
 

25 มีนาคม 2563 

เรือ่ง รายละเอยีดเงือ่นไข Campaign "คนืเงนิกรณไีมพ่อใจสนิคา้" มดีงันี ้

เรยีน เจา้หนา้ทีพ่จิารณาอนญุาตโฆษณาส านกัอาหาร 

 

ลูกค้าทีซ่ื้อผลิตภณัฑ์ Senorita Flavour Syrup ตามรายการดังนี ้ 

 

หากใช้ผลิตภัณฑฯ์ แล้วไม่พอใจในเรื่องรสชาต ิเมื่อน าไปท าเมนตู่างๆ ทางบริษทั น้ าตาลมิตรผล จ ากัด ยินดี

ท าการคืนเงินให้แก่ลูกคา้  

หมายเหต ุ: ทั้งนี้รสชาติความอร่อย และความพึ่งพอใจ อาจแตกต่างตามความชอบของแต่ละบคุคล 

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิในการขอรบัเงนิคนื 

- เมื่อลูกค้าแจ้งความจ านงตอ้งการขอรับเงินคืน ลูกค้าตอ้งยินยอมให้ทางบรษิัทเขา้รว่มแนะน าวิธกีารใช้งาน 

และรว่มพัฒนาสตูรของทางร้าน  

- เมื่อลูกค้าแจ้งความจ านงต้องการขอรบัเงินคืน ลูกคา้ต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อดีข้อเสียของสินคา้ 

น้ าเชื่อม Senorita จากการใช้งาน 

ระยะเวลาการรว่มกจิกรรม : ตั้งแต ่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 

 

 

Eng Name Thai Name เลขทะเบยีน FDA

Classic Caramel Flavoured Syrup (Señorita Brand) น ้ำเชือ่ม กลิน่คลำสสคิคำรำเมล (ตรำ เซนญอรติำ) 72-2-00442-6-0045

Vanilla Flavoured Syrup (Señorita Brand) น ้ำเชือ่ม กลิน่วำนลิลำ (ตรำ เซนญอรติำ) 72-2-00442-6-0042

Hazelnut Flavoured Syrup (Señorita Brand) น ้ำเชือ่ม กลิน่ฮำเซลนัท (ตรำ เซนญอรติำ) 72-2-00442-6-0051

Thai Tea Flavoured Syrup (Señorita Brand) น ้ำเชือ่ม กลิน่ชำไทย (ตรำ เซนญอรติำ) 72-2-00442-6-0050

Matcha Green Tea Flavoured Syrup (Señorita Brand) น ้ำเชือ่ม กลิน่ชำเขยีวมัทฉะ (ตรำ เซนญอรติำ) 72-2-00442-6-0040

Strawberry Flavoured Syrup (Señorita Brand)  น ้ำเชือ่ม กลิน่สตรอเบอรร์ ี(ตรำ เซนญอรติำ) 72-2-00442-6-0047

Fresh Mint Flavoured Syrup (Señorita Brand) น ้ำเชือ่ม กลิน่เฟรชมิน้ท ์(ตรำ เซนญอรติำ) 72-2-00442-6-0046

Nam-Hom Coconut Flavoured Syrup (Señorita Brand) น ้ำเชือ่ม กลิน่มะพรำ้วน ้ำหอม (ตรำ เซนญอรติำ) 72-2-00442-6-0041

Blue Curacao Flavoured Syrup (Señorita Brand) น ้ำเชือ่ม กลิน่บลคูรรูำโซ ่(ตรำ เซนญอรติำ) 72-2-00442-6-0048

Japanese Melon Flavoured Syrup (Señorita Brand) น ้ำเชือ่ม กลิน่เจแปนนสิ เมลอน (ตรำ เซนญอรติำ) 72-2-00442-6-0043

Lychee Flavoured Syrup (Señorita Brand) น ้ำเชือ่ม กลิน่ลิน้จี ่(ตรำ เซนญอรติำ) 72-2-00442-6-0044

Passion Fruit Flavoured Syrup (Señorita Brand) น ้ำเชือ่ม กลิน่เสำวรส (ตรำ เซนญอรติำ) 72-2-00442-6-0049



