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สำหรับประชำสัมพันธ์

บริ ษทั Oriental Land Co., Ltd.

ฤดูร้อนทีโ่ ตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ท
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม
ซัมเมอร์น้ ี เตรี ยมตัวพบกับกิจกรรมพิเศษ และโปรแกรมต่ำงๆ มำกมำยที่โตเกียวดิสนี ยร์ ี สอร์ ท ไม่วำ่ จะเป็ นกิจกรรมพิเศษธี มใหม่ในแบบที่คุณ
ไม่เคยพบมำก่อนของโตเกียวดิสนี ยซ์ ี หรื อกิจกรรมพิเศษสุดชุ่มฉ่ ำท่ำมกลำงละอองน้ ำของโตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์ที่จดั เป็ นประจำทุกปี รวมถึงขบวน
พำเหรดในยำมค่ำคืนในโฉมใหม่และโปรแกรมอื่นๆ อีกมำกมำยที่บริ เวณโรงแรมดิสนีย ์ (Disney Hotels) และตำมจุดต่ำงๆ ภำยในโตเกียวดิสนี ย ์
รี สอร์ท ที่จะกลำยเป็ นควำมทรงจำสุดวิเศษให้กบั หน้ำร้อนนี้ ของคุณ
ที่โตเกียวดิสนี ยซ์ ี พบกับ “ดิสนียไ์ พเรทส์ซมั เมอร์ (Disney Pirates Summer)” กิจกรรมพิเศษ
ที่นำโลกของภำพยนตร์ดิสนี ยเ์ รื่ อง “PIRATES OF THE CARIBBEAN ไพเรทส์ ออฟ เดอะ
แคริ บเบียน” มำให้คุณได้สมั ผัสเป็ นครั้งแรก!
ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮำร์ เบอร์ พบกับ “ไพเรทส์ซมั เมอร์แบทเทิล ‘เก็ทเว็ท!’ (Pirates
Summer Battle ‘Get Wet!’)” กำรแสดงที่นำโดยกัปตันแจ็ค สแปร์โรว์ และกัปตันบำร์ บอสซำ
พร้อมด้วยเหล่ำสมุนโจรสลัดที่ได้ทำกำรยึดครองบริ เวณปอร์ โตปำรำดีโซ (Porto Paradiso)
เอำไว้
มำร่ วมรับชมกำรแสดงสุดมัน ในกำรพบกันระหว่ำงกัปตันบำร์บอสซำ และคูป่ รับ
ตัวฉกำจอย่ำงกัปตันแจ็ค สแปร์ โรว์ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรฝึ กฝนสุดเข้มข้นเพื่อก้ำวสู่ กำรเป็ น
โจรสลัด หรื อกำรต่อสู้อนั แสนดุเดือด หรื อแม้แต่งำนเลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ของเหล่ำโจรสลัด
โตเกียวดิสนี ยซ์ ี
เป็ นต้น
“ดิสนียไ์ พเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)”
มำร่ วมสนุกไปกับโลกของเหล่ำโจรสลัดที่เต็มไปด้วยควำมตื่นเต้นและควำมสดชื่ น
โตเกียวดิสนี ยซ์ ี
ของสำยน้ ำ!
ส่วนที่ลอสท์ริเวอร์ เดลตำ (Lost River Delta) พบกับ “ไพเรทส์แคนตินำเฟี ยสตำ (Pirates Cantina Fiesta)” กับบรรยำกำศของร้ำนสุ รำซึ่ งเป็ น
แหล่งรวมตัวของเหล่ำโจรสลัด นอกจำกนี้ ยังมีสินค้ำที่ระลึก, เมนูอำหำร และกำรตกแต่งบริ เวณโดยรอบในธี มโจรสลัด รวมถึงกำรแสดง
แอทโมสเฟี ยร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment) โดยเหล่ำโจรสลัดอีกด้วย อย่ำพลำดชมควำมสนุกในโลกของภำพยนตร์เรื่ อง
“PIRATES OF THE CARIBBEAN ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริ บเบียน” ที่โตเกียวดิสนี ยซ์ ี ในช่วงเวลำสุดพิเศษนี้
ที่โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์ พบกับกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียน์ ำสึ มำสึ ริ1 (Disney Natsu
Matsuri)” งำนเทศกำลหน้ำร้อนของญี่ปนในแบบฉบั
ุ่
บของดิสนีย ์
ในปี นี้ ที่บริ เวณพลำซ่ำ รวมถึงแคสเซิลฟอร์คอร์ ต (Castle Forecourt) ด้ำนหน้ำ
ปรำสำทซินเดอเรลล่ำ จะมีกำรจัดโปรแกรมควำมบันเทิงใหม่ “ซันซุย2! ซัมเมอร์บีท
(Sansui! Summer Beat)” ที่ มิกกี้ เมำส์ ในชุดคอสตูมโฉมใหม่กบั เหล่ำผองเพื่อนดิสนี ย ์
จะออกมำร่ วมสนุกกับงำนเทศกำลที่เต็มไปด้วยบทเพลงของดิสนี ยท์ ี่บรรเลงด้วยเครื่ อง
ดนตรี แบบญี่ปนในสไตล์
ุ่
ของงำนเทศกำลฤดูร้อน มำร่ วมสนุกไปกับละอองน้ ำจำกรถ
พำเหรด พร้อมกับส่ งเสี ยงและตบมือตำมจังหวะเสี ยงเพลงไปพร้ อมๆ กัน

โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์
“ดิสนียน์ ำสึ มำสึ ริ (Disney Natsu Matsuri)”

และอย่ำพลำดกับร้ำนค้ำแผงลอยที่ตกแต่งในสไตล์งำนวัด ที่พลำซ่ำเทอร์ เรซ มำเลือกซื้ อสิ นค้ำ และอำหำร รวมถึงสัมผัสกับบรรยำกำศ
ที่ตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นให้อำรมณ์ของงำนเทศกำลในฤดูร้อนอย่ำงแท้จริ ง
1
2

“นำสึ มำสึ ริ” มำจำกคำว่ำ เทศกำลฤดูร้อน ในภำษำญี่ปนุ่
“ซันซุย” มำจำกคำว่ำ แสงอำทิตย์และน้ ำที่เป็ นประกำย ในภำษำญี่ปนุ่

*รู ปถ่ำยทั้งหมดเป็ นเพียงภำพอิมเมจเท่ำนั้น ©Disney

ส่วนในช่วงกลำงคืน พบกับขบวนพำเหรดประจำยำมค่ำคืน “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
อิเล็กทริ เคิลพำเหรด ดรี มไลทส์ (Tokyo Disneyland Electrical Parade DreamLights)”
ที่มำในโฉมใหม่ สวยงำมอลังกำรยิง่ ขึ้นกว่ำเดิม กับรถพำเหรดขบวนใหม่ท้ งั 5 คัน
ไม่วำ่ จะเป็ นรถพำเหรดปรำสำทน้ ำแข็ง ของ อันนำ และ เอลซ่ำ จำกภำพยนตร์ ดิสนี ยเ์ รื่ อง
“FROZEN ผจญภัยแดนคำสำปรำชินีหิมะ” ที่จะมำปรำกฏตัวเป็ นครั้งแรกในยำมค่ำคืน
รวมถึงรถพำเหรดของภำพยนตร์ดิสนียเ์ รื่ อง “CINDERELLA ซินเดอเรลล่ำ” ที่จะมำ
ปรำกฏตัวในโฉมใหม่แบบที่คุณไม่เคยเห็นมำก่อน นอกจำกนี้ พิเศษสุ ดกับรถพำเหรดของ
ภำพยนตร์ดิสนียเ์ รื่ อง “BEAUTY AND THE BEAST โฉมงำมกับเจ้ำชำยอสู ร” ที่หยุด
ทำกำรแสดงไปตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ปี 2011 นั้น ก็จะได้กลับมำร่ วมขบวนพำเหรด
อีกครั้ง ในเวอร์ ชนั่ ใหม่ ที่ประดับประดำไปด้วยแสงไฟ เจิดจรัสยิ่งขึ้นกว่ำเดิ ม

โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์อิเล็กทริ เคิลพำเหรด ดรี มไลทส์
(Tokyo Disneyland Electrical Parade DreamLights)

และจะจัดโปรแกรมพิเศษที่บริ เวณแอดเวนเจอร์แลนด์ (Adventureland) ภำยในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ที่คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับโลกของ
ภำพยนตร์ดิสนี ยช์ ุด “PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริ บเบียน : สงครำมแค้นโจรสลัด
ไร้ชีพ” ภำคใหม่ล่ำสุดที่มีกำหนดกำรเข้ำฉำยที่ญี่ปนในวั
ุ่
นเสำร์ที่ 1 กรกฎำคม นี้
ที่โตเกียวดิสนี ยซ์ ี พบกับ “สเตลล่ำลู” เพื่อนใหม่ของ มิกกี้ เมำส์ และ ดัฟฟี่ ที่พบกันในระหว่ำงกำรเดินทำง ในกรี ตติงโชว์ชุดใหม่ “สเต็ป ทู
ไชน์ (Steps to Shine)” ที่ด็อกไซด์สเตจ (Dockside Stage) ภำยในอเมริ กนั วอเตอร์ ฟรอนท์ (American Waterfront)
นอกจำกนี้ คุณยังสำมำรถสนุกไปกับโปรแกรมสำหรับหน้ำร้อนพร้อมๆ ไปกับครอบครัวของคุณได้ที่สถำนที่อื่นๆ ภำยในโตเกียวดิสนี ย ์
รี สอร์ท ไม่ว่ำจะเป็ น โรงแรมดิสนีย ์ (Disney Hotels), ดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line), อิกสเพียรี (Ikspiari) ฯลฯ มำร่ วมสร้ำงควำมทรง
จำสุดประทับใจสำหรับหน้ำร้อนนี้ พร้อมๆ ไปกับครอบครัว และเพื่อนฝูงของคุณ ที่ โตเกียวดิสนี ยร์ ี สอร์ ท กับโปรแกรมต่ำงๆ ที่สำมำรถ
สัมผัสได้ในช่วงเวลำสุ ดพิเศษนี้เท่ำนั้น
*รู ปถ่ำยเป็ นเพียงภำพอิมเมจเท่ำนั้น ©Disney

เอกสำรสำหรับประชำสัมพันธ์ ณ เดือนมิถุนำยน 2017 ฉบับนี้ มีกำรเพิ่มเติมและแก้ไขเนื้อหำบำงส่ วนจำกฉบับเดิมที่จดั ส่ งในเดือนพฤษภำคม 2017

กำรติดต่อสอบถำมข้อมูลสำหรับบุคคลทัว่ ไป สำมำรถติดต่อได้ตำมเบอร์ โทรศัพท์ในด้ำนล่ำงนี้
ศูนย์ประชำสัมพันธ์โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ ท โทร. 0570-00-8632 (9:00 - 19:00 น.)
สำหรับ PHS และ โทรศัพท์ IP บำงส่ วน, โทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ โทร. 045-330-5211
กำรติดต่อสำหรับสื่ อมวลชน : บริ ษทั Oriental Land Co., Ltd. ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ โทร. 047-305-5111

เอกสำรเพิ่มเติม
■ โตเกียวดิสนีย์ซี “ดิสนีย์ไพเรทส์ ซัมเมอร์

(Disney Pirates Summer)”

