
 

  

 
 

  
  

โตเกียววนัพีซทาวเวอร ์(Tokyo One Piece Tower)  

Tokyo One Piece Tower Ticket 
 

 
 

 
 



 

  

 
 

 อตัราค่าบริการ (Price Rate) :- 

 บตัรเขา้โตเกียววนัพีชทาวเวอร ์  ( Live & Park Pass ) 

 Adult  990  Baht  /  Child (4-12 Years)   590  Baht  /  Youth (13-18 Years)    890  Baht  

 

 บตัรเขา้โตเกียววนัพีชทาวเวอร ์ ไมม่ีการแสดงสด  ( Park Pass Only ) 

Adult  750  Baht  /  Child (4-12 Years)   250  Baht  /  Youth (13-18 Years)    590  Baht 

 
 

สิง่ที่คุณจะไดพ้บ 

สวนสนุกโตเกียววนัพีซทาวเวอร ์(Tokyo One Piece Tower) คือสวนสนุกแห่งใหม่ล่าสุดท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองการ

ครบรอบ 15 ปี ของการต์ูนวนัพีซ โตเกียววนัพีซทาวเวอรต์ั้งอยูด่า้นในอาคารโตเกียวทาวเวอรท่ี์เป็นเหมือนสญัลกัษณข์อง

เมืองโตเกียว ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีแฟน ๆ วนัพีซตวัยงตอ้งไมพ่ลาดอยา่งเด็ดขาด! เขา้ไปในโลกแห่งของผจญภยัชองลฟ่ีูและผอง

เพ่ือน และเพลิดเพลินไปกบัเวลาแห่งความสนุกและต่ืนเตน้ภายในสวนสนุกแห่งน้ี ท่ีน่ีประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นต่าง ๆ 

หลากชนิด อาทิ Nami's Casino, Luffy's Endless Adventures. Usopp's Ball Shooting Game, Brook's Horror House 

และ Soul Edge of Zoro และหากนัน่ยงัไมห่น าใจคุณ อยา่ลิมแวะไปชมการแสดงสดสุดพิเศษซ่ึงจะท าใหคุ้ณรูสึ้กเหมือนได้

เขา้ไปอยูใ่นโลกของวนัพีซจริง ๆ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 สมัผสัโลกแห่งการผจญภยัของวนัพีซ 

 Discover and immerse yourself in the amazing world of One Piece Tokyo 

 

 

 พบกบัสวนสนุกแห่งใหม ่ซ่ึงตั้งอยูใ่นโตเกียวทาวเวอร์ 

 Located in the iconic Tokyo Tower, come and see Tokyo's newest and most exciting amusement park 

 

 

 

 

 



 

  

 พบกบัตวัละครโปรดมากมายของคุณจากการต์ูนเร่ืองวนัพีซ 

 Meet all of your favorite One Piece Characters as you go through the theme park 

 

 

 ร่วมลุน้ไปกบัการผจญภยัของลฟ่ีูและผองเพ่ือนไดท่ี้น่ี โตเกียววนัพีซทาวเวอร!์ 

 Discover more about the adventures of Luffy and the rest of the One Piece crew 

 

 

  

ขอ้มูลการจอง 

การยนืยนั 

 คุณจะไดร้บัอีเมลยืนยนัทนัทีหลงัจากท าการจอง ในกรณีท่ีคุณไมไ่ดร้บัอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์

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

   

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


 

  

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ: 

 เด็กอายุต า่กวา่ 3 ปีเขา้ฟรี โดยตอ้งมีผูป้กครองคอยดูแล 

 ราคาเด็ก: อายุ 4-12 ปี 

 ราคาผูเ้ยาว:์ อายุ 13-18 ปี 

 หากคุณไมส่ามารถเขา้โตเกียววนัพีซทาวเวอรไ์ดเ้น่ืองจากอายุไมต่รงกบัประเภทบตัร โปรดทราบวา่จะไม่มีการคืน

เงินใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีน้ี 

 ลกูคา้จ าเป็นตอ้งแสดงหนังสือเดินทางท่ีออกโดยหน่วยงานภาครฐัและเวาเชอรย์ืนยนัการจองเพ่ือใหส้ามารถเขา้

สถานท่ีท่องเท่ียวได ้และโปรด น าหนงัสือเดินทางของทุกคนในกลุ่ม มาดว้ยในวนัท่ีตอ้งการเขา้ชม 

 เวลาการแสดงสด: 12:00 น. / 14:00 น. / 18:00 น. 

