
ข้อตกลงการเข้าพกั 
 

 

ขอ้ 1 ขอบเขตการน าไปใช ้

 สัญญาการเขา้พกัท่ีท าขึ้นระหวา่งเรียวกงั  (เป็นค าในภาษาญ่ีปุ่ น หมายถึง 

สถานท่ีพกัแบบญ่ีปุ่ นดั้งเดิม) แห่งน้ี และลูกคา้ผูเ้ขา้พกั (ต่อไปเรียก “ผูเ้ขา้พกั”) อีกทั้ง สัญญาใดๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาการเขา้พกัดงักล่าวน้ี จะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดต่างๆ 

ท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงการเขา้พกัฉบบัน้ี เร่ืองใดท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงการเขา้พกัน้ี 

จะตอ้งอา้งอิงกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบติัท่ีก าหนดไวแ้ลว้โดยทัว่ไป 

 2 หากเรียวกงัด าเนินตามสัญญาพิเศษ ภายใตข้อบเขตท่ีไม่ขดักบักฎหมายและธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป 

สัญญาพิเศษดงักล่าวจะมีผลบงัคบัมากกวา่ โดยไม่ขึ้นกบัขอ้บงัคบัดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

 

ขอ้ 2 ความสมคัรท าสัญญาการเขา้พกั 

 บุคคลใดท่ีประสงคจ์ะสมคัรท าสัญญาการเขา้พกักบัทางเรียวกงั  จะตอ้งใหข้อ้มูลดงัต่อไปน้ีแก่เรียวกงั 

(1) ช่ือ สกุลผูเ้ขา้พกั 

(2) วนัท่ีเขา้พกั และเวลาท่ีคาดวา่จะเดินทางถึงเรียวกงั  

(3) ค่าเขา้พกั (โดยหลกั จะอา้งอิงอตัราค่าบริการพื้นฐานตามท่ีระบุไวใ้นตารางแนบ 1) 

(4) เร่ืองอ่ืนท่ีทางเรียวกงั เห็นวา่จ าเป็นตอ้งแจง้ไว ้

2 ในกรณีท่ีในระหวา่งการเขา้พกั 

ผูเ้ขา้พกัไดแ้จง้ความประสงคท่ี์จะเขา้พกัไปต่อเน่ืองเกินจากวนัเขา้พกัตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นขอ้ (2) ขา้งตน้ 

ทางเรียวกงั จะด าเนินขั้นตอนให ้โดยถือเป็นการสมคัรเพื่อท าสัญญาการเขา้พกัคร้ังใหม่ ณ 

เวลาท่ีผูเ้ขา้พกัไดเ้สร็จส้ินการสมคัรแลว้ 

 

ขอ้ 3 ความสมบูรณ์ของสัญญาการเขา้พกั 

 สัญญาการเขา้พกัจะสมบูรณ์เม่ือเรียวกงัไดย้อมรับการสมคัรดงัท่ีกล่าวมาในขอ้ขา้งตน้ 

เวน้แต่ในกรณีท่ีพิสูจน์ ยนืยนัแลว้วา่ เรียวกงัมิไดใ้หก้ารยอมรับการสมคัรนั้นแต่อยา่งใด 



 2 ภายใตข้อ้ก าหนดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือสัญญาการเขา้พกัน้ีสมบูรณ์แลว้ 

ผูเ้ขา้พกัตอ้งช าระค่าสมคัรตามอตัราท่ีเรียวกงัก าหนดไว ้

คิดเป็นเงินเท่ากบัยอดค่าเขา้พกัพื้นฐานตามระยะเวลาการเขา้พกั (กรณีท่ีพกันานกวา่ 3 วนั ใหค้  านวนท่ี 3 วนั) 

โดยตอ้งช าระภายในวนัท่ีเรียวกงัระบุไว ้

 3 ส าหรับเงินค่าสมคัร ในเบ้ืองตน้ จะถูกน ามาใชเ้ป็นค่าท่ีพกัท่ีผูเ้ขา้พกัพึงช าระในทา้ยท่ีสุด 

แต่หากเกิดเหตุท่ีจ าเป็นตอ้งบงัคบัใชข้อ้ก าหนดตามระบุในขอ้ 6 และขอ้ 18 

เงินดงักล่าวจะถูกน ามาใชเ้ป็นเงินค่าผิดสัญญา ตามดว้ยเงินค่าชดใชค้วามเสียหาย 

กรณีท่ีหลงัหกัเงินดงักล่าวแลว้ ยงัมียอดเงินคงเหลืออยู ่ทางเรียวกงั 

จะคืนใหเ้ม่ือผูเ้ขา้พกัช าระค่าท่ีพกัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 12  

 4 กรณีท่ีผูเ้ขา้พกัมิไดช้ าระค่าสมคัรดงัระบุในขอ้ 2 ตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นขอ้เดียวกนั 

ภายในวนัท่ีเรียวกงัระบุไว ้ใหถื้อวา่สัญญาการเขา้พกัเป็นโมฆะ ทั้งน้ี 

จ ากดัไวจ้ าเพาะกรณีท่ีเรียวกงัไดแ้จง้ผูเ้ขา้พกัไวแ้ลว้ถึงเร่ืองการระบุวนัสุดทา้ยของการรับช าระค่าสมคัรไวแ้ลว้ 

