
OC1100 / 20200000
Expire Date 01/22

OC1100

นาย XXXXXXXXXXX
Mr. XXXXXXXXXXX

Position

FTI’s Best Price

บัตรสมาชิกแพลตตินัม
1. สิทธิ์คืนรถช�าฟร� 6 ชม.
Free late return 6 hours

2. สิทธิ์คืนรถต�างสาขาฟร�เมื่อเช�า 1 วันข�้นไป
Free one way fee for 1 day++ rental 

3. บร�การรับ-ส�ง รถฟร�ในรัศมี 15 กม. เมื่อเช�า 1 วันข�้นไป
Free delivery and collection services within 15 km.
radius from Hertz locations for 1 day++ rental

4. ไม�ล็อควงเง�นประกันการเช�าผ�านบัตรเครดิต
Non-preauthorized credit card

5. ฟร�อัพเกรดรุ�นรถยนต�
Free car upgrade

Platinum Member
FTI e-Member Card Privileges

ราคารวม Rate Included

อัตราค�าเช�าที่เสนอ รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
Rate Included 7% VAT

คืนรถช�า 6 ชม.ฟร� (หากเกินคิดค�าเช�าเพ��มอีก 1 วัน)
Free late return 6 hrs. only (if excess will charge more 1 day)

ประกันภัยแบบไม�มีความรับผิดชอบส�วนแรก (SCDW)  ประกันยาง (TW) ประกันรถหาย (TP)
Super Collision Damage Waiver (SCDW), Tire Waiver (TW), Theft Protection (TP)

ผู�ขับเสร�ม 1 ท�าน ไม�จำกัด กม.
Additional driver and unlimited mileage

บร�การรับ-ส�ง รถฟร�เมื่อเช�ารถติดต�อกัน 1 วัน ข�้นไปภายในระยะทาง 15 กม. จากที่ตั้งสาขา

ของบร�ษัทฯ และอยู�ระหว�างเวลาทำการของบร�ษัทฯ (08.30-17.00 น.)
Delivery & Collection service during operating hours (08.30 – 17.00 hrs.)

กรณีเช�า 30 วันข�น้ไป ฟร�ค�าบร�การส�งรถ-รับรถคืน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสาขา Hertz ให�บร�การ)
Rental 30 Days++ free delivery & return at customer location
(within province have Hertz Office only)

ราคาไม�รวม Rate Excluded

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI)
Personal Accident Insurance (PAI)

ค�าน้ำมัน ค�าที่จอดรถ ค�าทางด�วน พนักงานขับรถ และค�าบร�การอื่นๆ
Fuel, Parking fees, Toll fees, Driver and other surcharges

คุณสมบัติของผู�เช�า Renter’s Qualification

มีอายุตั้งแต� 21 ป�ข�้นไป
Minimum renter age is 21 year-old

มีใบขับข�่ในประเทศหร�อใบขับข�่สากล
Must hold a valid Thai driving license or a valid
International driving license

มีบัตรเครดิต (กรณีการเช�าในนามบุคคล)
Must hold a valid credit card

มีบัตรประชาขนหร�อหนังสือเดินทาง
Must hold a valid Citizen ID Card
(Thai Residence only) or a valid Passport

เง�่อนไขการให�บร�การเพ��มเติม Additional Service Conditions

การคืนรถต�างสาขาจะต�องชำระเพ��ม ในกรณีเช�าติดต�อกันไม�ถึง 1 วัน
One way rental fee shall be charged according to less than the rental period
conditions under Hertz Thailand’s policy

กรณีท่ีมีการรับรถ-คืนรถ นอกเวลาทำการของสาขา (ข�น้อยู�กับเวลาเป�ด-ป�ดของแต�ละสาขา)

และลูกค�าร�องขอให�พนักงานอยู�บร�การที่สาขา จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 1,070 บาทต�อครั้ง
In case of customer require to pick up & return the car out of service hours
(depend on each locations office hours) and request our staff waiting to provide
car Must service, hold customer a valid shall credit have to pay 1,070 THB
for an overtime surcharge

ประกันภัยเพ��มเติม Optional Insurance

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI) เพ��ม 160.50 บาท
Personal Accident Insurance (PAI) 160.50 THB/day

เบาะสำหรับเด็กเล็ก เพ��ม 321 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
Baby Seat 321 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

GPS Navigator เพ��ม 214 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
GPS Navigator 214 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

sales_res@hertzthailand.comHertzCarRental 0 2266 4666 #1500-1508www.hertzthailand.com

สิทธิประโยชน�สมาชิก
สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
Special Corporate Benefits for FTI Members

Mini Car 1.2 cc

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

620.-
THB บาท

PER DAY
ต�อวัน



FTI’s Best Price

บัตรสมาชิกโกลด�
1. สิทธิ์คืนรถช�าฟร� 6 ชม.
Free late return 6 hours

2. สิทธิ์คืนรถต�างสาขาฟร�เมื่อเช�า 3 วันข�้นไป
Free one way fee for 3 day++ rental 

3. บร�การรับ-ส�ง รถฟร�ในรัศมี 15 กม. เมื่อเช�า 1 วันข�้นไป
Free delivery and collection services within 15 km.
radius from Hertz locations for 1 day++ rental

4. ล็อควงเง�นประกันการเช�า
จำนวน 5,000 บาท ผ�านบัตรเครดิต
Pre-Authorize or deposit THB 5,000 on credit card
is required on pick up date.

Gold Member
FTI e-Member Card Privileges

คุณสมบัติของผู�เช�า Renter’s Qualification

มีอายุตั้งแต� 21 ป�ข�้นไป
Minimum renter age is 21 year-old

มีใบขับข�่ในประเทศหร�อใบขับข�่สากล
Must hold a valid Thai driving license or a valid
International driving license

มีบัตรเครดิต (กรณีการเช�าในนามบุคคล)
Must hold a valid credit card

มีบัตรประชาขนหร�อหนังสือเดินทาง
Must hold a valid Citizen ID Card
(Thai Residence only) or a valid Passport

ราคารวม Rate Included

อัตราค�าเช�าที่เสนอ รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
Rate Included 7% VAT

คืนรถช�า 6 ชม.ฟร� (หากเกินคิดค�าเช�าเพ��มอีก 1 วัน)
Free late return 6 hrs. only (if excess will charge more 1 day)

ประกันภัยแบบไม�มีความรับผิดชอบส�วนแรก (SCDW)  ประกันยาง (TW) ประกันรถหาย (TP)
Super Collision Damage Waiver (SCDW), Tire Waiver (TW), Theft Protection (TP)

ผู�ขับเสร�ม 1 ท�าน ไม�จำกัด กม.
Additional driver and unlimited mileage

บร�การรับ-ส�ง รถฟร�เมื่อเช�ารถติดต�อกัน 1 วัน ข�้นไปภายในระยะทาง 15 กม. จากที่ตั้งสาขา

ของบร�ษัทฯ และอยู�ระหว�างเวลาทำการของบร�ษัทฯ (08.30-17.00 น.)
Delivery & Collection service during operating hours (08.30 – 17.00 hrs.)

