การดัดแปลง การพยายามซอ่มแซม ความประมาทเลนิเลอ่ การไมป่ฏบัิตติาม
คําแนะนําทีใ่หไ้วใ้นคูม่อืการดแูลรักษา หรอืที ่services.fossilgroup.com การสกึหรอ
ตามปกต ิหรอืตามกาลเวลา ตามความเห็นของ Michael Kors 

• ผลติภัณฑท์ีไ่มไ่ดซ้ ือ้จากรา้นคา้ปลกีทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก Michael Kors (รวมถงึผูค้า้ปลกี
ออนไลนท์ีไ่ดรั้บอนุญาต), รา้นคา้ปลกี Michael Kors หรอืเว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการของ 
Michael Kors 

  

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


การรับประกันและการแกปั้ญหาขา้งตน้นัน้มใีหเ้ป็นการเฉพาะ และแทนทีก่ารรับประกัน ขอ้กําหนดและ
เงือ่นไขทัง้หมด ทัง้โดยชดัแจง้หรอืโดยนัย หรอืเป็นสทิธิต์ามกฎหมายกับทกุเรือ่ง รวมถงึ แตไ่มจํ่ากัด
เพยีงการรับประกันถงึการใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ความเหมาะสมกับวัตถปุระสงคเ์ฉพาะ ความเทีย่งตรง 
ความพอใจในคณุภาพ ชือ่ และการไมล่ะเมดิสทิธิ ์ซึง่ทัง้หมดนีถ้กูปฏเิสธโดย Michael Kors Michael 
Kors จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิข ึน้ เป็นผลสบืเนือ่ง โดยออ้ม โดยเฉพาะ หรอืเป็นการ
ลงโทษ หรอืความรับผดิใดๆ ทีเ่กดิข ึน้จาก หรอืเกีย่วขอ้งกับการขาย หรอืการใชผ้ลติภัณฑน์ี ้ไมว่า่จะ 
องิตามสญัญา การละเมดิ (รวมถงึความประมาท) ความรับผดิชอบตอ่ผลติภัณฑท์ีเ่ขม้งวด หรอืตาม
ทฤษฎอีืน่ๆ แมว้า่ Michael Kors จะไดรั้บแจง้เกีย่วกับความเป็นไปไดข้องความเสยีหายดังกลา่ว และ
แมว้า่การแกปั้ญหาแบบจํากัดทีร่ะบไุวใ้นทีน่ีจ้ะถอืวา่ลม้เหลวในวัตถปุระสงคท์ีสํ่าคัญ ความรับผดิชอบ
ทัง้หมดของ Michael Kors จะถกูจํากัดทีก่ารเปลีย่นหรอืซอ่มแซมเทา่กับราคาทีซ่ ือ้ โดยเป็นทางเลอืก
ของ Michael Kors แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

บางประเทศ รัฐ หรอืจงัหวัดไมอ่นุญาตใหม้กีารยกเวน้หรอืจํากดัการรับประกันโดยนัยหรอืจํากดั 
ความเสยีหายทีเ่กดิข ึน้โดยบังเอญิหรอืเป็นผลสบืเนือ่ง ดังนัน้ขอ้จํากดัและการยกเวน้ขา้งตน้อาจถกู
จํากัดในการใชง้านกับคณุ เมือ่การรับประกันโดยนัยอาจไมร่วมอยูใ่นการรับประกันทัง้หมด การรับประกัน
จะถกูจํากัดทีร่ะยะเวลาของการรับประกันทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรทีนํ่ามาใชไ้ด ้การรับประกันนีใ้หส้ทิธิ์
ทางกฎหมายเฉพาะเจาะจงแกค่ณุ คณุอาจมสีทิธิอ์ ืน่ๆ ทีอ่าจแตกตา่งกันไปขึน้อยูก่ับกฎหมายทอ้งถิน่ 
สทิธติามกฎหมายของคณุจะไมไ่ดรั้บผลกระทบ 

การขอการรับประกันการซอ่มเครือ่งประดับเงนิแท:้ 

หากคณุตอ้งการดําเนนิการภายใตก้ารรับประกัน โปรดไปที ่ไซตก์ารซอ่มแซม และปฏบัิตติามคําแนะนํา
เพือ่สง่เครือ่งประดับเงนิแท ้สําเนาใบเสร็จการขายของคณุ และคําอธบิายปัญหาไปยังศนูยบ์รกิาร
ระหวา่งประเทศทีใ่กลค้ณุทีส่ดุ 

อยา่สง่มาในแพ็คเกจเดมิ เพราะจะไมไ่ดรั้บคนื Michael Kors ขอแนะนําอยา่งยิง่ใหค้ณุทําประกันพัสดุ
และปกป้องเครือ่งประดับเงนิแทอ้ยา่งเหมาะสมระหวา่งการขนสง่ Michael Kors จะไมรั่บผดิชอบตอ่
ผลติภัณฑท์ีส่ญูหายหรอืเสยีหายระหวา่งการขนสง่ 

คณุตอ้งแสดงหลักฐานการซือ้ทีถ่กูตอ้งเพือ่ใหม้สีทิธิใ์ชป้ระโยชนจ์ากการรับประกันนี ้

หากคณุไมไ่ดอ้ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา โปรด คลกิทีน่ี ่สําหรับรายชือ่ศนูยบ์รกิารระหวา่งประเทศ และตดิตอ่
ศนูยบ์รกิารทีใ่กลค้ณุทีส่ดุ 

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA 

  

https://services.fossilgroup.com/hc/en-us/articles/360000402503-Michael-Kors-Jewelry-Warranty
https://digital1.michaelkors.com/policy/Michael-Kors-Authorized-Service-Centers.pdf


คําเตอืนการปลอมแปลง 

Michael Kors ทํางานร่วมกับเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ผูรั้กษากฎหมาย และตัวแทนทางกฎหมายท่ัวโลก  
เพือ่ป้องกันการขายผลติภัณฑป์ลอมแปลงของ Michael Kors ทัง้ออนไลนแ์ละออฟไลน ์เพือ่หลกีเลีย่ง
ความเสีย่งในการซือ้ผลติภัณฑป์ลอม เป็นการดทีีส่ดุทีจ่ะซือ้โดยตรงจากเว็บไซตอ์คีอมเมริซ์อยา่งเป็น
ทางการของ Michael Kors รา้นคา้ปลกีอยา่งเป็นทางการของ Michael Kors และหา้งสรรพสนิคา้ทีม่ ี
ช ือ่เสยีง รา้นคา้ปลกีเฉพาะ หรอืรา้นคา้ปลกีอเิล็กทรอนกิสท์ีค่ณุทราบวา่มชีือ่เสยีง 

ในการรายงานการปลอมแปลง โปรดอเีมลถงึBrandProtection@michaelkors.com 

 
 
 
 

Michael Kors (Switzerland) GmbH 

 
 
 

อัพเดทลา่สดุ: 6 ตลุาคม 2022 
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