차종 클래스 일부 변경 알림
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.

｜ 변경 내용
가격 차이가 작은 클래스를 통폐합하여 차종 클래스를 보다 쉽게 선택하실 수 있도록 하였습니다.
①5인승 컴팩트카 클래스의 선택방법이 달라집니다.
변경 후

현행
TOYOTA VITZ 등

S-H클래스

S-H 클래스 예약은 종료됩니다.
컴팩트카를 희망하시는 고객님은 S-

1000cc

S클래스를 예약해 주십시오.

컴팩트카

12시간 요금 5,500 엔
(표준 코스/소비세 포함)
S-S 클래스는 계속 예약이

Honda FIT 등

S-S 클래스

S-S

1,500 cc 이하

컴팩트카

가능합니다.

클래스
12시간 요금 6,600 엔
(표준 코스/소비세 포함)

②통합하는 클래스

K-C 클래스
TANTO CUSTOM (경자동차)

K-B 클래스
N-BOX와 동급입니다.

※ 차종은 지정하실 수 없습니다.

12시간 요금 6,600 엔

12시간 요금 5,500 엔

(표준 코스/소비세 포함)

(표준 코스/소비세 포함)

E-N 클래스
MAZDA DEMIO DIESEL (5인승)
피트, 스위프트 등과 동급입니다.
※5인승 에코카를 희망하시는 경우에는
E-S 클래스 이용을 검토해 주십시오.

③제공을 종료하는 클래스
Y-A 클래스
TOYOTA VOXY-HYBRID 등
(7인승)

제공을 종료합니다.
※W-A 클래스(8인승 왜건차) 이용을

검토해 주십시오.

W-H 클래스
TOYOTA WISH 등
제공을 종료합니다.

④【2021년 4월 1일～】 E-W 클래스는 S-W 클래스로 통합합니다.
E-W 클래스
HONDA SHUTTLE HYBRID 등

S-W 클래스
코롤라 필더 등과 동급입니다.

※ 차종은 지정하실 수 없습니다.

12시간 요금 9,350 엔

12시간 요금 9,350 엔

(표준 코스/소비세 포함)

(표준 코스/소비세 포함)

｜ 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.
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บการเปลียนแปลงของคลาสรถยนต
์บางส่วน
ตงแต่
ั้
ว ันที่ 13 มกราคม 2021 จะมีการเปลีย
่ นแปลงคลาสของรถยนต์บางส่วน
・จะมีการรวมคลาสของรถยนต์ เพือ
่ ให ้เลือกคลาสได ้ง่ายขึน
้
・จะยกเลิกคลาสทีม
่ จ
ี านวนน ้อย เนื่องจากเกิดความไม่สะดวกค่อนข ้างมากเวลาให ้ข ้อมูลเมือ
่ รถเต็ม

่
｜ รายละเอียดการเปลียนแปลง
่ ราคาต่างก ันเพียงเล็กน้อย เพือให้
่
้
รวมคลาสทีมี
เลือกคลาสของรถยนต ์ได้ง่ายขึน
่
่ ่ง
①เปลียนวิ
ธก
ี ารเลือกคลาสคอมแพ็คคาร ์แบบ 5 ทีนั
หลังเปลีย
่ นแปลง

ในปั จจุบัน
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เลือก S-S class

1000cc
คอมแพ็คคาร์

ราคา 12 ชว่ ั โมง 5,500 เยน
(คอร์สพืน
้ ฐาน/รวมภาษี)

ท่านยังสามารถจอง S-S Class

Honda FIT or similar

S-S class

S-S

1,500 cc or less

คอมแพ็คคาร์

ได ้

class
ราคา 12 ชว่ ั โมง 6,600 เยน
(คอร์สพืน
้ ฐาน/รวมภาษี)

่ ามารวมกัน
② คลาสทีจะน
K-C class
TANTO CUSTOM (เคคาร์)

K-B class
จะอยูใ่ นคลาสเดียวกับ N-BOX
※ ไม่สามารถระบุประเภทรถได ้

ราคา 12 ชว่ ั โมง 6,600 เยน

ราคา 12 ชว่ ั โมง 5,500 เยน
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E-N class
MAZDA DEMIO DIESEL (5 ทีน
่ ั่ ง)
จะอยูใ่ นคลาสเดียวกับ Fit, Swift ฯลฯ
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เลือกใช ้ E-S Class

③Car class that will not be available.
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TOYOTA VOXY-HYBRID or
similar
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W-H class
TOYOTA WISH or similar
จะยกเลิกให ้บริการ

้
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E-W class
HONDA SHUTTLE HYBRID or
similar
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จะเป็ นคลาสเดียวกันกับ Corolla
Fielder ※ ไม่สามารถระบุประเภทรถ
ได ้

ราคา 12 ชว่ ั โมง 9,350 เยน

ราคา 12 ชว่ ั โมง 9,350 เยน
(คอร์สพืน
้ ฐาน/รวมภาษี)
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