REN-car001

TOYOTA RENTARISU HIGASHISHIKOKU [Takamatsu]

トヨタレンタリース東四国 高松空港店

โตโยต้ำลีส ฮิกำชิชิโกกุ
สำขำท่ำอำกำศยำนทำกำมำทสึ

3388-1 Yusa, Konan, Takamatsu,
Kagawa
+81 87-879-8100
https://rent.toyota.co.jp/shop/

ภายในท่าอากาศยานทากามาทสึมีเคาน์เตอร์บริการรถรับส่ง

แนะนำร้ำน
โตโยต้า เรนทัลคาร์ มีสาขาประมาณ 1,200
แห่งทั่วประเทศญี่ปนุ่ ในกรณีที่คณ
ุ เดินทางเข้า
หรือออกจากท่าอากาศยานทากามาทสึ คุณ
สามารถเลือกใช้บริการ "สาขาท่าอากาศยานทา
กามาทสึ" ซึง่ ตัง้ อยูห่ า่ งจากอาคารผูโ้ ดยสาร
ของท่าอากาศยาน 700 เมตรได้อย่างสะดวก
สะบาย นอกเหนือจากการจองผ่านเว็บไซต์ซงึ่
รองรับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี
ยังสามารถติดต่อตรงที่สานักงานขายแต่ละ
สาขาได้อกี ด้วย ภายในร้านจะมีข้อมูล
รายละเอียดโดยใช้แท็บเล็ตที่รองรับ
ภาษาต่างประเทศ และอุปกรณ์สอื่ สารอีกหลาก
ชนิด ทางบริษทั พร้อมให้บริการระบบ
One-way Service ซึง่ สามารถคืนรถเช่าต่าง
สาขาได้หลังจากใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
ภายในจังหวัดเดียวกันหรือต่างพื้นที่
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตงั้ อยูด่ า้ นหน้า
ประตูทางออกของผูโ้ ดยสารขาเข้า เจ้าหน้าที่
จะคอยให้บริการรับส่งไปยังร้านสาขาท่าอากาศ
ยานทากามาทสึโดยตรง

พิกัด

รำยละเอียด

ละติจูด 34.225161 ลองติจูด 134.014863
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได้
ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีกำรเดินทำง
ทากามาทสึจโู อIC
จากทางแยกต่างระดับทากามาทสึจูโอIC
โดยรถยนต์ ประมาณ 20 นาที

8.00 - 20.00 น.
(30 ธ.ค. - 4 ม.ค.
ไม่มีวนั หยุด
คอมแพ็คคาร์ (Vitz) 7,020
เยน/วัน
มีบริการรับส่งจากท่าอากาศยาน
ทากามาทสึ

ท่าอากาศยานทากามาทสึ

มีในร้าน

จากท่าอากาศยานทากามาทสึ โดยรถ
รับส่งประมาณ 5 นาที

Free Wifi : ไม่มี
สื่อภาษาต่างประเทศ : แท็บเล็ต,
แผ่นพับ (ภาษาอังกฤษ จีน และ
เกาหลี), พนักงานต้อนรับ
(ภาษาอังกฤษ)
VISA, MasterCard, AMEX, JCB
หมายเหตุ

Kagawa Prefecture Tourism Association

REN-car002

ORIKKUSU RENTAKA TAKAMATSU KUKO TEN [Takamatsu]

オリックスレンタカー

ศูนย์บริกำรรถเช่ำโอริกซ์ สำขำท่ำอำกำศยำนทำกำมำทสึ
เลือกรถได้หลากหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน

แนะนำร้ำน

พิกัด

ศูนย์บริการรถเช่าโอริกซ์มีสาขาประมาณ
1,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นและใหญ่เป็นอันดับ 2
ของธุรกิจรถเช่า พร้อมให้บริการรถญี่ปุ่นยอด
นิยมหลากหลายรุ่นตามลักษณะการใช้งาน
นอกเหนือจากการจองผ่านเว็บไซต์ ยังสามารถ
จองรถผ่านโทรศัพท์หรือติดต่อตรงที่สานักงาน
ขายแต่ละสาขาได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การจอง
บนหน้าเว็บไซต์จะได้ราคาคุ้มค่าที่สุด ทางบริษทั
พร้อมให้บริการระบบ One-way Service ซึ่ง
สามารถคืนรถเช่าต่างสาขาได้หลังจากใช้งานเสร็จ
ไม่วา่ จะเป็นพื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกันหรือต่าง
พื้นที่ เคาน์เตอร์ให้บริการรถเช่าตั้งอยู่ด้านหน้า
ประตูทางออกฝั่งซ้ายของสนามบินทากามาทสึ มี
เจ้าหน้าที่คอยให้บริการรับส่งไปยังร้านสาขาท่า
อากาศยานทากามาทสึโดยตรง

高松空港店

2430 Yusa, Konan, Takamatsu, Kagawa
+81 87-840-5288

รำยละเอียด

ละติจูด 34.218705 ลองติจูด 134.018536

8.00 - 20.00 น.