 

 

เงือ่นไขการคนืเงนิ 

- ทางบรษิัทขอสงวนการด าเนินเรื่องคืนเงินต่อเมื่อลูกคา้ส่งข้อมูลครบถ้วนให้กบับรษิทัตามที่ระบุไว้ในเนื้อหา

ส่วน “หลกัฐานทีใ่ชแ้นบเพือ่การตดิตอ่ขอรบัคนืเงนิ” 

- ลูกคา้สามารถติดตอ่ขอรบัเงินคืนภายใน 30 วันหลังจากวนัทีซ่ื้อผลิตภัณฑ ์ (นับจากวนัที ่ ทีร่ะบบุนใบเสร็จ

หลักฐานการช าระเงิน) โดยปริมาณของผลิตภัณฑท์ี่ขอคืนเงินจะต้องเหลืออย่างน้อย 50% ของบรรจุภัณฑ ์

- ติดต่อขอรบัเงินคนืได้ที ่Line @Senoritasociety (ในช่วงวันจันทร์-ศุกร ์เวลา 8.30-17.30 น.) โดยสิ้นสุด

การติดต่อขอรับเงินคืน 31 มกราคม 2565  

- ทางบริษทัฯ จะคืนเงินตามราคาสินคา้ที่ระบุในใบเสร็จหลักฐานการช าระเงินและถอืเป็นทีส่ิ้นสดุ จะไม่มีการ

เรียกร้องคา่เสยีหายหรือฟ้องร้องด าเนินคดีใดๆกับบรษิัทฯอีก  

- บริษัทฯจะท าการโอนเงินเข้าทางบัญชภีายใน 4 สัปดาห์นับจากวนัที่ได้รับเอกสารและหลักฐานการขอเงิน

คืนจากผู้ร่วมรายการ   

- ส าหรับสินคา้โปรโมชั่น จ านวนเงินคืนจะเป็นจ านวนเดยีวกับจ านวนเงินทีท่่านช าระค่าสินคา้  

- หากทา่นซื้อสินค้าดว้ย รหสัส่วนลด ทางบรษิัทฯ จะด าเนินการคืนเงินตามจ านวนทีท่่านซื้อ 

- ในการส่งสินคา้คืน ทางบรษิัทฯ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายใหต้ามจริง โดยลูกคา้ต้องแสดงใบเสร็จค่าจดัส่ง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินเกนิระยะเวลาทีก่ าหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

หลกัฐานทีใ่ชแ้นบเพือ่การตดิตอ่ขอรบัคนืเงนิ  

1. ส าเนาบตัรประชาชน (เซน็รับรองส าเนาถูกต้อง) 

2. ใบเสร็จหลักฐานการช าระเงินระหวา่งวันที ่1 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 (ทางบรษิัทขอสงวน

สิทธิ์ไม่รับบิลเงนิสด) 

3. ผลิตภณัฑท์ีต่้องการรับเงนิคืนต้องตรงกับใบเสร็จรับเงิน  

4. เอกสารค าอธบิายของความไม่พึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ ์ 

หมายถึง ลูกค้าต้องยินยอมให้ทางบรษิัทเขา้ร่วมแนะน าวธิีการใช้งาน และร่วมพัฒนาสูตรของทางรา้น  

และ ลูกคา้ต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อดขี้อเสียของสินค้า น้ าเชื่อม Senorita จากการใช้งาน 



 

 

5. ส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคาร (เซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

6. ส่งหลักฐานตามด้านบนมาที่ บริษทัน้ าตาลมิตรผล จ ากัด ฝา่ยแบรนด ์การตลาดในประเทศ  

อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ์ชัน้ 3 ถ.สุขุมวทิ คลองเตย กรงุเทพ 10110.  

หมายเหต:ุ บริษัทฯ จะใช้สัญลักษณ์นี้เป็นตวัแทนของโปรโมชันการคืนเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

       (นายพษิณุ อภิราชกมล) 

ผู้จัดการฝ่าย Marketing (ฝา่ย Marketing) 
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