
 

  

 
 

  

บตัรเขา้ชมโตเกียวทาวเวอร ์(Tokyo Tower) 
Tokyo Tower Observatory Admission Ticket 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 อตัราค่าบริการ (Price Rate) :- 

 บตัรเขา้ชมจุดชมวิวหลกั  ( Main Deck Admission Ticket ) 

 Adult  445  Baht  /  Student (7-15 Years)   350  Baht  /  Child (4-6 Years)    250  Baht 

 

 บตัรเขา้ชมจุดชมวิวหลกัไมจ่ ากดั 1 วนั  ( Main Deck 1 Day Unlimited Pass ) 

 Adult  750  Baht  /  Student (7-15 Years)   450  Baht  /  Child (4-6 Years)    350  Baht 

 

 ทวัรจุ์ดชมวิวดา้นบน  ( Top Deck Tour ) 

 Adult  950  Baht  /  Student (7-15 Years)   650  Baht  /  Child (4-6 Years)    450  Baht 

 

 

 

สิง่ที่คุณจะไดพ้บ 

ช่ืนชมทศันียภาพรอบทิศทาง 360 องศาของเมืองแห่งสีสนัท่ีไมเ่คยหลบัไหลอยา่งเมืองโตเกียว บนหอชมวิวหลกัของ

หอคอยโตเกียว ดว้ยระดบัความสูงจากพ้ืนดิน 150 เมตรจะท าใหคุ้ณมองเห็นทิวทศัน์เบ้ืองล่างท่ีแผ่กระจายไป ตั้งแต่

อาคารบา้นเรือนท่ีมีช่ือเสียงไปจนถึงถนนสายแฟชัน่ สวนสวย วดัวาอาราม ไปจนถึงศาลเจา้ต่าง ๆ ช่วยแต่งเติมวิวทิวทศัน์

เมืองน้ีใหส้วยงามยิ่งข้ึน คุณสามารถมองเห็นไปไดไ้กลถึงอ่าวโตเกียวและภูเขาไฟฟูจิ แถมยงัเพลิดเพลินไปกบัการเลือกซ้ือ

สินคา้ท่ีมีใหเ้ลือกชมหลากหลายรา้น อ่ืมอร่อยไปกบัรา้นอาหารบนหจุดชมวิว และยงัไดถ่้ายภาพความงดงามของเมือง

โตเกียวเก็บไวเ้ป็นความทรงจ าดี ๆ 

 

 ทะยานข้ึนไปบนจุดชมวิวหลกัของโตเกียวทาวเวอรท่ี์มีระดบัความสูงจากพ้ืนดินถึง 150 เมตร! 

 Mount the Tokyo Tower Main Observatory deck which is situated at 150m up! 

 

 

 



 

  

 ชมวิวเมืองโตเกียวสุดประทบัใจท่ีท าใหคุ้ณลืมหายใจ 

 Get unparalleled views of the Tokyo cityscape 

 

 

 แชะภาพถ่ายรูปกบัแลนดม์ารก์ท่ีมีช่ือเสียงของโตเกียว 

 Take beautiful photos at this famous landmark of the Tokyo skyline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 ชมวิถีชีวิตท่ีครึกคร้ืนไม่รูจ้บของเมือง 

 Watch the city as it moves and breathes with everyday life 

 

 

 รูจ้กัแลนดม์ารก์ส าคญั ๆ ดว้ยออดิโอไกดห์ลายภาษา 

 Learn about each landmark that you'll see with the help of a multilingual audio guide 

 

 

 

 

 

 



 

  

 รบัชมวิวเมืองโตเกียวสุดต่ืนตาท่ีชั้นชมวิว 

 Marvel at the impressive skyline of Tokyo during your visit at the view deck 

 

 

 อยา่พลาดซ้ือของท่ีระลึกติดไมติ้ดมือกลบับา้น 

 Don't miss out on the amazing souvenirs that you can bring back home 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ชมสวนสาธารณะ วดั ศาลเจา้ และถนนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองแบบพาโนรามาจากจุดชมวิว 

 See parks, monasteries, shrines, and famous streets from your vantage point 

 

 

  

 แชะภาพเมืองสุดเก๋ลงอินสตาแกรมแลว้ไปอวดเพ่ือนเลย  

 Snap Instagram-worthy photos of the vast metropolis 

 

 

ขอ้มูลการจอง 

การยนืยนั 

 คุณจะไดร้บัอีเมลยืนยนัทนัทีหลงัจากท าการจอง ในกรณีท่ีคุณไมไ่ดร้บัอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์

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

  
  

 

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


 

  

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ: 

 ราคาเด็ก: อายุ 4-6 ปี 

 ราคานักเรียน: อายุ 7-15 ปี 

 ฟรีส าหรบัเด็กท่ีมีอายุ 0-3 ปี 

 โปรดเลือกซ้ือบตัรใหต้รงกบัอายุของคุณในวนัเขา้ชม หากคุณเลือกบตัรผิดประเภท คุณอาจจะไมส่ามารถเขา้ไปยงั

จุดชมวิวของโตเกียวทาวเวอรไ์ด ้และในกรณีน้ีจะไมม่ีการคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน 