กรณีเช�า 30 วันข�น้ไป ฟร�ค�าบร�การส�งรถ-รับรถคืน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสาขา Hertz ให�บร�การ)
Rental 30 Days++ free delivery & return at customer location
(within province have Hertz Office only)

ราคาไม�รวม Rate Excluded

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI)
Personal Accident Insurance (PAI)

ค�าน้ำมัน ค�าที่จอดรถ ค�าทางด�วน พนักงานขับรถ และค�าบร�การอื่นๆ
Fuel, Parking fees, Toll fees, Driver and other surcharges

เง�่อนไขการให�บร�การเพ��มเติม Additional Service Conditions

การคืนรถต�างสาขาจะต�องชำระเพ��ม ในกรณีเช�าติดต�อกันไม�ถึง 3 วัน
One way rental fee shall be charged according to less than the rental period
conditions under Hertz Thailand’s policy

กรณีท่ีมีการรับรถ-คืนรถ นอกเวลาทำการของสาขา (ข�น้อยู�กับเวลาเป�ด-ป�ดของแต�ละสาขา)

และลูกค�าร�องขอให�พนักงานอยู�บร�การที่สาขา จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 1,070 บาทต�อครั้ง
In case of customer require to pick up & return the car out of service hours
(depend on each locations office hours) and request our staff waiting to provide
car Must service, hold customer a valid shall credit have to pay 1,070 THB
for an overtime surcharge

ประกันภัยเพ��มเติม Optional Insurance

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI) เพ��ม 160.50 บาท
Personal Accident Insurance (PAI) 160.50 THB/day

เบาะสำหรับเด็กเล็ก เพ��ม 321 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
Baby Seat 321 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

GPS Navigator เพ��ม 214 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
GPS Navigator 214 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB
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สิทธิประโยชน�สมาชิก
สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
Special Corporate Benefits for FTI Members

Mini Car 1.2 cc

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES
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620.-
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ต�อวัน



FTI’s Best Price

บัตรสมาชิกซิลเวอร�
1. สิทธิ์คืนรถช�าฟร� 6 ชม.
Free late return 6 hours

2. สิทธิ์คืนรถต�างสาขาฟร�เมื่อเช�า 5 วันข�้นไป
Free one way fee for 5 day++ rental 

3. บร�การรับ-ส�ง รถฟร�ในรัศมี 15 กม. เมื่อเช�า 3 วันข�้นไป
Free delivery and collection services within 15 km.
radius from Hertz locations for 3 day++ rental

4. ล็อควงเง�นประกันการเช�า
จำนวน 5,000 บาท ผ�านบัตรเครดิต
Pre-Authorize or deposit THB 5,000 on credit card
is required on pick up date.

Silver Member
FTI e-Member Card Privileges

คุณสมบัติของผู�เช�า Renter’s Qualification

มีอายุตั้งแต� 21 ป�ข�้นไป
Minimum renter age is 21 year-old

มีใบขับข�่ในประเทศหร�อใบขับข�่สากล
Must hold a valid Thai driving license or a valid
International driving license

มีบัตรเครดิต (กรณีการเช�าในนามบุคคล)
Must hold a valid credit card

มีบัตรประชาขนหร�อหนังสือเดินทาง
Must hold a valid Citizen ID Card
(Thai Residence only) or a valid Passport

ราคารวม Rate Included

อัตราค�าเช�าที่เสนอ รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
Rate Included 7% VAT

คืนรถช�า 6 ชม.ฟร� (หากเกินคิดค�าเช�าเพ��มอีก 1 วัน)
Free late return 6 hrs. only (if excess will charge more 1 day)

ประกันภัยแบบไม�มีความรับผิดชอบส�วนแรก (SCDW)  ประกันยาง (TW) ประกันรถหาย (TP)
Super Collision Damage Waiver (SCDW), Tire Waiver (TW), Theft Protection (TP)

ผู�ขับเสร�ม 1 ท�าน ไม�จำกัด กม.
Additional driver and unlimited mileage

บร�การรับ-ส�ง รถฟร�เมื่อเช�ารถติดต�อกัน 3 วัน ข�้นไปภายในระยะทาง 15 กม. จากที่ตั้งสาขา

ของบร�ษัทฯ และอยู�ระหว�างเวลาทำการของบร�ษัทฯ (08.30-17.00 น.)
Delivery & Collection service during operating hours (08.30 – 17.00 hrs.)

กรณีเช�า 30 วันข�น้ไป ฟร�ค�าบร�การส�งรถ-รับรถคืน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสาขา Hertz ให�บร�การ)
Rental 30 Days++ free delivery & return at customer location
(within province have Hertz Office only)

ราคาไม�รวม Rate Excluded

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI)
Personal Accident Insurance (PAI)

ค�าน้ำมัน ค�าที่จอดรถ ค�าทางด�วน พนักงานขับรถ และค�าบร�การอื่นๆ
Fuel, Parking fees, Toll fees, Driver and other surcharges

เง�่อนไขการให�บร�การเพ��มเติม Additional Service Conditions

การคืนรถต�างสาขาจะต�องชำระเพ��ม ในกรณีเช�าติดต�อกันไม�ถึง 5 วัน
One way rental fee shall be charged according to less than the rental period
conditions under Hertz Thailand’s policy

กรณีท่ีมีการรับรถ-คืนรถ นอกเวลาทำการของสาขา (ข�น้อยู�กับเวลาเป�ด-ป�ดของแต�ละสาขา)

และลูกค�าร�องขอให�พนักงานอยู�บร�การที่สาขา จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 1,070 บาทต�อครั้ง
In case of customer require to pick up & return the car out of service hours
(depend on each locations office hours) and request our staff waiting to provide
car Must service, hold customer a valid shall credit have to pay 1,070 THB
for an overtime surcharge

ประกันภัยเพ��มเติม Optional Insurance

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI) เพ��ม 160.50 บาท
Personal Accident Insurance (PAI) 160.50 THB/day

เบาะสำหรับเด็กเล็ก เพ��ม 321 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
Baby Seat 321 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

GPS Navigator เพ��ม 214 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
GPS Navigator 214 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB
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สิทธิประโยชน�สมาชิก
สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
Special Corporate Benefits for FTI Members

Mini Car 1.2 cc

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES
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Expire Date 01/22

OC1100

นาย XXXXXXXXXXX
Mr. XXXXXXXXXXX

Position

FTI’s Best Price

บัตรสมาชิกแพลตตินัม
1. สิทธิ์คืนรถช�าฟร� 6 ชม.
Free late return 6 hours

2. สิทธิ์คืนรถต�างสาขาฟร�เมื่อเช�า 1 วันข�้นไป
Free one way fee for 1 day++ rental 

