13 มกราคม 2017
บริ ษทั Keisei Electric Railway จํากัด
บริ ษทั H.I.S. จํากัด

ทดลองสาธิต “การท่องเที่ยวแบบไม่ตอ้ งถือสัมภาระ” สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่น

จะเปิ ดให้ บริการ “เคาน์ เตอร์ ให้ บริการการท่ องเทีย่ วแบบไม่ ต้องถือสั มภาระสํ าหรับนักท่ องเทีย่ วต่ างชาติทมี่ าเทีย่ ว
ญีป่ ุ่ น” ทีส่ ถานี Keisei Ueno ในระยะเวลาจํากัด !
Keisei Electric Railway (สํานักงานใหญ่: เมืองอิจิกาวะ จังหวัดจิบะ, ประธานบริ ษทั :ไซกุสะ โนริ โอะ) และเอชไอเอส (สํานักงานใหญ่: เขตชิ บุยะ จังหวัด
โตเกียว, ประธานกรรมการบริ หารสูงสุดและประธานบริ ษทั : ซาวาดะ ฮิเดโอะ, จากนี้ จะเรี ยกว่า H.I.S.) จะทดลองเปิ ดให้บริ การ “เคาน์เตอร์ ให้บริ การการ
ท่องเที่ยวแบบไม่ตอ้ งถือสัมภาระสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่น” เพื่อเป็ นการสาธิ ตการให้บริ การที่คองคอร์ สของสถานี Keisei Ueno ในช่วง
เวลาจํากัดตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 16 มกราคม 2017 ถึงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2017
ที่ผา่ นมา Keisei Electric Railway และ H.I.S. ได้วางจําหน่ายบัตรโดยสาร “Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket” และ “Skyliner Coupon” ซึ่งเป็ นบัตร
โดยสารที่วางแผนไว้เพื่อให้ท่านได้ใช้บริ การ “Skyliner” ของ Keisei Electric Railway ได้อย่างคุม้ ค่า โดยมีจาํ หน่ายที่นิติบคุ คลต่างประเทศของ H.I.S. ใน 8
ประเทศ เช่น ไทย ไต้หวัน ฮ่องกง จีนและอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับวิธีการเดินทางจากสนามบินนาริ ตะเข้าสู่ ใจกลางเมืองแก่นกั ท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น
ในโอกาสนี้ เพื่อเตรี ยมต้อนรับช่วงเทศกาลปี ใหม่ของจีน (ปี ใหม่ทางจันทรคติ) ในเดือนกุมภาพันธ์ บริ ษทั จึงจะเปิ ดให้บริ การ “เคาน์เตอร์ ให้บริ การการ
ท่องเที่ยวแบบไม่ตอ้ งถือสัมภาระสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่น” เป็ นระยะเวลาจํากัดที่สถานี Keisei Ueno ซึ่งเป็ นสถานี ปลายทางฝั่งใจกลางกรุ ง
ของ Keisei Electric Railway เพื่อรองรับความต้องการด้าน “การท่องเที่ยวแบบไม่ตอ้ งถือสัมภาระ” ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่นร่ วมกับตูล้ ็อก
เกอร์ที่มีการติดตั้งไว้ให้บริ การมาแต่เดิม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเสริ มการบริ การแก่ลูกค้าที่ใช้บริ การการเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะด้วย Keisei Skyliner และ
อื่นๆ นอกจากนี ้ H.I.S. ยังได้ขยายจุดยุทธศาสตร์โดยการเปิ ดให้บริ การ “H.I.S TOKYO TOURIST INFORMATION CENTER” ที่อุเอโนะในฐานะที่เป็ น
สาขาผ่านดาวเทียม คาดว่าจะช่วยเชื่อมโยงสู่การเสริ มการบริ การการท่องเที่ยวขาเข้าของทั้งสองบริ ษทั ให้แข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น
พนักงานที่ให้บริ การที่ “เคาน์เตอร์ให้บริ การการท่องเที่ยวแบบไม่ตอ้ งถือสัมภาระสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่น” สามารถให้บริ การด้วย
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนได้ตลอดเวลา และสามารถรองรับการให้บริ การภาษาได้มากถึง 7 ภาษา (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน, ไทย, สเปน, ตากาล็อก,
ฮินดู) นอกจากจะให้บริ การ “รับฝากสัมภาระชัว่ คราว” แล้วก็ยงั มี “บริ การส่ งสัมภาระถึงที่พกั ภายในวันเดียวกัน” ไปยังโรงแรมและอื่นๆ ภายใน 23 เขตของ
โตเกียวและภายในเมืองอุรายาสึ และ “บริ การส่งสัมภาระถึงที่พกั แบบปกติ” ไปยังทุกๆ พื้นที่ทวั่ ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังให้บริ การ “จองโรงแรมและจองบัตร
โดยสารรถบัสสําหรับการท่องเที่ยว” และ “บริ การให้เช่า Wi-Fi Router” อีกด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับ “เคาน์เตอร์ให้บริ การการท่องเที่ยวแบบไม่ตอ้ งถือสัมภาระสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่น” อยูใ่ นหน้าถัดไป
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“เคาน์เตอร์ให้บริ การการท่องเที่ยวแบบไม่ตอ้ งถือสัมภาระสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่น”
1. ที่ต้งั

