Thailand
Fax 02-018-1900
thsupport@lifevantage.com

แบบฟอร์มการสัง� ซือ� Order Form
-

-

-

วันที� Date (DD/MM/YYYY)

หมายเลขนักธุรกิจ ID Number

เบอร์โทรศัพท์ Telephone

ชื�อ-นามสกุล Name and Surename
รับเอง Pick-up

จัดส่ง Shipping (Enter address below)

อาคาร/หมู่บ้าน Plot/House

ถนน Road

หหมู่ที� Village

ตำ�บล District

จังหวัด Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

เลือกสำาหรับการสั�งซื�อเพียงครั้งเดียว คำาสั�งนีจ�้ ะจัดส่งทันทีและไม่รวมการรักษายอดออโตชิพ Select for one-time order. This order will ship once and not on Autoship.
กรุณาเลือกวันที�จะรักษายอดอัตโนมัติรายเดือนของท่าน Please select your monthly Autoship date:

วันที�5 (5th)

วันที�10 (10th)

วันที�15 (15th)

รหัสสินค้า
(Item Code)

1248TH
1257TH
1251TH
1256 TH

1255TH
1283TH

วันที�20 (20th)

วันที�25 (25th)
จํานวน
(Quantity)

ชุดเริ�มต้นธุรกิจ (Distributor Enrollment Packs)
เวนเทจ แพลทตินัม� แพ็ค #1 (Vantage Platinum Pack#1)

1 ชุดคู่มือเริ�มต้นธุรกิจ ,19 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ ทู , 10 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ วัน
Vantage Platinum Pack 1, Start Kit, 19 Protandim NRF2, 10 Protandim NRF1

เวนเทจ แพลทตินัม� แพ็ค #2 (Vantage Platinum Pack# 2)

� , 1 อายครีม, 1 แอนตีเ� อจจิง� ครีม
1 ชุดคู่มือเริ�มต้นธุรกิจ ,23 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ ทู , 7 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ วัน, 1 เฟเชียลคลีนเซอร์, 1 เพอร์เฟคติง� โลชัน
1 Start Kit ,23 Protandim NRF2 , 7 Protandim NRF1, 1Facial Cleanser, 1 Perfecting Lotion, 1 Eye Cream, 1 Anti-anging Cream

เวนเทจ โกลด์ เอ็นอาร์เอฟทู (Vantage Gold NRF2 TH)

1 ชุดคู่มือเริ�มต้นธุรกิจ ,15 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ ทู
1 Start Kit , 15 Protandim NRF2

เวนเทจ โกลด์ แพ็ค (Vantage Gold Pack)

1 ชุดคู่มือเริ�มต้นธุรกิจ ,8 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ ทู,4 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ วัน, 1 เฟเชียลคลีนเซอร์, 1 เพอร์เฟคติง� โลชัน
� , 1 อายครีม, 1 แอนตีเ� อจจิง� ครีม
1 Start Kit , 8 Protandim NRF2 , 4 Protandim NRF1, 1Facial Cleanser, 1 Perfecting Lotion, 1 Eye Cream, 1 Anti-anging Cream

1 ชุดคู่มือเริ�มต้นธุรกิจ , 2 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ ทู, 2 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ วัน, 1 เฟเชียลคลีนเซอร์, 1 เพอร์เฟคติง� โลชัน
� , 1 อายครีม, 1 แอนตีเ� อจจิง� ครีม
1 Start Kit , 2 Protandim NRF2 , 2 Protandim NRF1, 1Facial Cleanser, 1 Perfecting Lotion, 1 Eye Cream, 1 Anti-anging Cream

บรอนซ์แพคเกจ (Bronze Package TH)

1 ชุดคู่มือเริ�มต้นธุรกิจ , 2 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ ทู , 1 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ วัน
1 Start Kit, 2 Protandim NRF2, 1 Protandim NRF1

1279TH
1169TH

1 ชุดคู่มือเริม
่ ต้นธุรกิจ , 3 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ ทู
1 Start Kit, 3 Protandim NRF2

