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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดโปรแกรม เลกซัส เอ็กซ์คลูซีฟ แพค็เกจ ปี 2563 

ช่ือกิจกรรม (ภาษาไทย) : โปรแกรมเลกซสั เอก็ซ์คลูซีฟ แพค็เกจ ปี2563 

ช่ือกิจกรรม (ภาษาองักฤษ) : Lexus Exclusive Package 2020 

ความหมาย : โปรแกรมสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้เลกซสัแบบพิเศษสุดประกอบดว้ย 3 รายการหลกัคือ  

1.) ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ต่อเน่ือง จาก 4 ปี ไม่จ ากัดระยะทาง เป็น 5 ปี ไม่จ ากดั

ระยะทาง โดยเง่ือนไขการเคลมระหว่างการขยายการรับประกนัเหมือนเดิมทุกประการ  

2) บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24ชัว่โมง บริการไดร้วดเร็วทนัใจสามารถตรวจสอบสถานะการ

เดินทางของเจา้หนา้ท่ีไดต้ลอดดว้ยระบบจีพีเอสเสริมความสบายใจระหว่างรอการช่วยเหลือ อีกทั้ง

ยงัให้การบริการเลขาส่วนตวัท่ีพร้อมอ านวยความสะดวกในการจดัการเร่ืองต่างๆเพื่อตอบโจทยท์ุก

ไลฟ์สไตลไ์ดอ้ยา่งลงตวั 

3.) การบ ารุงรักษารถยนตท์ั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ตลอด 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แลว้แต่ระยะ

ใดถึงก่อน) 
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รายละเอียดแพค็เกจโปรแกรม เลกซัส เอ็กซ์คลูซีฟ แพค็เกจปี 2563 

สิทธิประโยชน์จากแพค็เกจ สแตนดาร์ด 
Standard 

พลสั 
Plus 

พรีเม่ียม 
Premium 

1. ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ เป็น 5 ปี ไม่จ ากัด
ระยะทาง 

   

2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง และเลขาส่วนตวั    
3. การบ ารุงรักษา
ตลอด 

ค่าแรงเพ่ิมเติม จาก 2 ปีคร่ึง หรือ 50,000 
กิโลเมตร เป็น 5 ปี 100,000 กิโลเมตร 
(แลว้แต่ระยะใดถึงก่อน) 

   

 ค่าอะไหล่ตลอด 5  ปี  หรือ 100,000 
กิโลเมตร ×  

 
รวมถึงค่าอะไหล่

สึกหรอ* 
*อะไหล่สึกหรอไดแ้ก่  1.) แบตเตอร่ี 12 โวลต ์จ านวน 1 ช้ิน 

2) ยางปัดน ้าฝน จ านวน  4 คู่ 

3) ผา้เบรคหนา้และหลงัจ านวน 1 คู่ 

4) งานเจียรจานเบรค 1 คร้ัง 

รายละเอียดเพ่ิมเติมจากแพค็เกจขา้งตน้ 

1) การคุม้ครองขยายระยะรับประกนัคุณภาพ (warranty) มีผลทนัที ณ เวลาท่ีลูกคา้ซ้ือ 

2) ลูกคา้สามารถใชสิ้ทธิประโยชน์จากแพค็เกจไดท้นัที ณ เวลาท่ีลูกคา้ซ้ือ 

3) ลูกคา้จะสามารถใชบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทอ้งถนน หลงัซ้ือโปรแกรมได ้3 วนัท าการ 

4) ลูกคา้จะไดรั้บใบรับรองขยายการรับประกนัและคู่มือการใช้โปรแกรมเลกซัส เอ็กซ์คลูซีฟ แพ็คเกจโดยฝ่ายเลกซัสกรุ๊ป จะ

จดัส่งให้กบัผูแ้ทนจ าหน่ายเพื่อน าส่งให้กบัลูกคา้ขณะเช็คระยะในระยะถดัไป 

5) ลูกคา้เลกซัส เอ็กซ์คลูซีฟ แพ็คเกจจะไดรั้บ “บริการ ช่วยเหลือฉุกเฉินจากเลกซัส เอ็กซ์คลูซีฟ แพ็คเกจ ตลอด 24 ชัว่โมง” ท่ี

หมายเลข 02 – 305 – 8779   
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บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง 
 