 โปรดเดินตามเจา้หนา้ท่ีไปจนถึงกระทัง่ถึงท่ีจุดชมวิวดา้นบน จากน้ันคุณสามารถเดินชมไดอ้ยา่งอิสระ 

 เวลาท าการของทวัรจุ์ดชมวิวชั้นบนสุด: ทุก ๆ 15 นาที ตั้งแต่เวลา 09:00-22:15 น. โดยคุณสามารถเลือกวนั

เขา้ชมได ้แต่จะไมส่ามารถเลือกเวลาเขา้ชมได ้โปรดเลือกวนัเขา้ชมท่ีคุณตอ้งการและไปยงัเคาน์เตอรแ์ลกรบับตัร 

เจา้หนา้ท่ีจะท าการแจง้เวลาทวัรใ์หก้บัคุณเอง 

 ทวัรจุ์ดชมวิวชั้นบนสุดจะใชเ้วลาประมาณ 30-45 นาที 

 ในกรณีท่ีทวัรถู์กยกเลิกอนัเน่ืองมาจากสาเหตุของทางผูป้ระกอบการ คุณจะไดร้บัเงินคืนเต็มจ านวน 

 ส าหรบัแพ็กเกจบตัรเขา้ชมจุดชมวิวหลกัและแพ็กเกจบตัรเขา้ชมจุดชมวิวหลกัไมจ่ ากดั 1 วนั หลงัจากท่ีคุณแลกรบั

บตัรแลว้ คุณสามารถเขา้ชมจุดชมวิวหลกัไดทุ้กเมื่อท่ีคุณตอ้งการ 

 

วิธีใช ้

 คุณตอ้งน าเวาเชอรไ์ปแลกรบับตัรเพ่ือเขา้สถานท่ีแห่งน้ี 

 คุณสามารถแสดงเวาเชอรบ์นมือถือเพ่ือแลกรบับตัรเขา้ชมได ้

 เวาเชอรน้ี์สามารถใชไ้ดต้ามวนัและเวลาท่ีระบุไวเ้ท่าน้ัน 

สถานที่แลกรบับตัร: 

 Tokyo Tower Foot Town ชั้น 1, เคาน์เตอรบ์ริการ (ถดัจากโถงลิฟทท่ี์จะน าไปสู่จุดชมวิวหลกั) 

เวลาท าการ: 

 9:00-23:00 น. 

 เขา้ชมรอบสุดทา้ย: 22:30 น. 

 ทวัรจุ์ดชมวิวชั้นบนสุดรอบสุดทา้ยเวลา 22:15 น. 

ท่ีอยู:่ 

 Japan, 〒105-0011 Tokyo, Minato, Shibakoen, 4 Chome-2-8 แผนท่ี 

วิธีเดินทาง: 

 สถานีรถไฟใตดิ้นสาย Oedo สถานี Akabanebashi / ประตู Akabanebashi เดินประมาณ 5 นาที 

 สถานีรถไฟโตเกียวสาย Hibiya สถานี Kamiyacho / ทางออกหมายเลข 2 เดินประมาณ 7 นาที 

 สถานีรถไฟใตดิ้นสาย Mita สถานี Onarimon / ทางออกหมายเลข A1 เดินประมาณ 6 นาที 

 สถานีรถไฟใตดิ้นสาย Asakusa สถานี Daimon / ทางออกหมายเลข A6 เดินประมาณ 10 นาที 

 สถานี JR Hamamatsucho / ทางออกทิศเหนือ เดินประมาณ 15 นาที 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Tokyo+Tower/@35.6585805,139.7432442,17z/data=!3m2!4b1!5s0x60188bbd90bf26cf:0x4ceb5b053b68d6d7!4m5!3m4!1s0x60188bbd9009ec09:0x481a93f0d2a409dd!8m2!3d35.6585805!4d139.7454329


 

  

How To Use 

Please refer to your selected package for exact details 

 You must redeem this voucher for your physical ticket 

 You can exchange for a physical ticket directly with a mobile voucher 

 The voucher is only valid on the date specified 

Redemption Location: 

 Tokyo Tower Foot Town 1F, Service Counter (next to the elevator hall leading to the observatory) 

Opening Hours: 

 9:00am-11:00pm 

 Last admission: 10:30pm 

 Last Top Deck Tour will be held at 10:15pm 

Address: 

 4 Chome-2-8 Shibakoen, Minato, 〒105-0011 Tokyo, Japan. Please check the map for assistance 

How to Get There: 

 Metropolitan Subway Oedo LineAkabanebashi Station/Akabanebashi Gate, 5-minute walk 

 Tokyo Metro Hibiya LineKamiyacho Station/Exit No.2, 7-minute walk 

 Metropolitan Subway Mita LineOnarimon Station/Exit No. A1, 6-minute walk 

 Metropolitan Subway Asakusa LineDaimon Station/Exit A6, 10-minute walk 

 JRHamamatsucho Station/North Exit, 15-minute walk  

 

        
       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/maps/place/Tokyo+Tower/@35.6585805,139.7432442,17z/data=!3m2!4b1!5s0x60188bbd90bf26cf:0x4ceb5b053b68d6d7!4m5!3m4!1s0x60188bbd9009ec09:0x481a93f0d2a409dd!8m2!3d35.6585805!4d139.7454329
mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
https://www.facebook.com/wetravelcenter

