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ระบบนำทางมีประโยชน�อย�างไร

ประหยัดเวลาเดินทาง
ดวยเสนทางที่ถูกตอง รวดเร็ว
ไมตองเสียเวลาคนหา
หร�อขับรถหลงทาง

ประหยัดน้ำมัน
ไมตองขับวนคนหาเสนทาง
สิ�นเปลืองน้ำมันและเวลา

ประหยัดเง�น
ลดความสิ�นเปลือง
จากการใชน้ำมันโดยไมจำเปน

ช�วยกันรักษ�โลก
สืบเนื่องจากการใชน้ำมันที่นอยลง ชวยลด
อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ปลอดภัยทุกเส�นทาง
ไมตองจอดถามทาง
เมื่อไปในสถานที่ที่ไมคุนเคย
หร�ออันตราย

ใช�งานง�าย
ฟ�เจอรที่หลากหลาย
ครอบคลุมรูปแบบการใชงาน
ของผูขับรถทุกทาน
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ระบบนำทางในรถยนต ระบบนำทางบนสมารทโฟน

• หนาจอใหญกวา ใชงานงาย มองเห็นไดอยางชัดเจนกวา • หนาจอเล็กมาก เมื่อเทียบกับระบบนำทางในรถยนต
  ใชงานไมสะดวก

• ใชพลังงานจากแบตเตอร�่รถยนต หมดหวงเร�่องแบตเตอร�่หมด • ใชพลังงานจากแบตเตอร�่สมารทโฟนสูง ทำใหแบตเตอร�่หมดเร็ว 
   จึงตองชารจไฟอยูตลอดเวลา

• ทำงานโดยใชสัญญาณ GPS ไมตองพ�่งพาความเร็ว
 ของสัญญาณอินเทอรเน็ต
• ไมตองใชสัญญาณอินเทอรเน็ตจึงทำใหไมมีคาใชจาย

• หากอยูในพ�้นที่สัญญาณอินเทอรเน็ตต่ำจะทำใหใชงาน
 ระบบนำทางไดอยางไมมีประสิทธิภาพ
• ตองจายคาบร�การอินเทอรเน็ต เมื่อใชระบบนำทาง

• มีลักษณะพ�เศษของระบบนำทางที่หลากหลาย เชน
 หนาจอแสดงทางแยก

• ลักษณะพ�เศษมีจำกัด ทำใหใชงานยากกวา

• Interface ใชงานงายกวา เพราะมีขนาดหนาจอที่ใหญกวา
• ติดตั้งในตำแหนงที่เหมาะสมขณะขับรถ ใชงานงาย
 ปลอดภัยกวา

• เพราะแปนคียบอรดและหนาจอมีขนาดเล็ก ทำใหยากตอการพ�มพ
   ที่อยูปลายทาง รวมถึงใชงาน Interface ไดยาก 
• ไมมีชุดติดตั้งเตร�ยมไวให

ระบบนำทางแบบติดตั้งในรถยนต�ดีกว�าระบบนำทางบนสมาร�ทโฟนอย�างไร
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ลักษณะพ�เศษของระบบนำทาง

1. หนาจอแสดงทางแยก
จะแสดงกอนถึงทางแยกดานหนา พรอมทั้งยังแสดงชองทางจราจรที่ผู ใชรถควรใช 
ลดความสับสนและเปลี่ยนทางแยกที่วุนวาย ใหเปนเร�่องงายๆ พรอมเสนนำทาง
บอกเสนทางชัดเจน เขาใจงาย ทำใหผู ใชรถไมเกิดความสับสน จนอาจขับเลยแยก 
หร�อไปผิดทาง จนตองเสียเวลาวนรถกลับมา

3. เมนูผูจำหนายฮอนดา
เมนูผูจำหนายฮอนดามีไวเพ�่อใหผู ใชรถสะดวกสบายมากข�้น เมื่อตองการคนหา
ผูจำหนายฮอนดาใกลเคียง โดยไมตองเสียเวลาคนหาจ�ดหมายปลายทาง
ตามขั้นตอนทั่วไป แตสามารถใชทางลัดที่รวดเร็วกวาไดทันที