 ฟรี บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ในระยะเวลา 1 ปี  
 ฟรี บริการยก /ลากรถ ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง ในระยะเวลา 1 ปี, ฟรี บริการยก /ลากรถไป ศูนยบ์ริการเลกซัสท่ีใกล้
ท่ีสุดหรือศูนยบ์ริการเลกซัสท่ีสมาชิกตอ้งการหากภายในจงัหวดัเดียวกนัมีมากกว่า 1 ศูนยบ์ริการภายในประเทศ
ไทยโดยไม่จ ากดัระยะทาง   

 ฟรี บริการให้ค  าปรึกษาทางดา้นเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือรถเสีย 
 กรณีลอ็ครถโดยไม่ตั้งใจ  เจา้หนา้ท่ีจะประสานงานเพื่อน ากุญแจส ารองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุโดยไมจ่ ากดัระยะทาง  
กรณีท่ีตอ้งใชช่้างกุญแจท่ีมีความช านาญเพ่ือหาวิธีเขา้ไปในรถนั้น ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากลูกคา้ก่อน ซ่ึงค่าใชจ้่าย
ส าหรับช่างกุญแจ ลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบ 

 ฟรี น ้ ามนัไม่เกิน 10 ลิตรต่อปี ในกรณีเกิดเหตุน ้ ามนัหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขบัเคล่ือน เพื่อให้รถของลูกคา้สามารถ
ขบัเคล่ือนไปยงัสถานีบริการน ้ามนัท่ีใกลท่ี้สุดได ้ โดยบริการน้ีจ ากดัเพียง 2 คร้ังต่อปี หากเกิดเหตุการณ์เดียวกนัภายใน
ปีเดียวกนั ลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบค่าน ้ามนั 

 บริการรถทดแทน: กรณีท่ีรถยนต์ของลูกค้าต้องถูกยก  /ลากรถจากท่ีเกิดเหตุ ทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์จะท าการ
ประสานงานจดัหารถทดแทนให้แก่ลูกคา้ ในกรณีท่ีตอ้งการ โดยลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายในการ 
เช่ารถและค่าใชจ้่ายอื่นตามท่ีบริษทัรถเช่าก าหนด 

 

สิทธิประโยชน์พเิศษเพิม่เติม (ได้ตั้งแต่ standard) 

ในกรณีท่ี รถเสียในรัศมีเกินกว่า 100 กม .จากท่ีพกัอาศยั และ รถถูกยกไปที่ศูนยบ์ริการและไม่สามารถซ่อมให้เสร็จไดภ้ายในวนั

เดียวกนั สามารถเลือกใชสิ้ทธ์ิเพ่ิมเติม ส าหรับการเดินทางต่อไปยงัจุดหมายปลายทาง หรือเดินทางกลบัที่พกัอาศยั โดยเลือกได้

อยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ 

- บริการโรงแรมท่ีพกัสูงสุดไม่เกิน 3 คืน ส าหรับคนขบัรถ และผูโ้ดยสารอีก 4 ท่าน รวมวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 

บาทต่อห้องต่อคืน (สิทธิประโยชน์น้ีเป็นค่าห้องพกัโรงแรมเทา่นั้น ไม่รวมถึงค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์

และอื่นๆ ซ่ึงโดยลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายอื่นๆ ดงักล่าว) หรือ 

- บตัรโดยสายเคร่ืองบิน / รถบสั / รถไฟ ส าหรับการเดินทางต่อไปยงัจุดหมายปลายทาง หรือเดินทางกลบัท่ีพกัอาศยั 

)บตัรโดยสารประเภทเท่ียวเดียวเท่านั้น วงเงินท่านละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเที่ยว( ส าหรับคนขบัรถ และผูโ้ดยสารอีก 

4 ท่าน หรือ  
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- บริการรถเช่าสูงสุดไม่เกิน 3 วนั วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท 

**ลูกค้าสามารถเลือกใช้เพียงสิทธ์ิใดสิทธ์ิหน่ึง  ส าหรับการเดินทางต่อไปยงัจุดหมายปลายทางเท่านั้น ซ่ึงสิทธิ

ประโยชน์ดงักล่าวนั้นรวมถึงการบริการส่งรถกลบัหลงัจากซ่อมเสร็จไปยงัจุดหมายปลายทางหรือท่ีพกัอาศยั 

