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เเปนศูนยใหบริ
บ การขอมูลลนักทองเทียว
่ (TIC) ที่ไดใบรับรอ ง
จากองคการสสงเสริมการททองเที่ยวแหหงประเทศญี
ญี่ปุน (JNTOO)
เคคานเตอรจําหน
ห ายและบริการข
ก อมูลตั๋วโโดยสารรถไฟ
ฟสําหรับลูกคาชาวต
า างชาติททีี ่มาเยือนญีปุป่ นุ

“SKYYLINER & KEISEEI INFORMATIO
ON CENTTER”
ไดใบรับรรอง “ประะเภทที่ 3”

บริษัท Keeisei Electric Railway Co., Ltd. (สํานักงานใหญ: เมืองอิ
ง ชิคาวะ จังหวั
ห ดชิบะ, ประ ธานบริษัท: Norio
N Saigusa))
เคานเตอรใหบริการขอมูลทัท่วไปของ “SKKYLINER & KEISEI INFOORMATION CENTER”
C
สําาหรับนักทองเที่ยวตางชาติทีท่ี
เขามาญี่ปุนในนสถานี Naritta Airport Terrminal 2・3 ไดใบรับรองง “ประเภทที่ 3” เมื่อวันจันททรที่ 15 กุมภาพันธ ภายใตต
โครงการการรรับรอง TIC (ศศูนยใหบริการรขอมูลนักทองงเที่ยว) จากองคการสงเสริมการทองเที่ยวแแหงประเทศญี
ญี่ปุน (JNTO)

“SKYLINER & KEISEI INFORMATIION CENTERR” (ภาพซาย :ดานนอก; ภาาพขวา: ดานใใน)

มีการเริ่มโครงการการรัรับรอง TIC (ศูนยใหบริกาารขอมูลนักทองเที
อ ่ยว) ตาม “แนวทางกา รดําเนินการและบริหารงานน
เคานเตอรบริการขอมูลนักททองเที่ยว” ของหน
ข
วยงานกการทองเที่ยวญ
ญี่ปุน องคการส
า งเสริมการ ทองเที่ยวแหงประเทศญี
ง
่ปุน
(JNTO) ไดดผลักดันใหเกิดระบบใบรับรอง
ร ซึ่งเปนสวนหนึ่งในคความพยายามเพพื่อตอนรับนักกทองเที่ยวตางชาติสูประเทศศ
ญี่ปุน องคกาารสงเสริมการรทองเที่ยวแหงประเทศญี
ง
่ปนุ (JNTO) มีหน
ห าที่เชื้อเชิญและจํ
แ าแนกศูนนยตางๆออกเปน 3 ประเภทท
รวมถึงจําแนกกการบริการรวมตามตํ
ว
าแหนนงที่ตั้งและหนนาที่การทํางานน
“SKYLINNER & KEISEEI INFORMATTION CENTERR” ซึ่งตอนนี้ไดรับใบรับรองง “ประเภทที่ 3”” ใหบริการเปนภาษาอังกฤษษ
จีน และเกาหหลี ศูนยบริการรแหงนี้ใหความมชวยเหลือเรือ่องการซือ้ และแแลกเปลี่ยนตั๋วผูโ ดยสารพิเศษ สําหรับนักทองเที
อ ่ยวตางชาติติ
ศูนยนี้กอตั้งเมืมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม
น
2558 เพื่อเปนเคานเตตอรบริการขอมูลสําหรับนักททองเทีย่ วตางชา
ชาติ รวมถึงใหคํคาแนะนําเรือ่ ง
สถานที่ทองเทีที่ยวทั่วประเทศศ นี่เปนครั้งแรรกที่บริษัทของงเราไดใบรับรออง “ประเภทที่ 3” ภายในจังหหวัดชิบะ เราเปนบริษัทที่ 3 ที่
ไดใบรับรองปประเภทนี้ ซึง่ ถัดจาก Narita International
I
AAirport Tourisst Center (Term
minal 2・3)
พวกเราที่ Keisei Electric Railwayy มีความมุงมั่นที่จะอํานวยยความสะดวก ความสบาย และความปลลอดภัยใหกับ
นักทองเที่ยวตตางชาติ
หนาถัดไปปจะเปนขอมูลภาพรวมของ
ล
ศูนยแหงนี้
1
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“SKYLINEER & KEISSEI INFORRMATION CENTER”
ใบรับรองง “ประเภทที่ 3”
3 ในโครงการรการรับรอง TIC
T (ศูนยบริการข
ก อมูลนักททองเที่ยว)
1. สถานที่ท่ไี ดรับการรับรองง
[สถานที่]
[เปดบริการ]
[เนื้อหากาารบริการ]

