
차종 클래스 일부 변경 알림

｜　변경 내용

가격 차이가 작은 클래스를 통폐합하여 차종 클래스를 보다 쉽게 선택하실 수 있도록 하였습니다.

①5인승 컴팩트카 클래스의 선택방법이 달라집니다.

②통합하는 클래스

③제공을 종료하는 클래스

④【2021년 4월 1일～】 E-W 클래스는 S-W 클래스로 통합합니다.

｜　예약・이용에 대하여

■이미 예약을 완료하신 고객님(2020년 11월 20일 이전에 예약하신 분) 예약 중인 클래스로 

안내해 드리겠습니다.

■홈페이지에서는 예약 변경이 불가합니다. 번거로우시더라도 출발 점포 또는 English 

Service Desk로 전화주시기 바랍니다.

TOYOTA VITZ 등

2021년 1월 13일부터 차종 클래스를 일부 변경합니다.

・차종 클래스를 보다 쉽게 선택하실 수 있도록 차종 클래스를 통합합니다.

・만차의 안내가 잦아 불편을 드리고 있는 차량 대수가 적은 클래스를 폐지합니다.

현행

S-H클래스

1000cc 

컴팩트카

Honda FIT 등

S-S 클래스

1,500 cc 이하

컴팩트카

변경 후

S-H 클래스 예약은 종료됩니다.

컴팩트카를 희망하시는 고객님은 S-

S클래스를 예약해 주십시오.

S-S 클래스는 계속 예약이

가능합니다.

S-S 

클래스

MAZDA DEMIO DIESEL (5인승)

E-N 클래스

TANTO CUSTOM (경자동차)

K-C 클래스 K-B 클래스

N-BOX와 동급입니다.

※ 차종은 지정하실 수 없습니다.

TOYOTA VOXY-HYBRID 등

(7인승)

Y-A 클래스

TOYOTA WISH 등

W-H 클래스

제공을 종료합니다.

HONDA SHUTTLE HYBRID 등

E-W 클래스 S-W 클래스

코롤라 필더 등과 동급입니다.

※ 차종은 지정하실 수 없습니다.

12시간 요금 5,500 엔

(표준 코스/소비세 포함) 

피트, 스위프트 등과 동급입니다.

※5인승 에코카를 희망하시는 경우에는

E-S 클래스 이용을 검토해 주십시오.

제공을 종료합니다.

※W-A 클래스(8인승 왜건차) 이용을

검토해 주십시오.

12시간 요금 6,600 엔

(표준 코스/소비세 포함) 

12시간 요금 9,350 엔

(표준 코스/소비세 포함) 

12시간 요금 6,600 엔

(표준 코스/소비세 포함) 

12시간 요금 5,500 엔

(표준 코스/소비세 포함) 

12시간 요금 9,350 엔

(표준 코스/소비세 포함) 



ประกาศเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของคลาสรถยนตบ์างสว่น

｜　รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง
รวมคลาสทีม่รีาคาต่างกนัเพยีงเล็กน้อย เพือ่ใหเ้ลอืกคลาสของรถยนตไ์ดง่้ายขึน้

①เปลีย่นวธิกีารเลอืกคลาสคอมแพ็คคารแ์บบ 5 ทีน่ั่ง

② คลาสทีจ่ะน ามารวมกนั

③Car class that will not be available.

④[ตัง้แต ่1 เมษายน 2021] E-W Class จะรวมกบั S-W Class

｜　เกีย่วกบัการจองและการใชง้าน

■ส าหรบัลกูคา้ทีท่ าการจองเรยีบรอ้ยแลว้ (ทา่นทีจ่องกอ่นวนัที ่20 พ.ย. 2020) ทา่นจะไดค้ลาสตามทีจ่องไว ้

■การจองไม่สามารถเปลีย่นแปลงทางเว็บไซตไ์ด ้หากทา่นมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงโปรดตดิตอ่
รา้นสาขาทีอ่อกเดนิทาง หรอืผ่านทาง English Service Desk ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี่้

TOYOTA VITZ or similar

ต ัง้แตว่นัที ่13 มกราคม 2021 จะมกีารเปลีย่นแปลงคลาสของรถยนตบ์างสว่น

・จะมกีารรวมคลาสของรถยนต ์เพือ่ใหเ้ลอืกคลาสไดง้่ายขึน้

・จะยกเลกิคลาสทีม่จี านวนนอ้ย เนื่องจากเกดิความไมส่ะดวกคอ่นขา้งมากเวลาใหข้อ้มลูเมือ่รถเต็ม

ในปัจจบุัน

S-H class

1000cc 

คอมแพ็คคาร์

Honda FIT or similar

S-S class

1,500 cc or less

คอมแพ็คคาร์

หลังเปลีย่นแปลง

การจอง S-H class จะสิน้สดุลง

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการจองคอมแพ็คคารโ์ปรด

เลอืก S-S class

ทา่นยังสามารถจอง S-S Class 

ได ้

S-S

class

MAZDA DEMIO DIESEL (5 ทีน่ั่ง)

E-N class

TANTO CUSTOM (เคคาร)์

K-C class K-B class

จะอยูใ่นคลาสเดยีวกับ N-BOX

※ ไมส่ามารถระบปุระเภทรถได ้

TOYOTA VOXY-HYBRID or 

similar

Y-A class

TOYOTA WISH or similar

W-H class

จะยกเลกิใหบ้รกิาร

HONDA SHUTTLE HYBRID or 

similar

E-W class S-W class

จะเป็นคลาสเดยีวกันกับ Corolla 

Fielder ※ ไมส่ามารถระบปุระเภทรถ

ได ้

ราคา 12 ช ัว่โมง 5,500 เยน

(คอรส์พืน้ฐาน/รวมภาษี)

จะอยูใ่นคลาสเดยีวกับ Fit, Swift ฯลฯ

※ทา่นทีต่อ้งการใชร้ถอโีคคาร ์5 ทีน่ั่งโปรด

เลอืกใช ้E-S Class 

จะยกเลกิใหบ้รกิาร

※ โปรดพจิารณาใช ้W-A Class (รถวา

กอน 8 ทีน่ั่ง)

ราคา 12 ช ัว่โมง 6,600 เยน

(คอรส์พืน้ฐาน/รวมภาษี)

ราคา 12 ช ัว่โมง 6,600 เยน

(คอรส์พืน้ฐาน/รวมภาษี)

ราคา 12 ช ัว่โมง 5,500 เยน

(คอรส์พืน้ฐาน/รวมภาษี)

ราคา 12 ช ัว่โมง 9,350 เยน ราคา 12 ช ัว่โมง 9,350 เยน

(คอรส์พืน้ฐาน/รวมภาษี)