ใส่เลขละติจดู และลองติจดู ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได้ผ่าน
แอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

ไม่มีวนั หยุด

วิธีกำรเดินทำง
ทากามาทสึจโู อIC
จากทางแยกทากามาทสึจูโอIC
โดยรถยนต์ประมาณ 30 นาที

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
จากท่าอากาศยานทากามาทสึ 0 นาที
(เคาน์เตอร์ภายในสนามบิน)

วิธกี ารจอง : โทรศัพท์, เว็บไซต์,
จองที่ร้านโดยตรง (สามารถจองในวันที่
ต้องการใช้งานได้เลย)
อัตราค่าเช่ารถต่อ 1 วันโดยสังเขป :
รถยนต์ขนาดเล็ก 6,000 เยนขึ้นไป
การบริการเรื่องภาษี : ไม่มี
มีบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยาน
ทากามาทสึ
มีระบบเนวิเกชั่นให้บริการ
สื่อภาษาต่างประเทศ : เว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ, จัดเตรียมคู่มือใช้งาน
ภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี
VISA, MasterCard, AMEX, Diners
Club, JCB

ข้อมูล
เพิม่ เติม [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

หมายเหตุ

Kagawa Prefecture Tourism Association

REN-car003

HEISEI RENTAKA TAKAMATSU KUKO TEN [Takamatsu]

平成レンタカー

เฮเซ เรนทัลคาร์ สาขาท่าอากาศยานทากามาทสึ
พร้อมจัดเตรียมเนวิเกชั่นและแผนที่ทวั ร์ร้านอุด้ง

แนะนาร้าน

พิกัด

เฮเซ เรนทัลคาร์ มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง
คุราชิกิ และมีสาขาหลายแห่ง เช่น โอคายามะ,
คางาวะ, หน้าสถานีรถไฟหลัก ๆ ในจังหวัดเอฮิ
เมะและสนามบิน เป็นต้น ที่สาขาท่าอากาศยาน
ทากามาทสึมีบริการ "รถเช่าทัวร์ร้านอุด้ง" ทาง
ร้านจะจัดเตรียม "อุด้งเนวิ" และ "แผนที่อุด้ง" ที่
ไม่อาจหาได้จากที่อื่นได้ให้ลูกค้า สมกับเป็น
บริการจากจังหวัดคางาวะอย่างแท้จริง
นอกเหนือจากการจองผ่านเว็บไซต์ คุณสามารถ
จองรถผ่านโทรศัพท์หรือติดต่อตรงที่ร้านได้เช่นกัน
ซึ่งมีแพคเกจและแพลนสุดคุ้มมากมายให้เลือก
ทางบริษทั พร้อมให้บริการระบบ One-way
Service โดยสามารถคืนรถเช่าต่างสาขาได้
หลังจากใช้งานเสร็จ ไม่วา่ จะเป็นพื้นที่ภายใน
จังหวัดเดียวกันหรือต่างพื้นที่ ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้า
ขณะจองรถ คุณสามารถใช้บริการรถรับส่งของจุด
จอดรถโคนันเดินทางจากสนามบินทากามาทสึไป
ร้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อมูล
เพิม่ เติม [A]

高松空港店

1225-1 Konanchooka, Takamatsu, Kagawa
+81 87-879-7753 / +81 120-159-389
http://www.heisei-car.jp/

รายละเอียด

ละติจูด 34.225176 ลองติจูด 134.019109
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
ได้ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีการเดินทาง
ทากามาทสึจโู อIC
จากทางแยกต่างระดับทาคามาทสึจูโอ
IC โดยรถยนต์ ประมาณ 30 นาที

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มีรถรับส่งให้บริการจากท่าอากาศ
ยานทากามาทสึ ประมาณ 3 นาที