3. บร�การรับ-ส�ง รถฟร�ในรัศมี 15 กม. เมื่อเช�า 1 วันข�้นไป
Free delivery and collection services within 15 km.
radius from Hertz locations for 1 day++ rental

4. ไม�ล็อควงเง�นประกันการเช�าผ�านบัตรเครดิต
Non-preauthorized credit card

5. ฟร�อัพเกรดรุ�นรถยนต�
Free car upgrade

Platinum Member
FTI e-Member Card Privileges

ราคารวม Rate Included

อัตราค�าเช�าที่เสนอ รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
Rate Included 7% VAT

คืนรถช�า 6 ชม.ฟร� (หากเกินคิดค�าเช�าเพ��มอีก 1 วัน)
Free late return 6 hrs. only (if excess will charge more 1 day)

ประกันภัยแบบไม�มีความรับผิดชอบส�วนแรก (SCDW)  ประกันยาง (TW) ประกันรถหาย (TP)
Super Collision Damage Waiver (SCDW), Tire Waiver (TW), Theft Protection (TP)

ผู�ขับเสร�ม 1 ท�าน ไม�จำกัด กม.
Additional driver and unlimited mileage

บร�การรับ-ส�ง รถฟร�เมื่อเช�ารถติดต�อกัน 1 วัน ข�้นไปภายในระยะทาง 15 กม. จากที่ตั้งสาขา

ของบร�ษัทฯ และอยู�ระหว�างเวลาทำการของบร�ษัทฯ (08.30-17.00 น.)
Delivery & Collection service during operating hours (08.30 – 17.00 hrs.)

กรณีเช�า 30 วันข�น้ไป ฟร�ค�าบร�การส�งรถ-รับรถคืน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสาขา Hertz ให�บร�การ)
Rental 30 Days++ free delivery & return at customer location
(within province have Hertz Office only)

ราคาไม�รวม Rate Excluded

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI)
Personal Accident Insurance (PAI)

ค�าน้ำมัน ค�าที่จอดรถ ค�าทางด�วน พนักงานขับรถ และค�าบร�การอื่นๆ
Fuel, Parking fees, Toll fees, Driver and other surcharges

คุณสมบัติของผู�เช�า Renter’s Qualification

มีอายุตั้งแต� 21 ป�ข�้นไป
Minimum renter age is 21 year-old

มีใบขับข�่ในประเทศหร�อใบขับข�่สากล
Must hold a valid Thai driving license or a valid
International driving license

มีบัตรเครดิต (กรณีการเช�าในนามบุคคล)
Must hold a valid credit card

มีบัตรประชาขนหร�อหนังสือเดินทาง
Must hold a valid Citizen ID Card
(Thai Residence only) or a valid Passport

เง�่อนไขการให�บร�การเพ��มเติม Additional Service Conditions

การคืนรถต�างสาขาจะต�องชำระเพ��ม ในกรณีเช�าติดต�อกันไม�ถึง 1 วัน
One way rental fee shall be charged according to less than the rental period
conditions under Hertz Thailand’s policy

กรณีท่ีมีการรับรถ-คืนรถ นอกเวลาทำการของสาขา (ข�น้อยู�กับเวลาเป�ด-ป�ดของแต�ละสาขา)

และลูกค�าร�องขอให�พนักงานอยู�บร�การที่สาขา จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 1,070 บาทต�อครั้ง
In case of customer require to pick up & return the car out of service hours
(depend on each locations office hours) and request our staff waiting to provide
car Must service, hold customer a valid shall credit have to pay 1,070 THB
for an overtime surcharge

ประกันภัยเพ��มเติม Optional Insurance

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI) เพ��ม 160.50 บาท
Personal Accident Insurance (PAI) 160.50 THB/day

เบาะสำหรับเด็กเล็ก เพ��ม 321 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
Baby Seat 321 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

GPS Navigator เพ��ม 214 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
GPS Navigator 214 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

sales_res@hertzthailand.comHertzCarRental 0 2266 4666 #1500-1508www.hertzthailand.com

สิทธิประโยชน�สมาชิก
สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
Special Corporate Benefits for FTI Members

Economy 1.5 cc

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

730.-
THB บาท

PER DAY
ต�อวัน



FTI’s Best Price

บัตรสมาชิกโกลด�
1. สิทธิ์คืนรถช�าฟร� 6 ชม.
Free late return 6 hours

2. สิทธิ์คืนรถต�างสาขาฟร�เมื่อเช�า 3 วันข�้นไป
Free one way fee for 3 day++ rental 

3. บร�การรับ-ส�ง รถฟร�ในรัศมี 15 กม. เมื่อเช�า 1 วันข�้นไป
Free delivery and collection services within 15 km.
radius from Hertz locations for 1 day++ rental

4. ล็อควงเง�นประกันการเช�า
จำนวน 5,000 บาท ผ�านบัตรเครดิต
Pre-Authorize or deposit THB 5,000 on credit card
is required on pick up date.

Gold Member
FTI e-Member Card Privileges

คุณสมบัติของผู�เช�า Renter’s Qualification

มีอายุตั้งแต� 21 ป�ข�้นไป
Minimum renter age is 21 year-old

มีใบขับข�่ในประเทศหร�อใบขับข�่สากล
Must hold a valid Thai driving license or a valid
International driving license

มีบัตรเครดิต (กรณีการเช�าในนามบุคคล)
Must hold a valid credit card

มีบัตรประชาขนหร�อหนังสือเดินทาง
Must hold a valid Citizen ID Card
(Thai Residence only) or a valid Passport

ราคารวม Rate Included

อัตราค�าเช�าที่เสนอ รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
Rate Included 7% VAT

คืนรถช�า 6 ชม.ฟร� (หากเกินคิดค�าเช�าเพ��มอีก 1 วัน)
Free late return 6 hrs. only (if excess will charge more 1 day)

ประกันภัยแบบไม�มีความรับผิดชอบส�วนแรก (SCDW)  ประกันยาง (TW) ประกันรถหาย (TP)
Super Collision Damage Waiver (SCDW), Tire Waiver (TW), Theft Protection (TP)

ผู�ขับเสร�ม 1 ท�าน ไม�จำกัด กม.
Additional driver and unlimited mileage

บร�การรับ-ส�ง รถฟร�เมื่อเช�ารถติดต�อกัน 1 วัน ข�้นไปภายในระยะทาง 15 กม. จากที่ตั้งสาขา

ของบร�ษัทฯ และอยู�ระหว�างเวลาทำการของบร�ษัทฯ (08.30-17.00 น.)
Delivery & Collection service during operating hours (08.30 – 17.00 hrs.)