 โปรดเขา้ชมการแสดงสดอย่างตรงเวลา 

หมายเหต:ุ 

 ไมอ่นุญาตใหถ่้ายภาพและวีดีโอในบางพ้ืนท่ีของสวนสนุก 

วิธีใช ้

 คุณจะตอ้งแสดง หนงัสือเดินทางที่ออกโดยหน่วยงานภาครฐั ของคุณท่ีเคาน์เตอรต์อ้นรบัของทางโตเกียววนัพีซ

ทาวเวอร ์เพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี 

 เวาเชอรน้ี์สามารถใชไ้ดต้ามวนัและเวลาท่ีระบุไวเ้ท่าน้ัน โดยเวาเชอรน้ี์สามารถใชไ้ดต้ามวนัท่ีคุณเลือกไวใ้น

ระหวา่งการจองเท่าน้ัน 

 คุณตอ้งน าเวาเชอรไ์ปแลกรบับตัรเพ่ือเขา้สถานท่ีแห่งน้ี 

เวลาท าการ: 

 โปรดตรวจสอบขอ้มูลล่าสุดไดใ้น เว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการ 

 

ท่ีอยู:่ 

 Foot town 4-2-9 Shibakouen, Minato-ku, Tokyo 

วิธีการเดินทาง: 

 สาย Toei Oedo สถานี Akabanebashi / ทางออก Akabanebashi (ประมาณ 5 นาที) 

 สาย Tozai Metro Hibiya สถานี Kamiyacho / ทางออก 1 (ประมาณ 7 นาที) 

 สาย Toei Mita Line Toei Mita สถานี Onarimon / ทางออก A1 (ประมาณ 6 นาที) 

 สาย Toei Asakusa สถานี Daimon / ทางออก A6 (ประมาณ 10 นาที) 

 สาย JR Yamanote สถานี Hamamatsucho / ทางออก North Exit (ประมาณ 15 นาที) 

 

 

Booking Information 

Confirmation: 

 You will receive a confirmation email instantly upon booking 

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

 

https://onepiecetower.tokyo/hours/?lang=en


 

  

Additional Information: 

 Free for children aged 3 and under when accompanied by an adult 

 Child ticket: Age 4-12 

 Youth ticket: Age 13-18 

 If the customer fails to enter into Tokyo One Piece Tower because his/her age doesn't match with the 

ticket type, please note that no refund will be issued in this case 

 The customer’s government-issued passport and reservation confirmation will be verified when entering. 

Please bring the government-issued passports of all persons in your group on the day 

 Live show start time: 12:00pm / 2:00pm / 6:00pm 

 Please enter by the live show start time 

Attention: 

 No photos or videos allowed in certain parts of the One Piece Tower experience 

How To Use 

 You must present your government-issued passport at the Tokyo ONE PIECE Tower reception counter for 

this activity 

 Please enter the Tower on the date selected. The voucher is only valid on the date selected at the time of 

booking. 

 You must redeem this voucher for your entry ticket 

Opening Hours: 

 Please check the latest information at official website 

Address: 

 Foot town 4-2-9 Shibakouen, Minato-ku, Tokyo 

How To Get There: 

 5 minute walk from Akabanebashi Exit - Akabanebashi Station (Toei Oedo Line) 

 7 minute walk from Exit 1 - Kamiyacho Station / Exit 1 (Tozai Metro Hibiya Line) 

 6 minute walk from Exit A1 - Onarimon Station (Toei Mita Line) 

 10 minute walk from Exit A6 - Daimon Station (Toei Asakusa Line) 

 15 minute walk from North Exit - Hamamatsucho Station (JR Yamanote 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://onepiecetower.tokyo/hours/?lang=en
mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
https://www.facebook.com/wetravelcenter

