บัตรเข้าชมโตเกียวสกายทรี (TOKYO SKYTREE®)
TOKYO SKYTREE® Admission Ticket

อัตราค่าบริการ (Price Rate) :

( Tembo Dech 350 m. Admission Ticket )
Adult 650 Baht / Youth (12-17 Years) 499 Baht / Child (6-11 Years) 350 Baht

บัตรเข้าเทมโบ เด็ค ที่ความสูง 350 เมตร

 บัตรเข้าเทมโบ แกลเลอเรีย ที่ความสูง 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

สิง่ ที่คุณจะได้พบ
หากคุณเคยสงสัยว่าการได้ยืนอยูบ่ นจุดสูงสุดของโลก หรือบนอาคารที่สูงที่สุดในเมืองโตเกียว (Tokyo) นั้นเป็ นอย่างไร
มาร่วมกันทาความฝั นของคุณให้เป็ นจริงด้วยการมาเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของเมือง อย่าง โตเกียว
สกายทรี (TOKYO SKYTREE) ที่นอกจากจะเป็ นอาคารที่สูงที่สุดแล้ว ยังมีการออกแบบอันล้าสมัยที่จะทาให้อาคารแห่งนี้ ดู
มีเสน่ หช์ วนหลงใหลมากเป็ นอย่างยิ่ง ร่วมเยี่ยมชมจุดชมวิวบนความสูง 350 เมตรหรือ 450 เมตร พร้อมดื่มดา่ กับการชม
วิว 360 องศาที่ไม่เหมือนที่ใด เพราะคุณจะได้ชมเมืองโตเกียวในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน เพียงแค่คุณเลือกแพ็กเกจ
Tempo Deck หรือ Tempo Galleria! เดินทางไปยังทางเข้าชั้น 4 ที่ซึ่งคุณจะได้โดยสารลิฟต์อนั รวดเร็วขึ้ นไปสู่จุดชมวิวที่
ความสูง 350 เมตร หรือ Tembo Gallery บนความสูง 450 เมตร ซึ่งเป็ นที่รจู ้ กั กันในฐานะสกายวอล์กที่สูงที่สุดในโลก มี
ลักษณะเป็ นสกายวอล์กเกลียวที่โอบล้อมอาคารอันสูงใหญ่แห่งนี้ ก่อนเข้าชมโตเกียวสกายทรี เราขอแนะนาเคล็ดลับเล็ก ๆ
น้อย ๆ ให้คุณได้ทราบ หากคุณเข้าชมในช่วงเช้า จะได้เห็นภาพของภูเขาไฟฟูจิโผล่พน้ จากขอบฟ้ าในระยะไกล ในช่วงเย็น
คุณจะได้เห็นแสงไฟนับพันดวงของโตเกียวที่ส่องระยิบระยับเต็มไปทั้งเมือง ซึ่งถือเป็ นทิวทัศน์ที่แตกต่างแต่ก็มีความ
สวยงามเช่นเดียวกัน รับบัตรเข้าชมโตเกียวสกายทรีผ่าน Klook ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และเตรียมตัวไปสัมผัสกับ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโตเกียวได้เลย

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

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

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

ข้อมูลการจอง
การยืนยัน
 คุณจะได้รบั อีเมลยืนยันทันทีหลังจากทาการจอง ในกรณีที่คุณไม่ได้รบั อีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์
จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล หรือ LINE : https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter
คาอธิบายประเภทเวาเชอร์



คุณสามารถแสดงได้ท้งั เวาเชอร์ที่พิมพ์มาหรือเวาเชอร์บนมือถือสาหรับกิจกรรมนี้
ไม่สามารถนาเวาเชอร์ไปแลกเป็ นเงินสดได้

อายุการใช้งาน


เวาเชอร์นี้มีอายุการใช้งาน 7 วันนับจากวันที่คุณเลือกขณะทาการจอง (รวมวันที่คุณเลือก)

วิธีการแลกใช้เวาเชอร์


โปรดแสดงเวาเชอร์ของคุณเพื่อแลกรับบัตร

ที่อยูแ่ ละสถานที่แลกใช้เวาเชอร์


บริเวณทางเข้า ชั้น 4 (เคาน์เตอร์บตั ร)

เวลาทาการ







โตเกียวสกายทรี
วันจันทร์-วันอาทิตย์: 08:00-22:00 น.
เวลาใช้บริการรอบสุดท้าย: 21:00 น.
โปรดทราบ: เวลาทาการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น เทศกาลปี ใหม่ ฯลฯ
โปรดตรวจสอบ
เวลาทาการพิเศษ: 27 กรกฎาคม 2019 (เวลาใช้บริการรอบสุดท้าย: 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



นัง่ รถไฟสาย TOBU SKYTREE ไปยังสถานี TOKYO SKYTREE และเดินต่อประมาณ 1 นาที
นัง่ รถไฟสาย Keisei/สาย Tokyo Metro Hanzomon/สาย Toei Asakusa ไปยังสถานี 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)

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 หากท่านต ้องการรายละเอียดเพิม
่ เติมหรือจองทัวร์ตด
ิ ต่อ
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

