
 

  

 
 

  
  

กิจกรรมเช่าชุดกิโมโนในโตเกียว โดย Aiwafuku พรอ้มบริการจดัแตง่ทรงผมสไตลญ์ี่ปุ่น   

 Kimono Rental Experience by Aiwafuku in Tokyo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 อตัราค่าบริการ (Price Rate) :- 

 แพคเกจช่วงบ่าย (ส าหรบัการจองล่วงหนา้)  ( Afternoon Discount Plan ) 

 Adult  990  Baht / Person 
 

 ผูห้ญิง 1 คน พรอ้มบริการจดัแต่งทรงผม  (Individual Female with Japanese Hairstyling) 

 Adult  1,700  Baht / Person 

 

 กลุ่ม 3 คน ขึ้ นไป  ( Groups of 3 + Persons ) 

Adult  1,500  Baht / Person   

 

 ชุดคู่ (ผูช้าย 1 คน + ผูห้ญิง 1 คน)  ( Couple Set ( 1 Femile + 1 Male ) 

Adult  2,900  Baht / Couple 
 

 ชุดฮากามะ และ ชุดฟุริโชเดะ ( Hakama & Casual Furisode ) 

Adult  2,500  Baht / Person 
 

 

สิง่ที่คุณจะไดพ้บ 

เมื่อคุณเดินทางไปถึงรา้นเช่าชุดกิโมโนในยา่นอาซากุสะ (Asakusa) แลว้ คุณจะไดพ้บกบัชุดกิโมโนท่ีมีสีสนัหลากหลายให้

คุณไดเ้ลือกสวมใส่ โดยจะมีชุดยูกาตะท่ีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้น หรือชุดฮากามะ (Hakama) กบัชุดฟุริโซเดะ 

(Furisode) ซ่ึงเป็นชุดท่ีสตรีชาวญ่ีปุ่นในสมยัเมจิจะสวมใส่ในพิธีส าเร็จการศึกษา จนเป็นประเพณีสืบกนัมายาวนาน เมื่อ

คุณท าใหก้ารเลือกชุดเรียบรอ้ยแลว้ คุณจะไดร้บัการดูแลโดยผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีจะช่วยเหลือคุณในการแต่งชุดกิโมโนใหอ้อกมา

ดูดีท่ีสุด (ชุดกิโมโนมาพรอ้มกบัเส้ือคลุม, สายคาดโอบิ, กระเป๋า, ถุงเทา้, รองเทา้ และผา้คลุมไหล่) รวมทั้งช่วยเหลือคุณ

ในการจดัแต่งทรงผมดว้ยเคร่ืองประดบัตกแต่งต่าง ๆ จากน้ันออกไปเดินเล่นในยา่นอาซากุสะ สถานท่ีซ่ึงเต็มไปดว้ย

บรรยากาศในสไตลโ์ตเกียวแบบดั้งเดิม ก่อนจะเพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก คุณสามารถเลือกแพ็กเกจท่ี

คุณตอ้งการไดต้ามใจชอบ อีกทั้งยงัมีบริการทั้งภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาจีน  

 

 

 

 



 

  

 ถ่ายภาพขณะเดินส ารวจเมืองอนังดงาม 

 Snap some awesome photos with your choice of garment and have a great time exploring the city! 

 

 

 

 เดินส ารวจยา่นประวติัศาสตรข์องอาซากุสะในชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม 

 Have fun walking the historic streets of Asakusa dressed in a kimono! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ชุดฟุริโซเดะและชุดฮากามะเป็นชุดกิโมโนท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากในพิธีจบการศึกษา 

 The Hakama & Casual Furisode kimono is the preferred kimono for graduating students 

 

 

 

 เดินเล่นไปตามทอ้งถนนอนัแสนคึกคกัในชุดกิโมโนสีสนัสดใส 

 Walk the streets of Tokyo while wearing a gorgeous kimono when you book this fun experience  

 

 

 

 

 



 

  

 

 พาเพ่ือน ๆ และคนในครอบครวัไปลองสวมชุดกิโมโนเท่ียวญ่ีปุ่น! 