บริการเสริมเลขานุการส่วนตัว 

เลขานุการจะท าหนา้ท่ีให้ขอ้มูลและประสานงานเท่านั้น 

▪ บริการสายด่วนทางการแพทย ์24 ชม. (บริการช่วยเหลือจะจ ากดัเฉพาะบริเวณท่ีอยูใ่กลส้ถานท่ีรักษา) 
▪ บริการจองเที่ยวบิน และเช็คตารางเท่ียวบิน  
▪ บริการจองโรงแรม 
▪ บริการจองรถลีมูซีน  
▪ บริการจองรถเช่า 
▪ บริการจองภตัตาคาร 
▪ บริการส ารองเวลาออกรอบกอลฟ์ 

 

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี ้

• ปัญหาท่ีเกิดจากอุบติัเหตุและภยัธรรมชาติ  
• ค่าใชจ้่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจาก เอ ดบัเบิลย ูพี ก่อน 
• ค่าใชจ้่ายท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของลูกคา้  อาทิ ค่าน ้ามนั และค่าทางด่วน 
• ค่าใชจ้่ายในการเปล่ียนอะไหล่ 
• ค่าใชจ้่ายท่ีเป็นผลมาจากการเขา้ร่วมการแข่งความเร็ว แรลล่ี และการทดสอบความทนทาน 
• ค่าใชจ้่ายใด ๆ ท่ีเป็นผลจากการดูแลรถยนตผ์ิดพลาด และหากท่านยงัคงท าเช่นนั้นต่อไปทาง  

เอ ดบัเบิลย ูพี ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน 

• ค่าใชจ้่ายใด ๆ ท่ีเป็นผลจากการท่ีลูกคา้อยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา หรือยาเสพติด 
• ความสูญเสียอนัเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นโดยตรงและทางออ้มจากการไม่สามารถขบัเคล่ือนได ้
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ราคาจ าหน่ายแพค็เกจ โปรแกรมเลกซัส เอ็กซ์คลูซีฟ แพค็เกจ ปี 2563 

1) Standard (สแตนดาร์ด) ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% แล้ว 

รุ่นรถยนต ์
อายรุถ (เดือน หรือ กิโลเมตร) 

ไม่เกิน 6 ด. หรือ 10,000 กม. 
มากกว่า 6 ด. หรือ 10,000 กม. 

แต่ไม่เกิน 48 ด. หรือ 100,000 กม. 
LS / LC 260,000 285,000 
GS & RX (450h & 350) 90,000 95,000 
GS & RX (300h & 300) 70,000 75,000 
ES / NX / IS / CT / UX  50,000 55,000 

 

2) Plus (พลัส)  ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% แล้ว 

รุ่นรถยนต ์
อายรุถ (เดือน หรือ กิโลเมตร) 

ไม่เกิน 6 ด. หรือ 10,000 กม. 
มากกว่า 6 ด. หรือ 10,000 กม. 

แต่ไม่เกิน 48 ด. หรือ 100,000 กม. 
LS / LC 400,000 

เปิดขายในภายหลงั 

GS & RX (450h & 350) 140,000 
GS & RX (300h & 300) 120,000 
ES / NX  110,000 
IS  100,000 
CT & UX 80,000 

 

3) Premium (พรีเมี่ยม) ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% แล้ว 

รุ่นรถยนต ์
อายรุถ (เดือน หรือ กิโลเมตร) 

ไม่เกิน 6 ด. หรือ 10,000 กม. 
มากกว่า 6 ด. หรือ 10,000 กม. 

