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13 มกราคม 2017 

บริษทั Keisei Electric Railway จาํกดั  

บริษทั H.I.S. จาํกดั 

 

ทดลองสาธิต “การท่องเท่ียวแบบไม่ตอ้งถือสมัภาระ” สาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียวญ่ีปุ่น 

จะเปิดให้บริการ “เคาน์เตอร์ให้บริการการท่องเทีย่วแบบไม่ต้องถือสัมภาระสําหรับนักท่องเทีย่วต่างชาติทีม่าเทีย่ว

ญีปุ่่น” ทีส่ถานี Keisei Ueno ในระยะเวลาจํากดั ! 
 

Keisei Electric Railway (สาํนกังานใหญ่: เมืองอิจิกาวะ จงัหวดัจิบะ, ประธานบริษทั:ไซกุสะ โนริโอะ) และเอชไอเอส (สาํนกังานใหญ่: เขตชิบุยะ จงัหวดั

โตเกียว, ประธานกรรมการบริหารสูงสุดและประธานบริษทั: ซาวาดะ ฮิเดโอะ, จากน้ีจะเรียกวา่ H.I.S.) จะทดลองเปิดให้บริการ “เคาน์เตอร์ใหบ้ริการการ

ท่องเท่ียวแบบไม่ตอ้งถือสมัภาระสาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียวญ่ีปุ่ น” เพ่ือเป็นการสาธิตการให้บริการท่ีคองคอร์สของสถานี Keisei Ueno ในช่วง

เวลาจาํกดัตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 16 มกราคม 2017 ถึงวนัพธุท่ี 15 มีนาคม 2017 

 

ท่ีผา่นมา Keisei Electric Railway และ H.I.S. ไดว้างจาํหน่ายบตัรโดยสาร “Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket” และ “Skyliner Coupon” ซ่ึงเป็นบตัร

โดยสารท่ีวางแผนไวเ้พ่ือให้ท่านไดใ้ชบ้ริการ “Skyliner” ของ Keisei Electric Railway ไดอ้ยา่งคุม้ค่า โดยมีจาํหน่ายท่ีนิติบคุคลต่างประเทศของ H.I.S. ใน 8 

ประเทศ เช่น ไทย ไตห้วนั ฮ่องกง จีนและอ่ืนๆ เพ่ืออาํนวยความสะดวกสาํหรับวิธีการเดินทางจากสนามบินนาริตะเขา้สู่ใจกลางเมืองแก่นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเท่ียวญ่ีปุ่ น  

 

ในโอกาสน้ี เพ่ือเตรียมตอ้นรับช่วงเทศกาลปีใหม่ของจีน (ปีใหม่ทางจนัทรคติ) ในเดือนกุมภาพนัธ์  บริษทัจึงจะเปิดให้บริการ “เคาน์เตอร์ให้บริการการ

ท่องเท่ียวแบบไม่ตอ้งถือสมัภาระสาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียวญ่ีปุ่ น” เป็นระยะเวลาจาํกดัท่ีสถานี Keisei Ueno ซ่ึงเป็นสถานีปลายทางฝ่ังใจกลางกรุง

ของ Keisei Electric Railway เพ่ือรองรับความตอ้งการดา้น “การท่องเท่ียวแบบไม่ตอ้งถือสมัภาระ” ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียวญ่ีปุ่ นร่วมกบัตูล้็อก

เกอร์ท่ีมีการติดตั้งไวใ้ห้บริการมาแต่เดิม ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมการบริการแก่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการการเดินทางสู่สนามบินนาริตะดว้ย  Keisei Skyliner และ

อ่ืนๆ นอกจากนี ้  H.I.S. ยงัไดข้ยายจุดยทุธศาสตร์โดยการเปิดใหบ้ริการ “H.I.S TOKYO TOURIST INFORMATION CENTER” ท่ีอุเอโนะในฐานะท่ีเป็น

สาขาผา่นดาวเทียม คาดวา่จะช่วยเช่ือมโยงสู่การเสริมการบริการการท่องเท่ียวขาเขา้ของทั้งสองบริษทัให้แขง็แกร่งยิง่ข้ึน  

 

พนกังานท่ีให้บริการท่ี “เคาน์เตอร์ใหบ้ริการการท่องเท่ียวแบบไม่ตอ้งถือสมัภาระสาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียวญ่ีปุ่ น”  สามารถให้บริการดว้ย

ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาจีนไดต้ลอดเวลา และสามารถรองรับการให้บริการภาษาไดม้ากถึง 7 ภาษา (องักฤษ, ฝร่ังเศส, จีน, ไทย, สเปน, ตากาล็อก, 

ฮินดู) นอกจากจะให้บริการ “รับฝากสมัภาระชัว่คราว” แลว้ก็ยงัมี “บริการส่งสมัภาระถึงท่ีพกัภายในวนัเดียวกนั” ไปยงัโรงแรมและอ่ืนๆ ภายใน 23 เขตของ

โตเกียวและภายในเมืองอุรายาสึ และ “บริการส่งสมัภาระถึงท่ีพกัแบบปกติ” ไปยงัทุกๆ พ้ืนท่ีทัว่ประเทศญ่ีปุ่น อีกทั้งยงัให้บริการ “จองโรงแรมและจองบตัร

