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 บตัร โตเกียวดิสนียรี์สอรท์ 1 Day และ 2 Day Pass  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

อตัราค่าบริการ (Price Rate) :- 

  
 

  

 
 

โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland) 

 

สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ขา้งๆกนัมีสวนสนุกโตเกียวดิสนียซี์ การเดินทางสะดวก เปิดใหบ้ริการทุกวนั ภายใน

แบ่งเป็นโซนต่างๆ ประกอบดว้ย โซนเคร่ืองเล่น การแสดง โรงละคร รา้นอาหารและรา้นของฝาก การเดินทาง

สะดวกสบาย อยูห่่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JR นอกจากน้ียงัมีท่ีพกัคือ โตเกียวดิสนียรี์สอรท์ ท่ีอยู่

ติดกบัตวัสวนสนุกอีกดว้ย 

 

ที่ตั้งสวนสนุกระดบัโลก 

มีพ้ืนท่ีประมาณ 0.5 ตารางกิโลเมตร เป็นสวนสนุกท่ีตั้งอยูใ่นอาณาเขตของ Tokyo Disney Resort เขต Urayasu จงัหวดั 

Chiba ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดกบัโตเกียว สามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยรถไฟ มาลงท่ีสถานี Maihama และ Tokyo Disney 

Station 

 

 

 

 

Type Adult ( 18 Yrs+) Junior (12-17 Yrs.) Child (4-11 Yrs.) Child (0-3 Yrs) 

1 Day Pass 2,750 Baht 2,450 Baht 1,990 Baht Free ! 

2 Day Pass 4,500 Baht 4,040 Baht 3,150 Baht Free ! 



 

  

เริ่มแรกของสวนสนุก 

โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกแห่งแรกท่ีสรา้งข่ึนนอกประเทศอเมริกา ตั้งแต่วนัท่ี 15 เมษายน 1983 โดยทีมวิศวกร

ของดิสนียเ์อง โดยมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกบัดิสนียแ์ลนดใ์นแคลิฟอรเ์นีย และเมจิกคิงดอมในฟลอริดา มีเจา้ของคือบริษัท 

The Oriental Land ซ่ึงไดร้บัอนญาตลิขสิทธ์ิจากบริษัท The Walt Disney ทั้งโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียซี์ ถือ

เป็นสวนสนุกเพียงแห่งเดียวท่ีวอลสดิ์สนียม์ิไดเ้ป็นเจา้ของกิจการ สวนสนุกแห่งน้ีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก ในปกติวนั

หน่ึงๆ จะมีผูม้าเยี่ยมชมทั้งหมดประมาณ 57,000 ครอบครวัเลยทีเดียว 

 

สวนสนุกและเครื่องเล่น 

พ้ืนท่ีต่างๆในโตเกียวดิสนียแ์ลนดม์ีลกัษณะเหมือนกนักบัของ Disneyland และ Walt Disney โดยสวนสนุกแบ่งออกเป็น

เจ็ดสวนสนุกยอ่ย เช่น 

 

 World Bazaar : เวิรล์ บารซ่์า เป็นส่วนหลกัของสวนสนุกแห่งน้ี และมีรา้นของท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดอยูท่ี่น่ี 

 Adventureland : แอดเวนเจอรแ์ลนด ์ประดอบดว้ยสองส่วนคือ นิวออลีนส ์และ ป่า (Jungle themed area) ซ่ึงมี

ลกัษณะเลียนแบบมาจากดิสนียแ์ลนดใ์นอเมริกา โซนน่าสนใจเช่น Pirate of the Caribbean, Jungle Cruise, The 

Enchanted Tiki Room 

 Westernland : เวสเทิรน์แลนดเ์ป็นพ้ืนท่ีลกัษณะชาวตะวนัตกรุ่นก่อน เหมือนกนักบัโซน Frontierland ทัว่ๆไป

ตามแบบฉบบัของดิสนียแ์ลนด ์มีรูปแบบคือมีแมน่ ้าหลกัใหลผ่านซ่ึงมนุษยเ์ป็นผูท้ าทางน ้าไหลผ่าน เพ่ือไปยงัโซน 

