ขอตกลง และ เงื่อนไข
บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จํากัด ไดสรางระบบการจองรถเชาและชําระคาบริการผานบัตรเครดิตลวงหนา โดยผูเชาจะตองทําการจองและชําระคาบริการโดยบัตรเครดิตผานระบบ Internet ซึ่งบริษัทฯเรียกวาระบบ Online
Payment การจองดวยระบบดังกลาวจะเสร็จสมบูรณเมื่อผูใชบริการไดทําการชําระคาบริการตามระบบและไดรับหมายเลขยืนยันการจองจากระบบแลวเทานั้น
ผูเชารับทราบวาขอมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของผูเชาในการชําระคาบริการผานระบบ Online Payment ที่ผูเชาไดระบุลงในระบบจะถูกเก็บรักษาเปนความลับดวยระบบ Payment Gateway ของธนาคารกสิกรไทยซึ่งจะ
เปนผูดําเนินการเรียกเก็บคาบริการจากบัตรเครดิตตามที่ผูเชาไดแจงหมายเลขบัตรเครดิตไว โดยที่บริษัทฯมิไดเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลใดๆทั้งสิ้น
ผูเชาที่ไดทําการจองและชําระคาบริการลวงหนาตามระบบ Online Payment เพื่อใหไดสิทธิราคาพิเศษนี้เขาใจและยอมรับขอตกลงในการจองและชําระคาบริการผานระบบ ซึ่งจะเปนการชําระคาบริการทันที ณ เวลาที่ทํา
การจอง โดยที่บริษัทฯมิไดบังคับใหผูเชาทําการจองโดยวิธีการชําระคาบริการลวงหนาตามระบบ Online Payment ซึ่งนอกจากการจองดวยระบบนี้แลว บริษัทฯยังมีวิธีการจองโดยวิธีอื่นๆ เพื่อใหบริการอีกหลายวิธีถาผูเชาไมสะดวกกับ
ระบบ เชน วิธีการจองโดยชําระคาบริการลวงหนา ผานการโอนเขาบัญชีธนาคาร และวิธีการจองทางโทรศัพทโดยติดตอไปยัง Call Center ของบริษัทฯ
บริษัทฯมีหนาที่เตรียมการบริการซึ่งไดแก รถยนตและสวนประกอบอื่นๆตามการจองของผูเ ชา เชน น้ํามัน อุปกรณเสริมในการเดินทาง และการประกันภัย เมื่อไดรับขอมูลการจองจากผูเ ชาผานทางระบบ Online Payment
ทั้งนี้บริษัทฯจะทําการเตรียมรถยนตเพื่อใหบริการแกผูเชาตามสถานที่และเวลาที่ผูเชาไดระบุ โดยที่ผูเชาตองทําการจองและชําระคาบริการผานระบบ Online Payment กอนกําหนดการที่จะใชบริการลวงหนา 48 ชั่วโมงเปนอยางต่ํา ใน
กรณีที่นอยกวา 48 ชั่วโมงระบบจะไมเปดใหทําการจอง
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายจากการใชวิธีการจองโดยระบบ Online Payment บริษัทฯจะรับผิดชอบดวยวิธีการคืนเงินคาบริการใหแกผูเชาเพื่อเปนการชดเชยเทานั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวน, ราคา หรือเงื่อนไขตางๆตามที่บริษัทฯเห็นสมควร ทั้งนี้ผูเชาไมสามารถอางถึงราคาพิเศษตามที่ระบบแสดงใหเห็นโดยที่ผเู ชายังมิไดมีการชําระคาบริการดวยระบบ Online Payment และไดรับหมายเลขยืนยันการจอง
จากระบบ
ผูเชาตามระบบ Online Payment ยินยอมและตกลงชําระคาบริการผานบัตรเครดิตของผูเชาโดยอนุญาตใหบริษัทฯหักคาบริการนี้จากบัญชีบัตรเครดิตที่ไดแจงไว ณ ขณะที่ทําการจอง และจะถือวาการจองเสร็จสมบูรณ
ตอเมื่อไดชําระคาบริการผานระบบ Payment Gateway ของธนาคารและไดรับหมายเลขยืนยันการจองจากระบบ ผูเชามีหนาที่จดบันทึกหรือพิมพหมายเลขยืนยันการจองและรายละเอียดในการจองและชําระคาบริการ เพื่อเปนเอกสาร
ประกอบในการรับรถตามสถานที่และเวลาที่ผูเชาไดทําการจองไว
1. ผูเชาในที่นี้หมายถึงผูที่ระบุชื่อในการจองที่จะเปนผูขับรถและยังตองเปนเจาของบัตรเครดิตที่ใชชําระคาบริการ อีกทั้งผูเชาตองมีเอกสารสําคัญเพื่อประกอบการเชารถและการตรวจรับรถดังตอไปนี้คือ
