1

เอกสำรสำรองกำรเดินทำง JGB Tour (Reservation Form)
(สำหรับเจ้ำหน้ ำที่)
ชือ่ พนักงานทาการจอง
การชาระเงินค่าทัวร์

วันทีท่ าการจอง
ครบกาหนดวันทีช่ าระเงินค่ามัดจา :
ครบกาหนดวันทีช่ าระเงินค่าใช้จ่ายในส่วนทีเ่ หลือ :

รำยละเอียดกำรจอง
ชือ่ โปรแกรมทัวร์ทจ่ี อง
วันทีอ่ อกเดินทาง
วันที่
เดือน
ชื่อผู้เดิ นทำง (ระบุให้ตรงกับในหนังสือเดิ นทำง)**

ปี (ค.ศ.)

ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)
ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
วันเดือนปี เกิด

วันที่

เดือน

ปี (ค.ศ.)

เพศ

ชาย / หญิง อายุ

วันที่

เดือน

ปี (ค.ศ.)

ประเทศทีอ่ อกให้

ปี

ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั สาหรับติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อสะดวก
E-mail Address
หมายเลขหนังสือเดินทาง
วันหมดอายุ
อาหารทีไ่ ม่สามารถทานได้

ผู้ติดตำม (ไม่รวมชื่อผู้เดิ นทำงที่กรอกข้อมูลแล้ว)
1) ชือ่ (ภาษาอังกฤษ)
วันเดือนปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง

วันที่

เดือน

ปี (ค.ศ.)

เพศ

วันหมดอายุ
อาหารทีไ่ ม่สามารถทานได้

วันที่

เดือน

ปี (ค.ศ.)

ประเทศทีอ่ อกให้

วันเดือนปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง

วันที่

เดือน

ปี (ค.ศ.)

เพศ

วันหมดอายุ
อาหารทีไ่ ม่สามารถทานได้

วันที่

เดือน

ปี (ค.ศ.)

ประเทศทีอ่ อกให้

ชาย / หญิง

2) ชือ่ (ภาษาอังกฤษ)
ชาย / หญิง

(ต่อหน้า 2)

2

รำยละเอียดกำรจอง (ต่อ)
3) ชือ่ (ภาษาอังกฤษ)
วันเดือนปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง

วันที่

เดือน

ปี (ค.ศ.)

เพศ

วันหมดอายุ
อาหารทีไ่ ม่สามารถทานได้

วันที่

เดือน

ปี (ค.ศ.)

ประเทศทีอ่ อกให้

วันที่

เดือน

ปี (ค.ศ.)

เพศ

วันที่

เดือน

ปี (ค.ศ.)

ประเทศทีอ่ อกให้

วันที่

เดือน

ปี (ค.ศ.)

เพศ

วันที่

เดือน

ปี (ค.ศ.)

ประเทศทีอ่ อกให้

4) ชือ่ (ภาษาอังกฤษ)
วันเดือนปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง
วันหมดอายุ
อาหารทีไ่ ม่สามารถทานได้
5) ชือ่ (ภาษาอังกฤษ)
วันเดือนปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง
วันหมดอายุ
อาหารทีไ่ ม่สามารถทานได้
ประเภทห้องพัก

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง

TWN............ห้อง / SGL............ห้อง / TRP............ห้อง
อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................

ชื่อผู้เข้ำพักในแต่ละห้อง
ห้องที่ 1)
ห้องที่ 2)
ห้องที่ 3)

1)
2)
1)
2)
1)
2)

คาขอพิเศษ (ถ้ามี)
**ไม่ถอื เป็ นการการันตี

กำรติ ดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น
ชือ่ บุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้
เบอร์โทรศัพท์