100 พีวี ออโต้ชิพแพ็ค (100 PV Autoship Pack TH # 1)

2 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ ทู , 1 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ วัน
2 Protandim NRF2 , 1 Protandim NRF1

คะแนน
(Product Volume)

41,000

1000

41,000

1000

20,500

500

20,500

500

10,250

250

4,750

100

4,750

100

4,450

100

650

0

ซิลเวอร์แพ็ค (Silver Pack TH)

บรอนซ์แพคเกจ เอ็นอาร์เอฟทู (Bronze Package NRF2 TH)

1260TH

ราคา
(Price THB)

ชุดคู่มือเริ�มต้นธุรกิจ
(Starter Kit)
รวม
(TOTAL)

รหัสสินค้า
(Item Code)

3010TH

จํานวน
(Quantity)

รายการสินค้า (Bundles and Stacks)
โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟทู ( 30 แคปซูล)
Protandim NRF2 (30 capsules)

ม เอ็นอาร์เอฟวัน ( 6ุ 0 แคปซูล)
3038TH โปรแทนดิ
Protandim NRF1 (60 capsules)
โปรแทนดิม ดูอัลแพ็ค (Protandim Duo Pack)

3051TH 1 Protandim NFR2, 1 Protandim NRF1
1190TH

แอคติเวท เอสเซนเซียล (Activated Essentials)
2 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ ทู , 1 โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ วัน, 1 ไลฟ์ เวนเทจ โปรไบโอ
2 Protandim NFR2, 1 Protandim NRF1, 1 Lifevantage Probio

(Subscription Price)

ราคาขายปลีก
(Non Subscription Price)

1,650

1,980

40

1,650

1,980

40

3,130

3,756

80

5,600

6,720

120

ราคาสมาชิก

คะแนน
((Product Volume)

รวม
(TOTAL)

รหัสสินค้า
(Item Code)

3075TH

จํานวน
(Quantity)

โปรไบโอ (Probio)
โปรไบโอ (Lifevantage Probio 30 CT TH)
รวม

ราคาสมาชิก
(Subscription Price)

1,400

ราคาขายปลีก
(Non Subscription Price)

((Product Volume))

1,680

30

คะแนน

(TOTAL)
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รหัสสินค้า
(Item Code)

ราคาสมาชิก
ราคาขายปลีก
(Subscription Price)
(Non Subscription Price)
จํานวน
ราคา
คะแนน
จํานวน
ราคา
(Quantity)
(Price THB) (Product Volume) (Quantity) (Price THB)

รายการสินค้า (Product Items)

5034TH

ทรูไซเอินซ์ เฟเซียล คลีนเซอร์ ุ60 มล (True Science Facial Cleanser 60 ml)

5035TH

ทรูไซเอินซ์ เพอร์เฟคติง� โลชั�น 100 มล (TrueScience Perfecting Lotion 100 ml)

5036TH

ทรูไซเอินซ์ เฟเซียล อายซีรม
ั� 15 มล (True Science Eye Serum 15 ml)
ทรูไซเอินซ์ แอนตีเ� อจจิง� ครีม 50 มล (TrueScience Anti-Aging Cream 50 ml)
� สิ เท็ม (TH Kit on the Fly True Science Beauty System)
ชุดบํารุงผิว ทรูไซเอินซ์ บิวตีซ
โบรชัวร์ ทรูไซเอินซ์ 5 เล่ม (ฺBrochure TrueScience 5 Books)
) วร์ ออพอจูนิตี � 100 แผ่น (ฺฺBrochure LifeVantage Opportunity 100 Sheets)
โบรชั

5037TH
5046TH
4520TH
4399TH
ราคารวมภาษี Price includes tax

รวม

960
1,260
1,420
2,440
4,950
100
350

20
32
36
65
130
0
0

1,152
1,512
1,704
2,928
5,940
100
350

(TOTAL)

ข้อมูลการชําระเงิน Payment Information
เงินสด Cash
เครดิต Credit
การโอนเงิน Transfer
ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริการ Bill Payment Pay-In Slip
(ติดต่อสอบถามเพิ�มเติมได้ ที�ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Contact Support for additional information)