[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 - 19.00 น.
ไม่มีวนั หยุด
วิธกี ารจอง : โทรศัพท์, เว็บไซต์, หน้าร้าน
อัตราการเช่ารถต่อ 1 วันโดยสังเขป :
รถขนาดเล็ก 5,400 เยน, รถยนต์
ทั่วไป 6,480 เยน, รถตู้ 7 ที่นั่ง
11,880 เยน, รถตู้ 8 ที่นั่ง 18,360
เยน / การบริการเรื่องภาษี : ไม่มี
มีบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยาน
ทากามาทสึ
มีระบบเนวิเกชั่นให้บริการ
สื่อภาษาต่างประเทศ : ไม่มี (อยู่
ระหว่างจัดเตรียม *การ์ดภาษาที่
เคาน์เตอร์, โทรศัพท์และ Video
Phone ที่รองรับภาษาต่างประเทศ
และเว็บไซต์ เป็นต้น)
VISA, MasterCard, AMEX, Diners
Club, JCB
หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

REN-car004

TOYOTA RENTARISU HIGASHISHIKOKU TAKAMATSU TEN [Takamatsu]

トヨタレンタリース東四国

โตโยต้ำลีส ฮิกำชิชิโกกุ สำขำทำกำมำทสึ
จัดเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้บริการภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี

แนะนำร้ำน
โตโยต้า เรนทัลคาร์ มีสาขาประมาณ 1,200
แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น สาขาทากามาทสึตั้งอยู่ใน
โลเคชั่นแสนสะดวกสบาย เพียงเดินจากสถานี
รถไฟเจอาร์ทากามาทสึไปทางทิศใต้ 3 นาที
นอกเหนือจากการจองผ่านเว็บไซต์ซึ่งรองรับ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี ยัง
สามารถติดต่อตรงที่สานักงานขายได้โดยตรง
ภายในร้านจะมีข้อมูลรายละเอียดโดยใช้แท็บเล็ต
ที่รองรับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี
พร้อมจัดเตรียมคู่มือการใช้งานหลายภาษาเอาไว้
ให้ลูกค้า ทางบริษทั พร้อมให้บริการระบบ
One-way Service ซึ่งสามารถคืนรถเช่าต่างสาขา
ได้หลังจากใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นพื้นที่ภายในจังหวัด
เดียวกันหรือต่างพื้นที่ คุณอาจเลือกเช่าที่สาขาทา
กามาทสึ และส่งรถคืนให้กับสาขาท่ากาศยานทา
กามาทสึ เพื่อการเช่ารถที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
สาหรับแพลนการท่องเที่ยวของคุณ

พิกัด

高松店

10-21 Nishinomaru, Takamatsu, Kagawa
+81 87-851-0100
https://rent.toyota.co.jp/shop/

รำยละเอียด

ละติจูด 34.349360 ลองติจูด 134.047917
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
ได้ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีกำรเดินทำง
สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ / สถานี
รถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ
เดินจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 3
นาที / เดินจากสถานีรถไฟโคโตเด็นทา
กามาทสึจิกโกะ ประมาณ 5 นาที

ทากามาทสึจูโอIC
จากทางแยกต่างระดับทาคามาทสึจูโอIC
โดยรถยนต์ ประมาณ 20 นาที

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมซู ีนจากท่าอากาศยานทากา
มาทสึ จากท่าอากาศยานทากามาทสึ ไป
ยังสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
ประมาณ 45 นาที เดินจากสถานีรถไฟเจ
อาร์ทากามาสึ ประมาณ 3 นาที

8.00 - 20.00 น.
(30 ธ.ค. - 4 ม.ค. ให้บริการถึง
17.00 น.)
ไม่มีวนั หยุด
8,100 เยนขึ้นไป
มีบริการรถรับส่ง ให้บริการจาก
โรงแรมในเขตเมืองเก่า 9.00 -16.00
น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นวัน
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
มีให้บริการ
Free Wifi : ไม่มี
สื่อภาษาต่างประเทศ : แท็บเล็ต,
แผ่นพับ (ภาษาอังกฤษ จีน และ
เกาหลี), พนักงาน (ภาษาอังกฤษ)
VISA, MasterCard, AMEX, Diners
Club, JCB
หมายเหตุ

Kagawa Prefecture Tourism Association

REN-CAR005

NISSAN RENTAKA TAKAMATSUEKIMAETEN [Takamatsu]

平成レンタカー

นิสสัน เรนทัลคำร์ สำขำหน้ำสถำนีรถไฟเจอำร์ทำกำมำทสึ
เดินจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 1 นาที หรือเดินจากบัสเทอร์มินัล !

