Thailand
Fax 0-2018-1900
thsupport@lifevantage.com

™

แบบฟอร์มการสั่งซื้อ ORDER FORM
-

-

-

วันที่ Date (DD/MM/YYYY)

หมายเลขนักธุรกิจ ID Number

เบอร์ โทรศัพท์ Telephone

ชื่อ-นามสกุล Name and Surname
รับเอง Pick-up

จัดส่ง Shipping (Enter address below)

อาคาร/หมู่บ้าน Plot/House

หมู่ที่ Village

ถนน Road

ตำ�บล District

จังหวัด Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

เลือกสำ�หรับการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียว คำ�สั่งนี้จะจัดส่งครั้งเดียวและไม่ ได้อยู่ ในการรักษายอดอัตโนมัติ Select for one-time order. This order will ship once and not on Autoship.
กรุณาเลือกวันที่จะรักษายอดอัตโนมัติรายเดือนของท่าน Please select your monthly Autoship date:

วันที่5 (5th)

วันที่10 (10th)

วันที่15 (15th)

วันที่20 (20th)

Item
Code
1070TH

วันที่25 (25th)
Price
(THB)

PV

เวนเทจ แพ็ค (Vantage Pack)
1 ชุดคู่มือเริ่มต้นธุรกิจ, 3 ทรูไซเอินซ์ สกินแคร์เรจจะเมน, 1 ทรูไซเอินซ์ แอนตี้-เอจจิ้ง ครีม, 1 ทรูไซเอินซ์ แอนตี้-เอจจิ้ง ครีม ทราเวล ไซส์

24,390

400

ฟรีดอม แพ็ค (Freedom Pack)
1 ชุดคู่มือเริ่มต้นธุรกิจ, 1 ทรูไซเอินซ์ สกินแคร์ เรจจะเมน, 1 ทรูไซเอินซ์ แอนตี้-เอจจิ้ง ครีม, 2 ทรูไซเอินซ์ แอนตี้-เอจจิ้ง ครีม ทราเวล ไซส์

12,240

250

แอนตี้- เอจจิ้ง สตาร์ทเตอร์ แพ็ค (Anti-Aging Starter Pack)
1 ชุดคู่มือเริ่มต้นธุรกิจ, 1 ทรูไซเอินซ์ แอนตี้-เอจจิ้ง ครีม, 1 ทรูไซเอินซ์ แอนตี้-เอจจิ้ง ครีม ทราเวล ไซส์

4,635

100

ออโต้ชิฟ แพ็ค (Autoship Pack)
1 ทรูไซเอินซ์ แอนตี้-เอจจิ้ง ครีม, 1 ทรูไซเอินซ์ แอนตี้-เอจจิ้ง ครีม ทราเวล ไซส์ หรือเลือกชุดด้วยตัวเอง 100 PV

4,260

100

Product

Qty.

1 Start Kit, 3 TrueScience™ Skin Care Regimens, 1 TrueScience™ Anti-Aging Cream, 1 TrueScience™ Anti-Aging Cream Travel Size

1080TH

1 Start Kit, 1 TrueScience™ Skin Care Regimen, 1 TrueScience™ Anti-Aging Cream, 2 TrueScience™ Anti-Aging Cream Travel Size

1088TH

1 Start Kit, 1 TrueScience™ Anti-Aging Cream, 1 TrueScience™ Anti-Aging Cream Travel Size

1003TH

1 TrueScience™ Anti-Aging Cream, 1 TrueScience™ Anti-Aging Cream Travel Size or build your own 100 PV pack

TOTAL

ราคารวมภาษี Price includes tax

Wholesale
Item
Code

Product

1060TH

ชุดคู่มือเริ่มต้นธุรกิจ (Start Kit)

5020TH

ทรูไซเอินซ์ สกินแคร์ เรจจะเมน (ตาม 4 รายการด้านล่าง)

5015TH
5016TH
5014TH
5017TH
5018TH

Qty.

(TrueScience™ Skin Care Regimen, includes the below 4 items)

• ทรูไซเอินซ์ อัลตร้า เจนเทล เฟเชียล คลีนเซอร์ 50 มล. (TrueScience™ Ultra Gentle Facial Cleanser, 50 ml)
• ทรูไซเอินซ์ เพอร์เฟค โลชั่น, 120 มล. (TrueScience™ Perfecting Lotion, 120 ml)
• ทรูไซเอินซ์ อาย เซรั่ม 10 มล. (TrueScience™ Eye Corrector Serum, 10 ml)
• ทรูไซเอินซ์ แอนตี้-เอจจิ้ง ครีม 50 มล. (TrueScience™ Anti-Aging Cream, 50 ml)
ทรูไซเอินซ์ แอนตี้-เอจจิ้ง ครีม ทราเวล ไซส์ 2 มล. (10 แพ๊ค) (TrueScience™ Anti-Aging Cream Travel Size, 2 ml, 10-Pack)

ราคารวมภาษี Price includes tax

Retail

Price
(THB)

PV

Qty.