กรณีเช�า 30 วันข�น้ไป ฟร�ค�าบร�การส�งรถ-รับรถคืน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสาขา Hertz ให�บร�การ)
Rental 30 Days++ free delivery & return at customer location
(within province have Hertz Office only)

ราคาไม�รวม Rate Excluded

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI)
Personal Accident Insurance (PAI)

ค�าน้ำมัน ค�าที่จอดรถ ค�าทางด�วน พนักงานขับรถ และค�าบร�การอื่นๆ
Fuel, Parking fees, Toll fees, Driver and other surcharges

เง�่อนไขการให�บร�การเพ��มเติม Additional Service Conditions

การคืนรถต�างสาขาจะต�องชำระเพ��ม ในกรณีเช�าติดต�อกันไม�ถึง 3 วัน
One way rental fee shall be charged according to less than the rental period
conditions under Hertz Thailand’s policy

กรณีท่ีมีการรับรถ-คืนรถ นอกเวลาทำการของสาขา (ข�น้อยู�กับเวลาเป�ด-ป�ดของแต�ละสาขา)

และลูกค�าร�องขอให�พนักงานอยู�บร�การที่สาขา จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 1,070 บาทต�อครั้ง
In case of customer require to pick up & return the car out of service hours
(depend on each locations office hours) and request our staff waiting to provide
car Must service, hold customer a valid shall credit have to pay 1,070 THB
for an overtime surcharge

ประกันภัยเพ��มเติม Optional Insurance

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI) เพ��ม 160.50 บาท
Personal Accident Insurance (PAI) 160.50 THB/day

เบาะสำหรับเด็กเล็ก เพ��ม 321 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
Baby Seat 321 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

GPS Navigator เพ��ม 214 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
GPS Navigator 214 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB
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สิทธิประโยชน�สมาชิก
สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
Special Corporate Benefits for FTI Members

Economy 1.5 cc

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

OC1100 / 20200000
Expire Date 01/22

OC1100

นาย XXXXXXXXXXX
Mr. XXXXXXXXXXX

Position

730.-
THB บาท

PER DAY
ต�อวัน



FTI’s Best Price

บัตรสมาชิกซิลเวอร�
1. สิทธิ์คืนรถช�าฟร� 6 ชม.
Free late return 6 hours

2. สิทธิ์คืนรถต�างสาขาฟร�เมื่อเช�า 5 วันข�้นไป
Free one way fee for 5 day++ rental 

3. บร�การรับ-ส�ง รถฟร�ในรัศมี 15 กม. เมื่อเช�า 3 วันข�้นไป
Free delivery and collection services within 15 km.
radius from Hertz locations for 3 day++ rental

4. ล็อควงเง�นประกันการเช�า
จำนวน 5,000 บาท ผ�านบัตรเครดิต
Pre-Authorize or deposit THB 5,000 on credit card
is required on pick up date.

Silver Member
FTI e-Member Card Privileges

คุณสมบัติของผู�เช�า Renter’s Qualification

มีอายุตั้งแต� 21 ป�ข�้นไป
Minimum renter age is 21 year-old

มีใบขับข�่ในประเทศหร�อใบขับข�่สากล
Must hold a valid Thai driving license or a valid
International driving license

มีบัตรเครดิต (กรณีการเช�าในนามบุคคล)
Must hold a valid credit card

มีบัตรประชาขนหร�อหนังสือเดินทาง
Must hold a valid Citizen ID Card
(Thai Residence only) or a valid Passport

ราคารวม Rate Included

อัตราค�าเช�าที่เสนอ รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
Rate Included 7% VAT

คืนรถช�า 6 ชม.ฟร� (หากเกินคิดค�าเช�าเพ��มอีก 1 วัน)
Free late return 6 hrs. only (if excess will charge more 1 day)

ประกันภัยแบบไม�มีความรับผิดชอบส�วนแรก (SCDW)  ประกันยาง (TW) ประกันรถหาย (TP)
Super Collision Damage Waiver (SCDW), Tire Waiver (TW), Theft Protection (TP)

ผู�ขับเสร�ม 1 ท�าน ไม�จำกัด กม.
Additional driver and unlimited mileage

บร�การรับ-ส�ง รถฟร�เมื่อเช�ารถติดต�อกัน 3 วัน ข�้นไปภายในระยะทาง 15 กม. จากที่ตั้งสาขา

ของบร�ษัทฯ และอยู�ระหว�างเวลาทำการของบร�ษัทฯ (08.30-17.00 น.)
Delivery & Collection service during operating hours (08.30 – 17.00 hrs.)

กรณีเช�า 30 วันข�น้ไป ฟร�ค�าบร�การส�งรถ-รับรถคืน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสาขา Hertz ให�บร�การ)
Rental 30 Days++ free delivery & return at customer location
(within province have Hertz Office only)

ราคาไม�รวม Rate Excluded

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI)
Personal Accident Insurance (PAI)

ค�าน้ำมัน ค�าที่จอดรถ ค�าทางด�วน พนักงานขับรถ และค�าบร�การอื่นๆ
Fuel, Parking fees, Toll fees, Driver and other surcharges

เง�่อนไขการให�บร�การเพ��มเติม Additional Service Conditions

การคืนรถต�างสาขาจะต�องชำระเพ��ม ในกรณีเช�าติดต�อกันไม�ถึง 5 วัน
One way rental fee shall be charged according to less than the rental period
conditions under Hertz Thailand’s policy

กรณีท่ีมีการรับรถ-คืนรถ นอกเวลาทำการของสาขา (ข�น้อยู�กับเวลาเป�ด-ป�ดของแต�ละสาขา)

และลูกค�าร�องขอให�พนักงานอยู�บร�การที่สาขา จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 1,070 บาทต�อครั้ง
In case of customer require to pick up & return the car out of service hours
(depend on each locations office hours) and request our staff waiting to provide
car Must service, hold customer a valid shall credit have to pay 1,070 THB
for an overtime surcharge

ประกันภัยเพ��มเติม Optional Insurance

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI) เพ��ม 160.50 บาท
Personal Accident Insurance (PAI) 160.50 THB/day

เบาะสำหรับเด็กเล็ก เพ��ม 321 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
Baby Seat 321 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

GPS Navigator เพ��ม 214 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
GPS Navigator 214 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB
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สิทธิประโยชน�สมาชิก
สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
Special Corporate Benefits for FTI Members

Economy 1.5 cc

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

OC1100 / 20200000
Expire Date 01/22

OC1100

นาย XXXXXXXXXXX
Mr. XXXXXXXXXXX

Position

730.-
THB บาท

PER DAY
ต�อวัน



OC1100 / 20200000
Expire Date 01/22

OC1100

นาย XXXXXXXXXXX
Mr. XXXXXXXXXXX

Position

FTI’s Best Price

บัตรสมาชิกแพลตตินัม
1. สิทธิ์คืนรถช�าฟร� 6 ชม.
Free late return 6 hours

2. สิทธิ์คืนรถต�างสาขาฟร�เมื่อเช�า 1 วันข�้นไป
Free one way fee for 1 day++ rental 