ผูเชาตองมีอายุตั้งแต 23 ปขึ้นไปและมีใบขับขี่รถยนตที่ยังไมหมดอายุ
ผูเชาตองมีบัตรประจําตัวประชาชน (ชาวไทย) หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (ชาวตางประเทศ)
ผูเชาตองมีบัตรเครดิตที่ใชชําระคาบริการของผูเชาสําหรับขออนุมัติวงเงินค้ําประกันการเชาตามระเบียบของบริษัทฯ
ผูเชามีหนาที่เตรียมสําเนาเอกสารที่จําเปนสําหรับการใชบริการตามเงื่อนไขปกติของการเชารถของบริษัทฯ เพื่อเปนการยืนยันตัวตนที่แทจริงตามเอกสารตอไปนี้คือ
1.1 ใบขับขี่รถยนตที่ยังไมหมดอายุขณะชวงเวลาที่เชาของผูเชาและของผูขับเสริม (ถามี) ณ วันรับรถ, วันคืนรถ / สําหรับชาวตางชาติที่ไมมีใบอนุญาตขับรถสากล (International Driver License) ผูเชาตองรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการจัดการกับบริษัทประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและรถไมสามารถขับเคลื่อนได หรือ ถูกโจรกรรม เปนมูลคาเทากับเงินมัดจําทั้งหมดที่บริษัทฯ ไดรับชําระจากลูกคาไว สูงสุดไมเกิน 20,000 บาท โดยทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ริบเงินมัดจําทันทีที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถยนตของบริษัทฯ ที่ใหเชา
1.2 บัตรประจําตัวประชาชน (ชาวไทย) หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (ชาวตางประเทศ) ของผูเชาและของผูขับเสริม (ถามี)
1.3 บัตรเครดิตของผูเชาที่ใชชําระคาบริการ
1.4 หมายเลขยืนยันการจอง หรือ เอกสารยืนยันการจอง
2. ในกรณีที่ผูเชาไมมีเอกสารดังกลาวขางตนหรือมีไมครบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใหบริการโดยถือวาเปนความผิดของผูเ ชาเองทีไ่ มเตรียมเอกสารใหพรอมเมื่อมาใชบริการตามที่บริษัทฯไดแจงใหทราบแลว ทั้งนี้บริษทั ฯ
จะคิดคาธรรมเนียมในอัตรา 30% ของยอดคาบริการทั้งหมดและคืนคาบริการสวนที่เหลือใหผูเชา
3. ในกรณีที่ผูเชาตองการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ เชน ประเภทรถ, สถานที,่ เวลา, ชื่อผูขับรถ, ชื่อผูขับเสริม หรือบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ผูเชาไดทําการจองแลว ผูเชาตองแจงใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 24
ชั่วโมงกอนเวลาที่ผูเชาไดกําหนดวาจะเชารถตามที่จองเมื่อเริ่มแรก โดยผูเชาตองแจงไปยัง Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท 039-516005 หรือ 080-0144474 ในระหวางเวลาทําการ 08.30 น. ถึง 17.30 น. ทั้งนี้ผูเชา
รับทราบและยินยอมรับผิดชอบคาธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา 200 บาทตอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใชรถ 1 ครั้ง โดยผูเชายินยอมและตกลงใหสิทธิ์แกบริษัทฯในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว โดย
การตัดจากมูลคาการจองหรือยอดการเรียกเก็บจากผูเชาโดยตรงเมื่อรับรถ
4. ในกรณีที่ผูเชาไดแจงถึงการเปลี่ยนแปลงลวงหนาเปนเวลานอยกวา 24 ชั่วโมงซึ่งทําใหเกิดคาใชจายขึ้นแกบริษัทฯในการจัดเตรียมรถยนต และไมสามารถนํารถยนตคนั ดังกลาวไปใหบริการแกผเู ชารายอื่นได ผูเชาใหสิทธิ์
บริษัทฯ ในการคิดคาธรรมเนียมในอัตรา 30% ของยอดคาบริการทั้งหมดของผูเชารายนั้น โดยหักจากบัญชีบัตรเครดิตที่ผเู ชาไดแจงไวเมื่อทําการจองและผูเชารับทราบวาบริษัทฯอาจไมสามารถเตรียมรถเพื่อบริการผูเชาได