LifeVantage Order Terms and Conditions

ข้อกําหนดและเงื�อนไขการสัง� ซือ� ผลิตภัณฑ์ LifeVantage
การสั�งซือ� สินค้าจาก บริษัท ไลฟ์ แวนเทจ (ประเทศไทย) จํากัด(LifeVantage)ผ่านตะกร้าสินค้าออนไลน์
ไ์ ม่จาํ เป็ นต้องกรอกแบบฟอร์มใบสั�งซือ� นี � ในระหว่างขัน� ตอนการสั�งซือ� ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ คณ
ุ จะต้องอ่านและ
ยอมรับข้อตกลงนั กธุรกิจอิสระของ LifeVantageหรือข้อตกลงของลูกค้า LifeVantageซึง� รวมถึงข้อตกลงที�
มี ใน LifeVantage PrivacyPolicyและข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ตลอดจนข้อตกลงสํานั กงานเสมือนจริง
(ซึง� ถือรวมเรียกว่า "ข้อตกลง")ไลฟ์ เวนเทจ สนั บสนุ นให้คณ
ุ พิมพ์และเก็บรักษาข้อตกลงนี �
ั เดียวกันได้
ไว้ ใช้อ้างอิงในอนาคต หากคุณต้องการสําเนาข้อตกลง สามารถดาวน์ โหลดและพิมพ์เวอร์ชน
จากเว็บไซต์ของไลฟ์ เวนเทจ นอกจากนี �คณ
ุ อาจส่งคําขอเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไปที� LifeVantage
หรือส่งอีเมลมาที� thsupport@lifevantage.com พร้อมระบุคาํ ขอ มีชอ�ื รหัสสมาชิก ทีอ� ยู่ ในการจัดส่ง
ทางไปรษณี ยแ์ ละอีเมล เมือ� ไลฟ์ เวนเทจได้รบั คําร้องขอแล้ว จะส่งข้อตกลงฉบับ�จจุบน
ั
�
ให้คณ
ุ ทางไปรษณี ยห
์ รือทางอีเมลโดย ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย การลงนามในเอกสารนี หรือการคลิก “ ฉั นยอมรับ”
แสดงว่าคุณ (i) ยอมรับว่าคุณบรรลุนิตภิ าวะในการกระทําการใดๆในเขตอํานาจศาลและยินยอมที�
� และ (ii)
จะทําสัญญากับ LifeVantage เพือ� ดําเนิ นการซือ� ผลิตภัณฑ์ LifeVantage ของคุณให้เสร็จสิน
รับทราบว่าคุณกําลังเข้าสู่ ข้อตกลงทางกฎหมายและคุณตัง� ใจทีจ� ะผูกพันตามกฎหมายโดยข้อตกลงนี �
หากคุณไม่ตอ้ งการยินยอมทําสัญญากับ LifeVantage อย่าลงชือ� ด้านล่างและ / หรือส่งข้อมูลของคุณและ /
� การสั�งซือ� ”ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลแทนฉบับภาษาไทยเสมอ
หรือคลิกทีป� ม“
ุ่ เสร็จสิน
ในกรณี ทมี� คี วามคลาดเคลือ� นระหว่างสองภาษา

If you purchase products from LifeVantage (Thailand) Company Limited (LifeVantage)
through its online shopping basket, you do not need to complete a paper purchase
order form to buy your products. During the online product order process, you are required to read and agree with this LifeVantage Distributor Agreement or LifeVantage
Customer Agreement which includes your agreement to the LifeVantage Privacy Policy and Website Use Agreement as well as the Virtual Office Agreement (collectively
the “Agreement”). LifeVantage encourages you to print and retain this Agreement for
future reference. Should you wish to obtain a printed copy of this Agreement, you
may download and print a version of the same from LifeVantage’s Website. Otherwise, you may send a written request for those documents to LifeVantage or email
thsupport@lifevantage.com. Your request must include your name, your identification
number, if applicable, your mailing address and your email address. Upon receipt of
such a request, LifeVantage will mail you the then-current version of this Agreement.
There is no charge for this service. By signing this document or clicking on “I agree”,
you (i) agree that you are an adult in your jurisdiction and consent to contract with
LifeVantage to complete your purchase of LifeVantage products, and (ii) acknowledge
that you are entering into a legal Agreement and that you intend to be legally bound
by this Agreement. If you do not wish to consent to contract with LifeVantage, do not
sign below and/or send your information and/or click on the “Finish to Order” button.
The English Version of this Agreement will always supersede the Thai version in the
event of any discrepancies between the two languages.