3. บร�การรับ-ส�ง รถฟร�ในรัศมี 15 กม. เมื่อเช�า 1 วันข�้นไป
Free delivery and collection services within 15 km.
radius from Hertz locations for 1 day++ rental

4. ไม�ล็อควงเง�นประกันการเช�าผ�านบัตรเครดิต
Non-preauthorized credit card

5. ฟร�อัพเกรดรุ�นรถยนต�
Free car upgrade

Platinum Member
FTI e-Member Card Privileges

ราคารวม Rate Included

อัตราค�าเช�าที่เสนอ รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
Rate Included 7% VAT

คืนรถช�า 6 ชม.ฟร� (หากเกินคิดค�าเช�าเพ��มอีก 1 วัน)
Free late return 6 hrs. only (if excess will charge more 1 day)

ประกันภัยแบบไม�มีความรับผิดชอบส�วนแรก (SCDW)  ประกันยาง (TW) ประกันรถหาย (TP)
Super Collision Damage Waiver (SCDW), Tire Waiver (TW), Theft Protection (TP)

ผู�ขับเสร�ม 1 ท�าน ไม�จำกัด กม.
Additional driver and unlimited mileage

บร�การรับ-ส�ง รถฟร�เมื่อเช�ารถติดต�อกัน 1 วัน ข�้นไปภายในระยะทาง 15 กม. จากที่ตั้งสาขา

ของบร�ษัทฯ และอยู�ระหว�างเวลาทำการของบร�ษัทฯ (08.30-17.00 น.)
Delivery & Collection service during operating hours (08.30 – 17.00 hrs.)

กรณีเช�า 30 วันข�น้ไป ฟร�ค�าบร�การส�งรถ-รับรถคืน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสาขา Hertz ให�บร�การ)
Rental 30 Days++ free delivery & return at customer location
(within province have Hertz Office only)

ราคาไม�รวม Rate Excluded

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI)
Personal Accident Insurance (PAI)

ค�าน้ำมัน ค�าที่จอดรถ ค�าทางด�วน พนักงานขับรถ และค�าบร�การอื่นๆ
Fuel, Parking fees, Toll fees, Driver and other surcharges

คุณสมบัติของผู�เช�า Renter’s Qualification

มีอายุตั้งแต� 21 ป�ข�้นไป
Minimum renter age is 21 year-old

มีใบขับข�่ในประเทศหร�อใบขับข�่สากล
Must hold a valid Thai driving license or a valid
International driving license

มีบัตรเครดิต (กรณีการเช�าในนามบุคคล)
Must hold a valid credit card

มีบัตรประชาขนหร�อหนังสือเดินทาง
Must hold a valid Citizen ID Card
(Thai Residence only) or a valid Passport

เง�่อนไขการให�บร�การเพ��มเติม Additional Service Conditions

การคืนรถต�างสาขาจะต�องชำระเพ��ม ในกรณีเช�าติดต�อกันไม�ถึง 1 วัน
One way rental fee shall be charged according to less than the rental period
conditions under Hertz Thailand’s policy

กรณีท่ีมีการรับรถ-คืนรถ นอกเวลาทำการของสาขา (ข�น้อยู�กับเวลาเป�ด-ป�ดของแต�ละสาขา)

และลูกค�าร�องขอให�พนักงานอยู�บร�การที่สาขา จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 1,070 บาทต�อครั้ง
In case of customer require to pick up & return the car out of service hours
(depend on each locations office hours) and request our staff waiting to provide
car Must service, hold customer a valid shall credit have to pay 1,070 THB
for an overtime surcharge

ประกันภัยเพ��มเติม Optional Insurance

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI) เพ��ม 160.50 บาท
Personal Accident Insurance (PAI) 160.50 THB/day

เบาะสำหรับเด็กเล็ก เพ��ม 321 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
Baby Seat 321 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

GPS Navigator เพ��ม 214 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
GPS Navigator 214 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

sales_res@hertzthailand.comHertzCarRental 0 2266 4666 #1500-1508www.hertzthailand.com

สิทธิประโยชน�สมาชิก
สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
Special Corporate Benefits for FTI Members

Intermediate 1.8 cc

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

920.-
THB บาท

PER DAY
ต�อวัน



FTI’s Best Price

บัตรสมาชิกโกลด�
1. สิทธิ์คืนรถช�าฟร� 6 ชม.
Free late return 6 hours

2. สิทธิ์คืนรถต�างสาขาฟร�เมื่อเช�า 3 วันข�้นไป
Free one way fee for 3 day++ rental 

3. บร�การรับ-ส�ง รถฟร�ในรัศมี 15 กม. เมื่อเช�า 1 วันข�้นไป
Free delivery and collection services within 15 km.
radius from Hertz locations for 1 day++ rental

4. ล็อควงเง�นประกันการเช�า
จำนวน 5,000 บาท ผ�านบัตรเครดิต
Pre-Authorize or deposit THB 5,000 on credit card
is required on pick up date.

Gold Member
FTI e-Member Card Privileges

คุณสมบัติของผู�เช�า Renter’s Qualification

มีอายุตั้งแต� 21 ป�ข�้นไป
Minimum renter age is 21 year-old

มีใบขับข�่ในประเทศหร�อใบขับข�่สากล
Must hold a valid Thai driving license or a valid
International driving license

มีบัตรเครดิต (กรณีการเช�าในนามบุคคล)
Must hold a valid credit card

มีบัตรประชาขนหร�อหนังสือเดินทาง
Must hold a valid Citizen ID Card
(Thai Residence only) or a valid Passport

ราคารวม Rate Included

อัตราค�าเช�าที่เสนอ รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
Rate Included 7% VAT

คืนรถช�า 6 ชม.ฟร� (หากเกินคิดค�าเช�าเพ��มอีก 1 วัน)
Free late return 6 hrs. only (if excess will charge more 1 day)

ประกันภัยแบบไม�มีความรับผิดชอบส�วนแรก (SCDW)  ประกันยาง (TW) ประกันรถหาย (TP)
Super Collision Damage Waiver (SCDW), Tire Waiver (TW), Theft Protection (TP)

ผู�ขับเสร�ม 1 ท�าน ไม�จำกัด กม.
Additional driver and unlimited mileage

บร�การรับ-ส�ง รถฟร�เมื่อเช�ารถติดต�อกัน 1 วัน ข�้นไปภายในระยะทาง 15 กม. จากที่ตั้งสาขา

ของบร�ษัทฯ และอยู�ระหว�างเวลาทำการของบร�ษัทฯ (08.30-17.00 น.)
Delivery & Collection service during operating hours (08.30 – 17.00 hrs.)