4. เมนูตำแหนงปจจ�บัน
สะดวก รวดเร็วข�้น เมื่อผู ใชรถสามารถดูรายละเอียดของตำแหนงปจจ�บันไดทันที 
พรอมบันทึกลงในเมนู “บันทึก” ไดอยางงายดาย รวมถึงคนหาจ�ดชวยเหลือใกลเคียง 
ไดแก โรงพยาบาล สถานีตำรวจ และปมน้ำมัน ไดอีกดวย

2. ทางเลือกเสนทางหลากหลาย
เพ�่อการเดินทางในแบบที่ผู ใชรถตองการ โดยเมื่อทำการปอนจ�ดหมายปลายทาง แลวเลือก "เสนทาง" ระบบจะแสดงทางเลือกเสนทาง (ถามี)
เพ�่อใหผู ใชรถสามารถเลือกเดินทางบนเสนทางที่ตองการได ตอบรับความถนัดและความชอบสวนตัวของผู ใชรถที่แตกตางไดอยางดี

5. ว�ธีการปอนจ�ดหมายปลายทางหลากหลาย 
ชวยใหการใชงานของผู ใชรถงายยิ�งข�้น สามารถเลือกคนหาปลายทางไดตามความถนัดไมวาจะเปน การใชแถบการคนหา, การคนหาสถานที่่
ใกลเคียงโดยการปอนชื่อ หร�อเลือกจากหมวดหมูสถานที่ รวมถึงคนหาจากเมนูบันทึกหร�อเมนูลาสุด



การค�นหาสถานที่จากหมวดหมู�
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สแกน QR Code เพ�่อชมว�ดีโอสาธิต
การป�อนจ�ดหมายปลายทาง

Step 1 – เลือก “คนหาตำแหนง” บนหนาจอ Step 2 – เลือก “หมวดหมู” 

Step 3 – เลือกหมวดสถานที่ที่ตองการ 
ตัวอยาง เลือก “การเดินทาง”

Step 4 – เลือกหมวดยอย
ตัวอยาง เลือก “ทาอากาศยาน”

Step 5 – เลือกชื่อจากรายการ Step 6 – เลือก “นำทาง!” 

Step 7 – ระบบจะทำการคำนวณเสนทาง
และแสดงเสนทางนำทางบนหนาจอแผนที่

ท�านสามารถอ�านรายละเอียดและข�อมูลการใช�งานเพ��มเติม ได�จากคู�มือการใช�งานระบบนำทาง

การค�นหาสถานที่โดยการป�อนชื่อ

Step 3 – กดที่แถบการคนหา 

Step 5 – เลือกชื่อจากรายการ

Step 1 – เลือก “คนหาตำแหนง” บนหนาจอ Step 2 – เลือก “หมวดหมู” 

Step 4 – ปอนชื่อสถานที่ที่ตองการคนหา
ตัวอยาง อนุสาวร�ยชัยสมรภูมิ

Step 6 – เลือก “นำทาง!” 

Step 7 – ระบบจะทำการคำนวณเสนทาง
และแสดงเสนทางนำทางบนหนาจอแผนที่



ทำไมต�องอัพเดตหร�อปรับปรุงแผนที่ในระบบนำทาง ?

โปรแกรม MapCare สำหรับรถยนตฮอนดารุน New CR-V และ New CIVIC ในรุนที่มีระบบนำทางเนว�เกเตอร �
ซึ่งมีระบบนำทางของ GARMIN อยูนั้น สามารถอัพเดตขอมูลแผนที่เปนระยะเวลา 5 ป ไดดวยตัวทานเอง
โดยไมมีคาใชจาย* นับจากทานดำเนินการอัพเดตขอมูลแผนที่ผานหนาเว็บไซต ในครั้งแรก 
(https://honda.garmin.com/honda/) หร�อเมื่อรถยนตว�่งไดระยะทาง ประมาณ 322 กิโลเมตร 
หร�อ 200 ไมล แลวแตอยางใดอยางหนึ่งเกิดข�้นกอน

