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เดินทางออกจากสนามบินมือเปล่าสบายๆ!

"Hands-Free Travel with Skyliner" เพิม่ จุดให้ บริการ

เริ่ มให้บริ การที่ "SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER"
สําหรับลูกค้าชาวต่างชาติท่ีมาเยือนญี่ปุ่น
“Hands-Free Travel with Skyliner” บริ การที่เกิดจากความร่ วมมือของบริ ษทั Keisei Electric Railway Co., Ltd.
(สํานักงานใหญ่: เมืองอิชิคาวะ จังหวัดชิบะ, ประธานบริ ษทั : Norio Saigusa) และ JAL ABC (สํานักงานใหญ่ : เขตจูโอ
โตเกียว, ประธานบริ ษทั : คุโรเสะ ฮิซาโตชิ) กําลังจะเพิ่มจุดให้บริ การสําหรับลูกค้าชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่น โดยจะเริ่ ม
ให้บริ การที่ “SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER” ของ Keisei Electric Railway ในวันที่ 1 ธันวาคม (พฤหัส)
“Hands-Free Travel with Skyliner” ประกอบด้วย “บริ การส่ งของจากสนามบิน” ซึ่ ง JAL ABC จะรับฝากสัมภาระจาก
ลูกค้าไว้ที่สนามบิน Narita และนําไปส่ งยังจุดหมายที่ระบุ และเซ็ทตัว๋ โปรโมชัน่ สุ ดคุม้ ของรถไฟ “Skyliner” ซึ่ งให้บริ การ
โดย Keisei Electric Railway ประกอบด้วยตัว๋ Express และตัว๋ โดยสาร
ที่ผา่ นมาเราให้บริ การจําหน่ายที่เคาน์เตอร์ไปรษณี ยใ์ นโถงรับรองผูโ้ ดยสารขาเข้าสนามบิน Narita และได้รับความนิยม
จากลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งกลับจากท่องเที่ยวต่างประเทศเป็ นหลัก แต่เนื่องด้วยชาวต่างชาติมีความประสงค์จะมาเยือนประเทศ
ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น จึงได้เริ่ มจําหน่ายที่ “SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER” เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
สําหรับชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นด้วย ซึ่ งจะช่วยเพิ่มช่องทางการซื้ อให้กบั ลูกค้าชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่น หากใช้เซ็ทตัว๋
โปรโมชัน่ ไม่เพียงแต่จะเดินทางเข้าเมืองด้วย Skyliner ได้อย่างรวดเร็ วเท่านั้น แต่ยงั เดินทางได้สบายตัว ระหว่างทางก่อนไป
ถึงโรงแรมที่พกั ก็สามารถเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวและชอปปิ้ งได้
Keisei Electric Railway จะพยายามเพื่อพัฒนาบริ การให้ลูกค้าชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว
ญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกสบายและอุ่นใจยิ่งขึ้น
รายละเอียดการเพิ่มจุดจําหน่าย “Hands-Free Travel with Skyliner” มีดงั ต่อไปนี้

เดิน “มือเปล่า” เต็มอิ่มกับกา
รท่องเที่ยวหรื อช้อปปิ้ ง

ส่งสัมภาระไปยังสถานที่ที่ระบุเช่นโรงแรมที่พกั

แผนภาพ “Hands-Free Travel with Skyliner”
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โรงแรมหรื อที่พกั อื่นๆ

สถานี Nippori หรื อ
Keisei Ueno

สนามบิน Narita

เดิน “มือเปล่า” ขึ้นรถไฟ Skyliner
จากสนามบิน Narita ไปจนถึงสถานี
Nippori หรื อ Keisei Ueno

รายละเอียดการเพิ่มจุดจําหน่าย "Hands-Free Travel with Skyliner"
1. ชื่ อสินค้ า

Hands-Free Travel with Skyliner

2. เริ่มจําหน่ าย

1 ธันวาคม 2016 (พฤหัสบดี)

3.จุดจําหน่ ายใหม่

SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER
・ภายในสถานีรถไฟ Narita Airport Terminal 1
(สถานที่ต้ งั : Chiba Prefecture, Narita-shi, Sanrizukagoryo Bokujo 1-1)
*เปิ ด 1 ธันวาคม 2016
・ภายในสถานีรถไฟ Narita Airport Terminal 2・3
(1-1, ฟุรุโกเมะ, ฟุรุโกเมะ-อาซะ, นาริ ตะ-ชิ, จังหวัดชิบะ)

