
ไม่มีวนัหยุด

คอมแพค็คาร์ (Vitz) 7,020

 เยน/วนั

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
จากทา่อากาศยานทากามาทสึ โดยรถ

รับส่งประมาณ 5 นาที

REN-car001
TOYOTA RENTARISU HIGASHISHIKOKU [Takamatsu]

3388-1 Yusa, Konan, Takamatsu, 

Kagawa

+81 87-879-8100

https://rent.toyota.co.jp/shop/

ภายในทา่อากาศยานทากามาทสึมีเคาน์เตอร์บริการรถรับส่ง

トヨタレンタリース東四国 高松空港店

แนะน ำร้ำน รำยละเอียด

ละติจูด 34.225161 ลองติจูด 134.014863 8.00 - 20.00 น.

(30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 

โตโยตำ้ลีส ฮกิำชิชิโกกุ
สำขำท่ำอำกำศยำนทำกำมำทสึ

Free Wifi : ไม่มี

ส่ือภาษาต่างประเทศ : แทบ็เล็ต, 

แผ่นพบั (ภาษาอังกฤษ จีน และ

เกาหลี), พนักงานต้อนรับ 

(ภาษาอังกฤษ)

VISA, MasterCard, AMEX, JCB

พิกัด

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ังได้

ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีกำรเดนิทำง

ทากามาทสึจโูอIC
จากทางแยกต่างระดับทากามาทสึจูโอIC 

โดยรถยนต์ ประมาณ 20 นาที

มีบริการรับส่งจากทา่อากาศยาน   

ทากามาทสึ

มีในร้าน

หมายเหตุ

   โตโยต้า เรนทัลคาร์ มสีาขาประมาณ 1,200 

แหง่ทั่วประเทศญี่ปุน่ ในกรณีที่คุณเดินทางเข้า

หรือออกจากท่าอากาศยานทากามาทสึ คุณ

สามารถเลือกใช้บริการ "สาขาท่าอากาศยานทา

กามาทสึ" ซ่ึงต้ังอยูห่า่งจากอาคารผู้โดยสาร

ของท่าอากาศยาน 700 เมตรได้อย่างสะดวก

สะบาย นอกเหนอืจากการจองผ่านเว็บไซต์ซ่ึง

รองรับภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี

 ยังสามารถติดต่อตรงที่ส านกังานขายแต่ละ

สาขาได้อกีด้วย ภายในร้านจะมขี้อมลู

รายละเอยีดโดยใช้แท็บเล็ตที่รองรับ

ภาษาต่างประเทศ และอปุกรณ์ส่ือสารอกีหลาก

ชนดิ ทางบริษทัพร้อมใหบ้ริการระบบ 

One-way Service ซ่ึงสามารถคืนรถเช่าต่าง

สาขาได้หลังจากใช้งาน ไมว่่าจะเปน็พื้นที่

ภายในจังหวัดเดียวกนัหรือต่างพื้นที่

   เคานเ์ตอร์ประชาสัมพันธ์ต้ังอยูด้่านหนา้

ประตูทางออกของผู้โดยสารขาเข้า เจ้าหนา้ที่

จะคอยใหบ้ริการรับส่งไปยังร้านสาขาท่าอากาศ

ยานทากามาทสึโดยตรง

Kagawa Prefecture Tourism Association



แนะน ำร้ำน รำยละเอียด

ลองติจูด 134.018536

オリックスレンタカー　高松空港店

ข้อมูล

เพ่ิมเติม [A]

พิกัด

ใส่เลขละติจดูและลองติจดูในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ังได้ผ่าน

แอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีกำรเดนิทำง

[สถานที่ใกล้เคียง] ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมการค้า TAK-SPOT 001 / เรือนชงชาคิคุเกะทสึเท TAK-SPOT 

001 / โฮโตริ TAK-SPOT 001 / อุเอฮาระยะ ฮงเท็น TAK-udon002 / สถานีรถไฟเจอาร์ริทสึริน TAK-SPOT 

001 / รถบัสแอร์พอร์ท ลีมูซีน TAK-SPOT 001 / มารุกาเมะ TAK-SPOT 001

วธิกีารจอง : โทรศัพท,์ เวบ็ไซต์, 

จองที่ร้านโดยตรง (สามารถจองในวนัที่

ต้องการใช้งานได้เลย)

   ศูนย์บริการรถเช่าโอริกซ์มีสาขาประมาณ 

1,000 แหง่ทั่วประเทศญี่ปุ่นและใหญ่เปน็อันดับ 2

 ของธรุกิจรถเช่า พร้อมใหบ้ริการรถญี่ปุ่นยอด

นิยมหลากหลายรุ่นตามลักษณะการใช้งาน 

นอกเหนือจากการจองผ่านเวบ็ไซต์ ยังสามารถ

จองรถผ่านโทรศัพทห์รือติดต่อตรงที่ส านักงาน

ขายแต่ละสาขาได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การจอง

บนหน้าเวบ็ไซต์จะได้ราคาคุ้มค่าที่สุด ทางบริษทั

พร้อมใหบ้ริการระบบ One-way Service ซ่ึง

สามารถคืนรถเช่าต่างสาขาได้หลังจากใช้งานเสร็จ

 ไม่วา่จะเปน็พื้นที่ภายในจังหวดัเดียวกันหรือต่าง

พื้นที่ เคาน์เตอร์ใหบ้ริการรถเช่าต้ังอยู่ด้านหน้า

ประตูทางออกฝ่ังซ้ายของสนามบนิทากามาทสึ มี

เจ้าหน้าที่คอยใหบ้ริการรับส่งไปยังร้านสาขาทา่

อากาศยานทากามาทสึโดยตรง

8.00 - 20.00 น.