แนะนำร้ำน

พิกัด

นิสสัน เรนทัลคาร์ มีสาขาประมาณ 370 แห่ง
ทั่วประเทศญี่ปุ่น สาขาหน้าสถานีรถไฟเจอาร์ทา
กามาทสึตั้งอยู่หา่ งจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากา
มาทสึไปทางทิศใต้เพียงเดิน 1 นาที ติดกับจุดขึ้น
รถบัสทางไกลของสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาสึ
ไม่วา่ คุณจะเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยรถไฟเจอาร์
หรือรถบัส ก็หาจุดเช่ารถต่อได้อย่างง่ายดายและ
สบายใจ นอกเหนือจากการจองผ่านเว็บไซต์ซึ่ง
รองรับภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาเกาหลี ยังสามารถติดต่อตรงที่สานักงาน
ขายได้ด้วย สามารถคืนรถเช่าต่างสาขาได้
หลังจากใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นพื้นที่ภายในจังหวัด
เดียวกันหรือต่างพื้นที่

高松空港店

6 - 17 Nishinomaru, Takamatsu, Kagawa
+81 87-822-4123
https://nissan-rentacar.com/

รำยละเอียด

ละติจูด 34.349746 ลองติจูด 134.046985
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได้
ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

กำรเดินทำง

สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ /
สถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาสึจกิ โกะ
เดินจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 1
นาที, เดินจากสถานีรถไฟโคโตเด็นทา
กามาสึจิกโกะ 5 นาที

8.00 - 20.00 น.
ไม่มีวนั หยุด
วิธกี ารจอง : โทรศัพท์, เว็บไซต์, หน้าร้าน
อัตราค่าเช่ารถต่อ 1 วันโดยสังเขป :
รถยนต์ทั่วไป (คลาส P) 6,156 เยน
/ การบริการเรื่องภาษี : ไม่มี
มีระบบเนวิเกชั่นให้บริการ

ทากามาทสึจโู อIC
จากทางแยกต่างระดับทากามาทสึจูโอ
IC ประมาณ 20 นาทีโดยรถยนต์

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
รถบัสลีมูซีนจากท่าอากาศยานทากา
มาทสึ ไปยังสถานีรถไฟเจอาร์ทากา
มาทสึ ประมาณ 45 นาที

สื่อภาษาต่างประเทศ : ไม่มี
VISA, MasterCard, AMEX, Diners
Club, JCB
หมายเหตุ

ข้อมูล [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 /
เพิ่มเติม [A]
มารุกาเมะ TAK-SPOT 001

Kagawa Prefecture Tourism Association

REN-car006

HEISEI RENTAKA TAKAMATSU EKIMAE TEN [Takamatsu]

平成レンタカー

เฮเซ เรนทัลคำร์ สำขำหน้ำสถำนีรถไฟเจอำร์ทำกำมำทสึ
ที่ตั้งสะดวกสบาย ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ

แนะนำร้ำน
เฮเซ เรนทัลคาร์ มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง
คุราชิกิ และมีสาขาหลายแห่ง เช่น โอคายามะ,
คางาวะ, หน้าสถานีรถไฟหลัก ๆ ในจังหวัดเอฮิเมะ
และท่าอากาศยาน เป็นต้น สาขาสถานีรถไฟเจ
อาร์ทากามาทสึตั้งอยู่หา่ งจากสถานีรถไฟเพียงเดิน
1 นาที ใกล้กับที่ขึ้นเรือเฟอร์รี่ของท่าเรือทากา
มาทสึเช่นกัน ทางร้านได้จัดเตรียม "อุด้งเนวิ"
(ต้องจองล่วงหน้า) ซึ่งเป็นข้อมูลอุด้งร้านดังให้คุณ
แกะรอยโดยไม่หลงทาง และ "แผนที่อุด้ง" สไตล์
แฮนด์เมดจากเหล่าพนักงานผู้ชื่นชอบอุด้งไว้
บริการ สมเป็นบริการจากจังหวัดคางาวะที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากการ
จองผ่านเว็บไซต์ คุณสามารถจองรถผ่านโทรศัพท์
หรือติดต่อตรงที่ร้าน และสามารถเข้ามาติดต่อใน
วันที่ต้องการใช้รถเลยได้ มีแพคเกจและแพลนสุด
คุ้มมากมายให้เลือก และทางบริษทั พร้อม
ให้บริการระบบ One-way Service โดยสามารถ
คืนรถเช่าต่างสาขาได้หลังจากใช้งาน ไม่วา่ จะเป็น
พื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกันหรือต่างพื้นที่