ตามความตองการ ถาผูเชามีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันลวงหนานอยกวา 24 ชัว่ โมง ผูเชาจะตองรับผิดชอบคาเสียหายจากการที่บริษัทฯ ตองสูญเสียการใหบริการลูกคารายอื่นตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนด บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการดําเนินการตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
5. ผูเชายินยอมและตกลงตามเงื่อนไขในกรณีที่ผูเชาตองการยกเลิกการจองลวงหนาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการยกเลิกในอัตรา 30% ของยอดคาบริการทั้งหมดของผูเชาตามที่ไดทําการจองและชําระ
คาบริการในระบบ Online Payment
6. ในกรณีที่ผูเชาไดแจงยกเลิกเปนเวลานอยกวา 24 ชั่วโมงหรือผูเชาไมไดแจงยกเลิก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาบริการทั้งหมดใหแกผูเชา ยกเวนกรณีมีเหตุสุดวิสัยใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของทางบริษัทฯ ที่จะใหคืน
เฉพาะสวนที่ทางบริษัทฯเห็นสมควร โดยที่บริษัทฯ ยังมีสิทธิ์คิดคาธรรมเนียมจากผูเชา
7. ในกรณีที่ผูเชาตองการใชรถยนตยาวนานเกินกวาระยะเวลาตามที่ไดทําการจองและ/หรือชําระคาบริการในระบบ Online Payment ผูเชารับทราบ และตกลงยินยอมวาราคาของวันที่เชาเพิ่มขึ้นจากที่ไดระบุไวในใบจองนัน้
จะไมใชราคาตามที่ผูเชาไดรับจากการจองผานระบบ ทั้งนี้ผูเชามีหนาที่ติดตอแจง Call Center เพื่อแจงความประสงคในการยืดระยะเวลาการเชาตอไป โดย Call Center หรือพนักงานของบริษัทฯมีสิทธิเสนอราคา
คาบริการตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยผูเชาไมมีสิทธิเลือกราคาตามที่ผูเชาตองการได
8. ในกรณีที่ผูเชาไมยอมคืนรถตามกําหนดที่ไดระบุไวในสัญญาเชาและไมไดแ จงกับทางบริษัทฯใหทราบวาจะขยายระยะเวลาการเชารถออกไป ถือเปนการยักยอกทรัพย บริษัทฯมีสิทธิ์ที่ดําเนินการตามกฎหมายและคิด
คาบริการ/คาความเสียหายในอัตราสูงสุดหรืออัตราปกติตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
9. ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถจัดหารถยนตใหตรงตามประเภทที่ผูเชาไดทําการจองและชําระคาบริการผานระบบ Online Payment ผูเชายินยอมใหบริษัทฯ สามารถจัดรถทดแทนในประเภทที่ใกลเคียงหรือดีกวาเพื่อ
ใหบริการได โดยเปรียบเทียบจากราคาคาบริการเปนหลัก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงประเภทรถยนตหรือการเลื่อนระดับชั้นของประเภทรถยนตจะเปนไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยไมตองแจงใหผูเชาทราบลวงหนา ในกรณีที่
บริษัทฯ ไมสามารถจัดหารถทดแทนใดๆใหแกผูเชาไดเลย ผูเชายินยอมใหสิทธิ์แกบริษัทฯ ดําเนินการคืนเงินคาบริการใหเต็มจํานวนโดยถือเปนความรับผิดชอบตอการจองใชบริการและใหถือเปนการสิ้นสุดของการเรียกรอง
ซึ่งบริษัทฯจะแจงใหผูเชาไดทราบลวงหนา 24 ชั่วโมงกอนเวลาที่ผูเชาไดระบุไวในการจองหากตองคืนเงินเนื่องจากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหารถหรือรถทดแทนใหแกผูเชาได
10. ผูเชาตองสงวนทรัพยสินที่วิญูชนพึงสงวนทรัพยสินของตนเอง โดยมีหนาที่ดูแลรักษารถยนตและอุปกรณตางๆของบริษทั ฯตามเงื่อนไขในการใชรถยนตของบริษัทฯ ผูเชาตองขับรถยนตบนสภาพถนนปกติในพืน้ ที่ที่กําหนด