มีระบบเนวเิกชั่นใหบ้ริการ

หมายเหตุ

ส่ือภาษาต่างประเทศ : เวบ็ไซต์

ภาษาอังกฤษ, จัดเตรียมคู่มือใช้งาน

ภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี

VISA, MasterCard, AMEX, Diners 

Club, JCB

REN-car002
ORIKKUSU RENTAKA TAKAMATSU KUKO TEN [Takamatsu]

ศูนย์บริกำรรถเช่ำโอริกซ์ สำขำท่ำอำกำศยำนทำกำมำทสึ 2430 Yusa, Konan, Takamatsu, Kagawa

+81 87-840-5288
เลือกรถได้หลากหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน

ไม่มีวนัหยุด

ละติจูด 34.218705

อัตราค่าเช่ารถต่อ 1 วนัโดยสังเขป : 

รถยนต์ขนาดเล็ก 6,000 เยนขึ้นไป

การบริการเร่ืองภาษ ี: ไม่มี

มีบริการรถรับส่งจากทา่อากาศยาน   

ทากามาทสึ

ทากามาทสึจโูอIC
จากทางแยกทากามาทสึจูโอIC      

โดยรถยนต์ประมาณ 30 นาที
ท่าอากาศยานทากามาทสึ
จากทา่อากาศยานทากามาทสึ 0 นาที

 (เคาน์เตอร์ภายในสนามบนิ)

Kagawa Prefecture Tourism Association



อัตราการเช่ารถต่อ 1 วนัโดยสังเขป : 

รถขนาดเล็ก 5,400 เยน, รถยนต์

ทั่วไป 6,480 เยน, รถตู้ 7 ที่นั่ง 

11,880 เยน, รถตู้ 8 ที่นั่ง 18,360 

เยน / การบริการเร่ืองภาษ ี: ไม่มี

วธิกีารจอง : โทรศัพท,์ เวบ็ไซต์, หน้าร้าน

REN-car003
HEISEI RENTAKA TAKAMATSU KUKO TEN [Takamatsu]

เฮเซ เรนทัลคาร์ สาขาท่าอากาศยานทากามาทสึ 1225-1 Konanchooka, Takamatsu, Kagawa

+81 87-879-7753 / +81 120-159-389

http://www.heisei-car.jp/พร้อมจัดเตรียมเนวเิกชั่นและแผนที่ทวัร์ร้านอุด้ง

平成レンタカー　高松空港店

มีบริการรถรับส่งจากทา่อากาศยาน

ทากามาทสึ

ส่ือภาษาต่างประเทศ : ไม่มี (อยู่

ระหวา่งจัดเตรียม *การ์ดภาษาที่

เคาน์เตอร์, โทรศัพทแ์ละ Video 

Phone ที่รองรับภาษาต่างประเทศ

และเวบ็ไซต์ เปน็ต้น)

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ัง

ได้ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีการเดนิทาง

แนะน าร้าน พิกัด

    เฮเซ เรนทลัคาร์ มีส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่เมือง

คุราชิกิ และมีสาขาหลายแหง่ เช่น โอคายามะ, 

คางาวะ, หน้าสถานีรถไฟหลัก ๆ ในจังหวดัเอฮิ

เมะและสนามบนิ เปน็ต้น ที่สาขาทา่อากาศยาน

ทากามาทสึมีบริการ "รถเช่าทวัร์ร้านอุด้ง" ทาง

ร้านจะจัดเตรียม "อุด้งเนว"ิ และ "แผนที่อุด้ง" ที่

ไม่อาจหาได้จากที่อื่นได้ใหลู้กค้า สมกับเปน็

บริการจากจังหวดัคางาวะอย่างแทจ้ริง 

นอกเหนือจากการจองผ่านเวบ็ไซต์ คุณสามารถ

จองรถผ่านโทรศัพทห์รือติดต่อตรงที่ร้านได้เช่นกัน

 ซ่ึงมีแพคเกจและแพลนสุดคุ้มมากมายใหเ้ลือก 

ทางบริษทัพร้อมใหบ้ริการระบบ One-way 

Service โดยสามารถคืนรถเช่าต่างสาขาได้

หลังจากใช้งานเสร็จ ไม่วา่จะเปน็พื้นที่ภายใน

จังหวดัเดียวกันหรือต่างพื้นที่ ซ่ึงต้องแจ้งล่วงหน้า

ขณะจองรถ คุณสามารถใช้บริการรถรับส่งของจุด

จอดรถโคนันเดินทางจากสนามบนิทากามาทสึไป

ร้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลองติจูด 134.019109

รายละเอียด

ทากามาทสึจโูอIC
จากทางแยกต่างระดับทาคามาทสึจูโอ

IC  โดยรถยนต์ ประมาณ 30 นาที
ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มีรถรับส่งใหบ้ริการจากทา่อากาศ

ยานทากามาทสึ ประมาณ 3 นาที

ละติจูด 34.225176 8.00 - 19.00 น.