[เวลาใหบบริการ]
[ภาษาที่ใหหบริการ]
[จํานวนเจจาหนาที่]

“SKYLIINER & KEISSEI INFORMAATION CENTTER”
ภายในสสถานีรถไฟ Naarita Airport Terminal
T
2・3
(1-1, ฟุรโกเมะ,
รุ
ฟุรุโกกเมะ-อาซะ, นาริ
น ตะ-ชิ, จังหววัดชิบะ)
วันอังคารที่ 1 ธันวาคมม 2015
(1) จําหนนายตั๋วโดยสารร/ตัว๋ สกายไลเเนอร
(2) จําหนนาย/แลกเปลีย่ยนตั๋วโดยสารพพิเศษเฉพาะชาาวตางชาติที่มาาเยือนญี่ปุน
(3) บริการข
า อมูลการเดิดินทางและการรทองเที่ยวทั่วประเทศญี่ปุน
(4) ติดตั้งคอมพิวเตอรรสําหรับใหบริการลูกคา
(5) ใหบริกิ าร Wi-Fi ฟฟรี
(6) จําหนนายประกันภัยยการเดินทาง, แลกเปลี่ยนแลละสงมอบเงินตตราตางประเททศ,
จําหนนายสินคาสําหหรับการเดินทาาง
7:00 – 21:00
* เฉพาะจําหนายประกักันภัยการเดินทางจะเป
ท
ดใหบริ
บ การเวลา 7:000 – 19:00
า 4 ภาษา (ภาษาญี่ปุน ภาษาาอังกฤษ ภาษาาจีน ภาษาเกาหหลี)
ใหบริการ
มีเจาหนาที่ประจําอยู 3 คน

2.2 องคกรที่รับบรอง

องคการสสงเสริมการทอองเที่ยวแหงปรระเทศญี่ปุน (JJNTO)

3.3 ผลสรุปของรระบบ

- เริ่มโคครงการรับรองง TIC (ศูนยบริการขอมูลนักท
ก องเที่ยว) ใในป 2012 ตามม “แนวทางการร
ดําเนินการและบริ
น
หาารงานเคานเตออรบริการขอมูลนั
ล กทองเที่ยว”” (รางในเดือนมมกราคม 2012,,
ปรับปรุ
ป งในเดือนสิงหหาคม 2014) โดดยองคการสงเสสริมการทองเที่ ยวแหงประเทศศญี่ปุน (JNTO)
- องคการสงเสริมการททองเที่ยวแหงประเทศญี
ป
่ปุน (JNTO) มีหหนาที่เชื้อเชิญและจํ
แ าแนกศูนย
ตางๆอออกเปน 3 ประะเภท รวมถึงจําแนกการบริการรรวมตามตําแหหนงที่ตั้งและหนนาที่การทํางาน

4.4 ประเภทของใบรับรอง

ประเภททีที่ 3

[อางอิง:

มาตรรฐานหลักในแตตละประเภทขอองโครงการนี้]

ประเภทท
ประเภทที่ 3

ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 1
การบริการรวม

มาตรฐานนหลัก

・มีมีเจาหนาที่สื่อสสารภาษาอังกฤษษประจําอยูตลอดเวลาทําการ
・นนอกจากนั้นยังมี การบริการเปนภาษาอั
น
งกฤษ และภาษาอื
แ
่นๆอีอีก 2 ภาษา ตลออดเวลาทําการ
・กการใหคําแนะนํ านักทองเที่ยวคครอบคลุมขอมูลพื
ล ้นที่ทั่วประเท
เทศ
・เปปดบริการตลอดดทั้งป
・มีมีบริการ Wi-Fi
・มีมีฟงกชั่นเกตเวยยและสถานที่รองรั
อ บนักทองเทีที่ยวตางชาติจํานนวนมาก
・มีมีเจาหนาที่สื่อสสารภาษาอังกฤษษประจําอยูตลอดเวลาทําการ
・มีมีการแนะนําขออมูลจังหวัดใกลเคียงดวย
・แแมไมมีเจาหนาที ่สื่อสารภาษาตตางประเทศอยูตลอดเวลาทํ
ต
ากาาร แตยังมีวธีธิ ใี หบริการเปน
ภาษาอั
ภ งกฤษได 
・มีมีการแนะนําขออมูลภายในเมือง/จั
ง งหวัด
แมการบริ
า การนี้จะไมใชการบริการรเชิงทองเที่ยว แตเปนการชวยยเหลือนักทองเทีที่ยวตางชาติให
ไดรบข
บั อมูลภายในปประเทศอยางเปปนธรรมและเปนกลาง
น
2

