การเช่ารถในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อรถ
รถยนต์

ชื่อบริษัทและ
เบอร์ติดต่อ
1) ท็อปคาร์เร้นท์
แอนด์ คาร์เซอร์วิส
081-3203548
081-3204348

หลักประกันการเช่า

เงื่อนไขการเช่า

ค่าเช่า

สถานที่

ลิงค์เว็บไซต์

สาหรับผู้เช่าคนไทย

สาหรับผู้เช่าคนไทย

(รถเก๋ง)

ลูกค้าต้องมีวงเงินบัตรเครดิต
คงเหลือขัน้ ต่า 30,000 บาท
ในวันทีมาท่าสัญญารับรถที
บริษทั ฯ

1,500 บาท/คัน/วัน
2,000 บาท/คัน/วัน

พร้อมเงินประกัน

1. บัตรประจ่าตัวประชาชน
2. ใบอนุญาตขับขีรถยนต์
3. สลิปเงินเดือน
4. (ส่าเนาคนค้่า) ท่างาน
รัฐวิสาหกิจ

5,000-10,000 บาท

สาหรับผู้เช่าชาวต่างชาติ

1,500 บาท/คัน/วัน

TOYOTA VIGO ,
ISUZU D-MAX

1. หนังสือเดินทาง
2. ใบอนุญาตขับขีรถยนต์สากล
3. (ส่าเนาคนค้่า) ท่างาน
รัฐวิสาหกิจ

(รถกระบะแค็บ)

สาหรับผู้เช่าชาวต่างชาติ

(รถกระบะแค็บ)

ลูกค้าต้องมีวงเงินบัตรเครดิต
คงเหลือขัน้ ต่า 30,000 บาท
ในวันทีมาท่าสัญญารับรถที
บริษทั ฯ

พร้อม เงินประกัน
5,000-10,000 บาท

สาหรับผู้เช่าบริษัท
1. หนังสือรับรอง
2. ภพ.20
3. บัตรประจ่าตัวประชาชนกรรมการ
4. ทะเบียนบ้านกรรมการ

**หมายเหตุ:
หลังจากส่งเรืองการจองรถแล้ว ทาง
บริษทั จะติดต่อกลับภายใน 1-2 วัน

(รถกระบะ4
ประตู)

1,300 บาท/คัน/วัน

(รถ SUV)
2,500 บาท/คัน/วัน

ทั้งในจังหวัดและ http://www.toprental.net/
ต่างจังหวัด

ยี่ห้อรถ
(รถเก๋ง)
JAZZ CITY
VIOS CIVIC

(รถกระบะ 4 ประตู)

ISUZU D-MAX

(รถ SUV)
TOYOTA
FORTUNER
ISUZU MU-7

ชื่อรถ
รถยนต์

ชื่อบริษัทและ
เบอร์ติดต่อ
2) นรุจีคาร์เร้นท์
081-4716524
085-7416527
Fax. 043-224220

3) กมลชัยคาร์เร้นท์
087-2156088
085-0076689

หลักประกัน
การเช่า

เงื่อนไขการเช่า

ค่าเช่า

-

1.Passport
(บัตรประชาชน ,บัตรข้าราชการ)
2 .Driving License (ใบขับขี่)
3.บุคคลค้าประกัน
พร้อมบัตรประชาชน
4. Deposit
(เงินสดค้่าประกัน 2,000 บาท)
*หมายเหตุ*
-ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม7%
-ราคานี้ยังไม่รวมพนักงานขับรถ
กรณีต้องการพนักงานขับ
-ระยะทางการวิงของรถทุกชนิด วิง
ไป-กลับ รวมแล้วไม่เกิน 500 กม.
-ถ้าเกิน ทางบริษัทจะต้องคิดเพิม
เป็น 1 วัน

(รถเก๋ง)

-

บัตรประชาชน , ใบขับขี
บุคคลค้่าประกันพร้อม
บัตรประชาชน

สถานที่

ลิงค์เว็บไซต์

ยี่ห้อรถ

ทั้งในจังหวัด http://www.narujee.com/
(รถเก๋ง)
Email:nrj_carrent@hotmail.com
TOYOTA - VIOS
TOYOTA-FORJUTER และต่างจังหวัด

-YARIS
-ALTIS
- FORJUTER

3,000 บาท/คัน/วัน
TOYOTA-ALTIS
1,800 บาท/คัน/วัน
TOYOTA-VIOS,YARIS
1,500 บาท/คัน/วัน

(รถกระบะ 4 ประตู)
TOYOTA VIGO
ISUZU D-MAX
FIORD

(รถกระบะ 4 ประตู)
TOYOTA- ISUZU
1,500 บาท/คัน/วัน
TOYOTA- FIORD
1,200 บาท/คัน/วัน

1,500 – 1,800 /คัน /วัน

ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด

http://kamonchaicarrent.siam2w
eb.com//?cid=852004

E-mail : fannalka@hotmail.com
Tackey_f@hotmail.com

TOYOTA , HONDA
ISUZU

ชื่อรถ

ชื่อบริษัทและ
เบอร์ติดต่อ

รถยนต์

4) ห้างหุ้นส่วนจากัด

หลักประกัน
การเช่า

เงื่อนไขการเช่า

ค่าเช่า

สถานที่

ลิงค์เว็บไซต์

ยี่ห้อรถ

-

-

-

ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด

Isara.t@egat.co.th , Puy.t_10@hotmail.com

-

เงินประกัน 5,000 บาท

บัตรประชาชน ,
ใบขับขี ผู้ค้่าประกันพร้อม
บัตรประชาชน
ระยะทาง 500 กม. เป็น 1 วัน
ถ้าเกินคิดเป็น 2 วัน

(รถเก๋ง )
1,300-1,800 / คัน/วัน
( รถกระบะ)
1,500-1,800 / คัน /วัน

ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด

บัตรประชาชน , ใบขับขี
ผู้ค้่าประกันพร้อมบัตร
ประชาชน

(รถเก๋ง)
1,500 / คัน /วัน
(รถกระบะ)
1,600 /คัน / วัน

บัตรประชาชน , ใบขับขี
ลูกค้าต้องมีวงเงินใน
บัตรเครดิต

(รถเก๋ง)
950 /คัน / วัน
(รถForjuter)
2,100 บาท

ทรัพยธรรม 2005 เซอร์วิส
0819750597, 0868555656
043270505
5) ) หจก. 191 คาร์เร้นท์
ขอนแก่น
087-2275466

6)สบาย สบาย คาร์เร้นท์
087-9528899 , 043-337426

7)เอวิสบริการรถเช่า
0817008020,043344313

เงินประกัน 5,000 บาท

มัดจ่ารถเช่าจ่ายผ่านทาง
บัตรเครดิต (รถเก๋ง)
20,000 บาท
มัดจ่ารถเช่าจ่ายผ่านทาง
บัตรเครดิต (รถกระบะ)
40,000 บาท

ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด

http://carrent.siam2web.com/

yong.inter@yahoo.com

http://profile.yellowpages.co.th/522
611202048001

TOYOTA
HONDA
ISUZU

TOYOTA
HONDA
ISUZU

TOYOTA
FORJUTER