ไม่มีวนัหยุด

ข้อมูล

เพ่ิมเติม [A]

[สถานที่ใกล้เคียง] ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมการค้า TAK-SPOT 001 / เรือนชงชาคิคุเกะทสึเท TAK-SPOT 

001 / โฮโตริ TAK-SPOT 001 / อุเอฮาระยะ ฮงเท็น TAK-udon002 / สถานีรถไฟเจอาร์ริทสึริน TAK-SPOT 

001 / รถบัสแอร์พอร์ท ลีมูซีน TAK-SPOT 001 / มารุกาเมะ TAK-SPOT 001
หมายเหตุ

VISA, MasterCard, AMEX, Diners 

Club, JCB

มีระบบเนวเิกชั่นใหบ้ริการ

Kagawa Prefecture Tourism Association



แนะน ำร้ำน พิกัด รำยละเอียด

วิธีกำรเดนิทำง

ละติจูด 34.349360 ลองติจูด 134.047917
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ัง

ได้ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

มีใหบ้ริการ

Free Wifi : ไม่มี

VISA, MasterCard, AMEX, Diners 

Club, JCB

ส่ือภาษาต่างประเทศ : แทบ็เล็ต, 

แผ่นพบั (ภาษาอังกฤษ จีน และ

เกาหลี), พนักงาน (ภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ

   โตโยต้า เรนทลัคาร์ มีสาขาประมาณ 1,200 

แหง่ทั่วประเทศญี่ปุ่น สาขาทากามาทสึต้ังอยู่ใน

โลเคชั่นแสนสะดวกสบาย เพยีงเดินจากสถานี

รถไฟเจอาร์ทากามาทสึไปทางทศิใต้ 3 นาท ี

นอกเหนือจากการจองผ่านเวบ็ไซต์ซ่ึงรองรับ

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี ยัง

สามารถติดต่อตรงที่ส านักงานขายได้โดยตรง 

ภายในร้านจะมีข้อมูลรายละเอียดโดยใช้แทบ็เล็ต

ที่รองรับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี

 พร้อมจัดเตรียมคู่มือการใช้งานหลายภาษาเอาไว้

ใหลู้กค้า ทางบริษทัพร้อมใหบ้ริการระบบ 

One-way Service ซ่ึงสามารถคืนรถเช่าต่างสาขา

ได้หลังจากใช้งาน ไม่วา่จะเปน็พื้นที่ภายในจังหวดั

เดียวกันหรือต่างพื้นที่ คุณอาจเลือกเช่าที่สาขาทา

กามาทสึ และส่งรถคืนใหก้ับสาขาทา่กาศยานทา

กามาทสึ เพื่อการเช่ารถที่มีประสิทธภิาพสูงสุด

ส าหรับแพลนการทอ่งเที่ยวของคุณ

มรีถบสัลีมซีูนจากทา่อากาศยานทากา

มาทสึ จากทา่อากาศยานทากามาทสึ ไป

ยังสถานรีถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 

ประมาณ 45 นาท ีเดินจากสถานรีถไฟเจ

อาร์ทากามาสึ ประมาณ 3 นาที

REN-car004
TOYOTA RENTARISU HIGASHISHIKOKU TAKAMATSU TEN [Takamatsu]

โตโยตำ้ลีส ฮกิำชิชิโกกุ สำขำทำกำมำทสึ 10-21 Nishinomaru, Takamatsu, Kagawa 

+81 87-851-0100

https://rent.toyota.co.jp/shop/จัดเตรียมเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้บริการภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี

トヨタレンタリース東四国　高松店

จากทางแยกต่างระดับทาคามาทสึจูโอIC 

โดยรถยนต์ ประมาณ 20 นาที
ทา่อากาศยานทากามาทสึ

8.00 - 20.00 น.

(30 ธ.ค. - 4 ม.ค. ใหบ้ริการถึง 

17.00 น.)