 

ขอ้ 4 สัญญาพิเศษท่ีระบุวา่ ไม่จ าเป็นตอ้งช าระค่าสมคัร 

 โดยไม่ขึ้นกบัขอ้ก าหนดในขอ้ 2 ขา้งตน้ บางคร้ังเรียวกงั 

อาจด าเนินตามสัญญาพิเศษว่าดว้ยการไม่จ าเป็นตอ้งช าระค่าสมคัรดงัระบุในขอ้ 2 ขา้งตน้ 

ภายหลงัจากท่ีสัญญาเป็นอนัสมบูรณ์แลว้ 

 2 ในการยอมรับการสมคัรเพื่อท าสัญญาการเขา้พกั หากเรียวกงั 

ไม่ไดเ้รียกร้องใหต้อ้งช าระค่าสมคัรดงัระบุในขอ้ 2 ขา้งตน้ 

และหากไม่ไดร้ะบุวนัสุดทา้ยของการรับช าระค่าสมคัรดงักล่าว 

ใหด้ าเนินการโดยถือวา่เป็นการปฏิบติัตามสัญญาพิเศษดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 

ขอ้ 5 การปฏิเสธการท าสัญญาการเขา้พกั 

 เรียวกงั อาจไม่ท าสัญญาการเขา้พกั ในกรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การสมคัรเขา้พกัไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

(2) ไม่มีหอ้งพกัเพียงพอ เน่ืองจากหอ้ง (ผูเ้ขา้พกั) เตม็ 



(3) เม่ือเป็นท่ียอมรับไดว้า่ 

บุคคลท่ีประสงคจ์ะเขา้พกัมีความเส่ียงท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีขดัต่อขอ้ก าหนดกฎหมาย 

ระเบียบอนัดีในสังคม หรือขนมธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม เก่ียวกบัการเขา้พกั 

(4) เม่ือบุคคลท่ีประสงคจ์ะเขา้พกั เป็นกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มทารุณกรรมตามท่ีระบุไวใ้น 

“กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการกระท าอนัไม่สมควรของกลุ่มทารุณกรรม 

(ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535)” (ต่อไปเรียก “กลุ่มทารุณกรรม” หรือ 

“ผูก่้อทารุณกรรม”) ตลอดจน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

และกลุ่มผูก่้อการเคล่ือนไหวอ่ืนเพื่อต่อตา้นสังคม 

(5) เม่ือบุคคลท่ีประสงคจ์ะเขา้พกัเป็นนิติบุคคลหรือเป็นกลุ่มคนอ่ืนท่ีมีกลุ่มทารุณกรรมหรือสมาชิกข

องกลุ่มทารุณกรรมใดท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการประกอบกิจการนั้นอยู ่

(6) เม่ือบุคคลท่ีประสงคจ์ะเขา้พกัเป็นนิติบุคคลและมีกรรมการบริษทัคนหน่ึงคนใดเขา้ข่ายเป็นสมาชิ

กของกลุ่มทารุณกรรม 

(7) เม่ือบุคคลท่ีประสงคจ์ะเขา้พกัไดแ้สดงกิริยา วาจาท่ีเป็นการรบกวนผูเ้ขา้พกัรายอ่ืนเป็นอยา่งมาก 

(8) เม่ือบุคคลท่ีประสงคจ์ะเขา้พกัไดเ้รียกร้องต่อเรียวกงั หรือบุคลากร (พนกังาน) ของเรียวกงั  

ในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมอนัเป็นเชิงทารุณ ข่มขู่ ท าใหห้วาดกลวั หรือบีบบงัคบั หรือ 

เรียกร้องใหแ้สดงความรับผิดชอบอยา่งเกินขอบเขตอนัควร 

หรือเป็นท่ียอมรับไดว้า่ไดเ้คยลงมือกระท าการในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ในอดีต 

(9) เม่ือเป็นท่ียอมรับอยา่งชดัเจนไดว้า่ บุคคลท่ีประสงคจ์ะเขา้พกัเป็นบุคคลท่ีเป็นโรคติดต่อ 

(10)  เม่ือมีการเรียกร้องให้เรียวกงั 

แสดงความรับผิดชอบอยา่งเกินขอบเขตอนัควรเก่ียวกบัเร่ืองการเขา้พกั 

(11)  เม่ือไม่สามารถใหเ้ขา้พกัได ้เน่ืองจากเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ สถานท่ี/ส่ิงอ านวยความช ารุด 

เสียหาย หรือดว้ยเหตุอ่ืนท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได ้

(12)  เม่ือเขา้ข่ายวา่เป็นกรณีดงัท่ีก าหนดไวใ้นมาตราท่ี 10 

แห่งขอ้บงัคบัในกฎหมายกิจการเรียวกงัจงัหวดัฟุคุชิมะ 

 

