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6 มกราคม 2017 
บริษทัเคยเ์ซย ์อิเลก็ทริค เรลเวย ์จาํกดั 

 

เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเท่ียว (TIC) ทีไ่ด้ใบรับรอง   
จากองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) 

เคาน์เตอร์จาํหน่ายและบริการข้อมูลตัว๋โดยสารรถไฟสําหรับลูกค้าชาวต่างชาตทิีม่าเยือนญีปุ่่น  
ณ สถานี Nar ita Airpor t Terminal 1 “SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER”  

ได้ใบรับรอง “ประเภทท่ี 3” 
สถานี Nar ita Air por t Ter minal 1ได้ใบรับรองต่อจากสถานี Nar ita Air por t Ter minal 2・3! 

 

  บริษทั Keisei Electric Railway Co., Ltd. (สาํนกังานใหญ่: เมืองอิชิคาวะ จงัหวดัชิบะ, ประธานบริษทั: Norio Saigusa) 
เคานเ์ตอร์ใหบ้ริการขอ้มูลทัว่ไปของ “SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER” สาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
เขา้มาญ่ีปุ่นในสถานี Narita Airport Terminal 1 ไดใ้บรับรอง “ประเภทท่ี 3” เม่ือวนัเสาร์ท่ี 31 ธนัวาคม 2016 ภายใต้
โครงการการรับรอง TIC (ศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว) จากองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JNTO) 
 

 
 

  มีการเร่ิมโครงการการรับรอง TIC (ศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว) ตาม “แนวทางการดาํเนินการและบริหารงาน
เคานเ์ตอร์บริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว” ของหน่วยงานการท่องเท่ียวญ่ีปุ่น องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่น 
(JNTO) ไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดระบบใบรับรอง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในความพยายามเพ่ือตอ้นรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติสู่ประเทศ
ญ่ีปุ่น องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JNTO) มีหนา้ท่ีเช้ือเชิญและจาํแนกศูนยต่์างๆออกเป็น 3 ประเภท 
รวมถึงจาํแนกการบริการร่วมตามตาํแหน่งท่ีตั้งและหนา้ท่ีการทาํงาน  
 

 “SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER” ในสถานี Narita Airport Terminal 1ไดรั้บใบรับรอง “ประเภทท่ี 3” 
ในวนัเสาร์ท่ี 31 ธนัวาคม 2016 และใหบ้ริการเป็นภาษาองักฤษ จีน และเกาหลี ศูนยบ์ริการแห่งน้ีใหค้วามช่วยเหลือเร่ืองการซ้ือ
และแลกเปล่ียนตัว๋ผูโ้ดยสารพิเศษสาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติทีมาเยอืนญ่ีปุ่น และเร่ิมใหบ้ริการเคานเ์ตอร์บริการขอ้มูล
สาํหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ รวมถึงใหค้าํแนะนาํเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวทัว่ประเทศตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2016  
 

น่ีเป็นสถานท่ีแห่งท่ี 2 ของบริษทั Keisei Electric Railway ท่ีไดใ้บรับรอง “ประเภทท่ี 3” ถดัจาก “SKYLINER & KEISEI 
INFORMATION CENTER” ในสถานี Narita Airport Terminal 2・3 ซ่ึงเปิดใหบ้ริการเม่ือปีท่ีแลว้ 
 
      Keisei Electric Railway จะพยายามเพ่ือพฒันาบริการใหลู้กคา้ชาวต่างชาติท่ีมาเยอืนญ่ีปุ่นเพลิดเพลินกบัการท่องเท่ียว
ญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งสะดวกสบายและอุ่นใจยิง่ข้ึน 

หนา้ถดัไปจะเป็นขอ้มูลภาพรวมของศูนยแ์ห่งน้ี 

“SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER” (ภาพซา้ย :ดา้นนอก; ภาพขวา: ดา้นใน) 
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“SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER” 

ใบรับรอง “ประเภทท่ี 3” ในโครงการการรับรอง TIC (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียว)  
  
1. สถานทีท่ีไ่ด้รับการรับรอง  “SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER” 

 
[สถานท่ี] ภายในสถานีรถไฟ Narita Airport Terminal 1 

(Chiba Prefecture, Narita-shi, Sanrizukagoryo Bokujo 1-1) 
[เปิดบริการ] 1 ธนัวาคม 2016 (พฤหสับดี) 
[เน้ือหาการบริการ] (1) จาํหน่ายตัว๋โดยสาร/ตัว๋สกายไลเนอร์ 

(2) จาํหน่าย/แลกเปล่ียนตัว๋โดยสารพิเศษเฉพาะชาวต่างชาติท่ีมาเยอืนญ่ีปุ่น 
(3) บริการขอ้มูลการเดินทางและการท่องเท่ียวทัว่ประเทศญ่ีปุ่น 
(4) ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาํหรับใหบ้ริการลูกคา้ 
(5) ใหบ้ริการ Wi-Fi ฟรี 
(6) จาํหน่ายประกนัภยัการเดินทาง, แลกเปล่ียนและส่งมอบเงินตราต่างประเทศ,  
 จาํหน่ายสินคา้สาํหรับการเดินทาง 

