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บริ ษทั เคย์เซย์ อิเล็กทริ ค เรลเวย์ จํากัด

เป็ นศูนย์ ให้ บริการข้ อมูลนักท่ องเทีย่ ว (TIC) ทีไ่ ด้ ใบรับรอง
จากองค์ การส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วแห่ งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
เคาน์ เตอร์ จาํ หน่ ายและบริการข้ อมูลตัว๋ โดยสารรถไฟสํ าหรับลูกค้ าชาวต่ างชาติทมี่ าเยือนญีป่ ุ่ น
ณ สถานี Narita Airport Terminal 1 “SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER”

ได้ ใบรับรอง “ประเภทที่ 3”

สถานี Narita Airport Terminal 1ได้ ใบรั บรองต่ อจากสถานี Narita Airport Terminal 2・3!
บริ ษทั Keisei Electric Railway Co., Ltd. (สํานักงานใหญ่: เมืองอิชิคาวะ จังหวัดชิบะ, ประธานบริ ษทั : Norio Saigusa)
เคาน์เตอร์ให้บริ การข้อมูลทัว่ ไปของ “SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER” สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เข้ามาญี่ปุ่นในสถานี Narita Airport Terminal 1 ได้ใบรับรอง “ประเภทที่ 3” เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2016 ภายใต้
โครงการการรับรอง TIC (ศูนย์ให้บริ การข้อมูลนักท่องเที่ยว) จากองค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

“SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER” (ภาพซ้าย :ด้านนอก; ภาพขวา: ด้านใน)

มีการเริ่ มโครงการการรับรอง TIC (ศูนย์ให้บริ การข้อมูลนักท่องเที่ยว) ตาม “แนวทางการดําเนินการและบริ หารงาน
เคาน์เตอร์บริ การข้อมูลนักท่องเที่ยว” ของหน่วยงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
(JNTO) ได้ผลักดันให้เกิดระบบใบรับรอง ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งในความพยายามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ ประเทศ
ญี่ปุ่น องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) มีหน้าที่เชื้อเชิญและจําแนกศูนย์ต่างๆออกเป็ น 3 ประเภท
รวมถึงจําแนกการบริ การร่ วมตามตําแหน่งที่ต้ งั และหน้าที่การทํางาน
“SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER” ในสถานี Narita Airport Terminal 1ได้รับใบรับรอง “ประเภทที่ 3”
ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2016 และให้บริ การเป็ นภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี ศูนย์บริ การแห่งนี้ให้ความช่วยเหลือเรื่ องการซื้อ
และแลกเปลี่ยนตัว๋ ผูโ้ ดยสารพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทีมาเยือนญี่ปุ่น และเริ่ มให้บริ การเคาน์เตอร์บริ การข้อมูล
สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงให้คาํ แนะนําเรื่ องสถานที่ท่องเที่ยวทัว่ ประเทศตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2016
นี่เป็ นสถานที่แห่งที่ 2 ของบริ ษทั Keisei Electric Railway ที่ได้ใบรับรอง “ประเภทที่ 3” ถัดจาก “SKYLINER & KEISEI
INFORMATION CENTER” ในสถานี Narita Airport Terminal 2・3 ซึ่งเปิ ดให้บริ การเมื่อปี ที่แล้ว
Keisei Electric Railway จะพยายามเพื่อพัฒนาบริ การให้ลูกค้าชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว
ญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกสบายและอุ่นใจยิง่ ขึ้น
หน้าถัดไปจะเป็ นข้อมูลภาพรวมของศูนย์แห่งนี้
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“SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER”

ใบรับรอง “ประเภทที่ 3” ในโครงการการรับรอง TIC (ศูนย์ บริการข้ อมูลนักท่ องเทีย่ ว)
1. สถานทีท่ ไี่ ด้ รับการรับรอง

“SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER”

[สถานที่]

ภายในสถานีรถไฟ Narita Airport Terminal 1
(Chiba Prefecture, Narita-shi, Sanrizukagoryo Bokujo 1-1)
[เปิ ดบริ การ]
1 ธันวาคม 2016 (พฤหัสบดี)
[เนื้อหาการบริ การ] (1) จําหน่ายตัว๋ โดยสาร/ตัว๋ สกายไลเนอร์
(2) จําหน่าย/แลกเปลี่ยนตัว๋ โดยสารพิเศษเฉพาะชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่น
(3) บริ การข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวทัว่ ประเทศญี่ปุ่น
(4) ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาํ หรับให้บริ การลูกค้า
(5) ให้บริ การ Wi-Fi ฟรี
(6) จําหน่ายประกันภัยการเดินทาง, แลกเปลี่ยนและส่ งมอบเงินตราต่างประเทศ,
จําหน่ายสิ นค้าสําหรับการเดินทาง
[เวลาให้บริ การ]
7:00 – 21:00
* เฉพาะจําหน่ายประกันภัยการเดินทางจะเปิ ดให้บริ การเวลา 7:00 – 19:00
[ภาษาที่ให้บริ การ] ให้บริ การ 4 ภาษา (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี)
[จํานวนเจ้าหน้าที่] มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ 3 คน
2. องค์ กรทีร่ ับรอง

องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

3. ผลสรุ ปของระบบ

- เริ่ มโครงการรับรอง TIC (ศูนย์บริ การข้อมูลนักท่องเที่ยว) ในปี 2012 ตาม “แนวทางการ
ดําเนินการและบริ หารงานเคาน์เตอร์ บริ การข้อมูลนักท่องเที่ยว” (ร่ างในเดือนมกราคม 2012,
ปรับปรุ งในเดือนสิ งหาคม 2014) โดยองค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
- องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) มีหน้าที่เชื้อเชิญและจําแนกศูนย์
ต่างๆออกเป็ น 3 ประเภท รวมถึงจําแนกการบริ การร่ วมตามตําแหน่งที่ต้ งั และหน้าที่การทํางาน

4. ประเภทของใบรับรอง

ประเภทที่ 3

[อ้างอิง: มาตรฐานหลักในแต่ละประเภทของโครงการนี้ ]

ประเภท
ประเภทที่ 3

ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 1
การบริ การร่ วม

มาตรฐานหลัก

・มีเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษประจําอยูต่ ลอดเวลาทําการ
・นอกจากนั้นยังมีการบริ การเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆอีก 2 ภาษา ตลอดเวลาทําการ
・การให้คาํ แนะนํานักท่องเที่ยวครอบคลุมข้อมูลพื้นที่ทวั่ ประเทศ
・เปิ ดบริ การตลอดทั้งปี
・มีบริ การ Wi-Fi
・มีฟังก์ชนั่ เกตเวย์และสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจาํ นวนมาก
・มีเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษประจําอยูต่ ลอดเวลาทําการ
・มีการแนะนําข้อมูลจังหวัดใกล้เคียงด้วย
・แม้ไม่มีเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาต่างประเทศอยูต่ ลอดเวลาทําการ แต่ยงั มีวธิ ีให้บริ การเป็ น
ภาษาอังกฤษได้
・มีการแนะนําข้อมูลภายในเมือง/จังหวัด
แม้การบริ การนี้ จะไม่ใช่การบริ การเชิงท่องเที่ยว แต่เป็ นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติให้
ได้รับข้อมูลภายในประเทศอย่างเป็ นธรรมและเป็ นกลาง
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[อ้ างอิง: สถานทีข่ องบริษัท Keisei Electric Railway ทีไ่ ด้ รับใบรับรอง “ประเภทที่ 3” ภายในสถานี Narita Airport Terminal 2•3]
ข้อมูลสถานที่ภายใน Narita Airport Terminal 2・3 ซึ่ งได้รับใบรับรอง “ประเภทที่ 3” ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016
①ชื่อสถานที่
②สถานที่

“SKYLINER &KEISEI INFORMATION CENTER”
ภายในสถานีรถไฟ Narita Airport Terminal 2・3
(1-1, ฟุรุโกเมะ, ฟุรุโกเมะ-อาซะ, นาริ ตะ-ชิ, จังหวัดชิบะ)
③เปิ ดบริ การ
1 ธันวาคม 2015
④วันที่ได้รับใบรับรอง 15 กุมภาพันธ์ 2016
⑤เนื้อหาการบริ การ
(1) จําหน่ายตัว๋ โดยสาร/ตัว๋ สกายไลเนอร์
(2) จําหน่าย/แลกเปลี่ยนตัว๋ โดยสารพิเศษเฉพาะชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่น
(3) บริ การข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวทัว่ ประเทศญี่ปุ่น
(4) ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาํ หรับให้บริ การลูกค้า
(5) ให้บริ การ Wi-Fi ฟรี
(6) จําหน่ายประกันภัยการเดินทาง, จําหน่ายสิ นค้าสําหรับการเดินทาง,
แลกเปลี่ยนและส่ งมอบเงินตราต่างประเทศ
⑥เวลาให้บริ การ
7:00 – 21:00
* เฉพาะจําหน่ายประกันภัยการเดินทางจะเปิ ดให้บริ การเวลา 7:00 – 19:00
⑦ภาษาที่ให้บริ การ
ให้บริ การ 4 ภาษา (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี)
⑧จํานวนเจ้าหน้าที่
มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ 3 คน
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