*ในกรณีดำเนินการโดยผูจำหนายจะมีการเร�ยกเก็บคาบร�การ

ทานสามารถอานรายละเอียด
เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่เพ�่มไดที่เว็บไซต

https://honda.garmin.com/honda/

ทำไมตองอัพเดตแผนที่
สิ�งปลูกสรางรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีสถานที่นาสนใจและถนนใหมๆ เกิดข�้นทุกวัน หากแผนที่
ไมไดรับการอัพเดต ระบบจะไมนำทางไปยังถนนใหมเหลานั้น การอัพเดตแผนที่จึงเปนเร�่องสำคัญมาก
สำหรับการใชระบบนำทางในรถยนต

ลดความยุงยากในการคนหาจ�ดหมายปลายทาง
หากไมทำการอัพเดตแผนที่ทานอาจประสบปญหาในการคนหาสถานที่ใหมๆ เพราะสถานที่ใหมๆ นั้น
ไมไดรวมอยูในแผนที่เดิม การอัพเดตแผนที่จึงจำเปนมากสำหรับการนำทางที่ดี

จ�ดหมายปลายทางใหมที่เพ�่มข�้นสรางแรงบันดาลใจในการเดินทาง
การอัพเดตแผนที่เปนการเพ�่มจำนวนจ�ดหมายปลายทาง สถานที่ และเสนทางที่ครอบคลุมพ�้นที่มากข�้น
แมจะเดินทางไปยังจ�ดหมายปลายทางที่คุนเคย แตทานจะมีโอกาสใชเสนทางใหมที่ดีกวา เกิดประสบการณ
การขับข�่ที่ดียิ�งข�้น 
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อัพเดตสถานที่ เสนทางใหม รวมถึงปรับปรุงเสนทางเกา 
และจ�ดที่นาสนใจหมวดหมูตางๆ อาทิ

เอทีเอ็ม
พรอมจับจายทุกการเดินทาง 
กับการอัพเดตตูเอทีเอ็ม

ปมน้ำมัน
หมดหวงตลอดเสนทาง
กับการอัพเดตปมน้ำมัน

รานอาหาร
หลากหลายรานอาหารชื่อดัง
ใหคุณตระเวนชิมไมมีเบื่อ

โรงพยาบาล
อัพเดตสถานที่ตั้งโรงพยาบาล
เพ�่อการใชงานที่สะดวกยิ�งข�้น
โดยเฉพาะในยามฉุกเฉิน

อัพเดตแผนที่ เพ�่อการนำทางที่ดีข�้น



การปรับปรุงระบบนำทางสำหรับฮอนด�า

ขั้นตอนที่ 1 - ใช�เวลาประมาณ 3 นาที

การปรับปรุงระบบนำทางจำเป�นต�องไปท่ีรถเพ�อ่ดึงข�อมูลสำหรับนำไปดาวน�โหลดกับคอมพ�วเตอร� 
และนำกลับไปท่ีรถอีกคร้ัง เพ�อ่ดำเนินการน้ีให�เสร็จสมบูรณ� ในการดำเนินการปรับปรุงระบบนำทาง 
ต�องใช�สิ�งต�อไปนี้:

ไดรฟ� USB 16GB ข�้นไป
การเชื่อมต�ออินเทอร�เน็ตความเร็วสูง
เวลาสูงสุด 4 ชั่วโมง

สตาร�ทเคร�่องยนต�ของรถและตรวจสอบให�แน�ใจว�าเคร�่องยนต�ทำงานอยู�ตลอด 
ทำตามข�อความบนหน�าจอจนกว�าคำแนะนำให� “ดำเนินการปรับปรุงต�อไป” ในเว็บไซต�
https://honda.garmin.com/honda/ ปรากฏข�้น โปรดทราบว�าหลังจากกด “ปรับปรุงแผนที่”
ท�านต�องรออย�างน�อย 1 นาทีก�อนจะถอดไดรฟ� USB ออกจากพอร�ต USB

ขั้นตอนที่ 2 - ใช�เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

3. หลังจากเข�าไปที่หน�าปรับปรุงแผนท่ี 
https://honda.garmin.com/honda/
แล�ว เลือก “รุ�นป�ของรถยนต�”*

4. เลือก “รุ�นของรถยนต�” 5. กด “ดาวน�โหลด Garmin Express”

กด “ดูคำถามที่พบบ�อย” เพ�่ออ�านรายละเอียด
ในการปรับปรุงแผนที่

7. เร��มต�นการดาวน�โหลดไฟล�
GarminExpressInstaller.exeสแกน QR Code เพ�่อชมว�ดีโอสาธิต

