ข้ อตกลงการเข้ าพัก

ข้อ 1 ขอบเขตการนาไปใช้
สัญญาการเข้าพักที่ทาขึ้นระหว่างเรี ยวกัง (เป็ นคาในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง
สถานที่พกั แบบญี่ปุ่นดั้งเดิม) แห่งนี้ และลูกค้าผูเ้ ข้าพัก (ต่อไปเรี ยก “ผูเ้ ข้าพัก”) อีกทั้ง สัญญาใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการเข้าพักดังกล่าวนี้ จะต้องสอดคล้องและเป็ นไปตามข้อกาหนดต่างๆ
ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการเข้าพักฉบับนี้ เรื่ องใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อตกลงการเข้าพักนี้
จะต้องอ้างอิงกฎหมายหรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิที่กาหนดไว้แล้วโดยทัว่ ไป
2 หากเรี ยวกังดาเนินตามสัญญาพิเศษ ภายใต้ขอบเขตที่ไม่ขดั กับกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป
สัญญาพิเศษดังกล่าวจะมีผลบังคับมากกว่า โดยไม่ข้ นึ กับข้อบังคับดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น

ข้อ 2 ความสมัครทาสัญญาการเข้าพัก
บุคคลใดที่ประสงค์จะสมัครทาสัญญาการเข้าพักกับทางเรี ยวกัง จะต้องให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้แก่เรี ยวกัง
(1)
(2)
(3)
(4)

ชื่อ สกุลผูเ้ ข้าพัก
วันที่เข้าพัก และเวลาที่คาดว่าจะเดินทางถึงเรี ยวกัง
ค่าเข้าพัก (โดยหลัก จะอ้างอิงอัตราค่าบริ การพื้นฐานตามที่ระบุไว้ในตารางแนบ 1)
เรื่ องอื่นที่ทางเรี ยวกัง เห็นว่าจาเป็ นต้องแจ้งไว้

2 ในกรณีที่ในระหว่างการเข้าพัก
ผูเ้ ข้าพักได้แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าพักไปต่อเนื่องเกินจากวันเข้าพักตามที่ได้แจ้งไว้ในข้อ (2) ข้างต้น
ทางเรี ยวกัง จะดาเนินขั้นตอนให้ โดยถือเป็ นการสมัครเพื่อทาสัญญาการเข้าพักครั้งใหม่ ณ
เวลาที่ผเู ้ ข้าพักได้เสร็ จสิ้ นการสมัครแล้ว

ข้อ 3 ความสมบูรณ์ของสัญญาการเข้าพัก
สัญญาการเข้าพักจะสมบูรณ์เมื่อเรี ยวกังได้ยอมรับการสมัครดังที่กล่าวมาในข้อข้างต้น
เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ ยืนยันแล้วว่า เรี ยวกังมิได้ให้การยอมรับการสมัครนั้นแต่อย่างใด

2 ภายใต้ขอ้ กาหนดที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อสัญญาการเข้าพักนี้สมบูรณ์แล้ว
ผูเ้ ข้าพักต้องชาระค่าสมัครตามอัตราที่เรี ยวกังกาหนดไว้
คิดเป็ นเงินเท่ากับยอดค่าเข้าพักพื้นฐานตามระยะเวลาการเข้าพัก (กรณีที่พกั นานกว่า 3 วัน ให้คานวนที่ 3 วัน)
โดยต้องชาระภายในวันที่เรี ยวกังระบุไว้
3 สาหรับเงินค่าสมัคร ในเบื้องต้น จะถูกนามาใช้เป็ นค่าที่พกั ที่ผเู ้ ข้าพักพึงชาระในท้ายที่สุด
แต่หากเกิดเหตุที่จาเป็ นต้องบังคับใช้ขอ้ กาหนดตามระบุในข้อ 6 และข้อ 18
เงินดังกล่าวจะถูกนามาใช้เป็ นเงินค่าผิดสัญญา ตามด้วยเงินค่าชดใช้ความเสี ยหาย
กรณีที่หลังหักเงินดังกล่าวแล้ว ยังมียอดเงินคงเหลืออยู่ ทางเรี ยวกัง
จะคืนให้เมื่อผูเ้ ข้าพักชาระค่าที่พกั ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 12
4 กรณีที่ผเู ้ ข้าพักมิได้ชาระค่าสมัครดังระบุในข้อ 2 ตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในข้อเดียวกัน
ภายในวันที่เรี ยวกังระบุไว้ ให้ถือว่าสัญญาการเข้าพักเป็ นโมฆะ ทั้งนี้
จากัดไว้จาเพาะกรณีที่เรี ยวกังได้แจ้งผูเ้ ข้าพักไว้แล้วถึงเรื่ องการระบุวนั สุดท้ายของการรับชาระค่าสมัครไว้แล้ว