ในเอกสารสัญญาเชาเทานั้น และไมฝาฝนกฎหมายและกฎจราจร รวมทั้งไมใชรถยนตไปในทางมิชอบ และผูเชาตองเปนผูรับผิดชอบความเสียหายของรถยนตและอุปกรณตางๆ ในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯกําหนด หากเกิด
ความเสียหายจากการใชงานที่ไมใชปกติ เชน ฝาฝนกฎหมายหรือผิดปกติวิสัยในการใชและผูเ ชาตองเปนผูร ับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกลาวทั้งหมดผูเ ชาทราบและไดตกลงตามเงื่อนไขในการจองและการใชบริการ
ตามเงื่อนไขปกติของบริษัทฯ
11. ผูเชาตกลงใหสิทธิ์แกบริษัทฯในการยกเลิกการบริการดานการประกันภัย โดยบริษัทฯจะทําการคืนเงินคาเชาแกผูเชาในกรณีที่บริษัทฯเกิดความสงสัยในการใชรถยนตบริษัทฯของผูเชา และบริษัทฯมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย
เต็มจํานวนที่เกิดขึ้นกับรถยนตและอุปกรณตางๆของบริษัทฯ รวมทั้งผูเชามีหนาที่นํารถยนตของบริษัทฯมาใหพนักงานของบริษัทฯทําการตรวจสอบ และหากบริษัทฯเห็นสมควรในการยกเลิกการใหบริการแกผเู ชารายนั้น
เนื่องจากการใชรถยนตและอุปกรณตางๆขัดกับเงื่อนไขของบริษัทฯ ผูเชาใหสิทธิ์บริษัทฯในการยกเลิกการใหบริการไดทันที แมระยะเวลาในการเชาจะยังไมสิ้นสุดก็ตามและการยกเลิกการใหบริการเนื่องจากการใชรถยนตขดั
กับเงื่อนไขทางบริษัทฯสามารถคิดคาเสียหายได
12. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายขึ้นกับรถที่เชา, อุปกรณตางๆหรือทรัพยสินของบริษัทฯ ผูเชามีหนาที่รับผิดชอบในความเสียหายซึ่งเกิดจากผูเ ชาเอง, ผูขับ, ผูขับเสริม หรือผูอื่นที่ใชรถยนต, อุปกรณตางๆหรือ
ทรัพยสินของบริษัทฯ สําหรับความเสียหายและการสูญหายซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ผูเชามีหนาที่ตองแจงใหบริษัทฯทราบถึงความเสียหายหรือการสูญหายดังกลาวภายใน 6 ชั่วโมงนับจากที่ผูเชาทราบถึงความเสียหายหรือ
การสูญหายที่เกิดขึ้น โดยผูเชาจะตองแจงรายละเอียดความเสียหายหรือการสูญหาย สถานที่ เวลา และคูกรณี ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ผูเชาจะไดสิทธิ์คุมครองจากการประกันภัย ทั้งนี้การประกันภัยจะไมคุมครองผูเ ชาถาผูเชาไม
แจงใหบริษัทฯทราบถึงความเสียหายหรือการสูญหายในระยะเวลาที่บริษัทฯกําหนด หรือผูเชาไมใหรายละเอียดความเสียหายหรือการสูญหาย หรือผูเชาใชรถยนต, อุปกรณตางๆหรือทรัพยสินของบริษัทฯผิดประเภท หรือผู
เชามีเจตนาทําใหทรัพยสินของบริษัทฯเสียหายหรือสูญหาย ผูเชาตองรับผิดชอบสูงสุดตามที่บริษทั ฯเรียกรองรวมถึงการสูญหายของรถยนตที่เชาดวย สวนการที่ผูเชาตองรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ เรียกรองหมายความรวมถึง
บริษัทฯเคลมประกันภัยแลวยังมีคาเสียหายเหลืออยูเทาใดผูเชาตองเปนผูรับผิดชอบ
13. ผูเชาตกลงและยอมรับวา ผูเชาจะใหความ รวมมือกับบริษัทในการดําเนินการตางๆเพื่อ แกไขและยุติปญหา ที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือ ปญหาขอกฎหมายอื่นๆกับ บริษัทอยางเต็มที่รวมทั้งตกลงและปกปอง
ไม ใหบริษัท กรรมการ ผูบริหารหรือ พนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือถูก ฟองรองหรือเรียกรอง คาเสียหายจาก บุคคลภายนอก หากทานกระทําผิดขอ กําหนดและเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ ผูเชาจะชดเชย