Big Thunder Mountain และ Counter Bear Theater 

 Critter Country : คริทเตอร ์คนัทร่ี เป็นพ้ืนท่ีส่วนเล็กของสวนสนุกแต่มีจุดท่ีน่าสนใจคือ Splash Mountain 

นอกจากน้ียงัมีพวกรา้นอาหารและรา้นขายของท่ีระลึก 

 Fantasyland : แฟนตาซีแลนด ์ทางเขา้เป็นปราสาทซินเดอรเ์รลล่าท่ีเป็นท่ีรูจ้กัและถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์อง

สวนสนุกแห่งน้ี ซ่ึงมีลกัษณะลอกเลียนมาจากของท่ีฟลอริดาทั้งหมด มีโซนท่ีน่าสนใจเช่น Dark rides ท่ีให้

นักท่องเท่ียวไดช้มภาพยนตพ์วก สโนวไ์วท ์ปีเตอรแ์พน พินอคคิโอ โซนนอกเหนือจากน้ีเช่น The Haunted 

Mansion, It’s small world, Pooh’s Hunny Hunt ซ่ึงท่ีโซนหมีพหูน้ี์ถือไดว้า่เป็นโซนท่ีไดร้บัความนิยมสูงสุดของ

สวนสนุกแห่งน้ี เน่ืองจากไม่ตอ้งเขา้คิว 

 Toontown : ทูนทาวน์ เป็นโซนทีเหมือนกบัสวนสนุกดิสนียแ์ลนดอ่ื์นๆทัว่ไป เน่ืองจากนักท่องเท่ียวจะไดส้มัผัส

พระเอกของสถานท่ีแห่งน้ีคือ มิคก้ีเมาสแ์ละบา้นของมิคก้ีเมาส ์จุดเด่นของท่ีน่ีคือ เน่ืองจากโซนน้ีมีขนาดไมใ่หญ่

มาก ท าใหก้ารต่อคิวตอ้งใชเ้วลานานท่ีสุดเม่ือเทียบกบัมุมอ่ืนๆในสวนสนุกแห่งน้ี 

 Tomorrowland : ทูมอรโ์รวแลนด ์เป็นลกัษณะของเทคโนโลยีในอนาคต ประกอบดว้ย Space Mountain และ 

Star Tours: The Adventures Continue   
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โตเกียว ดิสนียซี์ (Tokyo DisneySea) 

 

 

 

 

 

 

  

สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว อยูติ่ดกบัโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์การเดินทางสะดวก เปิดใหบ้ริการทุกวนั ภายในแบ่งเป็น

โซนต่างๆ ประกอบดว้ย โซนเคร่ืองเล่น การแสดง โรงละคร รา้นอาหารและรา้นของฝาก การเดินทางสะดวกสบาย อยูห่่าง

จากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JR นอกจากน้ียงัมีท่ีพกัคือ โตเกียวดิสนียรี์สอรท์ ท่ีอยูติ่ดกบัตวัสวนสนุกอีก

ดว้ย 



 

  

 

เริ่มแรกของดิสนียซี์ 

โตเกียวดิสนียซี์ (Tokyo Disney Sea) เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนครั้งแรก ในส่วนต่อขยายของโตเกียวดิสนียแ์ลนดรี์สอรต์ ตั้งอยู่

ในเขตชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น เปิดเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2544 มีแนวคิดหลกัของพ้ืนท่ีเก่ียวกบัน ้า เช่น เมืองเวนีส ล าธาร

น ้า ทะเล เรือไททานิก ถ ้าใตน้ ้าในปล่องภูเขาไฟ เมืองในป่าดิบช้ืนแถบอเมริกากลาง เงือกและเมืองบาดาล เป็นตน้ 

 

 

 

โซนตา่งๆภายในดิสนียซี์ 

โตเกียวดิสนียซี์มีโซนต่างๆท่ีน่าสนใจ คือ เมืองลบัแลสามเหล่ียมปากแมน่ ้า (Lost river delta) ชายทะเลฝั่งอาหรบั 

(Arabian Coast) ทะเลสาบนางเงือก (Mermaid Lagoon) เกาะลึกลบั (Mysterious Island) ริมน ้าฝ่ังอเมริกา (American 