ข้อ 4 สัญญาพิเศษที่ระบุวา่ ไม่จาเป็ นต้องชาระค่าสมัคร
โดยไม่ข้ นึ กับข้อกาหนดในข้อ 2 ข้างต้น บางครั้งเรี ยวกัง
อาจดาเนินตามสัญญาพิเศษว่าด้วยการไม่จาเป็ นต้องชาระค่าสมัครดังระบุในข้อ 2 ข้างต้น
ภายหลังจากที่สัญญาเป็ นอันสมบูรณ์แล้ว
2 ในการยอมรับการสมัครเพื่อทาสัญญาการเข้าพัก หากเรี ยวกัง
ไม่ได้เรี ยกร้องให้ตอ้ งชาระค่าสมัครดังระบุในข้อ 2 ข้างต้น
และหากไม่ได้ระบุวนั สุดท้ายของการรับชาระค่าสมัครดังกล่าว
ให้ดาเนินการโดยถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิตามสัญญาพิเศษดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น

ข้อ 5 การปฏิเสธการทาสัญญาการเข้าพัก
เรี ยวกัง อาจไม่ทาสัญญาการเข้าพัก ในกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) การสมัครเข้าพักไม่เป็ นไปตามข้อตกลงฉบับนี้
(2) ไม่มีหอ้ งพักเพียงพอ เนื่องจากห้อง (ผูเ้ ข้าพัก) เต็ม

(3) เมื่อเป็ นที่ยอมรับได้วา่
บุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักมีความเสี่ ยงที่จะแสดงพฤติกรรมที่ขดั ต่อข้อกาหนดกฎหมาย
ระเบียบอันดีในสังคม หรื อขนมธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม เกี่ยวกับการเข้าพัก
(4) เมื่อบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพัก เป็ นกลุ่มหรื อสมาชิกของกลุ่มทารุ ณกรรมตามที่ระบุไว้ใน
“กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทาอันไม่สมควรของกลุ่มทารุ ณกรรม
(ฉบับที่มีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535)” (ต่อไปเรี ยก “กลุ่มทารุ ณกรรม” หรื อ
“ผูก้ ่อทารุ ณกรรม”) ตลอดจน บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น
และกลุ่มผูก้ ่อการเคลื่อนไหวอื่นเพื่อต่อต้านสังคม
(5) เมื่อบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักเป็ นนิติบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มคนอื่นที่มีกลุ่มทารุ ณกรรมหรื อสมาชิกข
องกลุ่มทารุ ณกรรมใดทาหน้าที่กากับดูแลการประกอบกิจการนั้นอยู่
(6) เมื่อบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักเป็ นนิติบุคคลและมีกรรมการบริ ษทั คนหนึ่งคนใดเข้าข่ายเป็ นสมาชิ
กของกลุ่มทารุ ณกรรม
(7) เมื่อบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักได้แสดงกิริยา วาจาที่เป็ นการรบกวนผูเ้ ข้าพักรายอื่นเป็ นอย่างมาก
(8) เมื่อบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักได้เรี ยกร้องต่อเรี ยวกัง หรื อบุคลากร (พนักงาน) ของเรี ยวกัง
ในเรื่ องที่ไม่เหมาะสมอันเป็ นเชิงทารุ ณ ข่มขู่ ทาให้หวาดกลัว หรื อบีบบังคับ หรื อ
เรี ยกร้องให้แสดงความรับผิดชอบอย่างเกินขอบเขตอันควร
หรื อเป็ นที่ยอมรับได้วา่ ได้เคยลงมือกระทาการในลักษณะดังกล่าวมาแล้วในอดีต
(9) เมื่อเป็ นที่ยอมรับอย่างชัดเจนได้วา่ บุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักเป็ นบุคคลที่เป็ นโรคติดต่อ
(10) เมื่อมีการเรี ยกร้องให้เรี ยวกัง
แสดงความรับผิดชอบอย่างเกินขอบเขตอันควรเกี่ยวกับเรื่ องการเข้าพัก
(11) เมื่อไม่สามารถให้เข้าพักได้ เนื่องจากเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ สถานที่ /สิ่ งอานวยความชารุ ด
เสี ยหาย หรื อด้วยเหตุอื่นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
(12) เมื่อเข้าข่ายว่าเป็ นกรณีดงั ที่กาหนดไว้ในมาตราที่ 10
แห่งข้อบังคับในกฎหมายกิจการเรี ยวกังจังหวัดฟุคุชิมะ
ข้อ 6 สิ ทธิในการยกเลิกสัญญาของผูเ้ ข้าพัก
ผูเ้ ข้าพักสามารถยกเลิกสัญญาการเข้าพักได้ โดยการแจ้งเรื่ องต่อเรี ยวกัง