ขอ้ 6 สิทธิในการยกเลิกสัญญาของผูเ้ขา้พกั 

 ผูเ้ขา้พกัสามารถยกเลิกสัญญาการเขา้พกัได ้โดยการแจง้เร่ืองต่อเรียวกงั  



 2 กรณีท่ีผูเ้ขา้พกัไดย้กเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของสัญญาการเขา้พกั 

โดยเหตอุนัเป็นขอบเขตความรับผิดชอบของผูเ้ขา้พกัเอง (ยกเวน้กรณีท่ีเรียวกงั เรียกร้องใหช้ าระค่าสมคัร 

โดยระบุวนัสุดทา้ยของการช าระค่าสมคัรไวแ้ลว้ ตามขอ้บงัคบัในขอ้ 2 ยอ่ยแห่งขอ้ 3 ใหญ่ 

และผูเ้ขา้พกัไดย้กเลิกสัญญาการเขา้พกัตั้งแต่ก่อนการช าระค่าสมคัรดงักล่าวเขา้มา) ทางเรียวกงั 

จะขอรับเงินค่าผิดสัญญา ตามท่ีระบุไวใ้นตารางแนบ 2 ทั้งน้ี 

จ ากดัไวจ้ าเพาะกรณีท่ีเรียวกงัเลือกปฏิบติัตามสัญญาพิเศษดงัระบุในขอ้ 1 ยอ่ย ของขอ้ 4 ใหญ่ 

และเพื่อการด าเนินตามสัญญาพิเศษนั้น 

เรียวกงัไดแ้จง้ใหผู้เ้ขา้พกัทราบแลว้ถึงหนา้ท่ีท่ีตอ้งช าระเงินค่าผิดสัญญาท่ีเกิดขึ้นเม่ือยกเลิกสัญญาการเขา้พกั 

 3 กรณีท่ีเม่ือถึงเวลา 18.00 น. ของวนัท่ีมีก าหนดเขา้พกัแลว้ 

(หากระบุไวช้ดัเจนเร่ืองเวลาท่ีคาดวา่จะเดินทางถึงเรียวกงั  ใหย้ดึเวลาท่ีเกินมาจากเวลานั้น 2 ชัว่โมง) 

แลว้ผูเ้ขา้พกัยงัเดินทางมาไม่ถึงเรียวกงั เรียวกงัอาจถือวา่ผูเ้ขา้พกัไดย้กเลิกสัญญาการเขา้พกันั้นแลว้ 

และด าเนินการตามเหมาะสมต่อไป 

 

ขอ้ 7 สิทธิในการยกเลิกสัญญาของเรียวกงั  

 เรียวกงั อาจยกเลิกสัญญาการเขา้พกัได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) เม่ือเป็นท่ียอมรับไดว้า่ ผูเ้ขา้พกัมีความเส่ียงท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีขดัต่อขอ้ก าหนดกฎหมาย 

ระเบียบอนัดีในสังคม หรือขนมธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม เก่ียวกบัการเขา้พกั 

หรือเป็นท่ียอมรับไดว้า่ไดเ้คยลงมือกระท าการดงักล่าวมาแลว้ในอดีต 

(2) เม่ือผูเ้ขา้พกัเป็นกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มทารุณกรรมตามท่ีระบุไวใ้น 

“กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการกระท าอนัไม่สมควรของสมาชิกในกลุ่มทารุณกรรม 

(ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535)” (ต่อไปเรียก “กลุ่มทารุณกรรม” หรือ 

“ผูก่้อทารุณกรรม”) ตลอดจน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

และกลุ่มผูก่้อการเคล่ือนไหวอ่ืนเพื่อต่อตา้นสังคม 

(3) เม่ือผูเ้ขา้พกั 

เป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มคนอ่ืนท่ีมีกลุ่มทารุณกรรมหรือสมาชิกของกลุ่มทารุณกรรมใดท าหนา้ท่ีก า

กบัดูแลการประกอบกิจการนั้นอยู่ 

(4) เม่ือผูเ้ขา้พกัเป็นนิติบุคคล 

และมีกรรมการคนหน่ึงคนใดเขา้ข่ายวา่เป็นสมาชิกของกลุ่มทารุณกรรม 



(5) เม่ือผูเ้ขา้พกัไดแ้สดงกิริยา วาจาท่ีเป็นการรบกวนผูเ้ขา้พกัรายอ่ืนเป็นอยา่งมาก 

(6) เม่ือผูเ้ขา้พกัไดเ้รียกร้องต่อเรียวกงั หรือบุคลากร (พนกังาน) ของเรียวกงั  

ในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมอนัเป็นเชิงทารุณ ข่มขู่ ท าใหห้วาดกลวั หรือบีบบงัคบั ตลอดจน 

เรียกร้องใหแ้สดงความรับผิดชอบอยา่งเกินขอบเขตอนัควร 

หรือเป็นท่ียอมรับไดว้า่ไดเ้คยลงมือกระท าในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ในอดีต 

(7) เม่ือเป็นท่ียอมรับอยา่งชดัเจนไดว้า่ ผูเ้ขา้พกัเป็นบุคคลท่ีเป็นโรคติดต่อ 

(8)  เม่ือมีการเรียกร้องให้เรียวกงั แสดงความรับผิดชอบอยา่งเกินขอบเขตอนัควร 

(9)  เม่ือไม่สามารถใหเ้ขา้พกัได ้เน่ืองจากเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ สถานท่ีเกิดการช ารุด เสียหาย 