Waterfront) เมืองเรือแห่งการคน้พบ (Port Discovery) ท่าเรือเมดิเตอรเ์รเนียน (Mediterranean Harbor) 

 



 

  

 

 

เครื่องเล่นและการแสดง 

เคร่ืองเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว เช่น Journey to the center of the Earth / Tower of Terror / Temple of the 

Crystal Skull / Raging Spirits ส่วนโซนท่ีเหมาะส าหรบัเด็กหรือผูท่ี้ไมร่กัความต่ืนเตน้มากนัก เช่น 20,000 Leagues 

Under the Sea / Aquatopia / Storm Rider นอกจากน้ียงัมีส่วนการแสดง เช่น BraviSEAmo / Mermaid Lagoon Theater 

และโรงหนัง 3 มิติท่ีขึ้ นช่ืออยา่ง The Magic Lamp Theater 

 

 

 

เกร็ดความรูโ้ตเกียวดิสนียซี์ โตเกียวดิสนียซี์ เป็นสวนสนุกท่ีสรา้งขึ้ นเป้นล าดบัท่ี 2 ในญ่ีปุ่น และเป็นสวนสนุก แห่งท่ี 9 

จากทั้งหมด 11 ท่ีเป็นของดิสนีย ์นอกจากน้ีโตเกียว ดิสนียซี์ ยงัเป็นสวนสนุก ท่ีมียอดจ านวน ผูเ้ยียมชมถึงยอด 10 ลา้น

คนเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยสถิติ การเปิดใหเ้ขา้ชมเพียงแค่ 307 วนัเท่าน้ัน ถูกสรา้งดว้ยงบประมาณ ท่ีสูงท่ีสุดเป็น

ประวติัศาสตร ์ของสวนสนุก ทั้งหมดเช่นกนัคือ 4 พนัลา้นเหรียญสหรฐั เน่ืองจากพ้ืนท่ีของสวนสนุกส่วนใหญ่ มาจากการ

ถมทะเล 

 

 

 

 



 

  

สิทธิพิเศษของบตัร "ไทยแลนดเ์อ็กซค์ลซีูฟพาสปอรต์" 

 

» ซ้ือบตัรก่อนไปเที่ยว ท่านไมต่อ้งรอเขา้คิวท่ีบธูขายบตัรและสามารถเดินตรงไปท่ีประตูทางเขา้สวนสนุกไดท้นัที 

» รบัประกนัไดเ้ขา้สวนสนุกแน่นอน ในบางวนัอาจมีการจ ากดัจ านวนนักท่องเท่ียว แต่ท่านสามารถือบตัรใบน้ีผ่านเขา้

สวนสนุกไดทุ้กวนั 

» โตเกียวดิสนียแ์ลนดห์รือโตเกียวดิสนียซี์ ค่อยตดัสินใจเมื่อออกจากบา้น ท่านสามารถเลือกสวนสนุกท่ีจะไปไดใ้นนาที

สุดทา้ย ซ่ึงแตกต่างจากบตัรผ่านประตูท่ีมีการรบัประกนัใบอ่ืนๆ 

» สิทธิพิเศษเพ่ิมเตมิภายในโตเกียวดิสนีย ์รีสอรท์ ท่านสามารถรบัสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ส่วนลด 10% เคร่ืองด่ืม

ฟรี ของขวญั ฯลฯ เมื่อซ้ือสินคา้และรบัประทานอาหารในรา้นคา้ท่ีร่วมรายการภายใน IKSPIARI 

 

เง่ือนไขการใชบ้ตัร 1 Day Passport 

เป็นตัว๋ระบุวนัท่ีเขา้สวนสนุก (Fixed Date Ticket) สามารถน าไปใชส้แกนเขา้สวนสนุกไดท้นัที และจ าเป็นตอ้งเขา้สวนสนุก

ในวนัท่ีระบุลงบนบตัรเท่าน้ัน 

* ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงวนัท่ี หรือสวนสนุกเมื่อออกบตัรเรียบรอ้ยแลว้ 