1.ข้าพเจ้าอนุ ญาตให้LifeVantage เรียกเก็บเงินในการชําระเงินจากบัตรเครดิตหรือเดบิตของฉั น
ตามที� ให้ ไว้กบั LifeVantage สําหรับการซือ� ผลิตภัณฑ์รายเดือนนี �หรือตามที� ได้ ให้ขอ้ มูลไว้ลา่ สุด
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการจัดส่งแอปพลิเคชันทางออนไลน์ และภาษี ซือ� ภาษี ขาย จะถูกเพิ�มในแต่ละคําสั�งซือ�

1. I authorize LifeVantage to submit a charge for payment, from my credit or debit
card as provided to LifeVantage, for my monthly Subscription purchase of products
that is specifically identified in this application or as updated. I understand applicable shipping, handling and sales tax will be added to each order.

2. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคําสั�งซือ� จะได้รับการดําเนิ นการและจัดส่งภายในห้า (5)
วันหลังจากที�คําสั�งซือ� ได้รับการยืนยันจาก LifeVantage นอกจากนี �ขา้ พเจ้าเข้าใจว่าการจัดส่งสินค้า
ตามระยะเวลาที�ทําการสั�งซือ� จะถูกดเนิ นการโดยที�ขา้ พเจ้าไม่ดําเนิ นการใด ๆ เพิ�มเติม
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ� ง (1) เดือนระหว่างการจัดส่งแต่ละครัง�
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าภาษี ซือ� และภาษี ขายที�เกี�ยวข้องจะรวมเพิ�มในยอดการสั�งซือ� ในแต่ละเดือน
คําสั�งซือ� จะถูกจัดส่งเป็ นไปตามวิธกี ารจัดส่งที�ถกู ระบุ ข้าพเจ้าอนุ ญาตให้ LifeVantage
เพิ�มจํานวนเงินดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินที�เรียกเก็บจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามที� ให้ ไว้กบั
LifeVantage
3.ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหากต้องการเปลี�ยนแปลงคําสั�งซือ� สามารถทําได้ โดยทําการเปลี�ยนแปลงทางออนไลน์
ในสํานั กงานเสมือนจริงของข้าพเจ้า หรือติดต่อฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้ อยสาม (3) วันทําการก
่อนที�จะถึงกําหนดการทํารายการคําสั�งซือ� ในเดือนถัดไป

้

2. I understand that my first order will be processed and shipped within five (5) calendar 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 there will be an approximate interval of one (1) month between each shipment. I understand that applicable shipping, handling and sales taxes
will be added to my Subscription order amount each month, based on the address to
which my Subscription orders are sent and in accordance with the method of shipping
I have selected, or as I update these. I authorize LifeVantage to add such amount to
the amount charged to the credit or debit card as provided to LifeVantage.
3. I understand that if I wish to make changes to my Subscription order, I can do so
by making the changes online in my Virtual Office or by contacting Customer Care at
least three (3) business days prior to the next monthly Subscription date.
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4.ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคําสั�งการสมัครสมาชิกของฉั นจะยังคงมีผลจนกว่าฉั น: (1) เลือกทีจ� ะแก้ ไขโดยส่ง
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่ (2) ติดต่อฝ่ ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทไลฟ์ เวนเทจ (ประเทศไทย) จํากัด
ตัง� อยู่เลขที� 33/4 ตึกเดอะไนน์ ทาวเวอร์ อาคารบี ยูนิตที เอ็น บี 01-03 ชัน� 14 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทางโทรสาร 02-018-1900 หรือโทร 02- 018-1999
� มิ พ์ทอี� ยู่และรหัสสมาชิก LifeVantage หรือ (3)
ข้าพเจ้าทราบว่าหนั งสือแจ้งการยกเลิกนี �ตอ้ งมีลายเซ็นชือ� ทีพ
ระงับการชําระเงิน การถอนการชําระเงินใด ๆ โดย LifeVantage โดยแจ้งให้ธนาคารผู้ออกบัตรทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อยสาม (3) วันทําการ ตามกําหนดเวลาการเรียกเก็บเงินในบัญชีขา้ พเจ้า LifeVantage ต้องได้รบั
หนั งสือแจ้งการยกเลิกอย่างน้ อยสาม (3) วันทําการก่อนวันทํารายการคําสั�งซือ� รายเดือนของเดือนถัดไป
การยกเลิกจะมีผลในเดือนถัดจากเดือนที� LifeVantage ได้รบั หนั งสือแจ้งการยกเลิก