กรณีเช�า 30 วันข�น้ไป ฟร�ค�าบร�การส�งรถ-รับรถคืน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสาขา Hertz ให�บร�การ)
Rental 30 Days++ free delivery & return at customer location
(within province have Hertz Office only)

ราคาไม�รวม Rate Excluded

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI)
Personal Accident Insurance (PAI)

ค�าน้ำมัน ค�าที่จอดรถ ค�าทางด�วน พนักงานขับรถ และค�าบร�การอื่นๆ
Fuel, Parking fees, Toll fees, Driver and other surcharges

เง�่อนไขการให�บร�การเพ��มเติม Additional Service Conditions

การคืนรถต�างสาขาจะต�องชำระเพ��ม ในกรณีเช�าติดต�อกันไม�ถึง 3 วัน
One way rental fee shall be charged according to less than the rental period
conditions under Hertz Thailand’s policy

กรณีท่ีมีการรับรถ-คืนรถ นอกเวลาทำการของสาขา (ข�น้อยู�กับเวลาเป�ด-ป�ดของแต�ละสาขา)

และลูกค�าร�องขอให�พนักงานอยู�บร�การที่สาขา จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 1,070 บาทต�อครั้ง
In case of customer require to pick up & return the car out of service hours
(depend on each locations office hours) and request our staff waiting to provide
car Must service, hold customer a valid shall credit have to pay 1,070 THB
for an overtime surcharge

ประกันภัยเพ��มเติม Optional Insurance

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI) เพ��ม 160.50 บาท
Personal Accident Insurance (PAI) 160.50 THB/day

เบาะสำหรับเด็กเล็ก เพ��ม 321 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
Baby Seat 321 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

GPS Navigator เพ��ม 214 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
GPS Navigator 214 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

sales_res@hertzthailand.comHertzCarRental 0 2266 4666 #1500-1508www.hertzthailand.com

สิทธิประโยชน�สมาชิก
สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
Special Corporate Benefits for FTI Members

Intermediate 1.8 cc

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

OC1100 / 20200000
Expire Date 01/22

OC1100

นาย XXXXXXXXXXX
Mr. XXXXXXXXXXX

Position

920.-
THB บาท

PER DAY
ต�อวัน



FTI’s Best Price

บัตรสมาชิกซิลเวอร�
1. สิทธิ์คืนรถช�าฟร� 6 ชม.
Free late return 6 hours

2. สิทธิ์คืนรถต�างสาขาฟร�เมื่อเช�า 5 วันข�้นไป
Free one way fee for 5 day++ rental 

3. บร�การรับ-ส�ง รถฟร�ในรัศมี 15 กม. เมื่อเช�า 3 วันข�้นไป
Free delivery and collection services within 15 km.
radius from Hertz locations for 3 day++ rental

4. ล็อควงเง�นประกันการเช�า
จำนวน 5,000 บาท ผ�านบัตรเครดิต
Pre-Authorize or deposit THB 5,000 on credit card
is required on pick up date.

Silver Member
FTI e-Member Card Privileges

คุณสมบัติของผู�เช�า Renter’s Qualification

มีอายุตั้งแต� 21 ป�ข�้นไป
Minimum renter age is 21 year-old

มีใบขับข�่ในประเทศหร�อใบขับข�่สากล
Must hold a valid Thai driving license or a valid
International driving license

มีบัตรเครดิต (กรณีการเช�าในนามบุคคล)
Must hold a valid credit card

มีบัตรประชาขนหร�อหนังสือเดินทาง
Must hold a valid Citizen ID Card
(Thai Residence only) or a valid Passport

ราคารวม Rate Included

อัตราค�าเช�าที่เสนอ รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
Rate Included 7% VAT

คืนรถช�า 6 ชม.ฟร� (หากเกินคิดค�าเช�าเพ��มอีก 1 วัน)
Free late return 6 hrs. only (if excess will charge more 1 day)

ประกันภัยแบบไม�มีความรับผิดชอบส�วนแรก (SCDW)  ประกันยาง (TW) ประกันรถหาย (TP)
Super Collision Damage Waiver (SCDW), Tire Waiver (TW), Theft Protection (TP)

ผู�ขับเสร�ม 1 ท�าน ไม�จำกัด กม.
Additional driver and unlimited mileage

บร�การรับ-ส�ง รถฟร�เมื่อเช�ารถติดต�อกัน 3 วัน ข�้นไปภายในระยะทาง 15 กม. จากที่ตั้งสาขา

ของบร�ษัทฯ และอยู�ระหว�างเวลาทำการของบร�ษัทฯ (08.30-17.00 น.)
Delivery & Collection service during operating hours (08.30 – 17.00 hrs.)

กรณีเช�า 30 วันข�น้ไป ฟร�ค�าบร�การส�งรถ-รับรถคืน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสาขา Hertz ให�บร�การ)
Rental 30 Days++ free delivery & return at customer location
(within province have Hertz Office only)

ราคาไม�รวม Rate Excluded

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI)
Personal Accident Insurance (PAI)

ค�าน้ำมัน ค�าที่จอดรถ ค�าทางด�วน พนักงานขับรถ และค�าบร�การอื่นๆ
Fuel, Parking fees, Toll fees, Driver and other surcharges

เง�่อนไขการให�บร�การเพ��มเติม Additional Service Conditions

การคืนรถต�างสาขาจะต�องชำระเพ��ม ในกรณีเช�าติดต�อกันไม�ถึง 5 วัน
One way rental fee shall be charged according to less than the rental period
conditions under Hertz Thailand’s policy

กรณีท่ีมีการรับรถ-คืนรถ นอกเวลาทำการของสาขา (ข�น้อยู�กับเวลาเป�ด-ป�ดของแต�ละสาขา)

และลูกค�าร�องขอให�พนักงานอยู�บร�การที่สาขา จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 1,070 บาทต�อครั้ง
In case of customer require to pick up & return the car out of service hours
(depend on each locations office hours) and request our staff waiting to provide
car Must service, hold customer a valid shall credit have to pay 1,070 THB
for an overtime surcharge

ประกันภัยเพ��มเติม Optional Insurance

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI) เพ��ม 160.50 บาท
Personal Accident Insurance (PAI) 160.50 THB/day

เบาะสำหรับเด็กเล็ก เพ��ม 321 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
Baby Seat 321 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

GPS Navigator เพ��ม 214 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
GPS Navigator 214 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

sales_res@hertzthailand.comHertzCarRental 0 2266 4666 #1500-1508www.hertzthailand.com

สิทธิประโยชน�สมาชิก
สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
Special Corporate Benefits for FTI Members

Intermediate 1.8 cc

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

OC1100 / 20200000
Expire Date 01/22

OC1100

นาย XXXXXXXXXXX
Mr. XXXXXXXXXXX

Position

920.-
THB บาท

PER DAY
ต�อวัน



OC1100 / 20200000
Expire Date 01/22

OC1100

นาย XXXXXXXXXXX
Mr. XXXXXXXXXXX

Position

FTI’s Best Price

บัตรสมาชิกแพลตตินัม
1. สิทธิ์คืนรถช�าฟร� 6 ชม.
Free late return 6 hours

2. สิทธิ์คืนรถต�างสาขาฟร�เมื่อเช�า 1 วันข�้นไป
Free one way fee for 1 day++ rental 

