
JD SPORTS Thailand Customer Return Form / แบบฟอร์มการคืนสินค้า

กรุณากรอกขอมูล ปร้ินและแนบกับสินคาท่ีสงคืนของคุณ / Please fill up below, print out and attached

with your return products

ชือ่-นามสกลุ / Full Name *

เบอรโทรศพัท / Phone Number *อเีมล / Email *

example@example.com

หมายเลขคําสัง่ซือ้ / Order Number *

76XXXXXXX

วนัทีส่ัง่ซือ้ / Order Date *

Day Month Year

รายการคนืสนิคา / Products Returned

 รหสัสนิคา/Article Code รายละเอยีด/Description ขนาด/Size เหตผุลคนืสนิคา/Reason Code

1

2

3

4

รหัสเหตุผลคืนสินคา / Reason Codes

1. ไมตองการ /No longer wanted/Unsuitable 

2. ขนาดไมพอดี /Wrong Size(s) 

3. ไดรับสินคาไมถูกตอง /Wrong item(s) received 

4. ไมตรงกับรายละเอียด/รูป /Did not match desc/image 

5. ไดรับสินคาไมครบ /Missing item(s) 

6. รายการสินคาไมตรง /Mismatched item(s) 

7. ความผดิพลาด /ชํารุด เสียหาย / Faulty/Damaged 

8. สงสินคาลาชา /Late arrival 

9. อ่ืนๆ /Other

กรุณาสงคืนภายใน 14 วนันับจากวนัทีไ่ดรับสินคา เฉพาะ
สินคาทีไ่มไดสวมใส ไมถูกตัดปายออก ไมผานการซัก ปาย
ราคาตองอยูในสภาพสมบรูณ และอยูในบรรจภัุณฑเดิม

เทาน้ันทีส่ามารถสงคืนได บกิิน่ี / ชดุชัน้ใน / ชดุวายน้ํา,
Face Cover / Face Mask / Snood, ถุงเทา, สปอรตบรา
จดัอยูในประเภทสินคาทีไ่มสามารถคืนเงนิได หากสินคา

ชํารุด เสียหาย บริษทัฯ ตองขออภัยมา ณ ทีน้ี่

Returns accepted if within 14 days of receipt only on
items that are unworn, unaltered, unwashed and in
sellable condition.  Bikini,  Undergarment, Swimwear,
Socks and SportBras are not allowed to be returned
due to hygiene purposes. If the item is faulty, please
accept our apologies.
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คําขอคืนเงินลกค้า: การส่ังซ้ือผ่านคีออสเท่าน้ัน / CUSTOMER REFUND REQUEST: KIOSK REFUND ONLY

ยอดเงนิ / Amount Paid *คําขอคนืเงนิ / Refund Request *

เตม็จํานวน / Full

บางสวน / Partial

สําหรบัชําระดวย บตัรเครดติ/บตัรเดบติ (คนืเงนิผานบตัรเทานัน้)

Credit/Debit card Information (card refund only)

ชือ่ผูถอืบตัร / Card Holder Name *

หมายเลขบตัร / Card Number วนัหมดอาย ุ/ Expiry Date

สําหรบัชําระดวยเงนิสด (คืนเงนิสดเทานัน้) CASH Transaction (cash refund only)

ขอรบัทราบวาจํานวนเงนิคนืขางตนถกูตองแลว / I acknowledge receipt of the amount refunded mention above was 

accurate *

ใช / YES

ไมใช / NO

วนัที ่/ Date

Day Month Year

ลงชื่อผูขอคืนเงิน / Customer Signature

สําหรับคําถามเพิม่เติมเก่ียวกับนโยบายการคืนสินคาของเรา กรุณาเยีย่มชม www.jdsports.co.th หรือติดตอฝายลูกคาสัมพนัธของเรา ทีอี่เมล
customercare@jdsports.co.th หรือ โทรศัพทที ่02-171-2473

For further enquiries about our product return policy, please visit www.jdsports.co.th or contact our customer service centre at
customercare@jdsports.co.th or 02-171-2473.
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ใบปะหน้ากล่องพัสดส่งคืนทางไปรษณีย์ / Return Label

คืนสินคา

                  หมายเลขคําสัง่ซือ้ (76XXXXXXX) : *

 

ผูสง:

กรุณาพิมพท่ีอยูเปนภาษาอังกฤษ หรือปร้ิน และกรอกดวยปากกาเปนภาษาไทย

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส ประเทศไทย (บางนา)

444/11 หมู 7 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Attn: คุณ อาทิตยา พุฒพรม โทร: 0982962957, 0924637072

[คืนสินคาอีคอมเมิรซ สําหรับ เจดี สปอรตส แฟช่ัน]

ผูรับ:

                    Order Number (76XXXXXXX) : *

Return

 

From:

LF Logistics (Thailand) Mega Bangna Hub

444/11, Moo7, Tambol Bangpla, Aumpher Bangphli,

Samutprakarn Province, 10540 Thailand

Attn: Artidtaya Putprom Tel: 0982962957, 0924637072

[Customer Return E-Commerce: JD Sports Fashion]

To:
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