ไม่มีวนัหยุด

8,100 เยนขึ้นไป

มีบริการรถรับส่ง ใหบ้ริการจาก

โรงแรมในเขตเมืองเก่า 9.00 -16.00

 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเวน้วนั

อาทติย์และวนัหยุดนักขัตฤกษ์)

สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ / สถานี

รถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ

เดินจากสถานรีถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 3 

นาท ี / เดินจากสถานรีถไฟโคโตเด็นทา

กามาทสึจิกโกะ ประมาณ 5 นาที
ทากามาทสึจูโอIC

Kagawa Prefecture Tourism Association



รถบสัลีมูซีนจากทา่อากาศยานทากา

มาทสึ ไปยังสถานีรถไฟเจอาร์ทากา

มาทสึ ประมาณ 45 นาที

เดินจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 1

 นาท,ี เดินจากสถานีรถไฟโคโตเด็นทา

กามาสึจิกโกะ 5 นาที
ทากามาทสึจโูอIC
จากทางแยกต่างระดับทากามาทสึจูโอ

IC ประมาณ 20 นาทโีดยรถยนต์
ท่าอากาศยานทากามาทสึ

ข้อมูล

เพิ่มเติม [A]

[สถานที่ใกล้เคียง] ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า TAK-SPOT 001 / เรือนชงชาคิคุเกะทสึเท TAK-SPOT 001 / โฮโตริ TAK-SPOT 

001 / อุเอฮาระยะ ฮงเท็น TAK-udon002 / สถานีรถไฟเจอาร์ริทสึริน TAK-SPOT 001 / รถบัสแอร์พอร์ท ลีมูซีน TAK-SPOT 001 / 

มารุกาเมะ TAK-SPOT 001

8.00 - 20.00 น.

ไม่มีวนัหยุด

อัตราค่าเช่ารถต่อ 1 วนัโดยสังเขป : 

รถยนต์ทั่วไป (คลาส P) 6,156 เยน

 / การบริการเร่ืองภาษ ี: ไม่มี

ส่ือภาษาต่างประเทศ : ไม่มี

VISA, MasterCard, AMEX, Diners 

Club, JCB

   นิสสัน เรนทลัคาร์ มีสาขาประมาณ 370 แหง่

ทั่วประเทศญี่ปุ่น สาขาหน้าสถานีรถไฟเจอาร์ทา

กามาทสึต้ังอยู่หา่งจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากา

มาทสึไปทางทศิใต้เพยีงเดิน 1 นาท ีติดกับจุดขึ้น

รถบสัทางไกลของสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาสึ 

ไม่วา่คุณจะเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยรถไฟเจอาร์

หรือรถบสั ก็หาจุดเช่ารถต่อได้อย่างง่ายดายและ

สบายใจ นอกเหนือจากการจองผ่านเวบ็ไซต์ซ่ึง

รองรับภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ

ภาษาเกาหลี ยังสามารถติดต่อตรงที่ส านักงาน

ขายได้ด้วย สามารถคืนรถเช่าต่างสาขาได้

หลังจากใช้งาน ไม่วา่จะเปน็พื้นที่ภายในจังหวดั

เดียวกันหรือต่างพื้นที่

ละติจูด 34.349746
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ังได้

ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

แนะน ำร้ำน รำยละเอียดพิกัด

วธิกีารจอง : โทรศัพท,์ เวบ็ไซต์, หน้าร้าน

มีระบบเนวเิกชั่นใหบ้ริการ

ลองติจูด 134.046985

REN-CAR005
NISSAN RENTAKA TAKAMATSUEKIMAETEN [Takamatsu]

เดินจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 1 นาท ีหรือเดินจากบสัเทอร์มินัล !

6 - 17 Nishinomaru, Takamatsu, Kagawa

+81 87-822-4123

https://nissan-rentacar.com/

นิสสัน เรนทัลคำร์ สำขำหน้ำสถำนีรถไฟเจอำร์ทำกำมำทสึ

平成レンタカー　高松空港店

หมายเหตุ

กำรเดินทำง

สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ / 

สถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาสึจกิโกะ

Kagawa Prefecture Tourism Association



จากทางแยกต่างระดับทากามาทสึจูโอ

IC โดยรถยนต์ ประมาณ 20 นาที

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบสัลีมูซีนของทา่อากาศยานทา

กามาทสึ ลงรถบสัที่สถานีรถไฟเจอาร์

ทากามาทสึ เดินต่ออีก 1 นาที

พิกัดแนะน ำร้ำน รำยละเอียด

วธิกีารจอง : โทรศัพท,์ เวบ็ไซต์, หน้าร้าน

มีระบบเนวเิกชั่นใหบ้ริการ

ลองติจูด 134.048615

หมายเหตุ

ละติจูด 34.351108

REN-car006
HEISEI RENTAKA TAKAMATSU EKIMAE TEN [Takamatsu]