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

2. ระยะเวลาให้ บริการ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2017 – วันพุธที่ 15 มีนาคม 2017

3. เวลาให้ บริการ

ตั้งแต่เวลา 9.15 น. – 17.45 น. (ไม่มีวนั หยุด)

4. รายละเอียดการให้ บริการ
(1) รับฝากสัมภาระชัว่ คราว
รับฝากสัมภาระชัว่ คราวในระหว่างท่องเที่ยวหรื อช็อปปิ้ ง
・ ค่าบริ การ:
900 เยน/ชิ้น (รวมภาษี, สามารถแนบเสื้ อโค้ตและร่ มมาพร้อมกันได้)
・ ขนาดและอื่นๆ: กว้าง/ยาว/สู งรวมแล้วไม่เกิน 250 เซนติเมตร (ความยาวไม่เกิน 200 เซนติเมตร)
และนํ้าหนักต่อ 1 ชิ้นไม่เกิน 30 กิโลกรัม
・วิธีการใช้บริ การ: สามารถใช้บริ การฝากข้ามวันได้เช่นกัน
(2) บริ การส่งสัมภาระถึงที่พกั ภายในวันเดียวกัน
・พื้นที่ให้บริ การ: โรงแรมภายใน 23 เขตของโตเกียว
1,800 เยน/ชิ้น (รวมภาษีแล้ว)
โรงแรมในบริ เวณใกล้ๆ อุรายาสึ / โรงแรมในบริ เวณใกล้ๆ สนามบินฮาเนดะ
2,500 เยน/ชิ้น (รวมภาษีแล้ว)
・เวลาที่รับสัมภาระ: สัมภาระที่รับภายในเวลา 12.00 น. จะส่งถึงโรงแรมภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่รับสัมภาระ
สัมภาระที่รับภายในเวลา 17.45 น. จะส่งถึงโรงแรมภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่รับสัมภาระ
・ขนาดและอื่นๆ:
กว้าง/ยาว/สู งรวมแล้วไม่เกิน 160 เซนติเมตร
และนํ้าหนักต่อ 1 ชิ้นไม่เกิน 25 กิโลกรัม
(3) บริ การส่งสัมภาระถึงที่พกั แบบปกติ
・พื้นที่ให้บริ การ: ทัว่ ประเทศญี่ปุ่น 2,000 เยน/ชิ้น (รวมภาษีแล้ว)
・เวลาที่รับสัมภาระ: ภายในเวลา 16 ของวันนั้นๆ
(4) บริ การจองโรงแรม
สามารถจองโรงแรมและเรี ยวกังทัว่ ประเทศญี่ปุ่น 7,376 แห่ งได้
(5) บริ การบัตรโดยสารรถประจําทางสําหรับการท่องเที่ยว
สามารถจองบัสทัวร์สาํ หรับชาวต่างชาติที่ H.I.S เป็ นผูจ้ ดั ดําเนิ นการรวมถึงจัดหาบัสทัวร์ สาํ หรับชาวต่างชาติที่ดาํ เนิ นการโดยบริ ษทั อื่นได้ดว้ ย
เช่นกัน
(6) จัดหาทัวร์แบบเลือกได้
นอกเหนือจากทัวร์รถบัสท่องเที่ยวแล้ว ก็ยงั มีทวั ร์แบบเลือกได้สาํ หรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่น (เช่น กิจกรรมกีฬา, สัมผัสวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น ฯลฯ) มากกว่า 8,000 รายการทัว่ ประเทศเตรี ยมไว้ให้บริ การอีกด้วย
(7) บริ การให้เช่า Wi-Fi Router
・7GB
1 วัน 700 เยน 3 วัน 2,000 เยน 5 วัน 3,000 เยน 1 สัปดาห์ 4,000 เยน
・ไม่จาํ กัด 1 วัน 900 เยน 3 วัน 2,500 เยน 5 วัน 4,000 เยน 1 สัปดาห์ 5,500 เยน
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