แต่ไม่เกิน 48 ด. หรือ 100,000 กม. 
LS / LC 440,000 

เปิดขายในภายหลงั 

GS & RX (450h & 350) 170,000 
GS & RX (300h & 300) 150,000 
ES / NX  140,000 
IS  130,000 
CT & UX 100,000 
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เง่ือนไขการขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์ 

จาก 4 ปี ไม่จ ากัดระยะทาง เป็น 5 ปี ไม่จ ากัดระยะทาง 

 

1. รถยนต์ท่ีได้รับสิทธิ์การรับประกันคุณภาพ 

 บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั รับประกนัรถโตโยตา้ท่ีผลิต หรือจ าหน่ายโดย บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั หรือผูแ้ทนจ าหน่ายโตโยตา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ซ่ึงเป็นรถยนตส่์วนบุคคลเท่านั้น ไม่รวมรถยนต์
สาธารณะ รถยนตบ์ริการ (*รถยนตบ์ริการ หมายความว่า รถยนตบ์รรทุกคนโดยสารหรือใหเ้ช่า ซ่ึงบรรทุกคนโดยสารไม่
เกินเจ็ดคน ดงัต่อไปน้ี (1) รถยนตบ์ริการธุรกิจ (2) รถยนตบ์ริการทศันาจร (3) รถยนตบ์ริการให้เช่าระยะส้ัน  

 

2. ระยะเวลาการขยายการรับประกัน    

 รับประกนัต่อเน่ือง จากระยะเวลารับประกนัของผูผ้ลิตรถยนต ์ระยะเวลา 4 ปี หรือ ไม่จ ากดัระยะทาง หรือนบัจาก
วนัส่งมอบรถยนต ์เป็นระยะเวลา 5 ปี ไม่จ ากดั ระยะทาง  

3.  ขอบเขตการขยายการรับประกัน 

 การรับประกนัคุณภาพจะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปล่ียนช้ินส่วนท่ีเสียหาย อนัเน่ืองมาจากความบกพร่อง   
ของวสัดุ/ช้ินส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใตก้ารใชง้านตามปกติ* ของรถยนตแ์ต่ละประเภท 

(*สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชง้านในคู่มือการใชร้ถ Owner’s Manual) 

 
4. เง่ือนไขการซ่อมหรือการเปลี่ยนช้ินส่วน 

 การซ่อมหรือการเปล่ียนช้ินส่วนท่ีเสียหายสามารถเขา้รับบริการตามเง่ือนไขการรับประกนัไดท่ี้ศูนยบ์ริการ
มาตรฐานของโตโยตา้เท่านั้น 

 

5.  เง่ือนไขการโอน 

 การรับประกนัคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจา้ของรถรายถดัไปภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกนัคุณภาพน้ี  
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ข้อยกเว้นในการรับประกัน 

1. การยกเว้นทั่วไป  

1.1 สงคราม การรุกราน การกระท าของศตัรู การสู้รบ หรือการปฏิบติัการท่ีมีลกัษณะเป็นการท าสงคราม )จะได้

ประกาศหรือไม่ก็ตาม) 

1.2สงครามกลางเมือง การแขง็ขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏิวติั ฯลฯ 

1.3 วตัถุอาวุธปรมาณู 

1.4 การแตกตวัของประจุ การแผรั่งสี ฯลฯ 

2. ช้ินส่วนและส่ิงท่ีไม่คุ้มครอง  

2.1 วสัดุส้ินเปลืองหรือส่ิงท่ีใชแ้ลว้หมดไป )เช่นยาง แบตเตอร่ี ( รวมถึงช้ินส่วนหรือวสัดุท่ีผูผ้ลิตก าหนดไวใ้นการ

ซ่อมบ ารุงรถยนตต์ามปกติ 

2.2 ช้ินส่วนหรือระบบหรืออุปกรณ์ท่ีมีการสึกหรอหรือเส่ือมสภาพเป็นความปกติทัว่ไป 

2.3 ช้ินส่วนหรือระบบหรืออุปกรณ์ท่ีมิไดติ้ดตั้งมาจากโรงงานผูผ้ลิต 

2.4 ช้ินส่วนรอบนอก เช่น ผิวรถยนต ์ตวัถงัและสีรถ กระจกรถ อุปกรณ์ตกแต่งท่ีไม่ไดติ้ดตั้งจากผูผ้ลิตและผูแ้ทน

จ าหน่ายอยา่งเป็นทางการของ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั เป็นตน้ 

3. เหตุแห่งความสูญเสียหรือเสียหายซ่ึงไม่รวมอยู่ในการประกันภยันี ้

3.1 การเกิดสนิม การผกุร่อน การสึกหรอ การหมดอายตุามธรรมชาติ การเส่ือมสภาพของสีและเส่ือมสภาพจากการใชง้าน  