คาเสียหายใหแกบริษัท ตามที่ กฎหมายกําหนด
ผูเชายอมรับเงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆที่มิไดระบุอยูในเงื่อนไขและขอกําหนดฉบับนี้ ซึ่งเปนเงื่อนไขและขอกําหนดตามมาตรฐานของบริษทั ฯตามที่ปรากฏอยูดา นหลังของสัญญาการเชารถ โดยที่ผูเชาจะไดรับทราบ ณ เวลาที่ผูเชาลงชื่อใน
สัญญาเชาตอหนาพนักงานของบริษัทฯ ในกรณีที่ทางบริษัทฯและผูเชามีความคิดเห็นไมตรงกัน ผูเชายินยอมที่จะปฏิบัติตามความคิดเห็นของบริษัทฯซึ่งถือเปนการสิ้นสุด
ในกรณีทตี่ องการสอบถาม กรุณาติดตอ โทร. 039-516005

Terms and Conditions
Krungthep Limousine Co., Ltd. has established an internet car rental reservation system and online credit card payment whereby the renter shall make a reservation and pay car rental fee with his/her credit card
through internet, hereinafter called the “Online Payment” or the “System”. Reservation by this System is completed only after the renter has paid the rental fee through the Online Payment and received a reservation
confirmation number from the system.
The renter hereby acknowledges that his/her credit card data provided for payment through Online Payment will be kept confidential by a payment gateway of Kasikorn Bank PLC. Kasikorn Bank PLC will verify
credit card data and collect the rental fee from the renter’s credit card number provided. The Company has neither obligation to verify the renter’s credit card data nor involvement in any way in the renter’s credit card
data.
The renter making reservation and payment through the System hereby understands and agrees to the terms and conditions of the Online Payment in order to be entitled to a special rate, the payment of which
is immediately paid upon making reservation. The renter is not compelled by the Company to make a reservation and payment through the System. If reservation or payment through the System is in any way not
convenient for the Renter, the Company has made available other booking options in addition to Online Payment, for instance, booking with prepaid by transfer to bank account requirement, booking by telephone by
calling the Company’s Call Center.
The Company shall be responsible for preparing a car and other accessories according to the renter’s reservation through Online Payment, for instance, petrol, supplementary travel gears and insurance upon
receipt of reservation through Online Payment. The Company shall prepare a car for the renter at the location and time specified by the renter in the System. However, the renter is required to make reservation and
payment through the Online Payment system at least 48 hours before the service. In case where the renter makes a reservation or payment through Online System in the period less than 48 hours, the system will not
accept such reservations.
