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KTN_รหัสทัวร์K1101 จุดออกเดนิทาง: จุดนัดรวมตัว (3วนั)  

แพค็เกจ Countdown วนัปีใหม่ ที่ Tokyo Disney Resort® + บัตร New Year's Eve Passport!  

 

 

Highlights  

แพค็เกจที่พกัในคืนส้ินปี วนัที่ 31 ธนัวาคม 2018 + อาหารเชา้ (Limited Time) !! 

<ｂ>รวมบตัรสุดพเิศษ New Year's Eve Passport ส าหรับเพลิดเพลินกบังานปีใหม่ 2019 ที่ Tokyo Disney Resort®!  

(บตัร Passport เป็นบตัรสุดพิเศษ ไม่สามารถซ้ือไดใ้นวนัเขา้ร่วม) 

・เพลิดเพลินกบัสวนสนุกดว้ยบตัร New Year's Eve Passport ไดต้ั้งแต่เวลา 20:00 นาฬิกา ของวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2018 ไปจนถึงเวลา 22:00 นาฬิกา ของวนัที่ 1 มกราคม 2019 ! 

・ชมการแสดงดอกไมไ้ฟเฉลิมฉลองวนัขึ้นปีใหม่ ในเวลา 0:00 นาฬิกา！ 

・พกัคา้งคืนในวนัที่ 1 มกราคม พร้อมทั้งรวมอาหารเชา้ในวนัถดัไป (1 คืน) ! 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 

**กรุณาเดินทางไปยัง Tokyo Disney Resort® ด้วยตัวเอง** 

กรุณาท าการแลกบัตร New Year's Eve Passport ก่อนเข้าสวนสนุก  

สถานที่แลกบัตร：「Hotel Dream Gate Maihama ช้ัน 1」  

ช่วงเวลาแลกบัตร：10:00-19:00 นาฬิกา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2018  

※ทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับสถานทีแ่ลกบัตรให้ท่านทราบผ่านทาง

อีเมล์ยนืยันการเดินทาง (Final Itinerary Sheet) 

Tokyo Disney Resort®: Tokyo Disney land หรือ Tokyo Disney Sea  

(ในตอนเข้าสวนสนุกคร้ังแรก ท่านจะต้องเข้าไปยังสวนสนุกทีร่ะบุไว้บนบัตร 

New Year's Eve Passport โดยไม่สามารถเลอืกได้ 

 

【เวลา 20:00 นาฬิกา เป็นต้นไป】เร่ิมงานเฉลิมฉลอง New Year's Eve!! 

อาหารเช้า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเยน็: 0 อาหารรอบดกึ: 0 



 

KTN_รหัสทวัร์ K1101 
http://www.hijapantour.com/ 
 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 

【เวลา 0:00 นาฬิกา เป็นต้นไป】ชมการแสดงดอกไม้ไฟเฉลมิฉลองวนัขึน้ปี

ใหม่ 

※การแสดงดอกไม้ไฟอาจถูกยกเลกิ อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศและ

สถานการณ์ต่างๆในวันน้ัน 

【Free Time】**เพลดิเพลนิไปกับ Tokyo Disney Resort®** 

【เวลา 4:00 นาฬิกา เป็นต้นไป】สามารถเข้า Tokyo Disney land และ 

Tokyo Disney Sea ได้ทั้ง 2 แห่ง ตามอัธยาศัย 

【เวลา 22:00 นาฬิกา】สวนสนุกปิด 

เดินทางเข้าสู่โรงแรมตามอัธยาศัย  

※สามารถท าการ check-in เข้าสู่ทีพ่ัก ก่อนสวนสนุกปิด (แต่ละโรงแรม 

check-in ต้ังแต่เวลา 15:00 นาฬิกา เป็นต้นไป) 

【รายช่ือโรงแรม】: Tokyo Bay Ariake Washington Hotel หรือ Hotel 

Sunroute Ariake 

※ไม่สามารถระบุโรงแรมได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์

ยืนยัน (Final Itinerary Sheet) หลังจากทีก่ าหนดโรงแรมแล้ว 

 อาหารเช้า: 0 อาหารกลางวัน:0  อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0 

 

 

วนัที ่3 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 

กรุณาท าการ check-out ออกจากโรงแรมด้วยตัวเอง ก่อนเวลา 12:00 นาฬิกา 

 

※ในวันนี้จะไม่รวมบัตรของ Tokyo Disney Resort® ผู้ที่มีความประสงค์ 

กรุณาซ้ือเพิ่มด้วยตัวท่านเอง  

อาหารเช้า: 1 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเยน็: 0อาหารรอบดกึ: 0 
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รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั  