ที่ต้ังสะดวกสบาย ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ

1-22-1 Kotobukicho, Takamatsu, Kagawa

+81 87-851-6623 / +81 120-660-389

http://www.heisei-car.jp/location/takamatsu.html

เฮเซ เรนทัลคำร์ สำขำหน้ำสถำนีรถไฟเจอำร์ทำกำมำทสึ

平成レンタカー　高松空港店

VISA, MasterCard, AMEX, Diners 

Club, JCB

8.00 - 19.00 น.
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ัง

ได้ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

    เฮเซ เรนทลัคาร์ มีส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่เมือง

คุราชิกิ และมีสาขาหลายแหง่ เช่น โอคายามะ, 

คางาวะ, หน้าสถานีรถไฟหลัก ๆ ในจังหวดัเอฮิเมะ

 และทา่อากาศยาน เปน็ต้น สาขาสถานีรถไฟเจ

อาร์ทากามาทสึต้ังอยู่หา่งจากสถานีรถไฟเพยีงเดิน

 1 นาท ีใกล้กับที่ขึ้นเรือเฟอร์ร่ีของทา่เรือทากา

มาทสึเช่นกัน ทางร้านได้จัดเตรียม "อุด้งเนว"ิ 

(ต้องจองล่วงหน้า) ซ่ึงเปน็ข้อมูลอุด้งร้านดังใหคุ้ณ

แกะรอยโดยไม่หลงทาง และ "แผนที่อุด้ง" สไตล์

แฮนด์เมดจากเหล่าพนักงานผู้ชื่นชอบอุด้งไว้

บริการ สมเปน็บริการจากจังหวดัคางาวะที่ได้รับ

ความนิยมจากนักทอ่งเที่ยว นอกเหนือจากการ

จองผ่านเวบ็ไซต์ คุณสามารถจองรถผ่านโทรศัพท์

หรือติดต่อตรงที่ร้าน และสามารถเข้ามาติดต่อใน

วนัที่ต้องการใช้รถเลยได้ มีแพคเกจและแพลนสุด

คุ้มมากมายใหเ้ลือก และทางบริษทัพร้อม

ใหบ้ริการระบบ One-way Service โดยสามารถ

คืนรถเช่าต่างสาขาได้หลังจากใช้งาน ไม่วา่จะเปน็

พื้นที่ภายในจังหวดัเดียวกันหรือต่างพื้นที่

ไม่มีวนัหยุด

อัตราค่าเช่ารถต่อ 1 วนัโดยสังเขป

รถยนต์ขนาดเล็ก (เคร่ืองยนต์ขนาด

เล็ก) 5,400 เยน

รถยนต์ทั่วไป  6,480 เยน

รถตู้ 7 คน　11,880 เยน

รถตู้ 8 คน　18,360 เยน

ไม่มีบริการรถรับส่ง

ส่ือภาษาต่างประเทศ : เจ้าหน้าที่ 

(ภาษาอังกฤษ *1 คน), คู่มือการใช้

งาน (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษา

เกาหลี)

วิธีกำรเดนิทำง

สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ / 

สถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจกิ
เดินจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ

 2 นาท ี/ เดินจากสถานีรถไฟโคโต

เด็นทากามาทสึจิกโกะ 3 นาที
ทากามาทสึจโูอIC

Kagawa Prefecture Tourism Association



ทา่อากาศยานทากามาทสึ

มีรถบัสลีมูซีนจากท่าอากาศยานทากา

มาทสึ จากท่าอากาศยานทากามาทสึ 

ไปยงัสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 

ประมาณ 45 นาที

1-3 Nishinomaru, Takamatsu, Kagawa

+8187-822-7770

http://rental.timescar.jp/price/

ไทมส์ เรนทัลคาร ์สาขาหน้าสถานีรถไฟเจอารท์ากามาทสึ
พร้อมใหบ้ริการนกัทอ่งเที่ยวต่างชาติอย่างเต็มที่

TAIMUZU KA RENTARU TAKAMATSUEKIMAETEN [Takamatsu]

ลองติจูด 134.048231   ไทมส์ คาร์เรนทลั มสีาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น 

สามารถจองรถได้บนเว็บไซต์ซ่ึงรองรับภาษาญี่ปุ่น

 ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี 

นอกจากนี้ ยังสามารถจองผ่านทางโทรศัพทห์รือ

ติดต่อโดยตรงที่แต่ละสาขาได้อกีด้วย ในกรณีที่

ต้องการรถด่วน ทางบริษทัพร้อมใหบ้ริการ โดย

รับจองล่วงหนา้เพยีง 30 นาท ีสาขาหนา้สถานี

รถไฟเจอาร์ทากามาทสึต้ังอยู่ด้านหนา้สถานรีถไฟ

เจอาร์ทากามาทสึซ่ึงเปรียบเหมอืนประตูสู่เกาะชิ

โกก ุเดินจากสถานถีึงร้านเพยีง 2 นาท ีภายใน

บริเวณดังกล่าว มร้ีานซานกุอิดุ้งมากมายที่คุณ

สามารถเดินทางไปได้ด้วยรถยนต์โดยใช้เวลาไมถ่ึง

 30 นาท ีคุณสามารถทวัร์ร้านอดุ้งได้ไมย่ากเลย 

มพีนกังานพร้อมใหบ้ริการภาษาองักฤษ หรือใน

กรณีที่ไมม่พีนกังานด้านภาษาประจ าการ ทางร้าน

จะใช้อปุกรณ์แปลงภาษาซ่ึงสามารถรองรับ

ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลีได้ 

นอกจากนี้ ยังมคู่ีมอืที่เข้าใจง่ายในภาษาองักฤษ 

จีน และเกาหลีด้วย　

แนะน าร้าน รายละเอียดพิกัด

สถานรีถไฟเจอาร์ทากามาทสึ / สถานี

รถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ
เดินจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 2

 นาที / เดินจากสถานีรถไฟโคโตเด็น

ทากามาทสึจิกโกะ 1 นาที

REN-car007

タイムズカーレンタル高松駅前店

8.00 - 20.00 น.