2 กรณีที่ผเู ้ ข้าพักได้ยกเลิกทั้งหมดหรื อบางส่ วนของสัญญาการเข้าพัก
โดยเหตุอนั เป็ นขอบเขตความรับผิดชอบของผูเ้ ข้าพักเอง (ยกเว้นกรณีที่เรี ยวกัง เรี ยกร้องให้ชาระค่าสมัคร
โดยระบุวนั สุดท้ายของการชาระค่าสมัครไว้แล้ว ตามข้อบังคับในข้อ 2 ย่อยแห่งข้อ 3 ใหญ่
และผูเ้ ข้าพักได้ยกเลิกสัญญาการเข้าพักตั้งแต่ก่อนการชาระค่าสมัครดังกล่าวเข้ามา) ทางเรี ยวกัง
จะขอรับเงินค่าผิดสัญญา ตามที่ระบุไว้ในตารางแนบ 2 ทั้งนี้
จากัดไว้จาเพาะกรณีที่เรี ยวกังเลือกปฏิบตั ิตามสัญญาพิเศษดังระบุในข้อ 1 ย่อย ของข้อ 4 ใหญ่
และเพื่อการดาเนินตามสัญญาพิเศษนั้น
เรี ยวกังได้แจ้งให้ผเู ้ ข้าพักทราบแล้วถึงหน้าที่ที่ตอ้ งชาระเงินค่าผิดสัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อยกเลิกสัญญาการเข้าพัก
3 กรณีที่เมื่อถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่มีกาหนดเข้าพักแล้ว
(หากระบุไว้ชดั เจนเรื่ องเวลาที่คาดว่าจะเดินทางถึงเรี ยวกัง ให้ยดึ เวลาที่เกินมาจากเวลานั้น 2 ชัว่ โมง)
แล้วผูเ้ ข้าพักยังเดินทางมาไม่ถึงเรี ยวกัง เรี ยวกังอาจถือว่าผูเ้ ข้าพักได้ยกเลิกสัญญาการเข้าพักนั้นแล้ว
และดาเนินการตามเหมาะสมต่อไป

ข้อ 7 สิ ทธิในการยกเลิกสัญญาของเรี ยวกัง
เรี ยวกัง อาจยกเลิกสัญญาการเข้าพักได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อเป็ นที่ยอมรับได้วา่ ผูเ้ ข้าพักมีความเสี่ ยงที่จะแสดงพฤติกรรมที่ ขดั ต่อข้อกาหนดกฎหมาย
ระเบียบอันดีในสังคม หรื อขนมธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม เกี่ยวกับการเข้าพัก
หรื อเป็ นที่ยอมรับได้วา่ ได้เคยลงมือกระทาการดังกล่าวมาแล้วในอดีต
(2) เมื่อผูเ้ ข้าพักเป็ นกลุ่มหรื อสมาชิกของกลุ่มทารุ ณกรรมตามที่ระบุไว้ใน
“กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทาอันไม่สมควรของสมาชิกในกลุ่มทารุ ณกรรม
(ฉบับที่มีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535)” (ต่อไปเรี ยก “กลุ่มทารุ ณกรรม” หรื อ
“ผูก้ ่อทารุ ณกรรม”) ตลอดจน บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น
และกลุ่มผูก้ ่อการเคลื่อนไหวอื่นเพื่อต่อต้านสังคม
(3) เมื่อผูเ้ ข้าพัก
เป็ นนิติบุคคลหรื อกลุ่มคนอื่นที่มีกลุ่มทารุ ณกรรมหรื อสมาชิกของกลุ่มทารุ ณกรรมใดทาหน้าที่กา
กับดูแลการประกอบกิจการนั้นอยู่
(4) เมื่อผูเ้ ข้าพักเป็ นนิติบุคคล
และมีกรรมการคนหนึ่งคนใดเข้าข่ายว่าเป็ นสมาชิกของกลุ่มทารุ ณกรรม