เง่ือนไขการใชบ้ตัร 2 Day Passport 

ตัว๋ระบุวนั Fixed Date Ticket มีอายุ 1 เดือน นับจาก วนัที่ระบุเขา้สวนสนุกวนัแรก 

* รบัประกนัการเขา้สวนสนุก เฉพาะวนัท่ีระบุหนา้ตัว๋เท่าน้ัน 

เง่ือนไขตามเดิมคือ ตอ้งระบุวนัและสวนสนุกท่ีจะเขา้ติดกนั 2 วนั จะใชเ้ขา้สวนสนุกเดียวกนั 2 วนัก็ได ้

การยกเลิก 

ส าหรบัตัว๋ระบุวนั Fixed Date Ticket ถา้ลกูคา้ไมไ่ดใ้ชต้ัว๋ สามารถน ากลบัมายกเลิกได ้ภายใน 1 เดือน นับจากวนัท่ี 

ระบุเขา้สวนสนุก (ถา้เป็น 2 Day Pass จะนับจากวนัแรก) 

1 Day Passport ยกเลิกเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท 

2 Day Passport ยกเลิกเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

ถา้เกิน 1 เดือนแลว้ไมส่ามารถคืนเงินได ้

วนัเวลาเปิดปิด 

เวลาเปิดปิดแต่ละวนัไม่เหมือนกนั แต่โดยส่วนมากวนั จนัทร-์ศุกร ์ของโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียซี์ จะเปิดใหบ้ริการ

เวลา 9.00 – 22.00 ส่วน เสาร-์อาทิตย ์จะเปิดใหบ้ริการเวลา 8.00-22.00 

ขึ้ นอยูก่บัวา่เป็นช่วงเทศกาล หรือรองรบัประเภทของตัว๋เขา้ชมมากน้อยแค่ไหน เช่น ถา้วนัใดมีการเปิดใหบ้ริการส าหรบัตัว๋ประเภท 

Startlight Passport ก็จะเปิดเร็วข้ึน แต่เวลาปิดจะเป็น 22.00 ทุกวนั 

 

การเดินทาง ทั้งโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์และโตเกียวดิสนียซี์ตั้งอยูติ่ดกนั การเดินทางสามารถเดินทางไดห้ลากหลายวิธี เช่น 

โดยรถไฟ ใหนั้ง่มาลงท่ีสถานี Maihama ท่ีตั้งอยูบ่นสาย JR Keiyo และ JR Musashino หรือรถบสัจากสถานีโตเกียวท่ี

ทางออก Central Yaesu ท่ีป้ายหมายเลข 1 (ใชเ้วลาเพียง 15 นาที) 



 

  

ตวัอย่าง การเดินทางโดยวิธีรถไฟ 

1) ชินจกุู – โตเกียว (14นาทีโดย JR Chuo Line Rapid) – ไมฮามะ (15นาทีโดย JR Keiyo Line / JR Musashino 

Line) 

2) สนามบินนาริตะ – โตเกียว (60นาทีโดย JR Narita Express) – ไมฮามะ (15นาทีโดย JR Keiyo Line / JR 

Musashino Line) 

3) โยโกฮามา่ – โตเกียว (26นาทีโดย JR Tokaido Line / 36นาทีโดย JR Keihin-Tohoku Line) – ไมฮามะ 

(15นาทีโดย JR Keiyo Line / JR Musashino Line) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกตวัอยา่ง การเดินทางโดยวิธีรถบสั : 

สามารถเดินทางโดยรถบสัไดจ้ากสถานีเช่น Shinjuku โดย ใชท้างออก JR Shinjuku Station New South Exit และมาขึ้ น

ท่ี JR Highway Bus Terminal (ใชเ้วลาประมาณ 60 นาที – 820 เยน ต่อขา) 

หรือสามารถเดินทางออกจากสถานีดงัต่อไปน้ี เช่น Tokyo / Narita Airport / Yokohama / Haneda Airport / 

Akihabara / Kamata / Kameari / Kawagoe / Kawasaki / Koiwa / Minami-Gyotoku / Tama Plaza / Urayasu / 

Tokyo Sky Tree Town / Yukarigaoka และท่ีอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ** ขอบคณุท่ีมาของเน้ือหาและรูปภาพจากเวบ็ไซต ์Tokyo Disney Resort 

 

 

 

        

       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.tokyodisneyresort.jp/th/index.html
mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
https://www.facebook.com/wetravelcenter

