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รับสวนลดที่คุมคาและอัตราเชารถราคาพิเศษ กับเฮิรทซ ทั่วโลก

ในระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2557 สมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส ที่ทําการสํารองรถเชา ณ สถานที่เชารถเฮิรทซที่รวม
รายการในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด รับความเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษ ดังนี้:

• เมื่อเชารถ 3 - 5 วัน : รับสวนลด 15 เหรียญดอลลารสหรัฐ  พรอมอัตราคาเชารถพิเศษ และ 500 ไมลสะสม รอยัล ออรคิด พลัส 
• เมื่อเชารถ 6 วันขึ้นไป : รับวันเชารถฟรี 1 วัน พรอมอัตราคาเชารถพิเศษ และ 500 ไมลสะสม รอยัล ออรคิด พลัส

รับขอเสนอพิเศษนี้เพียง:
• สํารองรถเชาอยางนอย 24 ชั่วโมงกอนวันรับรถ
• แจงหมายเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส รวมถึงหมายเลข CDP# และ PC# ที่ปรากฎดานลาง เมื่อสํารองรถเชา
• แสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส ณ เคานเตอรเชารถ

สมาชิก หมายเลข CDP# สําหรับสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส

บัตรเบสิค 1094759

บัตรเงิน 1094760

บัตรทอง 1094761

บัตรแพลทินัม 1945746

จุดหมายปลายทาง
สวนลด 15 เหรียญดอลลารสหรัฐ 
แจงหมายเลข PC# 
(สําหรับการเชารถ 3-5 วันข้ึนไป)

รับวันเชารถฟรี 1 วัน 
(สําหรับการเชารถ 6 วันขึ้นไป) แจงหมายเลข PC# 

สหรัฐอเมริกา/ แคนาดา

139871

960665

ยุโรป 113035

ออสเตรเลีย/ นิวซีแลนด 193631

สํารองรถเชาผานระบบออนไลน ไดที่ www.hertz.com/rop หรือติดตอศูนยสํารองรถเชาเฮิรทซ: โทร: (66) 2 634 1804 หรือ
อีเมล: hertzgsa@mma.co.th

เงื่อนไข:
• ขอเสนอพิเศษนี้ใชไดกับการเชารถขับเองในอัตรา Affordable Rates (leisure retail rates) สําหรับการรับรถในระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง
 31 กรกฎาคม 2557
• สวนลด 15 เหรียญดอลลารสหรัฐ สามารถใชไดกับการเชารถอยางนอย 3 วัน และคิดตามสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ท้ังน้ี สําหรับการเชารถนอกสหรัฐอเมริกา
 สวนลดจะคิดตามสกุลเงินทองถิ่น และใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่เชารถ สวนลดนี้ใชไดกับการเชารถขนาด Compact ขึ้นไปเทานั้น
• รับวันเชารถฟรี 1 วัน เมื่อเชารถอยางนอย 6 วัน ทั้งนี้ ทานจะรับวันเชารถฟรี สูงสุด 1 วันตอการเชารถ 1 ครั้งเทานั้น การสํารองรถเชาในทวีปยุโรป
 ใชไดกับการเชารถขนาด Midsize ขึ้นไปเทานั้น
• ยุโรป รวมถึงประเทศเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ลักเซมเบอรก เนเธอรแลนด สเปน (ยกเวนเกาะตางๆ) และสหราชอาณาจักร
• ขอเสนอนี้ไมสามารถใชรวมกับอัตราสวนลดหรือรายการสงเสริมการขายอื่นๆ 
• มีชวงปดรับจอง และตองเปนไปตามกฎเกณฑและเงื่อนไขการเชารถของเฮิรทซ