พิกัด

高松空港店

1-22-1 Kotobukicho, Takamatsu, Kagawa
+81 87-851-6623 / +81 120-660-389
http://www.heisei-car.jp/location/takamatsu.html

รำยละเอียด

ละติจูด 34.351108 ลองติจูด 134.048615
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
ได้ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีกำรเดินทำง
สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ /
สถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจกิ
เดินจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
2 นาที / เดินจากสถานีรถไฟโคโต
เด็นทากามาทสึจิกโกะ 3 นาที

ทากามาทสึจโู อIC
จากทางแยกต่างระดับทากามาทสึจูโอ
IC โดยรถยนต์ ประมาณ 20 นาที

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนของท่าอากาศยานทา
กามาทสึ ลงรถบัสที่สถานีรถไฟเจอาร์
ทากามาทสึ เดินต่ออีก 1 นาที

8.00 - 19.00 น.
ไม่มีวนั หยุด
วิธกี ารจอง : โทรศัพท์, เว็บไซต์, หน้าร้าน
อัตราค่าเช่ารถต่อ 1 วันโดยสังเขป
รถยนต์ขนาดเล็ก (เครื่องยนต์ขนาด
เล็ก) 5,400 เยน
รถยนต์ทั่วไป 6,480 เยน
รถตู้ 7 คน 11,880 เยน
รถตู้ 8 คน 18,360 เยน
ไม่มีบริการรถรับส่ง
มีระบบเนวิเกชั่นให้บริการ
สื่อภาษาต่างประเทศ : เจ้าหน้าที่
(ภาษาอังกฤษ *1 คน), คู่มือการใช้
งาน (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษา
เกาหลี)
VISA, MasterCard, AMEX, Diners
Club, JCB
หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

REN-car007

TAIMUZU KA RENTARU TAKAMATSUEKIMAETEN [Takamatsu]

タイムズカーレンタル高松駅前店

ไทมส์ เรนทัลคาร์ สาขาหน้าสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเต็มที่

แนะนาร้าน

พิกดั

ไทมส์ คาร์เรนทัล มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น
สามารถจองรถได้บนเว็บไซต์ซึ่งรองรับภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี
นอกจากนี้ ยังสามารถจองผ่านทางโทรศัพท์หรือ
ติดต่อโดยตรงที่แต่ละสาขาได้อกี ด้วย ในกรณีที่
ต้องการรถด่วน ทางบริษทั พร้อมให้บริการ โดย
รับจองล่วงหน้าเพียง 30 นาที สาขาหน้าสถานี
รถไฟเจอาร์ทากามาทสึตั้งอยู่ดา้ นหน้าสถานีรถไฟ
เจอาร์ทากามาทสึซึ่งเปรียบเหมือนประตูสู่เกาะชิ
โกกุ เดินจากสถานีถึงร้านเพียง 2 นาที ภายใน
บริเวณดังกล่าว มีร้านซานุกอิ ดุ ง้ มากมายที่คณ
ุ
สามารถเดินทางไปได้ดว้ ยรถยนต์โดยใช้เวลาไม่ถึง
30 นาที คุณสามารถทัวร์ร้านอุดง้ ได้ไม่ยากเลย
มีพนักงานพร้อมให้บริการภาษาอังกฤษ หรือใน
กรณีที่ไม่มพี นักงานด้านภาษาประจาการ ทางร้าน
จะใช้อปุ กรณ์แปลงภาษาซึ่งสามารถรองรับ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลีได้
นอกจากนี้ ยังมีคู่มอื ที่เข้าใจง่ายในภาษาอังกฤษ
จีน และเกาหลีดว้ ย

1-3 Nishinomaru, Takamatsu, Kagawa
+8187-822-7770
http://rental.timescar.jp/price/

รายละเอียด

ละติจูด 34.351058 ลองติจูด 134.048231
ใส่เลขละติจดู และลองติจดู ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
ได้ผา่ นแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีการเดินทาง
สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ / สถานี
รถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ
เดินจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 2
นาที / เดินจากสถานีรถไฟโคโตเด็น
ทากามาทสึจิกโกะ 1 นาที
ทากามาทสึจูโอIC
จากทางแยกต่างระดับทากามาทสึจูโอ
IC โดยรถยนต์ ประมาณ 20 นาที
ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนจากท่าอากาศยานทากา
มาทสึ จากท่าอากาศยานทากามาทสึ
ไปยังสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
ประมาณ 45 นาที