หรือดว้ยเหตุอ่ืนท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้

(10)  เม่ือเขา้ข่ายวา่เป็นกรณีท่ีดงัท่ีก าหนดไวใ้นมาตราท่ี 10 

แห่งขอ้บงัคบัในกฎหมายกิจการเรียวกงัจงัหวดัฟุคุชิมะ 

(11)  เม่ือผูเ้ขา้พกัสูบบุหร่ีบนเตียงนอนในหอ้งพกัหรือบริเวณอ่ืนของเรียวกงั  

หรือกระท าใหเ้กิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ดบัเพลิงหรือส่ิงของอ่ืนใด ตลอดจน 

เม่ือไม่ปฏิบติัตามขอ้หา้มอ่ืน9k,ท่ีเรียวกงั ระบุไวใ้นขอ้ตกลงการใชบ้ริการ 

(จ ากดัไวจ้ าเพาะขอ้หา้มท่ีจ าเป็นต่อการป้องกนัอคัคีภยั) 

2 หากเรียวกงั ยกเลิกสัญญาการเขา้พกั บนพื้นฐานของขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ เรียวกงั 

จะไม่เรียกเก็บค่าบริการในส่วนการเขา้พกัท่ีผูเ้ขา้พกัยงัไม่ไดรั้บบริการ 

 

ขอ้ 8 การลงทะเบียนเขา้พกั 

 ผูเ้ขา้พกัตอ้งลงทะเบียนดงัต่อไปน้ีท่ีเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ของเรียวกงั  ณ วนัท่ีเขา้พกั 

(1) ช่ือ สกุล อาย ุเพศ ท่ีอยูแ่ละอาชีพของผูเ้ขา้พกั 

(2) กรณีท่ีผูเ้ขา้พกัเป็นชาวต่างชาติ ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือเดินทางมาดว้ย (สัญชาติ 

เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ท่าเรือหรือท่าอากาศยานท่ีเทียบท่าเขา้มายงัประเทศญ่ีปุ่ น 

และวนัเดือนปีท่ีเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น) 

(3) วนัท่ีจะออกเดินทางและเวลาท่ีคาดวา่จะออกเดินทาง 

(4) ขอ้มูลอ่ืนท่ีทางเรียวกงั พิจารณาเห็นวา่จ าเป็น  



2 หากผูเ้ขา้พกัประสงคจ์ะช าระค่าบริการดงัระบุในขอ้ 12 ดว้ยวิธีการอ่ืนแทนการจ่ายเป็นเงินสด เช่น 

เช็คเดินทาง บตัรท่ีพกั บตัรเครดิต หรืออ่ืนใดนั้น จะตอ้งแสดงส่ิงท่ีน ามาแทนเงินสดนั้น 

เม่ือจะด าเนินการขึ้นทะเบียนดงัระบุในขอ้ขา้งตน้ 

3 เรียวกงั จะด าเนินการอยา่งเหมาะสมในการควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บมา ภายใต ้

“กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” 

 

ขอ้ 9 ระยะเวลาการใชห้้องพกั 

 ระยะเวลาท่ีผูเ้ขา้พกัสามารถใชห้อ้งพกัของเรียวกงั แห่งน้ีได ้คือ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนถึง 10.00 น. 

ของวนัรุ่งขึ้น ทั้งน้ี กรณีท่ีจะเขา้พกัอยา่งต่อเน่ืองหลายวนั ผูเ้ขา้พกัดงักล่าวสามารถใชห้อ้งพกัไดต้ลอดทั้งวนั 

ยกเวน้วนัท่ีเดินทางถึงและวนัท่ีจะออกเดินทาง 

 2 เรียวกงัอาจรองรับการใชห้้องพกันอกเหนือจากเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้เดียวกนัน้ี 

โดยไม่ขึ้นกบัขอ้ก าหนดขา้งตน้ แต่ในกรณีน้ี เรียวกงัจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 

(1) ใชห้อ้งพกัเกินเวลาแต่ไม่ถึง 3 ชัว่โมง เรียกเก็บเพิ่มร้อยละ 50 ของยอดท่ีเทียบเท่ากบัค่าหอ้งพกั 

(2) ใชห้อ้งพกัเกินเวลาแต่ไม่ถึง 6 ชัว่โมง เรียกเก็บเพิ่มร้อยละ 70 ของยอดท่ีเทียบเท่ากบัค่าหอ้งพกั 

(3) ใชห้อ้งพกัเกินเวลาแต่ไม่ตั้งแต่ 6 ชัว่โมงขึ้นไป เรียกเก็บเพิ่มร้อยละ 100 

ของยอดท่ีเทียบเท่ากบัค่าหอ้งพกั 

3 ยอดท่ีเทียบเท่ากบัค่าห้องพกัท่ีระบุในขอ้ขา้งตน้ ก าหนดใหเ้ป็นร้อยละ 70 ของค่าเขา้พกัขั้นพื้นฐาน 