4. I understand that my Subscription order will remain in effect until I: (1) elect to
modify it by submitting a new signed Subscription form; (2) contact Customer Care
Attn: Support at 33/4 The 9th tower B, Units TNB01-03, 14 Flr., Rama9 Rd., Huaykwang,
Huaykwang, Bangkok 10310 by faxing 02-018-1900, or by calling 02-018-1999; 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.

5. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าสามารถยกเลิกคําสั�งซือ� ภายในสาม (3) วันทําการนั บจากวันที� ได้ส่งใบสมัครนี � ไปที�
� ีเ� รียกเก็บจากบัตรเครดิตหรือ
LifeVantage และได้รบั เงินคืนเต็มจํานวนสําหรับจํานวนเงินทีท
บัตรเดบิตของคําสั�งซือ� ของข้าพเจ้า โดยสามารถขอคืนเงินได้ตามเงือ� นไขทีร� ะบุไว้ ในวรรค 6 ด้านล่าง

5. I understand that I may cancel my Subscription order within three (3) business days of
the date of my submission of this application to LifeVantage and receive a full refund of
any Subscription-related amounts charged to my credit or debit card for the initial Subscription order. Thereafter, refunds will be available as set out in paragraph 6 below.

6. การรับประกันความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เต็มจํานวน หากไม่พงึ พอใจกับผลิตภัณฑ์ LifeVantage
� อื � เพือ� รับเงินคืน 100% หัก ค่าขนส่ง
สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ภายในสามสิบ (30) วันนั บจากวันทีซ
� ๆ ทีเ� กิดขึน� ภายหลังจากซือ� ไปแล้ว 30 วัน เฉพาะผลิตภัณฑ์ทยี� งั ไม่ ได้เปิ ด
และค่าใช้จา่ ยอืน
ซึง� อยู่ ในสภาพทีส� ามารถขายต่อได้และสามารถนํ ากลับมาใส่ ใหม่ ได้ โดยเหลือเวลาอย่างน้ อย 6 เดือน
ก่อนวันหมดอายุ สามารถส่งคืนภายในสิบสอง (12) เดือนของการซือ� และจะได้รบั เงินคืน 100% หักค่าใช้จา่ ย
10 % ในการจัดการและค่าใช้จา่ ยในการขนส่งและการจัดการใด ๆ ตามเงือ� นไขที� ได้รบั อนุ มัตกิ ารส่งคืน
ผลิตภัณฑ์คา้ ("RMA") โดยอนุ มตั ผิ า่ นฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ ใด ๆ
ไปยัง LifeVantage ภายใน 10 วันทําการหลังจากออก RMA มิเช่นนั �นผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะไม่มสี ิทธิร� บั คืน
การดําเนิ นการอาจใช้เวลาถึงยีส� ิบ (20) วันนั บจากวันที� ได้รบั สินค้าเพือ� ดําเนิ นการคืนเงิน