In case of an error or damage from reservation through the Online Payment system, the Company shall be responsible only for refunding the rental fee charged to the renter. The Company reserves its right at its
discretion to change quantity, prices or conditions as it deems appropriate. The renter cannot claim a special discount rate shown in the system if the renter has not yet made payment through the Online Payment system
and received a reservation confirmation number.
The renter agrees to pay for the rental fee by his/her credit card, allowing the Company to charge the rental fee to his/her credit card account as notified at the time of reservation. Reservation by this System is
completed only after the rental fee has been paid through the Payment Gateway and the renter has received a reservation confirmation number from the system. The renter shall record the reservation confirmation
number, reservation details and rental fee payment as evidence for car pick up at the location and time reserved.
1.

For the purpose of this Online Payment, the renter refers to a person specified in the reservation as driver and who owns the credit card used for Online Payment. In this regard, the renter shall possess
following qualifications and documents to be entitled to the rent and pick up the car:
The renter shall be 23 years old or older and possess a valid driver’s license;
The renter shall have an ID card (for Thais) or a valid passport (for foreigners); and
The renter shall have a credit card having credit sufficient for the rental fee payment and authorization of security deposit according to the Company’s regulations.
The renter shall present the following copy documents according to the Company’s car rental conditions to identify the renter.
1.1 A valid driver license (for Thais) or International driver license (for foreigners) of the renter and an additional driver (if any); For foreigners not have International driver license, The renter is responsible
for the handling fee with the insurance company in the event of an accident and the car cannot be driven or stolen. The amount of all deposits received from customers is up to 20,000 baht, the company
reserves the right to confiscate the deposit immediately upon the occurrence of the car rental.
1.2 ID card (for Thais) or a valid passport (for foreigners) of the renter and an additional driver (if any);
1.3 The renter’s credit card having credit sufficient to pay for the rental fee and authorization of the security deposit according to the Company’s regulations; and
1.4 The reservation confirmation number or reservation document.
2.
In case the renter cannot provide ALL of the documents mentioned above, the Company reserves its right to cancel the service. It is deemed as the renter’s fault for not preparing all the documents earlier
notified by the Company. In such a case, the Company will charge 30% fees of the total rental fee and return the balance to the renter.
3.
In case the renter wishes to amend the reservation, for example, type of the car, location, time, driver’s name, additional driver’s name or other additional services from those previously reserved through
Online Payment, the renter is required to notify the Company at least 24 hours before the renter is scheduled to pick up the car as previously reserved. The renter shall notify the Call Center at
039516005 or 080-0144474 during office hours, 8.30 a.m. to 5.30 p.m. The renter acknowledges and agrees to absorb the fee to be charged for each reservation amendment at 200 Baht of the total rental fee.
The renter also agrees that the Company is entitled to charge such fee to the renter.
4.
In case the renter notifies the Company of the change in less than 24 hours resulting in expenses incurred to the Company for car preparation and loss of opportunity to rent such car to other renters, the
renter allows the Company to charge him/her at 30% of the total rental fee, by charging to his/her credit card account, notified at the time of making reservation through the Online Payment system. The
renter further acknowledges that if the renter makes a sudden change to the reservation in less than 24 hours, the renter will be liable for damages from the company have the opportunity to serve other
customers by the Company. The Company may not be able to provide a car according to the renter’s need. The Company reserves its rights as deemed appropriate.
5.
In case the renter wishes to cancel the reservation, the renter is required to notify the Company at least 24 hours before the renter is scheduled to pick up the car as previously reserved through any payment
channel. The renter shall notify the Call Center at 039-516005 or 086-5638889 during office hours, 8.30 a.m. to 6.00 p.m. The renter acknowledges and agrees to absorb the cancellation fee to be charged at
30% of the total rental fee. The renter also agrees that the Company is entitled to charge such fee to the renter.
6.
In case the renter cancels his/her reservation in less than 24 hours or fails to cancel it, the Company reserves its rights, at its sole and absolute discretion, not to refund any amount paid. The Company may,
at its sole and absolute discretion, consider refunding part of the rental fee to the renter. Notwithstanding that, the Company reserves its right to charge cancellation fee.
7.