 

ขอ้ 10 การปฏิบติัตามขอ้ตกลงการใชบ้ริการ 

 ผูเ้ขา้พกัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงการใชบ้ริการตามท่ีเรียวกงั 

ไดก้ าหนดขึ้นและไดติ้ดประกาศไวแ้ลว้ภายในอาคาร 

(1) ตอ้งไม่เชิญชวนแขกของผูเ้ขา้พกัเขา้มาภายในหอ้งพกั 

(2) ตอ้งไม่น าส่ิงของท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเขา้มาภายในล๊อบบ้ีและหอ้งพกั 

ก. สัตวต่์างๆ สัตวป์ระเภทนก (สัตวเ์ล้ียงประเภทอ่ืน) 

ข. ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดกล่ินฉุนหรือเหมน็ขั้นรุนแรง 

ค. ดินปืนท่ีติดไฟหรือวาบไฟไดง้่าย วตัถุประเภทน ้ามนัเช้ือเพลิง และเคมีภณัฑอ์นัตราย 



ง. ยาเสพติด ยาผิดกฎหมาย หรือวตัถุใดๆ ท่ีเขา้ข่ายวา่เป็นส่ิงผิดกฎหมาย 

จ. ปืน มีดดาบท่ีไม่มีใบอนุญาต 

ฉ. วตัถุ ส่ิงของใดท่ีมีปริมาณมากจนเกินไป 

(3) ตอ้งไม่เล่นการพนนั และไม่ท าใหเ้กิดความสับสน อลหม่านต่อศีลธรรมอนัดีของชุมชน 

ตลอดจน การกระท าใดท่ีเป็นการรบกวนลูกคา้รายอ่ืน ภายในอาคารท่ีพกั 

(4) ตอ้งไม่ใชห้อ้งพกัหรือล๊อบบ้ีในวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น ใชเ้ป็นส านกังาน 

โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากเรียวกงั  (ทางเรียวกงั 

ขอปฏิเสธการใชง้านหอ้งพกันอกเหนือวตัถุประสงคข์องการเขา้พกั) 

(5) ตอ้งไม่เปล่ียนแปลงสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัภายในห้องพกั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเรียวกงั  

(6) ส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงของ เคร่ืองใชต่้างๆ ภายในอาคารท่ีพกั 

ก. ตอ้งไม่ใชง้านนอกเหนือวตัถุประสงคท่ี์เรียวกงั ก าหนดไว ้

ข. ตอ้งไม่น าออกไปภายนอกอาคารเรียวกงั  

ค. ตอ้งไม่เคล่ือนยา้ยไปยงัสถานท่ีอ่ืน และไม่แต่งเติม ดดัแปลง 

(7) ตอ้งไม่วางส่ิงของ เคร่ืองใชส่้วนตนตามทางเดิน ล๊อบบ้ี หรือพื้นท่ีส่วนกลางใด 

(8) ตอ้งไม่แจกจ่ายส่ือโฆษณา และไม่จ าหน่ายส่ิงของใด แก่ลูกคา้รายอ่ืน ภายในอาคารเรียวกงั  

(9) ตราบใดท่ียงัไม่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุซ่ึงไม่อาจหลีกเล่ียงได ้

จะตอ้งไม่เขา้ไปยงัพื้นท่ีอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากพื้นท่ีใชง้านหลกัของผูเ้ขา้พกั เช่น บนัไดฉุกเฉิน 

ดาดฟ้า หอ้งควบคุมเคร่ือง เป็นตน้  

(10)  เรียวกงัขอปฏิเสธการเขา้พกัท่ีมีแต่ผูเ้ยาวเ์พียงล าพงั 

เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครองของผูเ้ยาวน์ั้นแลว้ 

(11)  กรณีท่ีผูเ้ขา้พกักระท าให้อาคาร เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือส่ิงของอ่ืนใดของเรียวกงั  

เกิดความเสียหาย หรือเกิดมลพิษปนเป้ือน โดยเหตุอ่ืนท่ีไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ทางเรียวกงั 

จะเรียกร้องใหผู้เ้ขา้พกัดงักล่าวไดช้ดใชค้่าซ่อมแซม ฟ้ืนสภาพตามท่ีเกิดขึ้น นอกจากน้ี 

กรณีท่ีผูเ้ขา้พกัท ากุญแจห้องพกัสูญหาย ทางเรียวกงั จะเรียกร้องใหผู้เ้ขา้พกัชดใชเ้งินเป็นจ านวน 

10,000 เยน 

(12)  ส าหรับการใชโ้รงอาบน ้าส่วนกลาง 

ก. เรียวกงั ขอปฏิเสธการเขา้ใชง้านของผูท่ี้มีรอยสักบนร่างกาย 

ข. กรุณาน ากุญแจห้องพกัไปฝากไวท่ี้เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ก่อน 

ค. กรุณาน าส่ิงของมีค่าไปฝากไวท่ี้เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ก่อน 



ง. ทางเรียวกงั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินต่อการโจรกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในห้องเปล่ียนเส้ือผา้ 