4. กลุ่มเป้าหมาย

ลลูกค้าชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่น

5. ราคาจําหน่ าย

3,690 เยน (ลดจากราคาปกติ 520 เยน)
*ปกติ 4,210 เยน
・Skyliner: 2,470 เยน
・บริ การส่งสัมภาระ: 1,740 เยน
*ราคาข้างต้นเป็ นราคากรณี ส่งสัมภาระขนาดปกติไปยังเขต Kanto Koshin-Etsu, Toukai, Hokuriku,
Tohoku
(กรณี ส่งไปเขตอื่นก็ลดราคา 520 เยนเข่นกัน)
*จําหน่ายเฉพาะราคาผูใ้ หญ่

6. วิธีใช้ งาน

(1) กรุ ณานําสัมภาระไปที่เคาน์เตอร์ “SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER” โดยตรง แจ้ง
พนักงานเพื่อซื้อ “Hands-Free Travel with Skyliner” แล้วระบุสถานที่ส่งสัมภาระ
(2) พนักงานประจําเคาน์เตอร์จะรับฝากสัมภาระ และยืน่ ตัว๋ โดยสาร Skyliner ให้
(3) ขึ้น Skyliner
(4) สัมภาระถูกส่งไปยังสถานที่ที่ระบุ
* หากฝากสัมภาระก่อน 11:00 และส่งในเขต Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba จะสามารถส่งถึง
จุดหมายภายในวันเดียวกันได้ (ยกเว้นบางพื้นที่)
* หากชําระเพิม่ 300 เยน และฝากสัมภาระก่อน 15:00 จะสามารถส่งภายใน Tokyo 23 เขตได้ภายในวัน
เดียวกัน
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[หมายเหตุ: เกียวกับ Hands-Free Travel with Skyliner
①เริ่ มจําหน่าย・・・
②จุดจําหน่าย・・・
③
④

30 ธันวาคม 2011
อาคาร Narita Airport Terminal 1, อาคาร Terminal 2
เคาน์เตอร์ส่งสัมภาระจากสนามบิน JAL ABC รวม 6 จุด
* นอกเหนือจาก “SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER”
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย・ ลูกค้าชาวญี่ปุ่นรวมถึงชาวต่างชาติ
วิธีใช้・・・・ [กรณี ซ้ือที่เคาน์เตอร์ส่งสัมภาระจากสนามบิน JAL ABC ภายในสนามบิน Narita]
(1) กรุ ณานําสัมภาระไปที่เคาน์เตอร์ โดยตรง แจ้งพนักงานเพื่อซื้อ “Hands-Free Travel with
Skyliner” แล้วระบุสถานที่ส่งสัมภาระ
(2) พนักงานประจําเคาน์เตอร์จะรับฝากสัมภาระ และยืน่ ใบแลกตัว๋ Skyliner ให้
(3) นําไปแลกเป็ นตัว๋ โดยสาร Skyliner ที่จุดด้านล่าง และจึงใช้บริ การ Skyliner
・สถานี Narita Airport Terminal 1 / สถานี Narita Airport Terminal 2・3 "SKYLINER &
รู ปใบแลกตัว๋
KEISEI INFORMATION CENTER"
・สถานี Narita Airport Terminal 1 / สถานี Narita Airport Terminal 2・3 เคาน์เตอร์ Liner
・เคาน์เตอร์ในอาคาร Narita Airport Terminal
・สถานี Nippori / สถานี Keisei Ueno เคาน์เตอร์ Liner
(4) สัมภาระถูกส่งไปยังสถานที่ที่ระบุ

[หมายเหตุ: เกียวกับ Skyliner]
①
②
③

สถานีที่จอด :
จํานวนเที่ยว :
ราคา :

④
⑤
⑥

เวลาที่ใช้ :
ความเร็ วสูงสุด :
อื่นๆ :

Keisei Ueno, Nippori, Narita Airport Terminal 2・3, Narita Airport Terminal 1
1 วัน 57 เที่ยว (เข้าเมือง 29 เที่ยว, มาสนามบิน 28 เที่ยว)
[กรณี ใช้ตว๋ั โดยสาร]
2,470 เยน (ค่าโดยสาร : 1,240 เยน, ตัว๋ รถด่วน : 1, 230 เยน)
[กรณี ใช้ IC การ์ดสําหรับเดินทาง]
2,465 เยน (ค่าโดยสาร : 1,235 เยน, ตัว๋ รถด่วน : 1,230 เยน)
เร็ วสุด 36 นาที (จาก Narita Airport Terminal 2・3 - Nippori)
160 km ต่อชัว่ โมง (เร็ วที่สุดในญี่ปุ่นรองจากชินคันเซ็น)
จํานวนผูโ้ ดยสารถึง 20,000,000 คนวันที่ 13 กันยายน 2016
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