6. Customers are entitled to a 100% product satisfaction guarantee. If for any reason,
a Customer is unhappy with their LifeVantage product, they may return the product
within thirty (30) days of purchase for a 100% refund, minus any shipping and handling costs. After 30 days of purchase, only unopened product that is in a resalable
and restockable condition, with at least 6 months remaining before its expiration
date may be returned within twelve (12) months of purchase and shall receive a 100%
refund, less a 10% handling and restocking fee and any shipping and handling costs,
conditioned upon the receipt of a Return Merchandise Authorization (“RMA”), issued
through Customer Support. Customers are responsible for returning any products to
LifeVantage within 10 business days of issuance of the RMA or said products will not
be eligible for return. Please allow for up to twenty (20) days from the time that the
product is received for the refund to be processed.

7.ข้าพเจ้าเข้าใจว่าสามารถยกเลิกข้อตกลงลูกค้า LifeVantage หรือข้อตกลงผู้จัดจําหน่ าย LifeVantage
โดยสมัครใจได้ทกุ เมือ� โดยส่งคําขอไปยังฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ของ LifeVantage ทางอีเมล โทรสาร
หรือจดหมาย หากส่งทางไปรษณี ยห
์ รือโทรสาร คําขอจะต้องมีชอ�ื ทีอ� ยู่จดั ส่งและรหัสสมาชิกของ
LifeVantage หากเป็ นทางอีเมลจะต้องมีชอ�ื ทีอ� ยู่ รหัสสมาชิกของ LifeVantage จากบัญชีอีเมลทีร� ะบุไว้

7. I understand that I may voluntarily cancel my LifeVantage Customer Agreement or
LifeVantage Distributor Agreement at any time by sending a request to LifeVantage
Customer Care via email, fax or mail. If by mail or fax, the request must contain my
name, shipping address and LifeVantage identification number. If by email, it must
contain my name, shipping address, LifeVantage identification number from my email
account on record.

8. ข้าพเจ้าเข้าใจว่า LifeVantage อาจแก้ ไขข้อตกลงนี � ฉั นตกลงทีจ� ะผูกพันตามการแก้ ไขทัง� หมด
ดังกล่าวและการแก้ ไขเพียงอย่างใดอย่างหนึ� ง หากไม่ยอมรับการแก้ ไขดังกล่าวคือการยุตขิ อ้ ตกลงนี �ทน
ั ที
�
�
�
�
�
การสั�งซือหรือยอมรับคําสั�งซือทีเกิดขึนหลังจากทีมกี ารเผยแพร่การแก้ ไขใด ๆ จะถือเป็ นการยอมรับ
ข้อตกลงฉบับแก้ ไขดังกล่าว

8. I understand that LifeVantage may amend this Agreement. I agree to be bound
by all such amendments and that my only remedy for not accepting such amendments is to immediately terminate this Agreement. My placing an order or accepting
an order after publication of any amendment will constitute my acceptance of the
amended Agreement.

9. ในกรณี ทเี� งินไม่เพียงพอและถูกปฎิเสธการจ่าย LifeVantage ขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธคําขอสั�งซือ�
ผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ ผา่ นโปรแกรมแคชเชียร์เช็คอิเล็กทรอนิ กส์ ในกรณี ทีก� ารเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต
ถูกปฏิเสธการจ่าย

9. Insufficient Funds and Declined Credit LifeVantage reserves the right to assess a
reasonable charge for any electronic funds transfer returned unpaid by your bank.
Thereafter, LifeVantage reserves the right to deny your request to order products online through the Electronic Cashier’s Cheque Programme. In the event that your credit
card charge is declined, your order will not be accepted.

� มดสต็อก อย่างไรก็ตาม LifeVantage
10. นโยบายการรับคําสั�งซือ� ย้อนหลัง LifeVantage จะไม่รบั คืนสินค้าทีห
�
�
อาจสั�งซือรายการสั�งซือแบบสมัครสมาชิกได้หากจําเป็ น

10. Back Order Policy As a general rule, LifeVantage will not back order out-of-stock
items. However, LifeVantage may back order Subscription Order items, if necessary.