 

ขอ้ 11 ช่วงเวลาท าการ 

 ช่วงเวลาท าการของพื้นท่ีหลกัๆ แต่ละส่วนของเรียวกงั  ไดแ้จง้ไวแ้ลว้ในใบปลิว แผ่นพบั 

กระดานประชาสัมพนัธ์แต่ละจุด มุมขอ้มูลข่าวสารภายในหอ้งพกั 

รายช่ือหมายเลขโทรศพัทเ์พื่อรับบริการต่างๆ และอ่ืนๆ 

 2 เวลาท่ีแจง้ไวข้า้งตน้ อาจมีการเปล่ียนแปลงการชัว่คราว ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ทางเรียวกงั 

จะแจง้ใหท้ราบ ดว้ยรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสมในทุกคร้ังไป 

 

ขอ้ 12 การช าระค่าบริการ 

 รายละเอียดค่าเขา้พกัและอ่ืนๆ ท่ีผูเ้ขา้พกัพึงช าระ จะเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นตารางแนบ 1 

 2 ผูเ้ขา้พกัตอ้งช าระค่าเขา้พกัและอ่ืนๆ ดงัระบุขา้งตน้ ณ 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์เม่ือผูเ้ขา้พกัจะเช็คเอา้ทห์รือเม่ือทางเรียวกงั เรียกเก็บไป 

โดยสามารถช าระเป็นเงินสด หรือเป็นวิธีการอ่ืนท่ีเรียวกงัใหก้ารยอมรับ เช่น ตัว๋เดินทาง บตัรท่ีพกั บตัรเครดิต 

เป็นตน้ 

 3 เรียวกงั จะส่งมอบห้องพกัใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั และหลงัจากท่ีเร่ิมใชง้านห้องพกันั้นไดแ้ลว้ 

แมผู้เ้ขา้พกัจะตดัสินใจไม่เขา้พกัเองก็ตาม ทางเรียวกงั จะเรียกรับค่าเขา้พกัตามปกติ 

 

ขอ้ 13 ความรับผิดชอบของเรียวกงั  

 เรียวกงั จะชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ขา้พกั จากการท่ีเรียวกงั 

ปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามสัญญาการเขา้พกัและ/หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ี ทั้งน้ี 

เวน้ไวใ้นกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าวเกิดขึ้นนั้นมิไดเ้กิดจากเหตุอนัเป็นความรับผิดชอบของเรียวกงั  

 2 เรียวกงั ไดเ้ขา้ประกนัความรับผิดชอบในการชดใชค้วามเสียหายในส่วนของเรียวกงัไวแ้ลว้ 

เพื่อพร้อมรับมือกบัเหตุต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได ้เช่น อคัคีภยั เป็นตน้ 

 



ขอ้ 14 การด าเนินการกรณีท่ีไม่สามารถส่งมอบหอ้งพกัไดต้ามท่ีท าสัญญาไว  ้

 ในกรณีท่ีเรียวกงั ไม่สามารถส่งมอบหอ้งพกัตามท่ีสัญญาไวก้บัผูเ้ขา้พกัได ้

เรียวกงัโดยไดรั้บการยนิยอมจากผูเ้ขา้พกั 

จะแนะน าเรียวกงัอ่ืนท่ีมีเง่ือนไขเทียบเท่ากบัหอ้งพกัท่ีท าสัญญานั้นไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 2 โดยไม่ขึ้นกบัขอ้บงัคบัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ หากเรียวกงัไม่สามารถแนะน าเรียวกงัอ่ืนได ้

เรียวกงัจะจ่ายเงินชดเชยเป็นมูลค่าเทียบเท่ากบัค่าผิดสัญญาแก่ผูเ้ขา้พกั 

และเงินค่าชดเชยนั้นจะถือเป็นยอดค่าชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้น แต่ทวา่ 

หากการไม่สามารถส่งมอบห้องพกัไดน้ั้นมิไดเ้กิดจากเหตุอนัเป็นความรับผิดชอบของเรียวกงั 

ทางเรียวกงัจะไม่ช าระเงินค่าชดเชยแก่ผูเ้ขา้พกัแต่อยา่งใด 

 

ขอ้ 15 การรับฝากและอ่ืนๆ 

 หากเกิดความเสียหายซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การพร่อง สูญหาย ช ารุด 

หรืออ่ืนใดกบัสัมภาระหรือเงินสดและส่ิงของมีค่าใดท่ีผูเ้ขา้พกัฝากไวก้บัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 

เรียวกงัจะชดเชยค่าความเสียหายนั้นให ้ยกเวน้ในกรณีท่ีความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ทั้งน้ี เงินสด 

หรือส่ิงของมีค่าใดท่ีทางเรียวกงั เรียกร้องใหผู้เ้ขา้พกัช้ีแจงประเภทหรือมูลค่าของส่ิงนั้น 

แต่ผูเ้ขา้พกัไม่ช้ีแจงใหท้ราบ ทางเรียวกงั จะชดเชยความเสียหายนั้นใหเ้ป็นวงเงินไม่เกิน 50,000 เยน 