 Tag your friends along and share this one-of-a-kind activity in Japan 

 

 

 

ขอ้มูลการจอง 

การยนืยนั 

 คุณจะไดร้บัอีเมลยืนยนัทนัทีหลงัจากท าการจอง ในกรณีท่ีคุณไมไ่ดร้บัอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์

จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล หรือ  LINE : https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter   

 

ก าหนดการเดินทาง: 

 09:00 น. เดินทางไปถึงรา้นเช่าชุดกิโมโน 

 เลือกชุดกิโมโน (10 นาที) 

 สวมชุดกิโมโน (15 นาที) 

 ตกแต่งทรงผม (15 นาที) 

 เดินเล่นในโตเกียว 

 16:30 น. น าชุดกิโมโนมาคืนท่ีรา้น 

 

เกร็ดน่ารู:้ 

 เพ่ือประสบการณท่ี์สมบรูณแ์บบยิ่งกวา่เดิม หากคุณเลือกแพ็กเกจฮากามะและฟุริโซเดะแบบธรรมดา เราแนะน า

ใหคุ้ณน ารองเทา้บธูท่ีมีความยาวถึงหวัเขา่หรือรองเทา้บธูสน้สูงมา เพื่อใหค้อมพลีทลุคท่ีเหมือนสตรีในยุคเมจิ

อยา่งแทจ้ริง 

 ส าหรบัเทคนิคเพ่ิมเติมในการสวมชุด โปรดดู เว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการ 

 

https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter
http://aiwafuku.pixnet.net/blog/post/219276393


 

  

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ: 

 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งมีส่วนสูงอยา่งน้อย 140 เซนติเมตรเพ่ือเขา้ร่วม 

 โปรดทราบ: มีตวัเลือกชุดกิโมโนจ านวนไมม่ากส าหรบัผูท่ี้มีส่วนสูงนอ้ยกว่า 140 เซนติเมตร โปรดตรวจสอบอีก

ครั้งก่อนท าการจอง จะไมม่ีการเปล่ียนแปลงหรือคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน 

 โปรดทราบ: หากคุณมาชา้เกินกวา่ 30 นาทีจากเวลาท่ีก าหนดไว ้จะมีการคิดค่าบริการเพ่ิมเติมจ านวน 500 

เยน (ต่อคน) เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการและค่าเปล่ียนแปลงเวลา โดยคุณสามารถช าระค่าบริการเพ่ิมเติม

เป็นเงินสดกบัทางพนักงานโดยตรง 

 มีบริการจดัแต่งทรงผมแบบพ้ืนฐานแฃะเคร่ืองประดบัใหบ้ริการฟรี หากคุณตอ้งการเคร่ืองประดบัแบบพิเศษ คุณ

ตอ้งช าระเงินเพ่ิม 

 มีชุดยูกาตะ (กิโมโนฤดูรอ้น) ใหเ้ช่าในช่วงฤดูรอ้น (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม) 

 สตรีมีครรภท่ี์มีอายุครรภ ์5-8 เดือนสามารถสวมชุดกิโมโนได ้อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการไมแ่นะน าใหส้ตรีมี

ครรภจ์องกิจกรรมน้ี 

 ผูพิ้การสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีได ้แต่ตอ้งมาพรอ้มกบัผูดู้แล 

 ไมส่ามารถรองรบัการใชง้านของเกา้อ้ีรถเข็นได ้

 มีบริการรบัฝากสมัภาระฟรี แต่คุณตอ้งเก็บส่ิงของมีค่าไวก้บัตวัตลอดเวลา 

 โปรดทราบ: ตามประเพณีของประเทศญ่ีปุ่น คุณตอ้งสวมชุดกิโมโนตามเพศสภาพของตนเอง ไมส่ามารถเลือก

สวมชุดกิโมโนส าหรบัผูช้ายหรือผูห้ญิงได ้

 โปรดทราบ: คุณตอ้งเสียค่าบริการเพ่ิมเติม 1,000 เยนต่อ 10 นาที หากคุณน าชุดมาคืนชา้กวา่ 16:30 น. 

วิธีใช ้

 คุณสามารถแสดงไดท้ั้งเวาเชอรท่ี์พิมพม์าหรือเวาเชอรบ์นมือถือส าหรบักิจกรรมน้ี 

 เวาเชอรน้ี์สามารถใชไ้ดต้ามวนัและเวลาท่ีระบุไวเ้ท่าน้ัน 

เวลาท าการ: 

 09:00-18:00 น. 

ที่อยู:่ 

 รา้นท่ี 2: 1-3F, NW building, 1 Chome−1−11−4, Hanakawado, Taitō-ku, Tōkyō-to (东京都台东

区花川戸1-11-4 NWビル1-3F) โปรดดู แผนท่ี 

 รา้นท่ี 3: 〒111-0033 Taito-ku, Tokyo Hanakawado 1-11-1 โปรดดู แผนท่ี 

 คุณสามารถตรวจสอบ เว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการ ส าหรบัขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 โปรดทราบ: หากมีจ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการท่ีเป็นผูห้ญิงจ านวนมาก อาจมีการเปิดใหใ้ชบ้ริการในรา้นสาขาท่ี 3 คุณ

จะไดร้บัท่ีอยูแ่ละรายละเอียดเสน้ทางการเดินทางของรา้นท่ี 3 ผ่านทางอีเมลยืนยนั 

วิธีการเดินทาง: 

 เดิน 2 นาที จากสถานี Asakusa ทางออก 5 (สาย Tokyo Metro Ginza) 