การปรับปรุงแผนที่ระบบนำทาง

6. เลือก “บันทึก” เพ�อ่ดาวน�โหลดไฟล�
GarminExpressInstaller.exe
ลงในเคร�อ่งคอมพ�วเตอร�

1. เว็บไซต�สำหรับการปรับปรุงระบบนำทางสำหรับ
ฮอนด�า https://honda.garmin.com/honda/
  
กดที่ไอคอนภาษา เพ�่อเปลี่ยนภาษาที่ต�องการ

เร��มการดาวน�โหลด Garmin Express จากคอมพ�วเตอร�ของท�าน
หมายเหตุ: เวลาดาวน�โหลดแผนที่จะแตกต�างกันตามความเร็วการเชื่อมต�ออินเทอร�เน็ต
และขนาดไฟล�แผนที่

2. ในระบบนำทางให�เลือก “ตั้งค�า” 3. เลือก “อุปกรณ�” 4. เลือก “อัพเดตแผนที่”

5. เลือก “ตกลง” 6. เลือก “ตกลง” นำไดรฟ� USB
ออกจากพอร�ต USB

1. เสียบไดรฟ� USB ที่มีขนาดอย�างน�อย 16GB ที่พอร�ต USB ในรถ

Honda
New CIVIC

Honda
New CR-V

2. เลือกภาษาท่ีต�องการ

0908 *รุ�นป�ของรถยนต� (Model Year) คือ ป�ที่มีการปรับโฉม และ/หร�อ อุปกรณ�รถยนต�ใหม�
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หมายเหตุ : รูปภาพที่ปรากฎเป�นภาพเพ�่ออ�างอิงเท�านั้น หน�าจอที่ปรากฎจร�งในรถยนต�อาจแตกต�างกันในแต�ละรุ�น 
และบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข�างต�น โดยไม�จำเป�นต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

8. เม่ือดาวน�โหลดเสร็จเร�ยบร�อยแล�ว
ให�เป�ดไฟล� Garmin Express
คลิก        หน�าข�อความ “I have read 

and agree to the terms and condition” 
จากน้ันกด “Install”

9. ระบบจะทำการติดตั้ง
Garmin Express
ลงบนเคร�่องคอมพ�วเตอร�

10. เมื่อติดตั้งเสร็จเร�ยบร�อยแล�ว 
เลือก “Launch Garmin Express”
หากต�องการปรับปรุงแผนที่ต�อ

12. เลือก “Add a Device” 13. นำไดรฟ� USB เสียบเข�ากับพอร�ต
USB ของคอมพ�วเตอร�

14. เลือก “Add Device” 16. สามารถตั้งชื่อเร�ยกอุปกรณ�
แต�ละชนิดได� เช�น ใช�หมายเลขทะเบียน 
หร�อหมายเลข VIN* เพ�่อใช�ในการ
ระบุตัวรถต�อไปได�  เลือก “Finish”

*Vehicle Identification Number

11. เป�ด “Garmin Express”
ที่ติดตั้งบนคอมพ�วเตอร�

15. ถ�าระบบมีข�อมูลอีเมลแอดเดรสของท�าน
อยู�แล�ว ก็สามารถลงทะเบียนอุปกรณ�ได�เลย 
ท�านสามารถคลิก       ใต�ข�อความ Map 
Update Notifications เพ�่อรับอีเมล
รายละเอียด เมื่อมีการปรับปรุงแผนที่ชุดใหม� 
เลือก “Next”

17. Garmin Express จะตรวจสอบว�า
มีการปรับปรุงแผนที่ใหม�หร�อไม� ซึ่งจะ
ได�รับข�อความยืนยัน “Update Available”
ถ�าแผนที่นั้นจะได�รับการปรับปรุง

ท�านสามารถเลือก “View Details”
เพ�่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุง
แผนที่ หร�อเลือก “Install” เพ�่อเร��ม
กระบวนการปรับปรุงแผนที่