[เวลาใหบ้ริการ] 7:00 – 21:00 
* เฉพาะจาํหน่ายประกนัภยัการเดินทางจะเปิดใหบ้ริการเวลา 7:00 – 19:00 

[ภาษาท่ีใหบ้ริการ] ใหบ้ริการ 4 ภาษา (ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี) 
[จาํนวนเจา้หนา้ท่ี] มีเจา้หนา้ท่ีประจาํอยู ่3 คน 

 
2. องค์กรทีรั่บรอง  องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JNTO) 
 
3. ผลสรุปของระบบ - เร่ิมโครงการรับรอง TIC (ศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว) ในปี 2012 ตาม “แนวทางการ

ดาํเนินการและบริหารงานเคาน์เตอร์บริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียว” (ร่างในเดือนมกราคม 2012, 
ปรับปรุงในเดือนสิงหาคม 2014) โดยองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JNTO) 

- องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JNTO) มีหนา้ท่ีเช้ือเชิญและจาํแนกศูนย์
ต่างๆออกเป็น 3 ประเภท รวมถึงจาํแนกการบริการร่วมตามตาํแหน่งท่ีตั้งและหนา้ท่ีการทาํงาน 

 
4. ประเภทของใบรับรอง ประเภทท่ี 3   
 
    [อา้งอิง: มาตรฐานหลกัในแต่ละประเภทของโครงการน้ี] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภท มาตรฐานหลกั 

ประเภทท่ี 3 

・มีเจา้หนา้ท่ีส่ือสารภาษาองักฤษประจาํอยูต่ลอดเวลาทาํการ  
・นอกจากนั้นยงัมีการบริการเป็นภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืนๆอีก 2 ภาษา ตลอดเวลาทาํการ 
・การใหค้าํแนะนาํนกัท่องเท่ียวครอบคลุมขอ้มูลพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 
・เปิดบริการตลอดทั้งปี 
・มีบริการ Wi-Fi 
・มีฟังกช์ัน่เกตเวยแ์ละสถานท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติจาํนวนมาก  

ประเภทท่ี 2 ・มีเจา้หนา้ท่ีส่ือสารภาษาองักฤษประจาํอยูต่ลอดเวลาทาํการ 
・มีการแนะนาํขอ้มูลจงัหวดัใกลเ้คียงดว้ย 

ประเภทท่ี 1 
・แมไ้ม่มีเจา้หนา้ท่ีส่ือสารภาษาต่างประเทศอยูต่ลอดเวลาทาํการ แต่ยงัมีวธีิใหบ้ริการเป็น

ภาษาองักฤษได ้
・มีการแนะนาํขอ้มูลภายในเมือง/จงัหวดั 

การบริการร่วม แมก้ารบริการน้ีจะไม่ใช่การบริการเชิงท่องเท่ียว แต่เป็นการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวต่างชาติให้
ไดรั้บขอ้มูลภายในประเทศอยา่งเป็นธรรมและเป็นกลาง  
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[อ้างอิง: สถานทีข่องบริษัท Keisei Electric Railway ทีไ่ด้รับใบรับรอง “ประเภทที ่3” ภายในสถานี Narita Airport Terminal 2•3] 
  

ขอ้มูลสถานท่ีภายใน Narita Airport Terminal 2・3 ซ่ึงไดรั้บใบรับรอง “ประเภทท่ี 3” ณ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2016 
 

①ช่ือสถานท่ี “SKYLINER &KEISEI INFORMATION CENTER” 
②สถานท่ี ภายในสถานีรถไฟ Narita Airport Terminal 2・3  
 (1-1, ฟุรุโกเมะ,  ฟุรุโกเมะ-อาซะ, นาริตะ-ชิ, จงัหวดัชิบะ) 

 ③เปิดบริการ 1 ธนัวาคม 2015 
 ④วนัท่ีไดรั้บใบรับรอง 15 กมุภาพนัธ์ 2016 
 ⑤เน้ือหาการบริการ (1) จาํหน่ายตัว๋โดยสาร/ตัว๋สกายไลเนอร์ 
 (2) จาํหน่าย/แลกเปล่ียนตัว๋โดยสารพิเศษเฉพาะชาวต่างชาติท่ีมาเยอืนญ่ีปุ่น 
 (3) บริการขอ้มูลการเดินทางและการท่องเท่ียวทัว่ประเทศญ่ีปุ่น 
 (4) ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาํหรับใหบ้ริการลูกคา้ 
 (5) ใหบ้ริการ Wi-Fi ฟรี 
 (6) จาํหน่ายประกนัภยัการเดินทาง, จาํหน่ายสินคา้สาํหรับการเดินทาง, 
    แลกเปล่ียนและส่งมอบเงินตราต่างประเทศ  
 ⑥เวลาใหบ้ริการ 7:00 – 21:00 

* เฉพาะจาํหน่ายประกนัภยัการเดินทางจะเปิดใหบ้ริการเวลา 7:00 – 19:00 
 ⑦ภาษาท่ีใหบ้ริการ ใหบ้ริการ 4 ภาษา (ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี) 
 ⑧จาํนวนเจา้หนา้ท่ี มีเจา้หนา้ท่ีประจาํอยู ่3 คน 