ไมม่วีันหยุด

อตัราค่าเช่ารถต่อ 1 วันโดยสังเขป : 

5,000 - 10,000 เยน

ส่ือภาษาต่างประเทศ : ซอฟทแ์วร์

แปลภาษาและคู่มอืการใช้งาน 

(ภาษาองักฤษ จีน เกาหลี), 

เจ้าหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ *2 คน)

VISA, MASTER, AMEX, DINERS, 

JCB

ละติจูด 34.351058

ขอ้มลู

เพ่ิมเตมิ [A]

ใส่เลขละติจดูและลองติจดูในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ต กจ็ะสามารถตรวจสอบที่ต้ัง

ได้ผ่านแอปพลิเคชนัแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีการเดนิทาง
วิธีการจอง : โทรศัพท์, เว็บไซต์, หนา้ร้าน

มรีะบบเนวิเกชั่นใหบ้ริการในรถทกุคัน

การบริการเร่ืองภาษ ี: ไมม่ี

Free Wifi : ไมม่ี

หมายเหตุ

[สถานที่ใกล้เคียง] ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมการค้า TAK-SPOT 001 / เรือนชงชาคิคุเกะทสึเท 

TAK-SPOT 001 / โฮโตริ TAK-SPOT 001 / อเุอฮาระยะ ฮงเท็น TAK-udon002 / สถานีรถไฟเจอาร์

ริทสึริน TAK-SPOT 001 / รถบัสแอร์พอร์ท ลีมซีูน TAK-SPOT 001 / มารุกาเมะ TAK-SPOT 001

ทากามาทสึจูโอIC

จากทางแยกต่างระดับทากามาทสึจูโอ

IC โดยรถยนต์ ประมาณ 20 นาที

Kagawa Prefecture Tourism Association



ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มรีถบสัลีมซีูนจากทา่อากาศยานทากา

มาทสึ จากทา่อากาศยานทากามาทสึ 

ไปยังสถานรีถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 

ประมาณ 45 นาท ีเดินต่อไปถึงทา่เรือ

ทากามาทสึ ประมาณ 5 นาที

[สถานที่ใกล้เคียง] ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมการค้า TAK-SPOT 001 / เรือนชงชาคิคุเกะทสึเท 

TAK-SPOT 001 / โฮโตริ TAK-SPOT 001 / อุเอฮาระยะ ฮงเท็น TAK-udon002 / สถานีรถไฟเจ

อาร์ริทสึริน TAK-SPOT 001 / รถบัสแอร์พอร์ท ลีมูซีน TAK-SPOT 001 / มารุกาเมะ TAK-SPOT 

001

วิธีการเดนิทาง

ท่าเรือโทโนโชะ
เดินจากทา่เรือโทโนโชะ 3 - 5 นาที

มรีสบสัลีมซีูนใหบ้ริการจากทา่อากาศ

ยานทากามาทสึ ไปยังทา่เรือทากามาทสึ

   ศูนย์บริการรถเช่าโอริกซ์มสีาขาประมาณ 

1,000 แหง่ทั่วประเทศญี่ปุ่นและใหญ่เปน็อนัดับ

 2 ของธุรกจิรถเช่า พร้อมใหบ้ริการรถญี่ปุ่น

ยอดนยิมหลากหลายรุ่นตามลักษณะการใช้งาน

 สาขาโชโดะชิมะต้ังอยู่หา่งจากทา่เรือโทโนโชะ

เพยีงเดิน 4 นาท ีเหมาะส าหรับคนที่ต้องการ

เดินทางเข้าหรือออกจากทา่เรือโทโนโชะ และ

เช่ารถต่อ พร้อมใหบ้ริการรถยนต์หลากหลาย

ยี่หอ้ของญี่ปุ่นต้ังแต่รถยนต์ขนาดเล็ก รถมนิิ

แวน รถตู้ ไปจนถึงไมโครบสั สามารถเลือกได้

ตามจ านวนคนและงบประมาณของคุณ 

นอกเหนอืจากการจองผ่านเว็บไซต์ ยังสามารถ

จองรถผ่านโทรศัพทห์รือติดต่อตรงที่ส านกังาน

ขายแต่ละสาขาอกีด้วย อย่างไรกต็าม การจอง

บนหนา้เว็บไซต์จะได้ราคาคุ้มค่าที่สุด

ข้อมลู

เพิ่มเติม [A]

オリックスレンタカー　小豆島店

8.30 - 18.00 น. (วันส่งทา้ยปเีกา่และ

วันปใีหม ่9.00 - 17.00 น.)