3. บร�การรับ-ส�ง รถฟร�ในรัศมี 15 กม. เมื่อเช�า 1 วันข�้นไป
Free delivery and collection services within 15 km.
radius from Hertz locations for 1 day++ rental

4. ไม�ล็อควงเง�นประกันการเช�าผ�านบัตรเครดิต
Non-preauthorized credit card

5. ฟร�อัพเกรดรุ�นรถยนต�
Free car upgrade

Platinum Member
FTI e-Member Card Privileges

ราคารวม Rate Included

อัตราค�าเช�าที่เสนอ รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
Rate Included 7% VAT

คืนรถช�า 6 ชม.ฟร� (หากเกินคิดค�าเช�าเพ��มอีก 1 วัน)
Free late return 6 hrs. only (if excess will charge more 1 day)

ประกันภัยแบบไม�มีความรับผิดชอบส�วนแรก (SCDW)  ประกันยาง (TW) ประกันรถหาย (TP)
Super Collision Damage Waiver (SCDW), Tire Waiver (TW), Theft Protection (TP)

ผู�ขับเสร�ม 1 ท�าน ไม�จำกัด กม.
Additional driver and unlimited mileage

บร�การรับ-ส�ง รถฟร�เมื่อเช�ารถติดต�อกัน 1 วัน ข�้นไปภายในระยะทาง 15 กม. จากที่ตั้งสาขา

ของบร�ษัทฯ และอยู�ระหว�างเวลาทำการของบร�ษัทฯ (08.30-17.00 น.)
Delivery & Collection service during operating hours (08.30 – 17.00 hrs.)

กรณีเช�า 30 วันข�น้ไป ฟร�ค�าบร�การส�งรถ-รับรถคืน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสาขา Hertz ให�บร�การ)
Rental 30 Days++ free delivery & return at customer location
(within province have Hertz Office only)

ราคาไม�รวม Rate Excluded

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI)
Personal Accident Insurance (PAI)

ค�าน้ำมัน ค�าที่จอดรถ ค�าทางด�วน พนักงานขับรถ และค�าบร�การอื่นๆ
Fuel, Parking fees, Toll fees, Driver and other surcharges

คุณสมบัติของผู�เช�า Renter’s Qualification

มีอายุตั้งแต� 21 ป�ข�้นไป
Minimum renter age is 21 year-old

มีใบขับข�่ในประเทศหร�อใบขับข�่สากล
Must hold a valid Thai driving license or a valid
International driving license

มีบัตรเครดิต (กรณีการเช�าในนามบุคคล)
Must hold a valid credit card

มีบัตรประชาขนหร�อหนังสือเดินทาง
Must hold a valid Citizen ID Card
(Thai Residence only) or a valid Passport

เง�่อนไขการให�บร�การเพ��มเติม Additional Service Conditions

การคืนรถต�างสาขาจะต�องชำระเพ��ม ในกรณีเช�าติดต�อกันไม�ถึง 1 วัน
One way rental fee shall be charged according to less than the rental period
conditions under Hertz Thailand’s policy

กรณีท่ีมีการรับรถ-คืนรถ นอกเวลาทำการของสาขา (ข�น้อยู�กับเวลาเป�ด-ป�ดของแต�ละสาขา)

และลูกค�าร�องขอให�พนักงานอยู�บร�การที่สาขา จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 1,070 บาทต�อครั้ง
In case of customer require to pick up & return the car out of service hours
(depend on each locations office hours) and request our staff waiting to provide
car Must service, hold customer a valid shall credit have to pay 1,070 THB
for an overtime surcharge

ประกันภัยเพ��มเติม Optional Insurance

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI) เพ��ม 160.50 บาท
Personal Accident Insurance (PAI) 160.50 THB/day

เบาะสำหรับเด็กเล็ก เพ��ม 321 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
Baby Seat 321 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

GPS Navigator เพ��ม 214 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
GPS Navigator 214 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB
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สิทธิประโยชน�สมาชิก
สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
Special Corporate Benefits for FTI Members

Full Size 2.8 cc

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

1,300.-
THB บาท

PER DAY
ต�อวัน



FTI’s Best Price

บัตรสมาชิกโกลด�
1. สิทธิ์คืนรถช�าฟร� 6 ชม.
Free late return 6 hours

2. สิทธิ์คืนรถต�างสาขาฟร�เมื่อเช�า 3 วันข�้นไป
Free one way fee for 3 day++ rental 

3. บร�การรับ-ส�ง รถฟร�ในรัศมี 15 กม. เมื่อเช�า 1 วันข�้นไป
Free delivery and collection services within 15 km.
radius from Hertz locations for 1 day++ rental

4. ล็อควงเง�นประกันการเช�า
จำนวน 5,000 บาท ผ�านบัตรเครดิต
Pre-Authorize or deposit THB 5,000 on credit card
is required on pick up date.

Gold Member
FTI e-Member Card Privileges

คุณสมบัติของผู�เช�า Renter’s Qualification

มีอายุตั้งแต� 21 ป�ข�้นไป
Minimum renter age is 21 year-old

มีใบขับข�่ในประเทศหร�อใบขับข�่สากล
Must hold a valid Thai driving license or a valid
International driving license

มีบัตรเครดิต (กรณีการเช�าในนามบุคคล)
Must hold a valid credit card

มีบัตรประชาขนหร�อหนังสือเดินทาง
Must hold a valid Citizen ID Card
(Thai Residence only) or a valid Passport

ราคารวม Rate Included

อัตราค�าเช�าที่เสนอ รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
Rate Included 7% VAT

คืนรถช�า 6 ชม.ฟร� (หากเกินคิดค�าเช�าเพ��มอีก 1 วัน)
Free late return 6 hrs. only (if excess will charge more 1 day)

ประกันภัยแบบไม�มีความรับผิดชอบส�วนแรก (SCDW)  ประกันยาง (TW) ประกันรถหาย (TP)
Super Collision Damage Waiver (SCDW), Tire Waiver (TW), Theft Protection (TP)

ผู�ขับเสร�ม 1 ท�าน ไม�จำกัด กม.
Additional driver and unlimited mileage

บร�การรับ-ส�ง รถฟร�เมื่อเช�ารถติดต�อกัน 1 วัน ข�้นไปภายในระยะทาง 15 กม. จากที่ตั้งสาขา

ของบร�ษัทฯ และอยู�ระหว�างเวลาทำการของบร�ษัทฯ (08.30-17.00 น.)
Delivery & Collection service during operating hours (08.30 – 17.00 hrs.)