ความเกีย่ วข้อง

เงื่อนไขกำรจองทัวร์
1. รับสารองทีน่ ั ่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต และเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท ส่วนทีเ่ หลือกรุณาชาระให้เต็ม
จานวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
กรณีทไ่ี ม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวนสิทธิในการบอกยกเลิ
กการเดินทางและหัก 20% ของค่าทัวร์ โดยหักจากเงินมัดจา
์
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2. การจองจะมีผลสมบูรณ์เมือ่ ได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมลใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขายของ บริษทั SP THA Co.,Ltd. พร้อมกรอกรายชือ่ ของผู้
เดินทางทีส่ ะกดตรงตามหนังสือเดินทางและทาการชาระค่าบริการทัวร์แล้วเท่านัน้
กำรยกเลิ ก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์กต็ ่อเมือ่ ได้แฟกซ์หรืออีเมลการยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย SP THA Co.,Ltd.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – 15 วันทาการ จะทาการเก็บค่าใช้จ่าย 20% ของค่าบริการทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน – 3 วันทาการ จะทาการเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของค่าบริการทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3 วัน – 1 วันทาการ จะทาการเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าบริการทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทางหรือหลังจากเวลาเดินทางแล้ว จะทาการเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าบริการทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทเ่ี จ็บป่ วย หรือมีเหตุจากร่างกายทีไ่ ม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาทีจ่ องได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือ
เลือ่ นการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย SP THA Co.,Ltd. ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิพิ์ จารณาใน
การคืนเงินเป็ นกรณีไป แต่ทงั ้ นี้ทา่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจาตั ๋วเครือ่ งบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ถ้ามี
กำรชำระค่ำทัวร์
รับชาระผ่านทางธนาคารเท่านัน้
ชือ่ บัญชี KAZUYUKI YAMAGISHI ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อนิ ทาวน์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 644-2-00810-6 ประเภท ออมทรัพย์
และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง
FAX : 02-665-2532
EMAIL : payment@jgbthai.com
พร้อมระบุวา่ หัวเรือ่ งว่า “ชาระเงิน (ชีอ่ โปรแกรมทัวร์)”
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ท่ี
บริษทั SP THA Co.,Ltd ( TAT License 11/08306 )
คุณ Sasitorn Sanguankiatisuk sptha01@splanner.com
คุณ Pilaporn Srikham sales.tha@splanner.com
เวลาทาการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-632-9771
FAX 02-632-9772
กำรเข้ำออกประเทศญี่ปนุ่ (ประกำศ ณ วันที่ 25 มิ .ย.2556)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ่ ุนให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญีป่ ่ ุนไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์
เพือ่ การท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้าเมือง เพือ่ ยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ุ่ น ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ ่ ุน
2. สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่าง ทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่ ุนได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่ ุน (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่ ุน
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คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปนุ่ (สำหรับกรณี กำรเข้ำประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ ่ ุนจะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ ่ ุน มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะ
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
เงื่อนไขสำคัญ
** บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีผเู้ ดินทางทาสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมายของประเทศญีป่ ่ ุนและประเทศไทย
** บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีผเู้ ดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม. ของประเทศญีป่ ่ ุนห้ามเข้าประเทศ และหากผูเ้ ดินทาง
ทีม่ จี ุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะทาการแจ้งสถานทูตไทยในญีป่ ่ ุน แจ้งสถานีตารวจ
และแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ประเทศไทยและประเทศญีป่ ่ ุน ซึ่งผูเ้ ดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอดชีวติ
และยามทีต่ อ้ งเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตารวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีทก่ี ลับ
ถึงประเทศ
** บริษทั ฯ มีประกันอุบตั เิ หตุจากการเดินทางสาหรับกรุป๊ ตามกฎหมายท่องเทีย่ วระบุทกุ รายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่ วยกะทันหัน

ข้าพเจ้าได้รบั ทราบ ได้อ่านรายละเอียดของข้อความทัง้ หมดข้างต้น และยอมรับข้อตกลงพร้อมเงือ่ นไขของการเลือกจองทัวร์ในครัง้ นี้

ลงชือ่ .......................................................................................
(......................................................................................)
วันที.่ .......................................................................................

JGB Tour Operated by SP THA Co.,Ltd
( TAT License 11/08306 )
ฝ่ ำยผลิ ตภัณฑ์และแผนงำน
Cpoint (Thailand) Corp.,Ltd.
24 Prime Building 11Fl, Room 11A, Sukhumvit 21 (Asokemontree), Sukhumvit Rd., Khlong Toei Nua, Watthana, Bangkok 10110
Tel : 02-665-2533, Fax : 02-665-2532
ฝ่ ำยปฏิ บตั ิ กำร
SP THA co.,ltd.
Chan Issara Tower 1, 942/123 4th Fl Rama 4 Rd., Surawong, Bangrak, Bangkok 10500
Tel : 02-632-9771, Fax : 02-632-9772