[สถานที่ใกล้เคียง] ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมการค้า TAK-SPOT 001 / เรือนชงชาคิคุเกะทสึเท

ข้อมูล
TAK-SPOT 001 / โฮโตริ TAK-SPOT 001 / อุเอฮาระยะ ฮงเท็น TAK-udon002 / สถานีรถไฟเจอาร์
เพิ่มเติม [A] ริทสึริน TAK-SPOT 001 / รถบัสแอร์พอร์ท ลีมซู ีน TAK-SPOT 001 / มารุกาเมะ TAK-SPOT 001

8.00 - 20.00 น.
ไม่มวี ันหยุด
วิธีการจอง : โทรศัพท์, เว็บไซต์, หน้าร้าน
อัตราค่าเช่ารถต่อ 1 วันโดยสังเขป :
5,000 - 10,000 เยน
มีระบบเนวิเกชั่นให้บริการในรถทุกคัน
การบริการเรื่องภาษี : ไม่มี
Free Wifi : ไม่มี
สื่อภาษาต่างประเทศ : ซอฟท์แวร์
แปลภาษาและคู่มอื การใช้งาน
(ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี),
เจ้าหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ *2 คน)
VISA, MASTER, AMEX, DINERS,
JCB
หมายเหตุ

Kagawa Prefecture Tourism Association

REN-car008

ORIKKUSU RENTAKA SHODOSHIMA TEN [Shodoshima]

オリックスレンタカー

ศูนย์บริการรถเช่าโอริกซ์ สาขาโชโดะชิมะ
ใช้บริการได้จากท่าเรือโทโนโชทันที เที่ยววนรอบเกาะให้จุใจ !

แนะนาร้าน

พิกัด

ศูนย์บริการรถเช่าโอริกซ์มสี าขาประมาณ
1,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นและใหญ่เป็นอันดับ
2 ของธุรกิจรถเช่า พร้อมให้บริการรถญี่ปุ่น
ยอดนิยมหลากหลายรุ่นตามลักษณะการใช้งาน
สาขาโชโดะชิมะตั้งอยู่หา่ งจากท่าเรือโทโนโชะ
เพียงเดิน 4 นาที เหมาะสาหรับคนที่ตอ้ งการ
เดินทางเข้าหรือออกจากท่าเรือโทโนโชะ และ
เช่ารถต่อ พร้อมให้บริการรถยนต์หลากหลาย
ยี่หอ้ ของญี่ปุ่นตั้งแต่รถยนต์ขนาดเล็ก รถมินิ
แวน รถตู้ ไปจนถึงไมโครบัส สามารถเลือกได้
ตามจานวนคนและงบประมาณของคุณ
นอกเหนือจากการจองผ่านเว็บไซต์ ยังสามารถ
จองรถผ่านโทรศัพท์หรือติดต่อตรงที่สานักงาน
ขายแต่ละสาขาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การจอง
บนหน้าเว็บไซต์จะได้ราคาคุ้มค่าที่สุด

小豆島店

5165-246 Tonosho, Shozu, Kagawa
+81 879-62-4669
http://car.orix.co.jp/

รายละเอียด

ละติจูด 34.489294 ลองติจูด 134.170234
ใส่เลขละติจดู และลองติจดู ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได้
ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีการเดินทาง
ท่าเรือโทโนโชะ
เดินจากท่าเรือโทโนโชะ 3 - 5 นาที
มีรสบัสลีมซู ีนให้บริการจากท่าอากาศ
ยานทากามาทสึ ไปยังท่าเรือทากามาทสึ

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมซู ีนจากท่าอากาศยานทากา
มาทสึ จากท่าอากาศยานทากามาทสึ
ไปยังสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
ประมาณ 45 นาที เดินต่อไปถึงท่าเรือ
ทากามาทสึ ประมาณ 5 นาที

8.30 - 18.00 น. (วันส่งท้ายปีเก่าและ
วันปีใหม่ 9.00 - 17.00 น.)
ไม่มวี ันหยุด
อัตราค่าเช่ารถต่อ 1 วันโดยสังเขป :
รถยนต์ทั่วไป 5,940 เยนขึ้นไป / รถตู้
9,720 เยนขึ้นไป
การบริการเรื่องภาษี : ไม่มี
สื่อภาษาต่างประเทศ : คู่มอื การใช้งาน
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน)
VISA, MasterCard, AMEX, Diners
Club, JCB
หมายเหตุ