กรณีเช�า 30 วันข�น้ไป ฟร�ค�าบร�การส�งรถ-รับรถคืน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสาขา Hertz ให�บร�การ)
Rental 30 Days++ free delivery & return at customer location
(within province have Hertz Office only)

ราคาไม�รวม Rate Excluded

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI)
Personal Accident Insurance (PAI)

ค�าน้ำมัน ค�าที่จอดรถ ค�าทางด�วน พนักงานขับรถ และค�าบร�การอื่นๆ
Fuel, Parking fees, Toll fees, Driver and other surcharges

เง�่อนไขการให�บร�การเพ��มเติม Additional Service Conditions

การคืนรถต�างสาขาจะต�องชำระเพ��ม ในกรณีเช�าติดต�อกันไม�ถึง 3 วัน
One way rental fee shall be charged according to less than the rental period
conditions under Hertz Thailand’s policy

กรณีท่ีมีการรับรถ-คืนรถ นอกเวลาทำการของสาขา (ข�น้อยู�กับเวลาเป�ด-ป�ดของแต�ละสาขา)

และลูกค�าร�องขอให�พนักงานอยู�บร�การที่สาขา จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 1,070 บาทต�อครั้ง
In case of customer require to pick up & return the car out of service hours
(depend on each locations office hours) and request our staff waiting to provide
car Must service, hold customer a valid shall credit have to pay 1,070 THB
for an overtime surcharge

ประกันภัยเพ��มเติม Optional Insurance

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI) เพ��ม 160.50 บาท
Personal Accident Insurance (PAI) 160.50 THB/day

เบาะสำหรับเด็กเล็ก เพ��ม 321 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
Baby Seat 321 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

GPS Navigator เพ��ม 214 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
GPS Navigator 214 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB
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สิทธิประโยชน�สมาชิก
สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
Special Corporate Benefits for FTI Members

Full Size 2.8 cc

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

OC1100 / 20200000
Expire Date 01/22

OC1100

นาย XXXXXXXXXXX
Mr. XXXXXXXXXXX

Position

1,300.-
THB บาท

PER DAY
ต�อวัน



FTI’s Best Price

Silver Member
FTI e-Member Card Privileges

คุณสมบัติของผู�เช�า Renter’s Qualification

มีอายุตั้งแต� 21 ป�ข�้นไป
Minimum renter age is 21 year-old

มีใบขับข�่ในประเทศหร�อใบขับข�่สากล
Must hold a valid Thai driving license or a valid
International driving license

มีบัตรเครดิต (กรณีการเช�าในนามบุคคล)
Must hold a valid credit card

มีบัตรประชาขนหร�อหนังสือเดินทาง
Must hold a valid Citizen ID Card
(Thai Residence only) or a valid Passport

ราคารวม Rate Included

อัตราค�าเช�าที่เสนอ รวมภาษีมูลค�าเพ��ม 7%
Rate Included 7% VAT

คืนรถช�า 6 ชม.ฟร� (หากเกินคิดค�าเช�าเพ��มอีก 1 วัน)
Free late return 6 hrs. only (if excess will charge more 1 day)

ประกันภัยแบบไม�มีความรับผิดชอบส�วนแรก (SCDW)  ประกันยาง (TW) ประกันรถหาย (TP)
Super Collision Damage Waiver (SCDW), Tire Waiver (TW), Theft Protection (TP)

ผู�ขับเสร�ม 1 ท�าน ไม�จำกัด กม.
Additional driver and unlimited mileage

บร�การรับ-ส�ง รถฟร�เมื่อเช�ารถติดต�อกัน 3 วัน ข�้นไปภายในระยะทาง 15 กม. จากที่ตั้งสาขา

ของบร�ษัทฯ และอยู�ระหว�างเวลาทำการของบร�ษัทฯ (08.30-17.00 น.)
Delivery & Collection service during operating hours (08.30 – 17.00 hrs.)

กรณีเช�า 30 วันข�น้ไป ฟร�ค�าบร�การส�งรถ-รับรถคืน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสาขา Hertz ให�บร�การ)
Rental 30 Days++ free delivery & return at customer location
(within province have Hertz Office only)

ราคาไม�รวม Rate Excluded

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI)
Personal Accident Insurance (PAI)

ค�าน้ำมัน ค�าที่จอดรถ ค�าทางด�วน พนักงานขับรถ และค�าบร�การอื่นๆ
Fuel, Parking fees, Toll fees, Driver and other surcharges

เง�่อนไขการให�บร�การเพ��มเติม Additional Service Conditions

การคืนรถต�างสาขาจะต�องชำระเพ��ม ในกรณีเช�าติดต�อกันไม�ถึง 5 วัน
One way rental fee shall be charged according to less than the rental period
conditions under Hertz Thailand’s policy

กรณีท่ีมีการรับรถ-คืนรถ นอกเวลาทำการของสาขา (ข�น้อยู�กับเวลาเป�ด-ป�ดของแต�ละสาขา)

และลูกค�าร�องขอให�พนักงานอยู�บร�การที่สาขา จะมีค�าใช�จ�ายเพ��มเติม 1,070 บาทต�อครั้ง
In case of customer require to pick up & return the car out of service hours
(depend on each locations office hours) and request our staff waiting to provide
car Must service, hold customer a valid shall credit have to pay 1,070 THB
for an overtime surcharge

ประกันภัยเพ��มเติม Optional Insurance

ประกันอ�บัติเหตุส�วนบุคคลและทรัพย�สิน (PAI) เพ��ม 160.50 บาท
Personal Accident Insurance (PAI) 160.50 THB/day

เบาะสำหรับเด็กเล็ก เพ��ม 321 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
Baby Seat 321 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

GPS Navigator เพ��ม 214 บาท/วัน หร�อจ�ายสูงสุด 3,210 บาท
GPS Navigator 214 THB/day and up to maximum charge at 3,210 THB

sales_res@hertzthailand.comHertzCarRental 0 2266 4666 #1500-1508www.hertzthailand.com

สิทธิประโยชน�สมาชิก
สภาอ�ตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
Special Corporate Benefits for FTI Members

Full Size 2.8 cc

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

OC1100 / 20200000
Expire Date 01/22

OC1100

นาย XXXXXXXXXXX
Mr. XXXXXXXXXXX

Position

บัตรสมาชิกซิลเวอร�
1. สิทธิ์คืนรถช�าฟร� 6 ชม.
Free late return 6 hours

2. สิทธิ์คืนรถต�างสาขาฟร�เมื่อเช�า 5 วันข�้นไป
Free one way fee for 5 day++ rental 

3. บร�การรับ-ส�ง รถฟร�ในรัศมี 15 กม. เมื่อเช�า 3 วันข�้นไป
Free delivery and collection services within 15 km.
radius from Hertz locations for 3 day++ rental

4. ล็อควงเง�นประกันการเช�า
จำนวน 5,000 บาท ผ�านบัตรเครดิต
Pre-Authorize or deposit THB 5,000 on credit card
is required on pick up date.

1,300.-
THB บาท

PER DAY
ต�อวัน