3.2 การบ ารุงรักษารถยนต ์การปรับแต่งและท าความสะอาดเคร่ืองยนต ์รวมถึงการซ่อมแซมอนัเน่ืองมาจากการ

เส่ือมสภาพจากการใชง้านหรือการเปล่ียนช้ินส่วนเพ่ือเป็นการป้องกนัล่วงหนา้  

3.3 การละเลยหรือจงใจไม่น ารถยนตเ์ขา้รับการบ ารุงรักษาหรือการเขา้รับบริการไม่ทนัท่วงทีตามขอ้ก าหนดเวลา

หรือระยะทางท่ีก าหนดโดยผูผ้ลิต 

3.4 การละเลยหรือขาดการดูแลท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง สารหล่อล่ืน หรือสารเคมี ท่ีผิดจากท่ี

ก าหนดไวใ้นคู่มือการใชร้ถตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดซ่ึงรับรองโดยผูผ้ลิต 

3.5 การดดัแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือปรับปรุงรถยนตห์รือส่วนประกอบไม่ว่าเพ่ือการใด ส าหรับ

การใชง้านท่ีมิใช่การใชง้านตามปกติของรถยนตแ์ต่ละประเภทซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดซ่ึง

รับรองโดยผูผ้ลิต เช่น การแขง่ขนัความเร็ว บรรทุกน ้าหนกัเกินก าลงั ใชล้ากจูง ใชน้อกถนน (Off Road) เป็น

ตน้ 
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3.6 การถอดหรือแยกช้ินส่วนออกจากกนั การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนยบ์ริการอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ศนูยบ์ริการของผูผ้ลิต 

3.7 อาการส่ันหรือเกิดเสียงเพียงเลก็นอ้ย ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อการท างานของรถยนต ์

3.8 คุณสมบติัของรถยนตท่ี์ไม่เป็นไปตามค ารับรอง ประกาศ หรือโฆษณาของผูผ้ลิต 

3.9 การกระท าผิดพลาดของผูค้รอบครอง หรือผูใ้ชร้ถ หรือลูกจา้งของผูค้รอบครอง หรือผูใ้ชร้ถ 

3.10 ความเสียหายจาก อุบติัเหตุ การชน ไฟไหม ้ระเบิด และภยัธรรมชาติ เช่น ฝนกรด  ,สารเคมี ,เกลือ ,น ้ายาง

ตน้ไม ้

3.11 คล่ืนแรงดนัท่ีเกิดจากอากาศยานหรืออุปกรณ์ทางอากาศอืน่ๆ ท่ีเดินทางเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเท่ากบัเสียง

หรือความเร็วเหนือเสียง 

3.12 ความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือการรับประกนั เช่น คา่ท่ีพกั ค่าน ้ามนั ค่าโทรศพัท ์ค่าเสียเวลา ความ

เสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ 

3.13 ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากอะไหล่เทียม หรืออะไหล่ท่ีมิไดผ้ลิต หรือจ าหน่าย โดยผูผ้ลิตรถยนต์ 

3.14 ค่าใชจ้่ายใดท่ีอยูภ่ายใตก้ารประกนัภยัอื่น หรือค ารับประกนัภยัอื่นใด รวมถึงค าประกาศอยา่งเป็นทางการ

หรือไม่ก็ตามให้ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขรถยนตใ์นความรับผิดชอบของผูผ้ลิต แมจ้ะเกิดขึ้นในระหว่างท่ีกรมธรรม์

ประกนัภยัน้ีมีผลบงัคบัก็ตาม 

3.15 ความสูญเสียหรือเสียหายอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากความบกพร่องของช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดรั้บความ

คุม้ครองภายใตก้ารรับประกนัคุณภาพรถยนตข์องผูผ้ลิตรถยนต ์เช่น อะไหล่เทียม 

3.16 ความสูญเสียหรือความเสียหายของบคุคลภายนอก 

3.17 รถท่ีไดรั้บการถอดหรือแยกช้ินส่วนออกจากกนั การปรับหรือซ่อมจากศูนยบ์ริการอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ ศูนยบ์ริการ

มาตรฐานโตโยตา้ 

3.18 รถท่ีมีมาตรวดัระยะทางไม่ตรงกบัความเป็นจริงหรือถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลง ไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตาม 


