
 

  

 
  

 

บตัรเขา้ชมโตเกียวสกายทรี (TOKYO SKYTREE®) 

TOKYO SKYTREE® Admission Ticket 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
  

อตัราค่าบริการ (Price Rate) :- 

 บตัรเขา้เทมโบ เด็ค  ท่ีความสูง  350 เมตร  ( Tembo Dech 350 m. Admission Ticket ) 

 Adult   650  Baht  /  Youth (12-17 Years)  499  Baht   / Child (6-11 Years)   350  Baht 

 

 บตัรเขา้เทมโบ แกลเลอเรีย  ท่ีความสูง  350 เมตร  และ  450  เมตร (Tembo Galleria 350 m. + 450 m.  

Admission Ticket ) 
 Adult   890  Baht  /  Youth (12-17 Years)  750  Baht   / Child (6-11 Years)   490  Baht 

 

 

สิง่ที่คุณจะไดพ้บ 

หากคุณเคยสงสยัวา่การไดย้ืนอยูบ่นจุดสูงสุดของโลก หรือบนอาคารท่ีสูงท่ีสุดในเมืองโตเกียว (Tokyo) น้ันเป็นอยา่งไร 

มาร่วมกนัท าความฝันของคุณใหเ้ป็นจริงดว้ยการมาเยี่ยมชม สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหมล่่าสุดของเมือง อยา่ง โตเกียว

สกายทรี (TOKYO SKYTREE) ท่ีนอกจากจะเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดแลว้ ยงัมีการออกแบบอนัล ้าสมยัท่ีจะท าใหอ้าคารแห่งน้ีดู

มีเสน่หช์วนหลงใหลมากเป็นอยา่งยิ่ง ร่วมเยี่ยมชมจุดชมวิวบนความสูง 350 เมตรหรือ 450 เมตร พรอ้มด่ืมด า่กบัการชม

วิว 360 องศาท่ีไมเ่หมือนท่ีใด เพราะคุณจะไดช้มเมืองโตเกียวในแบบท่ีคุณไมเ่คยเห็นมาก่อน เพียงแค่คุณเลือกแพ็กเกจ 

Tempo Deck หรือ Tempo Galleria! เดินทางไปยงัทางเขา้ชั้น 4 ท่ีซ่ึงคุณจะไดโ้ดยสารลิฟตอ์นัรวดเร็วขึ้ นไปสู่จุดชมวิวท่ี

ความสูง 350 เมตร หรือ Tembo Gallery บนความสูง 450 เมตร ซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กักนัในฐานะสกายวอลก์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก มี

ลกัษณะเป็นสกายวอลก์เกลียวท่ีโอบลอ้มอาคารอนัสูงใหญ่แห่งน้ี ก่อนเขา้ชมโตเกียวสกายทรี เราขอแนะน าเคล็ดลบัเล็ก ๆ 

นอ้ย ๆ ใหคุ้ณไดท้ราบ หากคุณเขา้ชมในช่วงเชา้ จะไดเ้ห็นภาพของภูเขาไฟฟูจิโผล่พน้จากขอบฟ้าในระยะไกล ในช่วงเย็น

คุณจะไดเ้ห็นแสงไฟนับพนัดวงของโตเกียวท่ีส่องระยิบระยบัเต็มไปทั้งเมือง ซ่ึงถือเป็นทิวทศัน์ท่ีแตกต่างแต่ก็มีความ

สวยงามเช่นเดียวกนั รบับตัรเขา้ชมโตเกียวสกายทรีผ่าน Klook ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย และเตรียมตวัไปสมัผสักบั

สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหมข่องโตเกียวไดเ้ลย 

 

 

 

 

 

 



 

  

 รบัโอกาสในการชมภูเขาไฟฟูจิ เมื่อคุณเยี่ยมชมโตเกียวสกายทรีในช่วงกลางวนั 

 Catch a glimpse of Mt Fuji rising from the horizon when you visit TOKYO SKYTREE® during the day 

 

 
  

 ร่วมชมแสงสีของของโตเกียวท่ีจะส่องสวา่งใหเ้มืองหลวงแห่งน้ีคึกคกัตลอดทั้งคืน 

 Watch how the city lights slowly brighten up the Tokyo metropolitan at twilight 

 



 

  

 ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัทิวทศัน์อนังดงามของแสงไฟอนัระยิบระยบัไปทัว่เมือง ซ่ึงคุณสามารถมองเห็นไดจ้ากอาคารแห่งน้ี  

 Be in awe of the breathtaking view of thousands of lights illuminating the entire city at night from the tower 

 

 

 

ขอ้มูลการจอง 

การยนืยนั 

 คุณจะไดร้บัอีเมลยืนยนัทนัทีหลงัจากท าการจอง ในกรณีท่ีคุณไมไ่ดร้บัอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์

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

 

ค าอธิบายประเภทเวาเชอร ์

 คุณสามารถแสดงไดท้ั้งเวาเชอรท่ี์พิมพม์าหรือเวาเชอรบ์นมือถือส าหรบักิจกรรมน้ี 

 ไมส่ามารถน าเวาเชอรไ์ปแลกเป็นเงินสดได ้

อายุการใชง้าน 

 เวาเชอรน้ี์มีอายุการใชง้าน 7 วนันับจากวนัท่ีคุณเลือกขณะท าการจอง (รวมวนัท่ีคุณเลือก) 

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


 

  

วิธีการแลกใชเ้วาเชอร ์

 โปรดแสดงเวาเชอรข์องคุณเพ่ือแลกรบับตัร 

ที่อยูแ่ละสถานที่แลกใชเ้วาเชอร ์

 บริเวณทางเขา้ ชั้น 4 (เคาน์เตอรบ์ตัร) 

เวลาท าการ 

 โตเกียวสกายทรี 

 วนัจนัทร-์วนัอาทิตย:์   08:00-22:00 น. 

 เวลาใชบ้ริการรอบสุดทา้ย: 21:00 น. 

 โปรดทราบ: เวลาท าการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ เช่น เทศกาลปีใหม ่ฯลฯ 

โปรดตรวจสอบ  

 เวลาท าการพิเศษ: 27 กรกฎาคม 2019 (เวลาใชบ้ริการรอบสุดทา้ย: 15:00 น.)/28 กรกฎาคม 2019 (จะมี

การประกาศในเวลา 15:00 น. หรือ 21:00 น.) 

ที่อยู่ 

 TOKYO SKYTREE®, 1 Chome-1-2 Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045 

วิธีการเดินทาง 

 นัง่รถไฟสาย TOBU SKYTREE ไปยงัสถานี TOKYO SKYTREE และเดินต่อประมาณ 1 นาที 

 นัง่รถไฟสาย Keisei/สาย Tokyo Metro Hanzomon/สาย Toei Asakusa ไปยงัสถานี Oshiage (SKYTREE) และ

เดินต่อประมาณ 1 นาที   

 

How To Use Tokyo Skytree Ticket 

Please refer to your selected package for exact details 

Voucher Type Description 

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

 This voucher cannot be redeemed for cash 

Validity 

 The voucher is valid for 7 days from the date selected (including the date selected) 

 

https://www.google.co.jp/maps/place/1-ch%C5%8Dme-1-2+Oshiage,+Sumida+City,+T%C5%8Dky%C5%8D-to+131-0045,+Japan/@35.710256,139.8086059,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188ed6f17e043b:0x4125c98a00fe6965!8m2!3d35.7100327!4d139.8107155


 

  

How to Redeem 

 Present your voucher and exchange it for a physical ticket 

Redemption Location and Address 

 4F Entrance Floor (Ticket Counter) 

Opening Hours 

 TOKYO SKYTREE® 

 Monday-Sunday:  08:00-22:00 

 Last admission: 21:00 

 Please note that the opening hours are subject to change especially during the holidays e.g. New Year, etc, 

please check the  in advance 

Address 

 TOKYO SKYTREE®, 1 Chome-1-2 Oshiage, Sumida-ku, Tōkyō-to 131-0045 

How To Get There 

 1-minute walk from TOKYO SKYTREE Station on the TOBU SKYTREE Line 

 1-minute walk from Oshiage Station (SKYTREE) on the Keisei Line / Tokyo Metro Hanzomon Line / Toei 

Asakusa Line  

 

       

       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.co.jp/maps/place/1-ch%C5%8Dme-1-2+Oshiage,+Sumida+City,+T%C5%8Dky%C5%8D-to+131-0045,+Japan/@35.710256,139.8086059,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188ed6f17e043b:0x4125c98a00fe6965!8m2!3d35.7100327!4d139.8107155
mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
https://www.facebook.com/wetravelcenter