เวลานัดหมาย - 

จุดหมาย จงัหวดัชิบะ, Tokyo 

ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 

ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการใหบ้ริการ

ทางดา้นภาษาระหวา่งการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน 

ระหวา่งการด าเนินการในการติดต่อระหวา่งบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การส่ง
อีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 25 ท่าน 

*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่บริษทั
ไดก้ าหนดไว ้ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั 
(ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1ท่าน 

 

[ส่ิงที่รวมอยู่ในแพ็คเกจส าหรับเด็ก 0-3 ปี] 
* อาย ุ0-3 ปี ไม่เสียค่าบริการ  

※ในกรณีที่มีเด็กอาย ุ3 ปี เขา้ร่วมดว้ย กรุณาระบุอายลุงในแบบฟอร์มการจอง โดยหลงัจากที่ยนืยนัการจองแลว้ ทาง

บริษทัจะแจง้ราคาแพค็เกจทวัร์ที่ถูกตอ้งใหท้่านทราบ  

※อาย ุ4 ปีขึ้นไป ค่าแพค็เกจทวัร์เหมือนกบัผูใ้หญ่ 
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หมายเหตุ 
 ・เน่ืองจากแพค็เกจน้ีเป็นการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวัเอง จึงไม่มีหวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ร่วมเดินทางดว้ย กรุณาเก็บ

เอกสารส าคญัเก่ียวกบัการเดินทางที่ไดรั้บจากบริษทัไวจ้นกวา่ส้ินสุดการเดินทาง  

ทางบริษทัจะท าการส่งเอกสารส าคญัเก่ียวกบัการเดินทางใหแ้ก่ท่าน ไปยงัโรงแรมที่พกัก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี กรุณา

ระบุ ①ช่ือโรงแรม ②วนั check in และ③ช่ือผูจ้องโรงแรม ลงในแบบฟอร์มการจองของท่าน  

・ทางบริษทัจะท าการจองโรงแรมใดโรงแรมหน่ึงใหแ้ก่ท่าน และจะแจง้ใหท้ราบผา่นทางอีเมลย์นืยนั (Final Itinerary 

Sheet) หลงัจากที่ก  าหนดโรงแรมแลว้ (ไม่สามารถเลือกได)้ 

【รายช่ือโรงแรม】: Tokyo Bay Ariake Washington Hotel หรือ Hotel Sunroute Ariake 

・ส าหรับผูท้ี่อาย ุ4 ปีขึ้น จะมีเตียงนอนไวบ้ริการ (ไม่มีเคร่ืองนอนส าหรับเด็ก) 

・ในกรณีที่เขา้พกัมากกวา่ 3 ท่านในหอ้งเดียวกนั ทางที่พกัจะจดัเตรียมหอ้งพกัพร้อมเตียง 2 เตียง (หรือ 1 เตียง) หรือ 

เตียงโซฟา/เตียงเสริมไวบ้ริการ 

・ในการจองเขา้ร่วมแพค็เกจน้ี จ  าเป็นตอ้งใชช่ื้อ-สกุลจริงของผูเ้ขา้ร่วมทุกท่าน ทั้งน้ี ไม่สามารถเปล่ียนผูเ้ขา้ร่วมได้

หลงัจากท าการจอง 

・เคร่ืองเล่นภายในสวนสนุก สถานที่ใหบ้ริการ และส่ิงใหอ้  านวยความบนัเทิงต่างๆ อาจหยดุให้บริการโดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อีกทั้ง เวลาท าการ และอ่ืนๆอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ

ไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง Tokyo Disney Resort® 

[ส่ิงทีร่วมอยู่ในแพค็เกจ] 
①ค่าบตัร New Year's Eve Passport ของ Tokyo Disney Resort®  

②ค่าที่พกั 1 คืน ในวนัที่ 1 มกราคม + อาหารเชา้ 

[เก่ียวกบัการแลกบตัร New Year's Eve Passport] 

ทางบริษทัจะท าการส่งคูปองส าหรับแลกบตัร New Year's Eve Passport ใหท้่านล่วงหนา้ กรุณาน าคูปองน้ีไปแลกเป็น

บตัรจริง ก่อนเขา้สวนสนุกในวนัเขา้ร่วม 

※ช่วงเวลาแลกบตัร : 10:00-19:00 นาฬิกา ในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2018 (ไม่สามารถแลกบตัรเวลาอ่ืนได)้ 
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※กรุณาน า Passport ของท่านติดตวัไปดว้ย เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในตอนแลกบตัร New Year's Eve Passport 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 

 

 

 

จุดนัดรวมตัว  

 

 

 

2018 

ธนัวาคม 

31 

 

 

 

 

- 

ราคาผู้ใหญ่  

12 ปีขึ้นไป 

37,000 เยน 

 

 

 

เด็ก  

6ถึง11ปี 

37,000 เยน 

 

 

 

เด็กเล็ก  

3ถึง5ปี 

37,000 เยน 