19. Garmin Express จะแสดงข�อควร
ทราบที่สำคัญเมื่อรับทราบและเมื่อ
พร�อมแล�ว เลือก “Continue”

20. เร��มต�นการปรับปรุง 21. ทำการสร�างข�อมูลแผนที่และ
คัดลอกลงในไดรฟ� USB

22. การปรับปรุงแผนที่เสร็จสมบูรณ� 23. เลือก “OK” แล�วนำไดรฟ� USB
ออกจากพอร�ต USB ของคอมพ�วเตอร�

18. อ�านและยอมรับข�อกำหนดและ
เง�่อนไขเมื่อต�องการดำเนินการปรับปรุง
เลือก “Accept”



1. เลือก “ตั้งค�า”

2. เลือก “แผนที่และยานพาหนะ”

3. เลือก “แผนที่ของฉัน”

4. ระบบจะแสดงภูมิภาคและเวอร�ชันของแผนที่
ขั้นตอนการตรวจสอบเวอร�ชันของแผนที่เสร็จสิ�น

การตรวจสอบเวอร�ชันของแผนที่

หมายเหตุ : รูปภาพที่ปรากฎเป�นภาพเพ�่ออ�างอิงเท�านั้น หน�าจอที่ปรากฎจร�งในรถยนต�อาจแตกต�างกันในแต�ละรุ�น 
และบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข�างต�น โดยไม�จำเป�นต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
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เสียบไดรฟ USB กลับไปที่พอรต USB ของรถ
• ท�านไม�สามารถใช�การดาวน�โหลดแผนที่เดียวกันสำหรับระบบนำทางฮอนด�า ในรถหลายคันได�
 การดำเนินการดังกล�าวจะทำให�อุปกรณ�นำทางถูกล็อค
• การปรับปรุงแผนที่จะใช�เวลาสูงสุดหนึ่งชั่วโมง แต�อาจแตกต�างกันตามขนาดไฟล�แผนที่ ระหว�าง
 การปรับปรุงระบบนำทางสำหรับฮอนด�า ต�องมีการจ�ายไฟอย�างต�อเนื่อง ดังนั้นเคร�่องยนต�
 ต�องทำงานในขณะที่รถจอดอยู�ด�านนอกอาคารหร�อในบร�เวณที่ระบายอากาศได�ดี ก�อนเร��มต�น
 ใช�งานให�ทำความคุ�นเคยและปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช�ในพ�้นที่ของท�าน โปรดติดต�อ
 ผู�จำหน�ายสำหรับป�ญหาหร�อข�อสงสัยใดๆ

1. ให�เลือก “ตั้งค�า” ในระบบนำทาง

3. เลือก “อัพเดตแผนที่”

5. ระบบทำการติดตั้งแผนที่
ที่ได�รับการปรับปรุงแล�ว

2. เลือก “อุปกรณ�”

4. เลือก “ใช�” เพ�่อดำเนินขั้นตอนต�อไป

6. เมื่อการติดตั้งเสร็จเร�ยบร�อย เลือก “ตกลง”
ดึงไดรฟ� USB ออกจากพอร�ต USB

ขั้นตอนที่ 3 - ใช�เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง



คำถามที่พบบ�อย

Q

A

ข�อมูลการปรับปรุงทั่วไป

โปรดทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของการปรับปรุงแผนที่ในเว็บไซต�
https://honda.garmin.com/honda/

ท�านจะทราบว�า ท�านมีแผนที่ล�าสุดแล�วได�อย�างไร?

Q

A ท�านต�องใช�ไดรฟ� USB 16GB ข�้นไป, การเชื่อมต�ออินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงและเวลาสูงสุด 4 ชั่วโมง

ท�านจะต�องใช�อะไรในการปรับปรุงแผนที่?

Q

A ในแอปพลิเคชันนำทาง ท�านสามารถดูเวอร�ชันแผนที่ของท�านได�
โดยไปที่ ตั้งค�า > แผนที่และยานพาหนะ > แผนที่ของฉัน

ท�านจะทราบว�า ท�านมีแผนที่เวอร�ชันอะไรได�อย�างไร?

Q

A ในแอปพลิเคชันนำทาง สามารถหาเวอร�ชันซอฟต�แวร�ได�
โดยไปที่ ตั้งค�า > อุปกรณ� > เกี่ยวกับ

ท�านจะทราบว�า ท�านมีซอฟต�แวร�เวอร�ชันอะไรได�อย�างไร?