โปรแกรมความบันเทิง
ไพเรทส์ ซัมเมอร์ แบทเทิล “เก็ทเว็ท!” (Pirates Summer Battle “Get Wet!”)
สถำนที่แสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮำร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)
ระยะเวลำแสดง : ประมำณ 20 นำที (3 รอบ / วัน)
จำนวนนักแสดง : ประมำณ 80 คน
“ไพเรทส์ซมั เมอร์แบทเทิล ‘เก็ทเว็ท!’ (Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)” โปรแกรมควำมบันเทิงสุดมันที่อดั แน่นไปด้วยพลัง จะเปิ ด
ทำกำรแสดงเป็ นครั้งแรกในปี นี้
พบกับกัปตันบำร์บอสซำ และเหล่ำโจรสลัดที่ทำกำรยึดครองบริ เวณปอร์โตปำรำดีโซ (Porto Paradiso) ที่โตเกียวดิสนียซ์ ี เอำไว้
กำรแสดงเริ่ มต้นขึ้นเมื่อเรื อแห่งตำนำนปรำกฏขึ้นที่เมดิเตอร์เรเนียนฮำร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) ที่มีประภำคำรสู งเด่นเป็ นตระหง่ำน
และบริ เวณพื้นดินโดยรอบที่เต็มไปด้วยเหล่ำโจรสลัด
กัปตันบำร์บอสซำ จะปรำกฏตัวขึ้นบนเรื อแห่งตำนำน โดยมีเป้ ำหมำยคือกำรเฟ้ นหำสมำชิ กใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนพลพรรคเหล่ำโจรสลัดให้
มำกยิง่ ขึ้น มำสนุกไปกับกำรฝึ กฝนเพื่อกำรเป็ นโจรสลัด ท่ำมกลำงสำยน้ ำ และเสี ยงดนตรี สุดมันไปพร้อมๆ กัน ในขณะที่กำรฝึ กฝนกำลังดำเนิ น
ไปอยูน่ ้ นั กัปตันแจ็ค สแปร์โรว์ คู่ปรับตัวฉกำจของกัปตันบำร์ บอสซำก็ได้ปรำกฏตัวขึ้น!
กัปตันแจ็ค สแปร์โรว์ ได้ขอให้กปั ตันบำร์บอสซำลืมเรื่ องเก่ำๆ ทั้งหมดให้ไหลทิง้ ไปกับสำยน้ ำ เพื่อมำเป็ นมิตรที่ดีต่อกัน เหล่ำโจรสลัด
รวมถึงผูช้ มทุกๆ ท่ำนจึงได้กลำยเป็ นหนึ่งเดียวกันแล้วสนุกไปกับงำนเลี้ยงเฉลิมฉลองสุ ดยิง่ ใหญ่ท่ำมกลำงสำยน้ ำ
แต่ดว้ ยกำรกระทำที่ไม่ทนั ได้คิดของกัปตันแจ็ค สแปร์โรว์ ทำให้งำนเลี้ยงแสนสุขได้กลับกลำยมำเป็ นกำรต่อสู ้แสนดุเดือดเพื่อแย่งชิ ง
เรื อแห่งตำนำนระหว่ำงกัปตันบำร์บอสซำ กับกัปตันแจ็ค สแปร์โรว์
มำร่ วมสนุกไปพร้อมๆ กับเหล่ำโจรสลัด ในกำรต่อสู ้ที่เต็มไปด้วยสำยน้ ำและเปลวเพลิงอันร้อนแรง!
ตัวละครที่ร่วมการแสดง
กัปตันแจ็ค สแปร์โรว์, กัปตันบำร์ บอสซำ

แอทโมสเฟี ยร์ เอนเตอร์ เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment)
พบปะทักทำยกับเหล่ำโจรสลัดที่มีสไตล์เฉพำะตัวที่เมดิเตอร์ เรเนียนฮำร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) แล้วมำร่ วมฝึ กฝนเพื่อเป็ นหนึ่ ง
ในเหล่ำโจรสลัดกับแอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment) ที่ลอสท์ริเวอร์เดลตำ (Lost River Delta) นอกจำกนี้
ที่ร้ำนอำหำร “มิเกลส์ เอล โดรำโด แคนตินำ (Miguel's El Dorado Cantina)” ยังร่ วมจัดโปรแกรม “ไพเรทส์แคนตินำเฟี ยสตำ (Pirates Cantina
Fiesta)” ที่วงดนตรี ของเหล่ำโจรสลัดของกัปตันบำร์ บอสซำจะมำร่ วมสร้ำงบรรยำกำศสนุกเฮฮำสไตล์โจรสลัดไปกับเกสท์ทุกๆ ท่ำนภำยในร้ำน
ได้มีส่วนรวมเพลิดเพลิน