Price
(THB)

650

0

—

—

6,745

160

8,695

1,280

25

1,470

1,895

40

2,205

1,865

40

2,170

3,060

70

3,640

1,465

30

—

—

TOTAL

ข้อมูลการชำ�ระเงิน Payment Information
กรุณาเลือกหนึง่ ตัวเลือกด้านล่างนี:้

Please select one of the options below:

กรุณาชำ�ระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตโดยใส่ข้อมูลเฉพาะหมายเลขบัตร 4 ตัวสุดท้าย Please charge my credit card on file with the last four (4) digits _____-_____-_____-_____.
เงินสด Cash
ใบนำ�ฝากชำ�ระเงินค่าสินค้าและบริการ Bill Payment Pay-In Slip (มูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมสำ�หรับการสนับสนุน Contact Support for additional information)
หมายเลขบัตรเครดิต Credit Card Number
รหัสหลังบัตร CVV Code

วันหมดอายุ Expiration Date (MM/YYYY)

ชื่อผู้ถือบัตร Cardholder Name

ลายเซ็นผู้ถือบัตร Cardholder Signature
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เงื่อนไขของโปรแกรมรักษายอดอัตโนมัติ

Autoship Program Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ใช้สำ�หรับบุคคลที่เป็นผู้สมัครที่เลือกเข้าร่วมโปรแกรมการรักษา
ยอดอัตโนมัติของบริษัทไลฟ์เวนเทจ ทั้งหมดของข้อตกลงและเงื่อนไขคือส่วนประกอบที่สำ�คัญของ
โปรแกรมการรักษายอดอัตโนมัติที่ระบุไว้ดังนี้ ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะ
ถูกแทนที่เสมอในกรณีที่มีความขัดแย้งของเวอร์ชั่นภาษาไทยระหว่างสองภาษา
ี้

The following Terms and Conditions apply to Applicants who have elected to
participate in the optional LifeVantage Autoship Program. All of the material
Terms and Conditions of the Autoship Program are contained herein. The English
version of the Terms and Conditions will always supersede the Thai version in
the event of any discrepancies between the two languages.

1.1 ข้าพเจ้าอนุญาตให้บริษัท ไลฟ์เวนเทจ ดำ�เนินการชำ�ระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของ

ข้าพเจ้าตามข้อกำ�หนดของบริษัทฯ สำ�หรับการสั่งซื้อสินค้ารักษายอดอัตโนมัติรายเดือน รายการสินค้า
จะถูกระบุไว้ โดยเฉพาะในใบสมัครหรือข้อมูลที่ ได้แก้ ไขแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่าในจำ�นวนของการสั่งซื้อ
สินค้าไม่จำ�กัดจำ�นวนขั้นต่ำ�ของแต่ละเดือนในการเข้าร่วมโปรแกรมการรักษายอดอัตโนมัติ

1.2 ข้าพเจ้าทราบว่าการสั่งซื้อสินค้าครั้งแรก จะดำ�เนินการและมีการจัดส่งสินค้าภายใน 5 วันของวัน

ทำ�การในการตอบรับการสั่งซื้อครั้งแรก นอกจากนี้ข้าพเจ้าทราบถึงช่วงเวลาของสินค้าที่จะถูกจัดส่งไป
และการสั่งซื้อสินค้าจะไม่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการดำ�เนินการโดยข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าทราบว่าจะมีช่วง
เวลาประมาณหนึ่ง (1) ช่วงเดือนระหว่างการจัดส่งในแต่ละครั้ง

1.3 ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าอาจมีการยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมการรักษายอดอัตโนมัติ ภายใน 3

วันทำ�การนับจากวันที่ยื่นเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิก และจะได้รับเงินคืนเต็มจำ�นวนจากการชำ�ระ
การรักษายอดอัตโนมัติ ใด ๆ โดยผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของข้าพเจ้าสำ�หรับการสั่งซื้อรักษายอด
อัตโนมัติเริ่มต้น หลังจากนั้นการคืนเงินจะสามารถใช้ ได้ตามที่ระบุในนโยบายขั้นต้นของบริษัทฯ ข้าพเจ้า
รับทราบและยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมีการรับรองสินค้าโดยมีความรับผิดชอบที่มีข้อจำ�กัด และ
บริษัทฯจะทำ�การคืนเงินตามนโยบายทั่วไปโดยอ้างอิงไว้ ในใบสมัคร

1.4 ข้าพเจ้าทราบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการักษายอดอัตโนมัติจะต้องส่งใบสมัครใหม่
แต่ละการร้องขอของการรักษายอดอัตโนมัติ จะแทนที่คำ�ร้องของการรักษายอดอัตโนมัติทั้งหมดก่อน
หน้านี้ หมายเหตุ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยบริษัทจะได้รับแจ้งภายใน 3 วันทำ�การ ก่อนวันที่
การรักษายอดอัตโนมัติเดือนถัดไป