 2 สัมภาระหรือเงินสดและส่ิงของมีค่าใดท่ีผูเ้ขา้พกัน าเขา้มายงัเรียวกงั 

แต่มิไดฝ้ากไวก้บัเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ หากเกิดความเสียหายบางอยา่งขึ้น เช่น การสูญหาย การช ารุด 

กบัส่ิงของดงักล่าว อนัเน่ืองจากการกระท าโดยเจตนาหรือโดยประมาทของเรียวกงั  

เรียวกงัจะชดเชยความเสียหายนั้นให ้ทั้งน้ี ส่ิงของใดท่ีผูเ้ขา้พกัมิใหช้ี้แจงประเภทและ/หรือมูลค่าไวก่้อน 

เรียวกงัจะชดเชยความเสียหายนั้นใหเ้ป็นวงเงินไม่เกิน 50,000 เยน 

 

ขอ้ 16 การจดัเก็บกระเป๋าถือหรือสัมภาระขนาดพกพาของผูเ้ขา้พกั 

 กรณีท่ีกระเป๋าถือของผูเ้ขา้พกัเดินทางมาถึงเรียวกงั ก่อนผูเ้ขา้พกัจะเขา้พกัจริง หากทางเรียวกงั 

ยนิยอมล่วงหนา้ก่อนการเดินทางถึงนั้น เรียวกงัจะรับผิดชอบจดัเก็บกระเป๋าดงักล่าวไวใ้ห ้

และส่งคืนแก่ผูเ้ขา้พกั เม่ือผูเ้ขา้พกันั้นเขา้เช็คอินท่ีเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 



 2 หลงัจากท่ีผูเ้ขา้พกัเช็คเอา้ทไ์ปแลว้ และพบวา่ลืมกระเป๋าถือหรือส่ิงของพกพาใดไวท่ี้เรียวกงั  

เม่ือสามารถพิสูจน์ความเป็นเจา้ของส่ิงของนั้นไดแ้ลว้ ทางเรียวกงัจะติดต่อไปยงัเจา้ของรายนั้น 

และสอบถามถึงส่ิงท่ีจะใหท้างเรียวกงัด าเนินการให ้

แต่หากเจา้ของส่ิงของนั้นไม่ช้ีแจงใหด้ าเนินการใดหรือไม่ชดัเจนถึงความเป็นเจา้ของ 

เรียวกงัจะจดัเก็บส่ิงของนั้นไวใ้หเ้ป็นเวลา 7 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีพบเจอส่ิงของนั้น 

หากยงัไม่มีการติดต่อใดกลบัมา ทางเรียวกงั จะด าเนินการจดัการส่ิงของดงักล่าว โดยถือวา่ 

เจา้ของไดล้ะทิ้งส่ิงของนั้นไปแลว้ 

 3 ความรับผิดชอบของเรียวกงั ต่อการจดัเก็บกระเป๋าถือหรือส่ิงของพกพาของผูเ้ขา้พกัดงัระบุในขอ้ 1 

ยอ่ยภายใตข้อ้ 16 ใหญ่น้ี ตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ 1 ย่อยภายใตข้อ้ 15 ใหญ่ 

ส่วนในกรณีของขอ้ขา้งตน้ จะตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ 2 ยอ่ยภายใตข้อ้ 15 ใหญ่ 

 

ขอ้ 17 ความรับผิดชอบในการจอดรถ 

 กรณีท่ีผูเ้ขา้พกัจะใชบ้ริการลานจอดรถของเรียวกงั  ทางเรียวกงัจะใหย้มืสถานท่ีส าหรับจอดรถได ้

โดยไม่ขึ้นกบัวา่จะรับฝากกุญแจรถไวอ้ยา่งไร เรียวกงัจะไม่รับผิดชอบในการควบคุม 

จดัการรถคนัดงักล่าวแต่อยา่งใด ทั้งน้ี ในแง่ของการควบคุม จดัการลานจอดรถ หากเรียวกงั 

กระท าใหเ้กิดความเสียหายขึ้น อนัเน่ืองจากการกระท าโดยเจตนาหรือโดยประมาทของเรียวกงั  

ทางเรียวกงัจะแสดงความรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายนั้น 

 

ขอ้ 18 ความรับผิดชอบผูเ้ขา้พกั 

 หากเรียวกงัไดรั้บความเสียหายจากการกระท าโดยเจตนาหรือโดยประมาทของผูเ้ขา้พกั 

ผูเ้ขา้พกัจะตอ้งรับผิดชอบชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้นแก่เรียวกงั 

 

 

 

 



ตารางแนบ 1 วิธีการค านวนค่าเขา้พกั (เก่ียวขอ้งกบัขอ้ 1 ยอ่ยภายใตข้อ้ 2 ใหญ่และขอ้ 1 ยอ่ยภายใตข้อ้ 12 

ใหญ)่ 

  รายละเอียด 
ยอดรวมท่ีผูเ้ขา้พกัพึงช าร
ะ 

ค่าเขา้พกั 1 ค่าเขา้พกัพื้นฐาน (ค่าหอ้งพกั + ค่าอาหารเชา้ / 
ค่าอาหารเยน็) 