In case the renter wishes to extend the rental period reserved through the Online Payment system, the renter acknowledges and agrees that the rental rate for the extended period may differ from that
reserved through the Online Payment system. To extend the rent period, the renter is required to contact the Call Center or the location where the renter picks up the car. The Call Center or staff has the
right to quote a rental rate as the Company deems appropriate and the renter does not have the right to apply any other rental rate.
8.
In case the renter fails to return the car within the rental period made through rental agreement and fails to notify the Company of his/her wishes to extend the rent, regarded as embezzlement The
company has the right to proceed according to the law and charge a service fee / damage fee at the highest rate or normal rate as the company deems appropriate.
9.
In case the Company cannot provide the car according to the renter’s needs, reservation and payment through the Online Payment system, the renter agrees that the Company provides a substitute car
similar or better than the reservation car, based on the rental rate. Changing the type of car or car upgrade shall be in line with the Company’s standard and discretion without prior notice to the renter. In
case the Company cannot provide a substitute car by any means to the renter, the renter agrees that the Company may, at its sole and absolute discretion, refund the total rental fee. The renter hereby
agrees that such refund is deemed as full and complete responsibility of the Company and shall be final. The renter agrees to release and discharge the Company from any other responsibilities. The
Company will notify the renter 24 hours before the scheduled pickup time, specified at the reservation in case of refund because the Company cannot find a car or substitute for the renter.
10. The renter shall take care of the car and equipment according to the Company’s normal usage conditions. The renter shall drive on normal roads in the area specified in the rental agreement only and not
to violate legal provisions or traffic law as well as not to use the car in a dishonest way. And the renter shall be responsible for damage to the car and its equipment at the highest rate determine by the
Company. If damage from the use of such non-regular illegal or irregular nature of use and renter are responsible for any damage that occurs above all. The renter acknowledges and agrees with the
Company’s terms and conditions applicable to reservation and use of services.
11. The renter agrees that the Company is entitled to cancel the insurance and the Company shall refund the renter in case the Company is suspicious of the renter’s use of the car. The Company has the right
to demand compensation for damage to the Company’s car and its equipment in full. The renter is obligated to return the car to the Company or Company’s employees for inspection. If the Company
deems appropriate to cancel the service to the renter as he/she uses the car in contradiction with the Company’s terms and conditions, the renter allows the Company to cancel the service immediately
regardless of whether the rent period is not completed and termination of service due to the use of cars is contrary to the terms, the company can be considered for compensation.
12. In case of an accident or damage to the rented car, equipment or properties of the Company, the renter agrees to be responsible and liable for any damages caused by the renter, driver, additional driver
or anyone who uses the car, or for any loss or damage to the Company’s equipment or properties. The renter shall notify the Company of the damage or loss within 6 hours from the time the renter is aware
of the damage or loss. The renter shall also describe the damage or loss, location, time and the other party, considered significant for the renter to be entitled to insurance coverage. However, the insurance
may not cover the renter if the renter fails to notify the Company of the damage or loss by the schedule specified or fails to describe the damage or loss or the renter misuses the car, its equipment or
other properties, or the renter deliberately causes damage or loss to the Company’s properties. In such cases, the renter agrees to be responsible and liable for such damages or losses at the maximum
compensation amount or rate claimed by the Company Including loss of car rental the renter is responsible for the company's claim includes the company's insurance claim for damages; with the remaining
amount the tenant is responsible.
13. The Renter agree and accept that renter will give Cooperate with the company in various activities to Fix and end problems Caused by breach of contract, tort or other legal problems with The Company
fully, and agrees and prevents the Company, its directors, executives or Employees of the company or affiliates are Prosecute or claim Compensation from a third party if you make a mistake Any terms and
conditions In this contract You will compensate the company for damages as required by law.
The renter hereby accepts conditions and other requirements that are not specified herein which are the Company’s standard conditions and requirements, shown reverse side of the rental agreement to be provided to
the renter at the time the renter signs the car rental agreement with the Company’s staff. In case of dispute or the Company and the renter have different opinions on an issues, the renter agrees to comply with the
Company’s determination, which considers final.
For assistance, please contact Call Center (+66)39-516-005.