1.5 ข้าพเจ้ารับทราบถึงข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ ก็ต่อเมื่อ : (1) ข้าพเจ้าเลือกที่จะแก้ ไขข้อมูล โดย

ยินยอมที่จะส่งใบสมัครการรักษายอดอัตโนมัติที่ ได้เซ็นสัญญาใหม่ (2) ข้าพเจ้าได้ส่ง การยกเลิกที่
เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมการรักษายอดอัตโนมัติของบริษัทฯที่ ฝ่ายบริการลูกค้า
33/4 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 14 ห้องทีเอ็นบี01-03 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยส่งแฟกซ์ 0-2018-1900 หรือ โทรติดต่อที่
0-2018-1999 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการแจ้งยกเลิกล่วงหน้านี้จะต้องประกอบด้วยลายเซ็นของข้าพเจ้าที่
มีชื่อที่อยู่ และหมายเลขนักธุรกิจของข้าพเจ้า; (3) ข้าพเจ้าจะหยุดการชำ�ระเงินจากการถอนชำ�ระเงินใด
ๆ โดยบริษัทจะแจ้งธนาคารผู้ออกบัตรของข้าพเจ้าอย่างน้อย 3 วันทำ�การ ก่อนการชาร์จในบัญชีของ
ข้าพเจ้า; หรือ (4) วิธีการชำ�ระเงินของข้าพเจ้าที่ถูกปฏิเสธใน 3 เดือนติดต่อกัน แจ้งการยกเลิกจะต้อง
ได้รับโดยบริษัทฯ อย่างน้อย 3 วันทำ�การก่อนวันที่จะรักษายอดอัตโนมัติรายเดือนถัดไป หมายเหตุ การ
ยกเลิกจะมีผลบังคับใช้ ในเดือนถัดจากเดือนที่มีการแจ้งการยกเลิกของข้าพเจ้าที่ ได้รับโดยบริษัทฯเท่านั้น

1.6 ข้าพเจ้าทราบว่าการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสมและค่าดำ�เนินการและภาษีขายจะเพิ่มจำ�นวนการสั่งซื้อ

รักษายอดอัตโนมัติของข้าพเจ้าในแต่ละเดือน ตามที่อยู่ของการสั่งซื้อเพื่อรักษายอดอัตโนมัติที่จะถูกส่ง
ไป ข้าพเจ้าอนุญาตให้ บริษัทฯ เพิ่มเงินจำ�นวนดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงินที่เรียกเก็บจากบัตรเดบิตหรือบัตร
เครดิตตามที่กำ�หนดไว้ โดยบริษัทฯ

1.1 I authorize LifeVantage to submit a charge for payment, from my credit or debit
card as provided to LifeVantage, for my monthly Autoship purchase of product that is
specifically identified in this Application or as updated. I understand that there are no
minimum number of purchases each month for participation in this Program.
1.2 I understand that my first order will be processed and shipped within five (5) business days of LifeVantage’s acceptance of my first order. Furthermore, I understand that
periodic shipments of the product that I have ordered will occur without any further
action by me. I understand that there will be approximately a one (1) month interval
between each shipment.
1.3 I understand that I may cancel my Autoship participation within three (3) business
days of the date of my submission of this Application to LifeVantage and receive a full
refund of any Autoship related amounts charged to my credit or debit card for that initial Autoship order. Thereafter, refunds will be available as provided in the LifeVantage
Policies and Procedures. I understand and acknowledge that LifeVantage’s Product
Guarantee, Limitation of Liability and LifeVantage’s return and refund general policy
are incorporated into this Application by reference.
1.4 I understand that to change any feature of my Autoship, I must submit a new
Autoship Application. Each Autoship Application will supersede all previous Autoship
Applications. Notice of change must be received by LifeVantage at least three (3) business days prior to the next monthly Autoship date.
1.5 I understand that this Agreement will remain in effect until I: (1) elect to modify
it by submitting a new signed Autoship Application; (2) send, in writing, my cancellation of my participation in the Autoship Program to LifeVantage, Attn: Support at
33/4 The Nine Tower Grand Pharam 9, Floors 14, Room TNB01-03, Pharam 9 Road.,
Huay-khwang Subdistrict, Huay-khwang District, Bangkok 10310 by faxing 0-20181900, or by calling 0-2018-1999; I acknowledge that this cancellation notice must
include my signature, printed name, address, and my LifeVantage Identification
Number, or (3) stop payment of any payment withdrawals by LifeVantage by notifying my issuing bank at least three (3) business days prior to the scheduled charging
of my account. Notice of cancellation must be received by LifeVantage at least three
(3) business days prior to the next monthly Autoship date; cancellation will become
effective in the month following the month in which my notice of cancellation is
received by LifeVantage.
1.6 I understand that applicable shipping and handling fees will be added to my Autoship order amount each month, based on the address to which my Autoship orders
are sent. I authorize LifeVantage to add such amount to the amount charged to the
debit or credit card that I have selected, or as updated.
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