(5) เมื่อผูเ้ ข้าพักได้แสดงกิริยา วาจาที่เป็ นการรบกวนผูเ้ ข้าพักรายอื่นเป็ นอย่างมาก
(6) เมื่อผูเ้ ข้าพักได้เรี ยกร้องต่อเรี ยวกัง หรื อบุคลากร (พนักงาน) ของเรี ยวกัง
ในเรื่ องที่ไม่เหมาะสมอันเป็ นเชิงทารุ ณ ข่มขู่ ทาให้หวาดกลัว หรื อบีบบังคับ ตลอดจน
เรี ยกร้องให้แสดงความรับผิดชอบอย่างเกินขอบเขตอันควร
หรื อเป็ นที่ยอมรับได้วา่ ได้เคยลงมือกระทาในลักษณะดังกล่าวมาแล้วในอดีต
(7) เมื่อเป็ นที่ยอมรับอย่างชัดเจนได้วา่ ผูเ้ ข้าพักเป็ นบุคคลที่เป็ นโรคติดต่อ
(8) เมื่อมีการเรี ยกร้องให้เรี ยวกัง แสดงความรับผิดชอบอย่างเกินขอบเขตอันควร
(9) เมื่อไม่สามารถให้เข้าพักได้ เนื่องจากเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ สถานที่เกิดการชารุ ด เสี ยหาย
หรื อด้วยเหตุอื่นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
(10) เมื่อเข้าข่ายว่าเป็ นกรณีที่ดงั ที่กาหนดไว้ในมาตราที่ 10
แห่งข้อบังคับในกฎหมายกิจการเรี ยวกังจังหวัดฟุคุชิมะ
(11) เมื่อผูเ้ ข้าพักสูบบุหรี่ บนเตียงนอนในห้องพักหรื อบริ เวณอื่นของเรี ยวกัง
หรื อกระทาให้เกิดความเสี ยหายต่ออุปกรณ์ดบั เพลิงหรื อสิ่ งของอื่นใด ตลอดจน
เมื่อไม่ปฏิบตั ิตามข้อห้ามอื่น9k,ที่เรี ยวกัง ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริ การ
(จากัดไว้จาเพาะข้อห้ามที่จาเป็ นต่อการป้องกันอัคคีภยั )
2 หากเรี ยวกัง ยกเลิกสัญญาการเข้าพัก บนพื้นฐานของข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น เรี ยวกัง
จะไม่เรี ยกเก็บค่าบริ การในส่ วนการเข้าพักที่ผเู ้ ข้าพักยังไม่ได้รับบริ การ

ข้อ 8 การลงทะเบียนเข้าพัก
ผูเ้ ข้าพักต้องลงทะเบียนดังต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของเรี ยวกัง ณ วันที่เข้าพัก
(1) ชื่อ สกุล อายุ เพศ ที่อยูแ่ ละอาชีพของผูเ้ ข้าพัก
(2) กรณีที่ผเู ้ ข้าพักเป็ นชาวต่างชาติ ต้องแนบสาเนาหนังสื อเดินทางมาด้วย (สัญชาติ
เลขที่หนังสื อเดินทาง ท่าเรื อหรื อท่าอากาศยานที่เทียบท่าเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น
และวันเดือนปี ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น)
(3) วันที่จะออกเดินทางและเวลาที่คาดว่าจะออกเดินทาง
(4) ข้อมูลอื่นที่ทางเรี ยวกัง พิจารณาเห็นว่าจาเป็ น

2 หากผูเ้ ข้าพักประสงค์จะชาระค่าบริ การดังระบุในข้อ 12 ด้วยวิธีการอื่นแทนการจ่ายเป็ นเงินสด เช่น
เช็คเดินทาง บัตรที่พกั บัตรเครดิต หรื ออื่นใดนั้น จะต้องแสดงสิ่ งที่นามาแทนเงินสดนั้น
เมื่อจะดาเนินการขึ้นทะเบียนดังระบุในข้อข้างต้น
3 เรี ยวกัง จะดาเนินการอย่างเหมาะสมในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมา ภายใต้
“กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ข้อ 9 ระยะเวลาการใช้ห้องพัก
ระยะเวลาที่ผเู ้ ข้าพักสามารถใช้หอ้ งพักของเรี ยวกัง แห่งนี้ได้ คือ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนถึง 10.00 น.
ของวันรุ่ งขึ้น ทั้งนี้ กรณี ที่จะเข้าพักอย่างต่อเนื่องหลายวัน ผูเ้ ข้าพักดังกล่าวสามารถใช้หอ้ งพักได้ตลอดทั้งวัน
ยกเว้นวันที่เดินทางถึงและวันที่จะออกเดินทาง
2 เรี ยวกังอาจรองรับการใช้ห้องพักนอกเหนือจากเวลาที่กาหนดไว้ในข้อเดียวกันนี้
โดยไม่ข้ ึนกับข้อกาหนดข้างต้น แต่ในกรณี น้ ี เรี ยวกังจะเรี ยกเก็บค่าบริ การเพิม่ เติมดังนี้
(1) ใช้หอ้ งพักเกินเวลาแต่ไม่ถึง 3 ชัว่ โมง เรี ยกเก็บเพิ่มร้อยละ 50 ของยอดที่เทียบเท่ากับค่าห้องพัก
(2) ใช้หอ้ งพักเกินเวลาแต่ไม่ถึง 6 ชัว่ โมง เรี ยกเก็บเพิ่มร้อยละ 70 ของยอดที่เทียบเท่ากับค่าห้องพัก
(3) ใช้หอ้ งพักเกินเวลาแต่ไม่ต้ งั แต่ 6 ชัว่ โมงขึ้นไป เรี ยกเก็บเพิ่มร้อยละ 100
ของยอดที่เทียบเท่ากับค่าห้องพัก
3 ยอดที่เทียบเท่ากับค่าห้องพักที่ระบุในข้อข้างต้น กาหนดให้เป็ นร้อยละ 70 ของค่าเข้าพักขั้นพื้นฐาน