 เดิน 1 นาที จากสถานี Tobu Railway Asakusa 

 เดิน 4 นาทีจากสถานี Asakusa Station ทางออก 5 (สาย Toei Subway Asakusa) 

 เดิน 8 นาทีจากสถานี Tsukuba Express Asakusa 

 

 

https://www.google.com.tw/maps/place/%E6%B5%85%E8%8D%89%E6%84%9B%E5%92%8C%E6%9C%8D/@35.7125453,139.7973833,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188ec3896b69fb:0x97ea5cf36c707717!8m2!3d35.712541!4d139.799572?hl=en
https://www.google.com.tw/maps/place/%E6%B5%85%E8%8D%89%E6%84%9B%E5%92%8C%E6%9C%8D+3%E5%8F%B7%E5%BA%97/@35.7123761,139.7992878,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x975cf64f56e2f879!8m2!3d35.7123761!4d139.7992878
http://aiwafuku.pixnet.net/blog/post/216333308


 

  

Booking Information 

Confirmation: 

 You will receive a confirmation email and voucher instantly after booking 

 In the event that you do not receive an email from us, please check your Spam folder or notify us via email 

Sample Itinerary: 

 9:00am arrive at the kimono rental store 

 Kimono selection (10 minutes) 

 Put on your kimono (15 minutes) 

 Hairstyling (15 minutes) 

 Walk through Tokyo 

 4:30pm kimonos must be returned to the shop 

Insider Tips: 

 For a more authentic look, if you choose the Hakama & Casual Furisode package, we suggest you bring 

your own stringed ankle boots or knee-high boots to mimic the outfits of girls in the Meiji period 

 For tips on what to wear under the kimono to avoid getting sick, kindly check the official website of 

Aiwafuku for reference 

Additional Information: 

 Participants must be at least 140cm tall to join 

 Please note: There are not many options of kimonos for participants under 140cm tall, please double-

check before you made the order. No changes and cancellations can be made on site 

 Please note: If you are late for 30 minutes to your preferred schedule, you will be charged JPY500 (per 

person) for your handling fee and for rearranging your schedule. The fee will be payable directly to the 

staff 

 Simple hairstyling products and ornaments will be provided for free. You can opt for special hair 

ornaments with a fee 

 Yukatas (summer kimonos) are available for rent during the summer months of Jun-Aug 

 Women who are 5-8 months pregnant can wear kimonos. However, the operator does not recommend 

pregnant women in any other months of pregnancy to book this experience 

 Persons with disabilities are allowed to join the activity provided that they are accompanied by another 

participant 

 The facility is not wheelchair friendly 

 Free luggage deposit is available but please carry valuables with you at all times 

 Please note: As per tradition, your kimono will be chosen according to your gender. You will not be able 

to choose between men’s or women’s kimonos 

 Please note: You will be charged JPY1,000 for every 10 minutes if you return the kimono beyond 4:30pm 

How To Use 

 You can present either a printed or a mobile voucher for this activity 

 The voucher is valid only on the tour date and time specified 

 

http://aiwafuku.pixnet.net/blog/post/219276393


 

  

Opening Hours: 

 9:00am-6:00pm 

Address: 

 Shop 2: 1-3F, NW building, 1 Chome−1−11−4, Hanakawado, Taitō-ku, Tōkyō-to (东京都台东区花川戸1-11-

4 NWビル1-3F). Please see map for reference 

 Shop 3: 〒111-0033 Taito-ku, Tokyo Hanakawado 1-11-1. Please see map for reference 

 You can check official website to get more information 

 Please note: Due to high demand from female customers, a third shop may be added. You will receive the 

address and directions going to the third shop in the confirmation email 

How To Get There: 

 Tokyo Metro Ginza Line Asakusa Station Exit 5 and walk for 2 minutes 

 Tobu Railway Asakusa Station and walk for 1 minute 

 Toei Subway Asakusa Line Asakusa Station Exit 5 and walk for 4 minutes 

 Tsukuba Express Asakusa Station and walk for 8 minutes 

 

        

       FOR MORE INFORMATION   หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter  

https://www.google.com.tw/maps/place/%E6%B5%85%E8%8D%89%E6%84%9B%E5%92%8C%E6%9C%8D/@35.7125453,139.7973833,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188ec3896b69fb:0x97ea5cf36c707717!8m2!3d35.712541!4d139.799572?hl=en
https://www.google.com.tw/maps/place/%E6%B5%85%E8%8D%89%E6%84%9B%E5%92%8C%E6%9C%8D+3%E5%8F%B7%E5%BA%97/@35.7123761,139.7992878,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x975cf64f56e2f879!8m2!3d35.7123761!4d139.7992878
http://aiwafuku.pixnet.net/blog/post/216333308
mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
https://www.facebook.com/wetravelcenter