ข้อมูล [สถานที่ใกล้เคียง] ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า TAK-SPOT 001 / เรือนชงชาคิคุเกะทสึเท
TAK-SPOT 001 / โฮโตริ TAK-SPOT 001 / อุเอฮาระยะ ฮงเท็น TAK-udon002 / สถานีรถไฟเจ
เพิ่มเติม [A]

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

Kagawa Prefecture Tourism Association
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SHODOSHIMA RENTAKA [Shodoshima]

小豆島レンタカー

โชโดะชิมะ เรนทัลคาร์

1638-1 Kamisho, Tonosho, Shozu, Kagawa
+81 879-64-6506
http://mishima-car.com/rentacar/

การให้บริการอย่างครบวงจรจากบริษทั ผู้ซ่อมบารุงรถยนต์

แนะนาร้าน
โชโดะชิมะ เรนทัลคาร์ ให้บริการรถเช่าภายใต้การ
บริหารงานของบริษทั มิชิมะ เจ้าของธุรกิจซ่อมบารุง
รถรายใหญ่ที่สุดบนเกาะโชโดะชิมะ ด้วยประสบการณ์
ในการดูแลรถยนต์มายาวนานหลายปี ทาให้ที่นี่มี
ความพร้อมในการให้บริการที่สมบูรณ์และเปี่ยมไป
ด้วยคุณภาพ และในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุ ทางบริษทั ก็
พร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ เพียง
ทาการจองล่วงหน้า คุณก็สามารถเลือกรับและคืนรถที่
ใดก็ได้ เช่น ท่าเรือโทโนโชะ, ท่าเรืออิเคดะ, ท่าเรือคุ
สะคาเบะ, ท่าเรือโอเบะ, ท่าเรือซากาเทะ, ท่าเรือฟุคุ
ดะ หรือสถานที่พกั ต่าง ๆ และเนื่องจากจานวนรถมี
จานวนจากัด กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า
นอกเหนือจากการจองทางโทรศัพท์ คุณสามารถ
เดินทางมาจองที่หน้าร้านได้โดยตรงแต่อาจมีกรณีที่รถ
เต็ม ขอแนะนาให้โทรศัพท์เข้ามาล่วงหน้าเพื่อ
ตรวจสอบว่ามีรถพร้อมให้บริการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่มาเช่าตรงหน้าร้าน จะมีราคาสุดพิเศษตาม
แพคเกจโชโดชิมะท็อปคลาส การใช้บริการรถเช่า
จาเป็นต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่รถสากลที่ทางรัฐบาล
ญี่ปุ่นยอมรับพร้อมพาสปอร์ต หากไม่มีหลักฐาน
ดังกล่าวจะไม่สามารถเช่ารถได้

พิกัด

รายละเอียด

ละติจูด 34.489861 ลองติจูด 134.198244
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
ได้ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

8.30 - 18.00 น.
ไม่มีวนั หยุด

วิธีการเดินทาง

ท่าเรือโทโนโชะ
จากท่าเรือโทโนโชะ โดยรถบัสโชโด
ชิมะ โอลีฟบัส ประมาณ 10 นาที ลง
รถบัสที่ปา้ ยคิตายามะและเดินต่อ 2
นาทีหรือแท็กซี่ประมาณ 8 นาที

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนให้บริการ
จากท่าอากาศยานทากามาทสึ ไปยัง
สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
ประมาณ 45 นาที เดินอีก 5 นาทีถึง
ท่าเรือทากามาทสึ

วิธกี ารจอง : โทรศัพท์
อัตราค่าเช่ารถต่อ 1 วัน
โดยสังเขป : รถยนต์ขนาดเล็ก
6,900 เยน
มีระบบเนวิเกชั่นให้บริการ
การบริการเรื่องภาษี : พร้อมให้บริการ
Free Wifi : ไม่มี
สื่อภาษาต่างประเทศ :
เจ้าหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่สามารถใช้ได้
หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association
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HEISEI RENTAKA MARUGAMEEKIMAETEN [Marugame]

平成レンタカー

เฮเซ เรนทัลคำร์ สำขำหน้ำสถำนีรถไฟเจอำร์มำรุกำเมะ
เหมาะสาหรับผู้ตอ้ งการเดินทางท่องเที่ยวไปไหนฝั่งตะวันตกของคางาวะ