Q

A ไม�มี การปรับปรุงแผนที่มีแบบดาวน�โหลดเท�านั้น โปรดทำตาม
คำแนะนำที่ระบุในเว็บไซต� https://honda.garmin.com/honda/
เพ�่อดาวน�โหลดการปรับปรุงแผนที่ของท�าน

การปรับปรุงแผนที่มีแบบ DVD หร�อไม�?

Q

A

ข�อมูลการปรับปรุงทั่วไป

การปรับปรุงแผนที่ใหม�จะออกมาป�ละครั้ง

แผนที่ใหม�ออกมาบ�อยเพ�ยงใด?

Q

A จ�ดสนใจจะถูกปรับปรุง เมื่อมีการปรับปรุงแผนที่

ท�านจะปรับปรุงจ�ดสนใจได�อย�างไร? (ร�านอาหาร, ป��มน้ำมัน ฯลฯ)

Q

A เวลาที่ต�องใช�จะแตกต�างกันตามขนาดไฟล�และความเร็วอินเทอร�เน็ต
โปรดเผื่อเวลาสูงสุด 4 ชั่วโมงเพ�่อทำการปรับปรุงนี้ให�เสร็จสมบูรณ�

การปรับปรุง

การปรับปรุงระบบนำทางใช�เวลานานเท�าใด?

Q

A ระบบนำทางของท�านจะแสดงข�อความ “การปรับปรุงเร�ยบร�อยแล�ว”
หากปรับปรุงแผนที่สำเร็จแล�ว

ท�านจะทราบว�าแผนที่ของท�านปรับปรุงแล�วได�อย�างไร?

Q

A ไม� รายการเหล�านี้จะไม�ถูกลบเมื่อเกิดการปรับปรุงแผนที่

รายการที่ใช�ประจำและสถานที่ที่บันทึกของท�าน
จะถูกลบเมื่อปรับปรุงแผนที่หร�อไม�?
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Q

A เร��มต�นการปรับปรุงแผนที่อีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนการปรับปรุงแผนที่

การแก�ไขหร�อการรายงานป�ญหา

รถของท�านแบตเตอร�่หมดระหว�างการปรับปรุงแผนที่ ท�านต�องทำอย�างไร?

Q

A
ลบไฟล�ทั้งหมดในไดรฟ� USB และเร��มต�นอีกครั้งจากขั้นตอนที่ 1 ของคำแนะนำ
การปรับปรุงแผนท่ีท่ีระบุในเว็บไซต� https://honda.garmin.com/honda/ หากท�าน
ยังพบป�ญหาอีก โปรดติดต�อฝ�ายบร�การลูกค�าหร�อผู�จำหน�ายในพ�้นที่ของท�าน

การปรับปรุงแผนที่ของท�านไม�เร��มต�นเมื่อท�านเสียบไดรฟ� USB
ท�านต�องทำอะไร?

Q

A

คำถามเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

รถฮอนด�าที่มีระบบนำทางจาก Garmin สามารถรับการปรับปรุงแผนที่ผ�านทางเว็บไซต�
ในการยืนยันว�าท�านมีระบบนำทางจาก Garmin ในแอปพลิเคชันนำทางของท�าน ให�ไปที่
ตั้งค�า > อุปกรณ� > เกี่ยวกับ และตรวจหาชื่อ Garmin Nav

ท�านจะได�รับการปรับปรุงแผนที่หร�อไม�?

Q

A สำหรับรถฮอนด�าที่มีระบบนำทาง Garmin
ท�านสามารถปรับปรุงแผนที่ได�ด�วยตนเอง 5 ป� โดยไม�มีค�าใช�จ�าย*

ท�านต�องชำระเง�นสำหรับการปรับปรุงแผนที่หร�อไม�?

Q

A ระบบ Garmin Express จะแสดงจำนวนครั้งที่เหลือ
ในการสมัครสมาชิกของท�าน

ท�านจะได�รับการปรับปรุงแผนที่ฟร�เป�นระยะเวลาเท�าใด?

*ในกรณีดำเนินการโดยผู�จำหน�ายอาจมีการเร�ยกเก็บค�าบร�การ
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