ค่าบริการเพิ่มเติ
ม 

2 ค่าอาหารเพิ่มเติม 
(ค่าอาหารในส่วนท่ีนอกเหนือจากอาหารเชา้และอาหารเย็
น) และค่าใชบ้ริการอ่ืน 

ภาษี ก. ภาษีบริโภค 
ข. ภาษีบริโภคทอ้งถ่ินพิเศษ 
ค. ภาษีโรงอาบน ้า 

(ประเภทภาษีตามซ่ึงก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
) 

หมายเหตุ  

1. อตัราพื้นฐาน จะเป็นไปตามตารางอตัราค่าบริการ 

2. ค่าบริการส าหรับเด็กมีผลใชก้บัเด็กตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาลงมา หากทางเรียวกงั 

จดัม้ืออาหารและเคร่ืองนอนแบบเดียวกบัของผูใ้หญ่ให ้

เรียวกงัจะเรียกเก็บค่าบริการคิดเป็นอตัราเดียวกบัของผูใ้หญ่ 

แต่หากจดัม้ืออาหารและเคร่ืองนอนในแบบเฉพาะส าหรับเด็กให ้

เรียวกงัจะเรียกเก็บค่าบริการคิดเป็นร้อยละ 70 ของอตัราค่าบริการผูใ้หญ่ 

และหากจดัม้ืออาหารและเคร่ืองนอนในแบบเฉพาะส าหรับเด็กเลก็ใหแ้ก่เด็กเลก็ท่ีมีอายตุั้งแต่ 3 

ขวบขึ้นไป เรียวกงัจะเรียกเก็บค่าบริการคิดเป็นร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการผูใ้หญ่ 

หรือหากจดัเฉพาะเคร่ืองนอนเท่านั้นให้แก่เด็กเลก็ท่ีมีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เรียวกงั 

จะเรียกเก็บค่าบริการคิดเป็นร้อยละ 30 ของอตัราค่าบริการผูใ้หญ่ 

3. กรณีท่ีมีการปรับแกก้ฎหมายภาษี อตัราค่าบริการต่างๆ จะตอ้งเป็นตามขอ้ก าหนด 

กฎหมายท่ีมีการปรับแกใ้หม่นั้น 

 

 



ตารางแนบ 2 ค่าผิดสัญญา (เก่ียวขอ้งกบัขอ้ 2 ยอ่ยภายใตข้อ้ 6 ใหญ่) 

วนัท่ียกเ
ลิก 

 
 
จ านวน 
คนท่ีส า
รองไว ้

ไม่เข้
าพกั 

วนัท่ีส า
รองไว ้

1 
วนัก่อนวนัท่ี
ส ารองไว ้

2 
วนัก่อนวนัท่ี
ส ารองไว ้

3 
วนัก่อนวนัท่ี
ส ารองไว ้

5 
วนัก่อนวนัท่ี
ส ารองไว ้

7 
วนัก่อนวนัท่ี
ส ารองไว ้

14 
วนัก่อนวนัท่ี
ส ารองไว ้

30 
วนัก่อนวนัท่ี
ส ารองไว ้

1-5 
คน 

100
% 

80% 50% 30% 20%    
 

6-9 
คน 

100
% 

80% 50% 30% 20%    
 

10-14 
คน 

100
% 

100% 80% 50% 30% 20%   
 

15-30 
คน 

100
% 

100% 80% 80% 50% 30% 20%  
 

31-100 
คน 

100
% 

100% 100% 80% 80% 50% 30% 20% 
 

ตั้งแต่ 
101 
คนขึ้น
ไป 

100
% 

100% 100% 100% 80% 80% 50% 30% 20% 

 หมายเหตุ 

1. % หรือร้อยละในตารางน้ี แสดงถึง สัดส่วนของค่าผิดสัญญาเม่ือเทียบกบัอตัราค่าเขา้พกัพื้นฐาน 

2. กรณีท่ีจ านวนวนัท่ีท าสัญญานั้นสั้นหรือนอ้ยลง เรียวกงั จะเรียกเก็บค่าผิดสัญญาของ 1 วนั (วนัแรก) 

โดยไม่ขึ้นกบัจ านวนวนัท่ีสั้นหรือนอ้ยลงนั้น 

3. กรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญา (จ านวนคนลดนอ้ยลง) บางส่วนของผูเ้ขา้พกัท่ีมาเป็นกลุ่ม (ตั้งแต่ 15 

คนขึ้นไป) หากจ านวนคนท่ีลดนอ้ยลงนั้นเท่ากบัร้อยละ 10 ของจ านวนผูเ้ขา้พกั (กรณีท่ีมีเศษ 

ใหปั้ดเศษขึ้น) ณ 10 วนัล่วงหนา้วนัเขา้พกั (กรณีท่ีสมคัรไวภ้ายหลงัวนันั้น 

จะยดึวนัท่ีรับสมคัรไวแ้ลว้เป็นหลกั) ในกรณน้ี ทางเรียวกงั จะไม่เรียกเก็บค่าผิดสัญญาแต่อยา่งใด 

มีผลใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 



 