ไมม่วีันหยุด

อตัราค่าเช่ารถต่อ 1 วันโดยสังเขป : 

รถยนต์ทั่วไป 5,940 เยนขึ้นไป / รถตู้ 

9,720 เยนขึ้นไป

การบริการเร่ืองภาษ ี: ไมม่ี

ส่ือภาษาต่างประเทศ : คู่มอืการใช้งาน

 (ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน)

VISA, MasterCard, AMEX, Diners 

Club, JCB

ละติจูด 34.489294 ลองติจูด 134.170234
ใส่เลขละติจดูและลองติจดูในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ังได้

ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

แนะน ารา้น รายละเอียดพิกัด

หมายเหตุ

REN-car008
ORIKKUSU RENTAKA SHODOSHIMA TEN [Shodoshima]

ใช้บริการได้จากทา่เรือโทโนโชทนัท ีเที่ยววนรอบเกาะใหจุ้ใจ !

5165-246 Tonosho, Shozu, Kagawa

+81 879-62-4669

http://car.orix.co.jp/

ศูนย์บริการรถเชา่โอริกซ์ สาขาโชโดะชมิะ

Kagawa Prefecture Tourism Association



ละติจูด 34.489861

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ัง

ได้ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีการเดินทาง

ท่าเรือโทโนโชะ
จากทา่เรือโทโนโชะ โดยรถบสัโชโด  

ชิมะ โอลีฟบสั ประมาณ 10 นาท ีลง

รถบสัที่ปา้ยคิตายามะและเดินต่อ 2 

นาทหีรือแทก็ซ่ีประมาณ 8 นาที

ท่าอากาศยานทากามาทสึ

   โชโดะชิมะ เรนทลัคาร์ ใหบ้ริการรถเช่าภายใต้การ

บริหารงานของบริษทัมิชิมะ เจ้าของธรุกิจซ่อมบ ารุง

รถรายใหญ่ที่สุดบนเกาะโชโดะชิมะ ด้วยประสบการณ์

ในการดูแลรถยนต์มายาวนานหลายป ีท าใหท้ี่นี่มี

ความพร้อมในการใหบ้ริการที่สมบรูณ์และเปี่ยมไป

ด้วยคุณภาพ และในกรณีที่เกิดอุบติัเหตุ ทางบริษทัก็

พร้อมใหบ้ริการและดูแลลูกค้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ เพยีง

ท าการจองล่วงหน้า คุณก็สามารถเลือกรับและคืนรถที่

ใดก็ได้ เช่น ทา่เรือโทโนโชะ, ทา่เรืออิเคดะ, ทา่เรือคุ

สะคาเบะ, ทา่เรือโอเบะ, ทา่เรือซากาเทะ, ทา่เรือฟคุุ

ดะ หรือสถานที่พกัต่าง ๆ และเนื่องจากจ านวนรถมี

จ านวนจ ากัด กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า 

นอกเหนือจากการจองทางโทรศัพท ์คุณสามารถ

เดินทางมาจองที่หน้าร้านได้โดยตรงแต่อาจมีกรณีที่รถ

เต็ม ขอแนะน าใหโ้ทรศัพทเ์ข้ามาล่วงหน้าเพื่อ

ตรวจสอบวา่มีรถพร้อมใหบ้ริการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม

 ในกรณีที่มาเช่าตรงหน้าร้าน จะมีราคาสุดพเิศษตาม

แพคเกจโชโดชิมะทอ็ปคลาส การใช้บริการรถเช่า

จ าเปน็ต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่รถสากลที่ทางรัฐบาล

ญี่ปุ่นยอมรับพร้อมพาสปอร์ต หากไม่มีหลักฐาน

ดังกล่าวจะไม่สามารถเช่ารถได้

แนะน าร้าน รายละเอียดพิกัด

หมายเหตุ

วธิกีารจอง : โทรศัพท์

ไม่สามารถใช้ได้

ลองติจูด 134.198244

มีรถบสัลีมูซีนใหบ้ริการ

จากทา่อากาศยานทากามาทสึ ไปยัง

สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 

ประมาณ 45 นาท ีเดินอีก 5 นาทถีึง

ทา่เรือทากามาทสึ

มีระบบเนวเิกชั่นใหบ้ริการ

การบริการเร่ืองภาษ ี: พร้อมใหบ้ริการ

8.30 - 18.00 น.

ไม่มีวนัหยุด

อัตราค่าเช่ารถต่อ 1 วนั

โดยสังเขป : รถยนต์ขนาดเล็ก 

6,900 เยน

Free Wifi : ไม่มี

ส่ือภาษาต่างประเทศ : 

เจ้าหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)

REN-car009
SHODOSHIMA RENTAKA [Shodoshima]

การใหบ้ริการอย่างครบวงจรจากบริษทัผู้ซ่อมบ ารุงรถยนต์

1638-1 Kamisho, Tonosho, Shozu, Kagawa

+81 879-64-6506

http://mishima-car.com/rentacar/

โชโดะชิมะ เรนทัลคาร์
小豆島レンタカー

Kagawa Prefecture Tourism Association



ทา่อากาศยานทากามาทสึ
มรีถบสัลีมซีูนไปยงัมารุกาเมะ - ซากาอิ

เดะ จากทา่อากาศยานทากามาทสึไป

ยงัสถานรีถไฟเจอาร์มารุกาเมะ 

ประมาณ 75 นาท ีและเดินต่อจาก

สถานรีถไฟเจอาร์มารุกาเมะ ประมาณ 

2 นาที

VISA, MasterCard, AMEX, Diners 

Club, JCB

แนะน ำรำ้น พิกัด รำยละเอียด

ละติจูด 34.291551 ลองติจูด 133.793633

[สถานที่ใกล้เคียง] ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมการค้า TAK-SPOT 001 / เรือนชงชาคิคุเกะทสึเท 