โดยสารรถบสัสาํหรับการท่องเท่ียว” และ “บริการให้เช่า Wi-Fi Router” อีกดว้ย 

 

รายละเอียดเก่ียวกบั “เคาน์เตอร์ให้บริการการท่องเท่ียวแบบไม่ตอ้งถือสมัภาระสาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียวญ่ีปุ่ น” อยูใ่นหนา้ถดัไป 
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“เคาน์เตอร์ใหบ้ริการการท่องเท่ียวแบบไม่ตอ้งถือสมัภาระสาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียวญ่ีปุ่น” 

 

1. ที่ตั้ง คองคอร์ส สถานี Keisei Ueno (1-60 อุเอโนะโคเอน, ไทโต, โตเกียว)  

 

2. ระยะเวลาให้บริการ วนัจนัทร์ท่ี 16 มกราคม 2017 – วนัพธุท่ี 15 มีนาคม 2017 

 

3. เวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 9.15 น. – 17.45 น. (ไม่มีวนัหยดุ) 

 

4. รายละเอยีดการให้บริการ  

(1) รับฝากสมัภาระชัว่คราว  

รับฝากสมัภาระชัว่คราวในระหวา่งท่องเท่ียวหรือช็อปป้ิง  

・ ค่าบริการ:  900 เยน/ช้ิน (รวมภาษี, สามารถแนบเส้ือโคต้และร่มมาพร้อมกนัได)้ 

・ ขนาดและอ่ืนๆ:  กวา้ง/ยาว/สูงรวมแลว้ไม่เกิน 250 เซนติเมตร (ความยาวไม่เกิน 200 เซนติเมตร)  

 และนํ้าหนกัต่อ 1 ช้ินไม่เกิน 30 กิโลกรัม 

・วิธีการใชบ้ริการ: สามารถใชบ้ริการฝากขา้มวนัไดเ้ช่นกนั  

(2) บริการส่งสมัภาระถึงท่ีพกัภายในวนัเดียวกนั 

・พ้ืนท่ีให้บริการ: โรงแรมภายใน  23 เขตของโตเกียว 1,800 เยน/ช้ิน (รวมภาษีแลว้)  

 โรงแรมในบริเวณใกล้ๆ  อุรายาสึ / โรงแรมในบริเวณใกล้ๆ  สนามบินฮาเนดะ 2,500 เยน/ช้ิน (รวมภาษีแลว้) 

・เวลาท่ีรับสมัภาระ: สมัภาระท่ีรับภายในเวลา 12.00 น. จะส่งถึงโรงแรมภายในเวลา 18.00 น. ของวนัท่ีรับสมัภาระ  

 สมัภาระท่ีรับภายในเวลา 17.45 น. จะส่งถึงโรงแรมภายในเวลา 23.00 น. ของวนัท่ีรับสมัภาระ 

・ขนาดและอ่ืนๆ: กวา้ง/ยาว/สูงรวมแลว้ไม่เกิน 160 เซนติเมตร 

 และนํ้าหนกัต่อ 1 ช้ินไม่เกิน 25 กิโลกรัม 

(3) บริการส่งสมัภาระถึงท่ีพกัแบบปกติ  

・พ้ืนท่ีให้บริการ: ทัว่ประเทศญ่ีปุ่น 2,000 เยน/ช้ิน (รวมภาษีแลว้) 

・เวลาท่ีรับสมัภาระ: ภายในเวลา 16 ของวนันั้นๆ 

(4) บริการจองโรงแรม 

สามารถจองโรงแรมและเรียวกงัทัว่ประเทศญ่ีปุ่น 7,376 แห่งได ้

(5) บริการบตัรโดยสารรถประจาํทางสาํหรับการท่องเท่ียว 

สามารถจองบสัทวัร์สาํหรับชาวต่างชาติท่ี H.I.S เป็นผูจ้ดัดาํเนินการรวมถึงจดัหาบสัทวัร์สาํหรับชาวต่างชาติท่ีดาํเนินการโดยบริษทัอ่ืนไดด้ว้ย

เช่นกนั 

(6) จดัหาทวัร์แบบเลือกได ้  

นอกเหนือจากทวัร์รถบสัท่องเท่ียวแลว้ ก็ยงัมีทวัร์แบบเลือกไดส้าํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียวญ่ีปุ่ น (เช่น กิจกรรมกีฬา, สมัผสัวฒันธรรม

ญ่ีปุ่ น ฯลฯ) มากกวา่ 8,000 รายการทัว่ประเทศเตรียมไวใ้ห้บริการอีกดว้ย 

(7) บริการใหเ้ช่า Wi-Fi Router 

・7GB 1 วนั 700 เยน 3 วนั 2,000 เยน 5 วนั 3,000 เยน 1 สปัดาห์ 4,000 เยน 

・ไม่จาํกดั 1 วนั 900 เยน 3 วนั 2,500 เยน 5 วนั 4,000 เยน 1 สปัดาห์ 5,500 เยน 


