
สญัญาการใชบ้รกิาร “แพ็คเกจเทีย่วรอบนงีาตะ (คอรส์เฉพาะรถเชา่)” (ฉบบัภาษาไทย) 

 

(บททัว่ไป) 

ขอ้ 1 สญัญานีม้ผีลบงัคบัใชก้บัแพ็คเกจเทีย่วรอบนงีาตะ (คอรส์เฉพาะรถเชา่) (ตอ่จากนีจ้ะเรยีกวา่ 

“ผลติภณัฑน์ี”้) ซึง่บรษัิททางพเิศษนปิปงตะวนัออก (ซึง่ตอ่จากนีจ้ะเรยีกวา่ “บรษัิทฯ”) เป็น 

ผูด้ าเนนิการ 

ขอ้ 2 ค าศพัทท์ีใ่ชใ้นสญัญานีม้คี านยิามดงัตอ่ไปนี ้ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารก าหนดเพิม่เตมิ 

1) บรษัิทรถเชา่ทีก่ าหนด คอืบรษัิททีใ่หบ้รกิารเชา่รถยนตท์ีส่ามารถใชผ้ลติภณัฑน์ีไ้ด ้ซึง่บรษัิทฯ 

เป็นผูก้ าหนด 

2) บตัร ETC ทีก่ าหนด คอืบตัรเครดติ ETC ทีบ่รษัิทรถเชา่ทีก่ าหนดยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 

ผลติภณัฑน์ีส้ามารถใชไ้ด ้

 

(รถยนตท์ีใ่ชง้านได)้ 

ขอ้ 3 รถยนตท์ีส่ามารถใชผ้ลติภณัฑน์ีไ้ด ้จะสงวนสทิธิเ์ฉพาะรถยนตท์ีบ่รษัิทรถเชา่ทีก่ าหนดเปิดให ้

เชา่ขบัขีเ่ทา่นัน้ 

 

(เสน้ทางทีใ่ชง้านได)้ 

ขอ้ 4 เสน้ทางทีส่ามารถใชผ้ลติภณัฑน์ีไ้ด ้จะก าหนดไวเ้ฉพาะเสน้ทางบนทางดว่นในจังหวดันงีาตะ 

(ตอ่จากนีจ้ะเรยีกวา่ “พืน้ทีท่อ่งเทีย่ว”) ทีบ่รษัิทฯ เป็นผูด้ าเนนิการ 

ขอ้ 5 ในกรณีทีผ่า่นดา่นเก็บคา่ผา่นทางทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว จะถอืปฏบิตัติามรายละเอยีด 

ดงัตอ่ไปนี ้

1) กรณีทีด่า่นเก็บคา่ผา่นทางทัง้ทางขึน้และทางลงอยูน่อกพืน้ทีท่อ่งเทีย่วทีก่ าหนดไว ้จะ   

ถอืวา่การผา่นทางดังกลา่วไมเ่ขา้ขา่ยการใชผ้ลติภัณฑน์ี ้

2) กรณีทีด่า่นเก็บคา่ผา่นทางตอนขาขึน้อยูใ่นพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว แตด่า่นเก็บคา่ผา่นทางตอน 

ขาลงอยู่นอกพื้นที่ท่องเที่ยว หรือกรณีที่ด่านเก็บค่าผ่านทางตอนขาขึ้นอยู่นอกพื้นที่

ท่องเทีย่ว แต่ด่านเก็บค่าผ่านทางตอนขาลงอยู่ในพืน้ทีท่่องเทีย่ว จะแยกระยะทางทีอ่ยู่ใน

พื้นที่ท่องเที่ยวและระยะทางที่อยู่นอกพื้นที่ท่องเที่ยวออกจากกัน ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่

ท่องเทีย่วจะเขา้ขา่ยเงือ่นไขการใชผ้ลติภัณฑน์ี้ แต่กรณีทีอ่ยู่นอกพืน้ทีท่่องเทีย่วจะไม่เขา้

ขา่ยเงือ่นไขการใชผ้ลติภัณฑน์ี ้

 

(ระยะเวลาทีใ่ชง้านได)้ 

ขอ้ 6 สามารถใชง้านผลติภัณฑน์ี้ไดร้ะหวา่งวันที ่1 กรกฎาคม 2019 ถงึวันที ่5 ธันวาคม 2019 โดย

สามารถใชง้านไดม้ากสดุ 2 วัน หรอื 3 วันตดิต่อกัน ทัง้นี้ จะไม่สามารถใชง้านไดใ้นชว่งระหว่าง

วันที ่9-19 สงิหาคม 2019 และในกรณีทีเ่ร ิม่ใชใ้นวันที ่7 สงิหาคม 2019 หรอื 4 ธันวาคม 2019 

จะใชง้านไดส้งูสดุ 2 วัน และในกรณีทีเ่ร ิม่ใชใ้นวันที ่8 สงิหาคม 2019 หรอืวันที ่5 ธันวาคม 2019 

จะใชง้านสงูสดุไดเ้พยีง 1 วัน 

 

(เงือ่นไขการใชง้าน) 

ขอ้ 7 ในกรณีทีจ่ะใชบ้รกิารทางดว่นดว้ยผลติภัณฑน์ี ้จ าเป็นตอ้งด าเนนิกาตามเงือ่นไขตามทีร่ะบไุว ้

ในขอ้ตอ่ไปนี ้



1) ตอ้งใชร้ถยนตท์ีใ่ชง้านไดต้ามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3 ผา่นทาง 

2) ตอ้งใชบ้ตัร ETC ทีก่ าหนดไว ้

3) ตอ้งยนิยอมในสญัญา 

 

(วธิใีชง้าน) 

