
Online Shopping

	 	 	 	          คู่มือสมาชิกการสั่งสินค้าออนไลน์


สมาชิก Saveway Express Member (Premium)


คือ    บริการสำหรับลูกค้าชาวลาวที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าจาก LAZADA หรือ SHOPEE

โดยสามารถสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็ปบริษัทฯได้ทันที และสมาชิกจะได้ Code Number

เพื่อ LOGIN เข้าใช้งานใน Web ขายสินค้า LAZADA SHOPEE เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้เอง



สิทธิประโยชน์สมาชิก

- สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน LAZADA SHOPEE ได้เอง

- ส่วนลดค่าบริการจัดส่ง (ตามโปรโมชั่นบริษัท)

- บริการส่งพัสดุถึงบ้านในสปป.ลาว

- มีบริการสั่งของจำนวนเยอะและคิดค่าบริการแบบเหมากิโล

- อื่นๆ 




ขั้นตอนการสมัคร

ไปที่  http://www.savewayexpressthai.com/









                

         กดลงทะเบียนสมาชิก








          Register  ใส่ชื่อ และ User name  

          ตั้ง Password ให้เรียบร้อย


           

         

            LOGIN  เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
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http://www.savewayexpressthai.com/




ให้ท่านเข้าสู่ หน้า Profile เพื่อลงข้อมูล

จริงของท่าน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

สถานที่จัดส่งพัสดุ ให้ถูกต้องและชัดเจน


กด   UPDATE


เมื่อเราตรวจสอบข้อมูลของท่านอย่างถูกต้องแล้ว ท่านจะได้รับสถานะเป็น   Saveway Express Premuim  

และท่านจะได้รับ E-mail และรหัสสมาชิกเพื่อใช้ในการ สั่งซื้อสินค้าจาก Lazada และ Shopee




 
Dear Savewayvto1 
Your registration is now complete! 

Registration details: 
Your Member No: MBSW0001VT 

Username LAZADA : savewayvt01@gmail.com 
Password: savewaylao01 

Please login to the member LAZADA at the following URL: 
https://www.lazada.co.th/ 

Username Shopee : savewayvt01@gmail.com 
Password: savewaylao01 

Please login to the member Shopee at the following URL: 
https://shopee.co.th/ 

 
 
นำรหัสที่ได้มา login เข้าระบบบน เว็ป
ของ LAZADA 
 https://member.lazada.co.th/user/
login 
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https://www.lazada.co.th/
https://shopee.co.th/
https://member.lazada.co.th/user/login
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ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า 
ผ่านหน้า Lazada Shopee 

ได้ตามต้องการ  และเมื่อเลือกสินค้าแล้ว 
ให้ท่านกดสั่งซื้อ เลย   

 

หมายเหตุ                        ลูกค้าต้องอ่า
นข้อกำหนดในการซื้อสินค้าและการรับ
ประกันให้เป็นไปตามกำหนดของผู้ขาย 
กรณีการส่งคืนหรือสินค้าเสียหายจากต้น
ทาง ต้องเป็นความรับผิดชอบระหว่างผู้
ซื้อและผู้ขายเท่านั้น บริษัทฯเป็นเพียงตัว
กลางในการรับส่งพัสดุ 
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วิธีคิดคำนวนค่าขนส่งและค่าบริการ 

ซื้อสินค้าน้อยชิ้น 

ค่าบริการ

นำค่าสินค้ามา x 7% กรณี ราคาสินค้าไม่เกิน 5,000 บาท

นำค่าสินค้ามา x 5% กรณี ราคาสินค้าเกิน 5,000 บาท  


ค่าขนส่ง Lazada    

คิดตามจริง 

กรณีลดค่าขนส่ง ไม่ต้องคิดราคา


ค่าขนส่งไทยมาลาว

นำค่าขนส่งที่ปรากฏบนเว็ป LAZADA มา X 3  กรณีส่งภายในนครหลวงเวียงจันทน์ 5 เมืองหลัก

นำค่าขนส่งที่ปรากฏบนเว็ป LAZADA มา X 5  กรณีส่งต่างแขวงทั่วสปป.ลาว
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                เลือกชำระเงินปลายทางและกดยืนยันคำสั่งซื้อ 
 

  

ตัวอย่างการคิดค่าบริการ

ส่งนครหลวงเวียงจันทน์ 5 เมือง


ค่าสินค้ามา  1,399 x 7% =     97    บาท


ค่าขนส่ง Lazada    

คิดตามจริง     -45   ( ไม่คิดค่าบริการ)   


ค่าส่งจากไทยมาลาว


กรณีส่งเวียงจันทน์     45 x 3 =  135  บาท


สรุป  1,399+97+135   =   

ยอดที่ลูกค้าต้องชำระคือ   1,631


ตัวอย่างการคิดค่าบริการ

ส่งต่างแขวง


 ค่าสินค้ามา  1,399 x 7% =     97    บาท


   ค่าขนส่ง Lazada    

   คิดตามจริง     -45   ( ไม่คิดค่าบริการ)   


   ค่าส่งจากไทยมาลาว


กรณีส่งต่างแขวง     45 x5 =  225  บาท


   สรุป  1,399+97+225   =   

   ยอดที่ลูกค้าต้องชำระคือ   1,721


หมายเหตุ		นครหลวงเวียงจันทน์	5	เมือง		จันทบุรี		ศรีโคตรบอง	ไชยเชษฐา		

																				ศรีสัตนาค		หาดทรายฟอง	
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ธนาคารการค้าต่างประเทศ BECL

เลขที่ 091-12-00-01624559-001  (LAK)


ชื่อ KONG LI MR  บัญชีออมทรัพย์


PHONGSAVANH  Bank


Account No : 020-7-02-02-06768 (THB)


Name. Pawarit.  Puangsri.     

Saving  Branch : Ban Syhom


หรือ

แจ้งการชำระเงินมาที่  
 e-mail :    savewaycenter@gmail.com 

 หรือ    LINE@ 
    Facebook  

https://web.facebook.com/
savewayvientiane

การชำระเงิน 

เมื่อลูกค้าทำรายการเสร็จ จะมีพนักงานติต่อท่านเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ

และลูกค้าต้องโอนชำระค่าสินค้าและค่าบริการ ภายใน 24 ชม.


หากเกินกำหนดทางบริษัทฯจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ


โดยท่านสามารถชำระเงินให้กับสาขาใกล้ท่านหรือโอนชำระเงินมาที่บัญชี

mailto:savewaycenter@gmail.com
https://web.facebook.com/savewayvientiane
https://web.facebook.com/savewayvientiane
mailto:savewaycenter@gmail.com
https://web.facebook.com/savewayvientiane
https://web.facebook.com/savewayvientiane