ข้อ 10 การปฏิบตั ิตามข้อตกลงการใช้บริ การ
ผูเ้ ข้าพักต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงการใช้บริ การตามที่เรี ยวกัง
ได้กาหนดขึ้นและได้ติดประกาศไว้แล้วภายในอาคาร
(1) ต้องไม่เชิญชวนแขกของผูเ้ ข้าพักเข้ามาภายในห้องพัก
(2) ต้องไม่นาสิ่ งของที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้เข้ามาภายในล๊อบบี้และห้องพัก
ก. สัตว์ต่างๆ สัตว์ประเภทนก (สัตว์เลี้ยงประเภทอื่น)
ข. สิ่ งที่ก่อให้เกิดกลิ่นฉุนหรื อเหม็นขั้นรุ นแรง
ค. ดินปื นที่ติดไฟหรื อวาบไฟได้ง่าย วัตถุประเภทน้ ามันเชื้อเพลิง และเคมีภณ
ั ฑ์อนั ตราย

ง. ยาเสพติด ยาผิดกฎหมาย หรื อวัตถุใดๆ ที่เข้าข่ายว่าเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย
จ. ปื น มีดดาบที่ไม่มีใบอนุญาต
ฉ. วัตถุ สิ่ งของใดที่มีปริ มาณมากจนเกินไป
(3) ต้องไม่เล่นการพนัน และไม่ทาให้เกิดความสับสน อลหม่านต่อศีลธรรมอันดีของชุมชน
ตลอดจน การกระทาใดที่เป็ นการรบกวนลูกค้ารายอื่น ภายในอาคารที่พกั
(4) ต้องไม่ใช้หอ้ งพักหรื อล๊อบบี้ในวัตถุประสงค์อื่น เช่น ใช้เป็ นสานักงาน
โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเรี ยวกัง (ทางเรี ยวกัง
ขอปฏิเสธการใช้งานห้องพักนอกเหนือวัตถุประสงค์ของการเข้าพัก)
(5) ต้องไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ภายในห้องพัก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรี ยวกัง
(6) สาหรับสิ่ งอานวยความสะดวก และสิ่ งของ เครื่ องใช้ต่างๆ ภายในอาคารที่พกั
ก. ต้องไม่ใช้งานนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่เรี ยวกัง กาหนดไว้
ข. ต้องไม่นาออกไปภายนอกอาคารเรี ยวกัง
ค. ต้องไม่เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่อื่น และไม่แต่งเติม ดัดแปลง
(7) ต้องไม่วางสิ่ งของ เครื่ องใช้ส่วนตนตามทางเดิน ล๊อบบี้ หรื อพื้นที่ส่วนกลางใด
(8) ต้องไม่แจกจ่ายสื่ อโฆษณา และไม่จาหน่ายสิ่ งของใด แก่ลูกค้ารายอื่น ภายในอาคารเรี ยวกัง
(9) ตราบใดที่ยงั ไม่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรื อเหตุซ่ ึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
จะต้องไม่เข้าไปยังพื้นที่อื่นใดที่นอกเหนื อจากพื้นที่ใช้งานหลักของผูเ้ ข้าพัก เช่น บันไดฉุกเฉิน
ดาดฟ้า ห้องควบคุมเครื่ อง เป็ นต้น
(10) เรี ยวกังขอปฏิเสธการเข้าพักที่มีแต่ผเู ้ ยาว์เพียงลาพัง
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูป้ กครองของผูเ้ ยาว์น้ นั แล้ว
(11) กรณีที่ผเู ้ ข้าพักกระทาให้อาคาร เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อสิ่ งของอื่นใดของเรี ยวกัง
เกิดความเสี ยหาย หรื อเกิดมลพิษปนเปื้ อน โดยเหตุอื่นที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ทางเรี ยวกัง
จะเรี ยกร้องให้ผเู ้ ข้าพักดังกล่าวได้ชดใช้ค่าซ่อมแซม ฟื้ นสภาพตามที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
กรณีที่ผเู ้ ข้าพักทากุญแจห้องพักสูญหาย ทางเรี ยวกัง จะเรี ยกร้องให้ผเู ้ ข้าพักชดใช้เงินเป็ นจานวน
10,000 เยน
(12) สาหรับการใช้โรงอาบน้ าส่ วนกลาง
ก. เรี ยวกัง ขอปฏิเสธการเข้าใช้งานของผูท้ ี่มีรอยสักบนร่ างกาย
ข. กรุ ณานากุญแจห้องพักไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ก่อน
ค. กรุ ณานาสิ่ งของมีค่าไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ก่อน

ง. ทางเรี ยวกัง จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นต่อการโจรกรรมที่เกิดขึ้นภายในห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า