11.ในกรณี ทกี� ารจัดส่งไม่ถกู ต้อง หากท่านไม่ ได้แจ้งให้ทาง LifeVantage ทราบถึงความไม่ถกู ต้อง
ในการจัดส่งหรือความเสียหายใด ๆ ภายในสามสิบ (30) วันของการจัดส่ง ท่านอาจสูญเสียสิทธิ ในการขอให้
LifeVantage รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และจะแลกเปลีย� นคืนผลิตภัณฑ์ทมี� ขี อ้ บกพร่องใด ๆ

11. Shipping Discrepancies If you fail to notify LifeVantage of any shipping discrepancy
or damage within thirty (30) days of shipment, you may lose your right to request a
correction. LifeVantage warrants the quality of its products and shall exchange any
defective product.

การลงนามทางอิเล็กทรอนิ กส์และ / หรือเอกสารในข้อตกลงนี � และ / หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทราบและยอมรับว่า LifeVantage จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื�อสร้าง
และเพื�อแจ้งข่าวสาร การดําเนิ นการตามคําสัง� ซือ� ตอบคําถามและแจ้งให้ทราบถึ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงผู้จัดจําหน่ าย LifeVantage หรือข้อตกลงสําหรับลูกค้า
LifeVantage และนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ LifeVantage และข้อตกลงการใช้เว็บไซต์และข้อกําหนดการสัง� ซือ� รายเดือนทัง� หมด นอกจากนี � ฉันยินยอมให้ LifeVantage เป็ นผู้จัดจําหน่ าย
ในองค์กรหรือบุคคลที�ทําหน้ าที� ให้กับ LifeVantage สามารถติดต่อฉั นได้ตามที�อยู่อีเมลและ / หรือหมายเลขโทรศัพท์ท�ี ให้ ไว้และตามที�แจ้งไว้ โดยใช้ข้อความอัตโนมัติเมื�อใดก็ ได้
โดยตอบกลับด้วยคําว่า "STOP" ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลที�ฉันให้ ไว้ประกอบด้วยเพศ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ข้อมูลการขายและข้อมูลธนาคารจะถูกส่งไปยัง
LifeVantage และบุคคลที�สามที�เชื�อถือได้ ในสหรัฐอเมริกา (“ สหรัฐอเมริกา”) เพื�อเป็ นข้อมูลประกอบคําสัง� ซือ� ผลิตภัณฑ์และการดําเนิ นการตามคําสัง� ซือ�
ข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงและแก้ ไขข้อมูลของฉั นรวมทัง� เลือกที�จะไม่ถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ ไปยังสหรัฐอเมริกาได้ โดยติดต่อ LifeVantage Compliance ที� Compliance@lifevantage.com ข้าพเจ้าเข้าใจ
ว่าการเลือกไม่ ใช้ LifeVantage อาจไม่สามารถรองรับบัญชี LifeVantage ของฉั นและส่งคําสัง� ซือ� ผลิตภัณฑ์ของฉั นได้
By electronically and/or physically signing this Agreement and/or submitting my personal information, I acknowledge and agree that LifeVantage is collecting my personal
information to establish and maintain a relationship with me, to process my orders, respond to queries and keep me informed of new products and services. I have read and
agree with the applicable LifeVantage Distributor Agreement or LifeVantage Customer Agreement and the LifeVantage Privacy Policy and Website Use Agreement and all
monthly subscription requirements. Further, I consent that LifeVantage, its distributors in my organization or a third party acting for LifeVantage may contact me at my
provided email address and/or telephone number and as updated using automated text messages at any time by replying “STOP”. I consent and agree that my provided
personal infor-mation to include my name, gender, if applicable, addresses, phone and fax numbers, sales data and banking information will be transmitted to LifeVantage and
trusted third parties in the United States of America (“USA”) to support my LifeVantage account, product orders and their fulfillment. I understand that I may access and rectify
my data as well as opt-out of any data transfer to the USA by contacting LifeVantage Compliance at compliance@lifevantage.com. I understand that by opting out, LifeVantage
may not be able to support my LifeVantage account and deliver my product orders.
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