การเช่ารถในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อรถ

ชื่อบริษัท

รถตู้ 1 )อี๊ดคาร์เร้นท์

เบอร์ติดต่อ
081-6699123

เงื่อนไขการเช่า

หลักประกันการเช่า

สถานที่

ภายในจังหวัดขอนแก่นไม่รวมนำ้ มัน 1,500 บำท/คัน/วัน
1,600บำท/คัน/วัน
ภายนอกจังหวัดขอนแก่นไม่รวม
( 3 วันขึนไปลดเหลือ
น้ำมัน (พร้อมคนขับรถ)
1,500บำท/คัน/วัน)

ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด

2 )ท็อปคาร์เร้นท์ แอนด์
คาร์เซอร์วิส

081-3203548
081-3204348

วันละไม่เกิน 350 กม. ถ้าเกินคิดเป็น 1,800 บำท/คัน/วัน
อีก 1 วัน (พร้อมคนขับรถ)มี
ประกันภัยชัน 1 ทุกทีน่ ั่ง

ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด

3 )คุณณัฏฐชัย พิลาแดง

081-8835433

จ้ำนวนผู้โดยสำร 10 คน มีประกันภัย 1,800 บำท/คัน/วัน
ชัน 1 ทุกที่นั่ง (พร้อมคนขับรถ)
400 ก.ม. หรือ 18 ช.ม. เป็น 1 วัน

ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด

4 )กมลชัยคาร์เร้นท์

087-2156088
085-0076689

ภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด
ขอนแก่นไม่รวมน้ำมัน ประกันภัย
ชัน 1 ทุกที่นั่ง (พร้อมคนขับรถ)

1,500– 1,800 / คัน / วัน ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด

ลิงค์เว็บไซต์
http://www.eetcarrent.com/

ยี่ห้อรถ
TOYOTA

http://vankhonkaen.wordpress.com/

TOYOTA

http://www.toprental.net/

TOYOYA
-

http://kamonchaicarrent.siam2web.com/?cid=852004
E-mail : fannalka@hotmail.com
Tackey_f@hotmail.com

TOYOTA

ชื่อรถ

รถตู้

ชื่อบริษัท
5 ) นรุจีคาร์เร้นท์

เบอร์ติดต่อ
เงื่อนไขการเช่า
-รำคำนียังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม7%
081-4716524
-ระยะทำงกำร วิ่ง ไป-กลับ รวมแล้วไม่
085-7416527
เกิน 500 กม.
Fax. 043-224220

หลักประกันการเช่า
1,500 –1,800 /คัน/วัน
(พร้อมคนขับ)

สถานที่

ลิงค์เว็บไซต์

ในจังหวัดและ http://www.narujee.com/
Email:nrj_carrent@hotmail.com
ต่างจังหวัด

ยี่ห้อรถ
TOYOTA

-ถ้ำเกิน ทำงบริษัทจะต้องคิดเพิ่ม
เป็น 1 วัน

086-2279682

-

7)บริษัท เจ.เจ.
เมืองไทยทรานสปอร์ต
จากัด

คุณประดิษฐ์
089-9221009
089-2001080

-

8)สุวะรถตู้

คุณเปี๊ยก
089-2792972

6) มอดินแดงสัมพันธ์
ทัวร์ (คุณมนตรี)

ในจังหวัดขอนแก่น
ไม่รวมน้ำมัน 1,500 /คัน /
วัน (พร้อมคนขับ)

1,500 / คัน / วัน
(พร้อมคนขับ)

ให้บริกำร 08.00-20.00น. ถ้ำเกิน
20.00น. คิดเพิ่มชั่วโมงละ.200 บ.
250 กม. แต่ไม่เกิน 400 กม. คิดเป็น 1 วัน 2,000 – 3,000 บำท
ครึ่ง ถึง 2 วัน
(ไม่รวมน้ำมัน)
ระยะทำงเกิน400กม. คิดเป็น 2 วัน
ถ้ำเช่ำตังแต่ 2 วันขึนไป
1,800 บำท (ไม่รวมน้ำมัน)

ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด

http://www.dimonclub.com/van/va
nkhonkaen/v1.html

ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด

http://forum.khonkaenlink.info/inde
x.php?topic=16789309.0

http://www.suwavan.com/

ในจังหวัดและ
Email : thonwit@gmail.com
ต่างจังหวัด

TOYOTA

TOYOTA

TOYOTA

ชื่อรถ

รถตู้

ชื่อบริษัท

เบอร์ติดต่อ

9)ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย 0819750597, 0868555656
043270505
ธรรม 2005 เซอร์วิส

10) หจก. 191 คาร์เร้นท์
ขอนแก่น

081-7698825 ,089-9442713
087-2275466

เงื่อนไขการเช่า
-

500 กม. คิดเป็น 1 วัน
ถ้ำเกินคิดเพิ่มเป็น 2 วัน

หลักประกันการเช่า

สถานที่

ลิงค์เว็บไซต์

ยี่ห้อรถ

-

ในจังหวัดและ
ต่ำงจังหวัด

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

TOYOTA

1,800 / คัน / วัน

ในจังหวัดและ
ต่ำงจังหวัด

http://carrent.siam2web.com/

TOYOTA

carrent_191@hotmail.com

11) สบาย สบาย คาร์เร้นท์

085-7426254 , 043-337426

400 กม. คิดเป็น 1 วัน
ถ้ำเกินคิดเพิ่มเป็น 2 วัน

ในจังหวัด 1,500 / คัน / วัน
ต่ำงจังหวัด 1,600 / คัน / วัน

ในจังหวัดและ
ต่ำงจังหวัด

yong.inter@yahoo.com

TOYOTA