ข้อ 11 ช่วงเวลาทาการ
ช่วงเวลาทาการของพื้นที่หลักๆ แต่ละส่ วนของเรี ยวกัง ได้แจ้งไว้แล้วในใบปลิว แผ่นพับ
กระดานประชาสัมพันธ์แต่ละจุด มุมข้อมูลข่าวสารภายในห้องพัก
รายชื่อหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับบริ การต่างๆ และอื่นๆ
2 เวลาที่แจ้งไว้ขา้ งต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงการชัว่ คราว ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทางเรี ยวกัง
จะแจ้งให้ทราบ ด้วยรู ปแบบวิธีการที่เหมาะสมในทุกครั้งไป

ข้อ 12 การชาระค่าบริ การ
รายละเอียดค่าเข้าพักและอื่นๆ ที่ผเู ้ ข้าพักพึงชาระ จะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในตารางแนบ 1
2 ผูเ้ ข้าพักต้องชาระค่าเข้าพักและอื่นๆ ดังระบุขา้ งต้น ณ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เมื่อผูเ้ ข้าพักจะเช็คเอ้าท์หรื อเมื่อทางเรี ยวกัง เรี ยกเก็บไป
โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด หรื อเป็ นวิธีการอื่นที่เรี ยวกังให้การยอมรับ เช่น ตัว๋ เดินทาง บัตรที่พกั บัตรเครดิต
เป็ นต้น
3 เรี ยวกัง จะส่ งมอบห้องพักให้แก่ผเู ้ ข้าพัก และหลังจากที่เริ่ มใช้งานห้องพักนั้นได้แล้ว
แม้ผเู ้ ข้าพักจะตัดสิ นใจไม่เข้าพักเองก็ตาม ทางเรี ยวกัง จะเรี ยกรับค่าเข้าพักตามปกติ

ข้อ 13 ความรับผิดชอบของเรี ยวกัง
เรี ยวกัง จะชดใช้ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ข้าพัก จากการที่เรี ยวกัง
ปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการเข้าพักและ/หรื อสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกันนี้ ทั้งนี้
เว้นไว้ในกรณี ที่ความเสี ยหายดังกล่าวเกิดขึ้นนั้นมิได้เกิดจากเหตุอนั เป็ นความรับผิดชอบของเรี ยวกัง
2 เรี ยวกัง ได้เข้าประกันความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสี ยหายในส่วนของเรี ยวกังไว้แล้ว
เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น อัคคีภยั เป็ นต้น

ข้อ 14 การดาเนินการกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบห้องพักได้ตามที่ทาสัญญาไว้
ในกรณีที่เรี ยวกัง ไม่สามารถส่งมอบห้องพักตามที่สัญญาไว้กบั ผูเ้ ข้าพักได้
เรี ยวกังโดยได้รับการยินยอมจากผูเ้ ข้าพัก
จะแนะนาเรี ยวกังอื่นที่มีเงื่อนไขเทียบเท่ากับห้องพักที่ทาสัญญานั้นไว้ให้ได้มากที่สุด
2 โดยไม่ข้ นึ กับข้อบังคับที่กล่าวไว้ขา้ งต้น หากเรี ยวกังไม่สามารถแนะนาเรี ยวกังอื่นได้
เรี ยวกังจะจ่ายเงินชดเชยเป็ นมูลค่าเทียบเท่ากับค่าผิดสัญญาแก่ผเู ้ ข้าพัก
และเงินค่าชดเชยนั้นจะถือเป็ นยอดค่าชดเชยความเสี ยหายที่เกิดขึ้น แต่ทว่า
หากการไม่สามารถส่ งมอบห้องพักได้น้ นั มิได้เกิดจากเหตุอนั เป็ นความรับผิดชอบของเรี ยวกัง
ทางเรี ยวกังจะไม่ชาระเงินค่าชดเชยแก่ผเู ้ ข้าพักแต่อย่างใด

ข้อ 15 การรับฝากและอื่นๆ
หากเกิดความเสี ยหายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การพร่ อง สูญหาย ชารุ ด
หรื ออื่นใดกับสัมภาระหรื อเงินสดและสิ่ งของมีค่าใดที่ผเู ้ ข้าพักฝากไว้กบั เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
เรี ยวกังจะชดเชยค่าความเสี ยหายนั้นให้ ยกเว้นในกรณี ที่ความเสี ยหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ เงินสด
หรื อสิ่ งของมีค่าใดที่ทางเรี ยวกัง เรี ยกร้องให้ผเู ้ ข้าพักชี้แจงประเภทหรื อมูลค่าของสิ่ งนั้น
แต่ผเู ้ ข้าพักไม่ช้ ีแจงให้ทราบ ทางเรี ยวกัง จะชดเชยความเสี ยหายนั้นให้เป็ นวงเงินไม่เกิน 50,000 เยน
2 สัมภาระหรื อเงินสดและสิ่ งของมีค่าใดที่ผเู ้ ข้าพักนาเข้ามายังเรี ยวกัง
แต่มิได้ฝากไว้กบั เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หากเกิดความเสี ยหายบางอย่างขึ้น เช่น การสู ญหาย การชารุ ด
กับสิ่ งของดังกล่าว อันเนื่องจากการกระทาโดยเจตนาหรื อโดยประมาทของเรี ยวกัง
เรี ยวกังจะชดเชยความเสี ยหายนั้นให้ ทั้งนี้ สิ่ งของใดที่ผเู ้ ข้าพักมิให้ช้ ีแจงประเภทและ/หรื อมูลค่าไว้ก่อน
เรี ยวกังจะชดเชยความเสี ยหายนั้นให้เป็ นวงเงินไม่เกิน 50,000 เยน