TAK-SPOT 001 / โฮโตริ TAK-SPOT 001 / อุเอฮาระยะ TAK-SPOT 001 / สถานีรถไฟเจอาร์ริทสึริน

 TAK-SPOT 001 / รถบัสแอร์พอร์ท ลีมูซีน TAK-SPOT 001 / มารุกาเมะ TAK-SPOT 001

ขอ้มลู

เพ่ิมเตมิ [A]

ส่ือภาษาต่างประเทศ : คู่มอืการใช้งาน

 (ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน, ภาษา

เกาหลี)

อตัราการเช่ารถต่อ 1 วันโดยสังเขป : 

รถขนาดเล็ก (เคร่ืองยนต์ขนาดเล็ก) 

5,400 เยน / รถยนต์ทั่วไป 6,480 

เยน / รถตู้ 7 ที่นั่ง 11,880 เยน /รถตู้

 8 ที่นั่ง 18,360 เยน

การบริการเร่ืองภาษ ี: ไมม่ี

วิธีกำรเดนิทำง

สถานรีถไฟเจอาร์มารุกาเมะ
จากสถานรีถไฟเจอาร์ทากามาทสึ ไปยงั

สถานรีถไฟเจอาร์มารุกาเมะ โดย

รถด่วนสายโยซัง ประมาณ 20 นาท ี

และเดินต่อจากสถานมีารุกาเมะ 2 นาที

ซากาอเิดะIC
จากทางแยกต่างระดับซากาอเิดะIC 

โดยรถยนต์ ประมาณ 15 นาที

8.00 - 19.00 น.

ไมม่วีันหยุด
ใส่เลขละติจดูและลองติจดูในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ัง

ได้ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

REN-car010
HEISEI RENTAKA MARUGAMEEKIMAETEN [Marugame]

เฮเซ เรนทัลคำร์ สำขำหน้ำสถำนีรถไฟเจอำร์มำรุกำเมะ 26-1 Hamamachi} Marugame, Kagawa

+81 877-21-0021 / +81 120-103-389

http://www.heisei-car.jp/location/marugame.htmlเหมาะส าหรับผู้ต้องการเดินทางทอ่งเที่ยวไปไหนฝ่ังตะวันตกของคางาวะ 

平成レンタカー　丸亀駅前店

วิธีการจอง : โทรศัพท์, เว็บไซต์, หนา้ร้าน

มรีะบบเนวิเกชั่นใหบ้ริการ

หมายเหตุ

   เฮเซ เรนทลัคาร์ มสี านกังานใหญ่ต้ังอยู่ที่เมอืงคุ

ราชิก ิและมสีาขาหลายแหง่ เช่น โอคายามะ , คา

งาวะ, หนา้สถานรีถไฟหลัก ๆ ในจังหวัดเอฮิเมะ

และสนามบนิ เปน็ต้น หากคุณต้องการเดินทางไป

ยังพื้นที่ในโคโตฮิระ เช่น ศาลเจ้าโคโตฮิราก ูคุณ

สามารถเช่ารถได้ที่ "สาขาหนา้สถานรีถไฟเจอาร์

มารุกาเมะ" ซ่ึงต้ังอยู่ด้านหนา้สถานรีถไฟเจอาร์มา

รุกาเมะ นอกเหนอืจากบริการจัดส่งรถไปยัง

โรงแรมบริเวณแหล่งน้ าพรุ้อนคอมปริะแล้ว ยัง

สามารถเลือกใช้ระบบ One-way Service โดย

สามารถคืนรถเช่าต่างสาขาได้หลังจากใช้งานเสร็จ

 และเมื่อจองรถล่วงหนา้ คุณจะได้รับเนวิเกชั่น

พเิศษ "อดุ้งเนวิ" ซ่ึงบอกพกิดัร้านอดุ้งเจ้าดังโดยไม่

เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม พร้อม "แผนที่อดุ้ง" สไตล์แฮนด์

เมดจากเหล่าพนกังานผู้ชื่นชอบอดุ้ง และข้อมลู

สถานที่ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ อกีด้วย นอกเหนอืจาก

การจองผ่านเว็บไซต์ คุณสามารถจองรถผ่าน

โทรศัพทห์รือติดต่อตรงที่ร้านได้เช่นกนั จะจอง

ล่วงหนา้หรือใช้บริการวันนั้นเลยกไ็ด้ อย่างไรก็

ตามการจองผ่านเว็บไซต์จะมรีาคาส่วนลดให้

Kagawa Prefecture Tourism Association