ขอ้ 8  กรณุาเชา่รถยนตจ์ากบรษัิทรถเชา่ทีก่ าหนด และรับบตัร ETC ทีก่ าหนดไว ้

2 จะตอ้งปฏบิตัติามตามพระราชบญัญัตทิีเ่กีย่วขอ้ง และวธิกีารใชบ้ตัร ETC อยา่งเครง่ครัด รวมถงึใช ้

รถยนต ์และบตัร ETC ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ขา้งตน้ในการผา่นทางดว่นทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

3 ระบบจะแสดงค่าผ่านทางปกตใินกรณีทีไ่ม่ไดใ้ชผ้ลติภัณฑน์ี้ทีอุ่ปกรณ์ทีต่ัง้อยู่ขา้งถนนบรเิวณด่าน

เก็บค่าผ่านทาง หรอืในหนา้จออุปกรณ์เสยีบบัตร ETC ในรถ หรอืมเีสยีงเตอืนจากอุปกรณ์เสยีบบัตร 

ETC ในรถ แต่ในกรณีทีเ่ขา้ขา่ยเงือ่นไขการใชง้านผลติภัณฑน์ี้ ท่านไม่จ าเป็นตอ้งช าระค่าผ่านทางที่

แสดงนัน้  

4 กรุณาคืนรถยนต์และบัตร ETC ที่ก าหนดไวใ้หก้ับบรษัิทรถเช่าที่ก าหนด เมื่อใชง้านรถยนต์เสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้  

 

(การเรยีกเก็บเงนิ และอืน่ๆ) 

ขอ้ 9 คา่บรกิารจากการใชผ้ลติภณัฑน์ี ้จะเรยีกเก็บในตอนทีม่กีารสมคัรใชแ้พ็คเกจ 

2 ในกรณีทีใ่ชร้ถยนตเ์กนิจ านวนวนัทีส่มคัรไวใ้นตอนแรก จะมกีารเรยีกเก็บเงนิสว่นเกนิทีไ่ดใ้ชบ้รกิารไป 

3 ในกรณีทีใ่ชบ้รกิารผ่านดา่นเก็บคา่ทางดว่นทีอ่ยูน่อกพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว จะมกีารเรยีกเก็บเงนิสว่นเกนิที่

ผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชบ้รกิารจากนอกพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 

4 ในกรณีทีไ่ม่มกีารผ่านทางบนทางด่วนในพื้นทีท่่องเทีย่วภายในระยะเวลาทีส่มัครไว ้จะถอืว่าการ

สมัครใชผ้ลติภัณฑน์ี้เป็นโมฆะ โดยสามรถขอด าเนนิการคนืเงนิค่าใชบ้รกิารผลติภัณฑน์ี้ไดท้ีบ่รษัิทรถ

เชา่ทีก่ าหนด 

 

(การยกเลกิสญัญา และอืน่ๆ) 

ขอ้ 10 ในกรณีทีม่กีารใชบ้ตัร ETC ทีก่ าหนดไวข้บัขีไ่ปในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วภายในระยะเวลาทีส่ามารถใช ้

งานได ้จะไมส่ามารถยกเลกิสญัญากลางคนั ไมส่ามารถขอคนืเงนิทัง้หมด หรอืบางสว่นได ้

2 เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการใชบ้ัตร ETC ที่ก าหนดไวข้ับขี่ไปในพื้นที่ท่องเที่ยวภายในระยะเวลาที่

สามารถใชง้านได ้จะสามารถขอยกเลกิสญัญาได ้

 

(ขอ้มลูสว่นบคุคล) 

ขอ้ 11 บรษัิทฯ จะรับขอ้มลูสว่นตวัจากบรษัิทรถเชา่ทีก่ าหนด เพือ่ระบลุกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารผลติภณัฑน์ีไ้ด ้

 

(การยกเวน้ความรับผดิ) 

ขอ้ 12 หากเขา้ขา่ยกรณีดังตอ่ไปนี ้บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายตอ่

ผูส้มคัรใชผ้ลติภณัฑน์ี ้

1) ในกรณีทีส่ง่ผลกระทบตอ่การใชง้านผลติภณัฑน์ี ้โดยมสีาเหตมุาจากการใชง้านบตัร ETC ซึง่ 

ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

2)  ในกรณีทีส่ง่ผลกระทบตอ่การใชง้านผลติภณัฑน์ี ้โดยมสีาเหตมุาจากการปิดการจราจรหรอื 

เกดิการกดีขวางการจราจร (ตวัอยา่ง: การจราจรตดิขดั) 



 

3) ในกรณีทีส่ง่ผลกระทบตอ่การใชง้านผลติภณัฑน์ี ้โดยมสีาเหตมุาจากเหตสุดุวสิยั เชน่ ภยั 

ธรรมชาต ิ 

 

(การเปลีย่นแปลงสญัญา) 

ขอ้ 13 สญัญานีส้ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหตผุลพเิศษ 

 

(การแปล) 

ขอ้ 14 ขอ้ความในสญัญานีไ้ดถ้กูแปลขึน้เป็นภาษาอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษาญีปุ่่ น กรณุาใชเ้พือ่การอา้งองิ 

ในกรณีทีข่อ้ความในฉบับแปลกับขอ้ความในตน้ฉบับทีเ่ป็นภาษาญีปุ่่ นไม่ตรงกัน จะใหถ้อืการตคีวาม

จากภาษาญีปุ่่ นเป็นส าคญั 

 

ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2019 บรษัิททางพเิศษนปิปงตะวนัออก สาขานงีาตะ  

 

 

 

 

ขา้พเจา้ยนิยอมในขอ้ความทีป่รากฏอยูใ่นสญัญานี ้

 

ลงนาม:                 