ข้อ 16 การจัดเก็บกระเป๋ าถือหรื อสัมภาระขนาดพกพาของผูเ้ ข้าพัก
กรณีที่กระเป๋ าถือของผูเ้ ข้าพักเดินทางมาถึงเรี ยวกัง ก่อนผูเ้ ข้าพักจะเข้าพักจริ ง หากทางเรี ยวกัง
ยินยอมล่วงหน้าก่อนการเดินทางถึงนั้น เรี ยวกังจะรับผิดชอบจัดเก็บกระเป๋ าดังกล่าวไว้ให้
และส่งคืนแก่ผเู ้ ข้าพัก เมื่อผูเ้ ข้าพักนั้นเข้าเช็คอินที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

2 หลังจากที่ผเู ้ ข้าพักเช็คเอ้าท์ไปแล้ว และพบว่าลืมกระเป๋ าถือหรื อสิ่ งของพกพาใดไว้ที่เรี ยวกัง
เมื่อสามารถพิสูจน์ความเป็ นเจ้าของสิ่ งของนั้นได้แล้ว ทางเรี ยวกังจะติดต่อไปยังเจ้าของรายนั้น
และสอบถามถึงสิ่ งที่จะให้ทางเรี ยวกังดาเนินการให้
แต่หากเจ้าของสิ่ งของนั้นไม่ช้ ีแจงให้ดาเนินการใดหรื อไม่ชดั เจนถึงความเป็ นเจ้าของ
เรี ยวกังจะจัดเก็บสิ่ งของนั้นไว้ให้เป็ นเวลา 7 วันนับตั้งแต่วนั ที่พบเจอสิ่ งของนั้น
หากยังไม่มีการติดต่อใดกลับมา ทางเรี ยวกัง จะดาเนินการจัดการสิ่ งของดังกล่าว โดยถือว่า
เจ้าของได้ละทิ้งสิ่ งของนั้นไปแล้ว
3 ความรับผิดชอบของเรี ยวกัง ต่อการจัดเก็บกระเป๋ าถือหรื อสิ่ งของพกพาของผูเ้ ข้าพักดังระบุในข้อ 1
ย่อยภายใต้ขอ้ 16 ใหญ่น้ ี ต้องสอดคล้องและเป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อ 1 ย่อยภายใต้ขอ้ 15 ใหญ่
ส่วนในกรณีของข้อข้างต้น จะต้องสอดคล้องและเป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อ 2 ย่อยภายใต้ขอ้ 15 ใหญ่

ข้อ 17 ความรับผิดชอบในการจอดรถ
กรณีที่ผเู ้ ข้าพักจะใช้บริ การลานจอดรถของเรี ยวกัง ทางเรี ยวกังจะให้ยมื สถานที่สาหรับจอดรถได้
โดยไม่ข้ ึนกับว่าจะรับฝากกุญแจรถไว้อย่างไร เรี ยวกังจะไม่รับผิดชอบในการควบคุม
จัดการรถคันดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในแง่ของการควบคุม จัดการลานจอดรถ หากเรี ยวกัง
กระทาให้เกิดความเสี ยหายขึ้น อันเนื่องจากการกระทาโดยเจตนาหรื อโดยประมาทของเรี ยวกัง
ทางเรี ยวกังจะแสดงความรับผิดชอบในการชดเชยความเสี ยหายนั้น

ข้อ 18 ความรับผิดชอบผูเ้ ข้าพัก
หากเรี ยวกังได้รับความเสี ยหายจากการกระทาโดยเจตนาหรื อโดยประมาทของผูเ้ ข้าพัก
ผูเ้ ข้าพักจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้นแก่เรี ยวกัง

ตารางแนบ 1 วิธีการคานวนค่าเข้าพัก (เกี่ยวข้องกับข้อ 1 ย่อยภายใต้ขอ้ 2 ใหญ่และข้อ 1 ย่อยภายใต้ขอ้ 12
ใหญ่)
ยอดรวมที่ผเู ้ ข้าพักพึงชาร ค่าเข้าพัก
ะ
ค่าบริ การเพิม่ เติ
ม
ภาษี