แนะนำร้ำน
เฮเซ เรนทัลคาร์ มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองคุ
ราชิกิ และมีสาขาหลายแห่ง เช่น โอคายามะ, คา
งาวะ, หน้าสถานีรถไฟหลัก ๆ ในจังหวัดเอฮิเมะ
และสนามบิน เป็นต้น หากคุณต้องการเดินทางไป
ยังพื้นที่ในโคโตฮิระ เช่น ศาลเจ้าโคโตฮิรากู คุณ
สามารถเช่ารถได้ที่ "สาขาหน้าสถานีรถไฟเจอาร์
มารุกาเมะ" ซึ่งตั้งอยู่ดา้ นหน้าสถานีรถไฟเจอาร์มา
รุกาเมะ นอกเหนือจากบริการจัดส่งรถไปยัง
โรงแรมบริเวณแหล่งน้าพุร้อนคอมปิระแล้ว ยัง
สามารถเลือกใช้ระบบ One-way Service โดย
สามารถคืนรถเช่าต่างสาขาได้หลังจากใช้งานเสร็จ
และเมื่อจองรถล่วงหน้า คุณจะได้รับเนวิเกชั่น
พิเศษ "อุดง้ เนวิ" ซึ่งบอกพิกดั ร้านอุดง้ เจ้าดังโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม พร้อม "แผนที่อดุ ง้ " สไตล์แฮนด์
เมดจากเหล่าพนักงานผู้ชื่นชอบอุดง้ และข้อมูล
สถานที่ทอ่ งเที่ยวต่าง ๆ อีกด้วย นอกเหนือจาก
การจองผ่านเว็บไซต์ คุณสามารถจองรถผ่าน
โทรศัพท์หรือติดต่อตรงที่ร้านได้เช่นกัน จะจอง
ล่วงหน้าหรือใช้บริการวันนั้นเลยก็ได้ อย่างไรก็
ตามการจองผ่านเว็บไซต์จะมีราคาส่วนลดให้

พิกัด

丸亀駅前店

26-1 Hamamachi} Marugame, Kagawa
+81 877-21-0021 / +81 120-103-389
http://www.heisei-car.jp/location/marugame.html

รำยละเอียด

ละติจูด 34.291551 ลองติจูด 133.793633
ใส่เลขละติจดู และลองติจดู ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
ได้ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีกำรเดินทำง
สถานีรถไฟเจอาร์มารุกาเมะ
จากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ ไปยัง
สถานีรถไฟเจอาร์มารุกาเมะ โดย
รถด่วนสายโยซัง ประมาณ 20 นาที
และเดินต่อจากสถานีมารุกาเมะ 2 นาที
ซากาอิเดะIC
จากทางแยกต่างระดับซากาอิเดะIC
โดยรถยนต์ ประมาณ 15 นาที
ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมซู ีนไปยังมารุกาเมะ - ซากาอิ
เดะ จากท่าอากาศยานทากามาทสึไป
ยังสถานีรถไฟเจอาร์มารุกาเมะ
ประมาณ 75 นาที และเดินต่อจาก
สถานีรถไฟเจอาร์มารุกาเมะ ประมาณ
2 นาที

ข้อมูล [สถานที่ใกล้เคียง] ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า TAK-SPOT 001 / เรือนชงชาคิคุเกะทสึเท
TAK-SPOT 001 / โฮโตริ TAK-SPOT 001 / อุเอฮาระยะ TAK-SPOT 001 / สถานีรถไฟเจอาร์ริทสึริน
เพิ่มเติม [A]
TAK-SPOT 001 / รถบัสแอร์พอร์ท ลีมูซีน TAK-SPOT 001 / มารุกาเมะ TAK-SPOT 001

8.00 - 19.00 น.
ไม่มวี ันหยุด
วิธีการจอง : โทรศัพท์, เว็บไซต์, หน้าร้าน
อัตราการเช่ารถต่อ 1 วันโดยสังเขป :
รถขนาดเล็ก (เครื่องยนต์ขนาดเล็ก)
5,400 เยน / รถยนต์ทั่วไป 6,480
เยน / รถตู้ 7 ที่นั่ง 11,880 เยน /รถตู้
8 ที่นั่ง 18,360 เยน
การบริการเรื่องภาษี : ไม่มี
มีระบบเนวิเกชั่นให้บริการ
สื่อภาษาต่างประเทศ : คู่มอื การใช้งาน
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษา
เกาหลี)
VISA, MasterCard, AMEX, Diners
Club, JCB
หมายเหตุ

Kagawa Prefecture Tourism Association