รายละเอียด
1 ค่าเข้าพักพื้นฐาน (ค่าห้องพัก + ค่าอาหารเช้า /
ค่าอาหารเย็น)
2 ค่าอาหารเพิม่ เติม
(ค่าอาหารในส่วนที่นอกเหนือจากอาหารเช้าและอาหารเย็
น) และค่าใช้บริ การอื่น
ก. ภาษีบริ โภค
ข. ภาษีบริ โภคท้องถิ่นพิเศษ
ค. ภาษีโรงอาบน้ า
(ประเภทภาษีตามซึ่งกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
)

หมายเหตุ
1. อัตราพื้นฐาน จะเป็ นไปตามตารางอัตราค่าบริ การ
2. ค่าบริ การสาหรับเด็กมีผลใช้กบั เด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษาลงมา หากทางเรี ยวกัง
จัดมื้ออาหารและเครื่ องนอนแบบเดียวกับของผูใ้ หญ่ให้
เรี ยวกังจะเรี ยกเก็บค่าบริ การคิดเป็ นอัตราเดียวกับของผูใ้ หญ่
แต่หากจัดมื้ออาหารและเครื่ องนอนในแบบเฉพาะสาหรับเด็กให้
เรี ยวกังจะเรี ยกเก็บค่าบริ การคิดเป็ นร้อยละ 70 ของอัตราค่าบริ การผูใ้ หญ่
และหากจัดมื้ออาหารและเครื่ องนอนในแบบเฉพาะสาหรับเด็กเล็กให้แก่เด็กเล็กที่มีอายุต้ งั แต่ 3
ขวบขึ้นไป เรี ยวกังจะเรี ยกเก็บค่าบริ การคิดเป็ นร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริ การผูใ้ หญ่
หรื อหากจัดเฉพาะเครื่ องนอนเท่านั้นให้แก่เด็กเล็กที่มีอายุต้ งั แต่ 3 ขวบขึ้นไป เรี ยวกัง
จะเรี ยกเก็บค่าบริ การคิดเป็ นร้อยละ 30 ของอัตราค่าบริ การผูใ้ หญ่
3. กรณีที่มีการปรับแก้กฎหมายภาษี อัตราค่าบริ การต่างๆ จะต้องเป็ นตามข้อกาหนด
กฎหมายที่มีการปรับแก้ใหม่น้ นั

ตารางแนบ 2 ค่าผิดสัญญา (เกี่ยวข้องกับข้อ 2 ย่อยภายใต้ขอ้ 6 ใหญ่)
วันที่ยกเ
ลิก

จานวน
คนที่สา
รองไว้

ไม่เข้
าพัก

1-5
คน
6-9
คน
10-14
คน
15-30
คน
31-100
คน
ตั้งแต่
101
คนขึ้น
ไป

100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%

วันที่สา
รองไว้

1
2
3
5
7
14
30
วันก่อนวันที่ วันก่อนวันที่ วันก่อนวันที่ วันก่อนวันที่ วันก่อนวันที่ วันก่อนวันที่ วันก่อนวันที่
สารองไว้
สารองไว้
สารองไว้
สารองไว้
สารองไว้
สารองไว้
สารองไว้

80%

50%

30%

20%

80%

50%

30%

20%

100%

80%

50%

30%

20%

100%

80%

80%

50%

30%

20%

100%

100%

80%

80%

50%

30%

20%

100%

100%

100%

80%

80%

50%

30%

20%

หมายเหตุ
1. % หรื อร้อยละในตารางนี้ แสดงถึง สัดส่ วนของค่าผิดสัญญาเมื่อเทียบกับอัตราค่าเข้าพักพื้นฐาน
2. กรณีที่จานวนวันที่ทาสัญญานั้นสั้นหรื อน้อยลง เรี ยวกัง จะเรี ยกเก็บค่าผิดสัญญาของ 1 วัน (วันแรก)
โดยไม่ข้ นึ กับจานวนวันที่ส้ นั หรื อน้อยลงนั้น
3. กรณีที่มีการยกเลิกสัญญา (จานวนคนลดน้อยลง) บางส่ วนของผูเ้ ข้าพักที่มาเป็ นกลุ่ม (ตั้งแต่ 15
คนขึ้นไป) หากจานวนคนที่ลดน้อยลงนั้นเท่ากับร้อยละ 10 ของจานวนผูเ้ ข้าพัก (กรณีที่มีเศษ
ให้ปัดเศษขึ้น) ณ 10 วันล่วงหน้าวันเข้าพัก (กรณีที่สมัครไว้ภายหลังวันนั้น
จะยึดวันที่รับสมัครไว้แล้วเป็ นหลัก) ในกรณนี้ ทางเรี ยวกัง จะไม่เรี ยกเก็บค่าผิดสัญญาแต่อย่างใด
มีผลใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