ไพเรทส์ แคนตินาเฟี ยสตา (Pirates Cantina Fiesta)
ที่ร้ำนอำหำร “มิเกลส์ เอล โดรำโด แคนตินำ (Miguel's El Dorado Cantina)” บริ เวณลอสท์ริเวอร์เดลตำ (Lost River Delta) พบกับเหล่ำ
โจรสลัดที่แวะมำจอดพักเรื อ เพื่อพักผ่อนและพูดคุยกันอย่ำงครื้ นเครงตำมสไตล์โจรสลัด ภำยในร้ำนอำหำรนั้น จะถูกตกแต่งในบรรยำกำศ
ของร้ำนสุ รำซึ่ งเป็ นแหล่งรวมตัวของเหล่ำโจรสลัด ส่ วนเมนูอำหำรนั้น ก็จะตกแต่งมำในธีมของโจรสลัดเช่นกัน

สินค้ าทีร่ ะลึกพิเศษ
พบกับสิ นค้ำที่ระลึกพิเศษกว่ำ 20 แบบ ในธีมจำกภำพยนตร์ดิสนียเ์ รื่ อง “PIRATES OF THE
CARIBBEAN ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริ บเบียน” ไม่วำ่ จะเป็ นสิ นค้ำแฟชัน่ เท่ๆ อย่ำง เสื้ อยืดสี ดำลำย
สัญลักษณ์กะโหลกไขว้, เสื้ อยืดปลำยรุ่ ย, กระเป๋ ำ ฯลฯ รวมถึงสิ นค้ำอย่ำง โปสกำร์ด, เข็มกลัด และอื่นๆ
อีกมำกมำย
นอกจำกนี้ ยังมีสินค้ำที่ระลึกพิเศษที่ดีไซน์เป็ นเหล่ำผองเพื่อนดิสนี ยใ์ นเวอร์ ชนั่ โจรสลัดอีกกว่ำ 40 แบบ
ไม่วำ่ จะเป็ นตุก๊ ตำพร้ อมสำยห้อยของเหล่ำผองเพื่อนดิสนี ยใ์ นท่ำทำงต่ำงๆ หรื อหมอนอิงพลูโตคำบเนื้ อติด
กระดูก รวมถึงเสื้ อยืด, กำงเกงขำสั้น, ผ้ำเช็ดหน้ำผืนใหญ่ และสิ นค้ำอื่นๆ อีกมำกมำยที่เต็มไปด้วยบรรยำกำศ
ของเหล่ำโจรสลัด

เสื้ อยืด 1,700 เยน
จำหน่ำยที่ร้ำนเอ็มโพริ โอ (Emporio)

T シャツ 1,700 円
販売店舗：エンポーリオ

สำหรับผูท้ ี่ซ้ื อเสื้ อยืดสี ดำแบบใดแบบหนึ่ง จำก 3 แบบ ที่ร่วมรำยกำรนั้น จะได้รับอุปกรณ์ประกอบฉำก
ธีมโจรสลัด 1 ชิ้น เพือ่ นำไปใช้ถ่ำยรู ปพร้อมกับเสื้ อยืดสี ดำ ที่จุดถ่ำยรู ปภำยในสวนสนุก
*สิ นค้ำที่ระลึกพิเศษจะเริ่ มเปิ ดจำหน่ำยตั้งแต่วนั เสำร์ที่ 8 กรกฎำคม 2017
*สิ นค้ำที่ระลึกพิเศษมีจำนวนจำกัด

ตุก๊ ตำพร้อมสำยห้อย ตัวละ 1,700 เยน
จำหน่ำยที่ร้ำนเอ็มโพริ โอ (Emporio)

เมนูพเิ ศษ
สนุกไปกับเมนูอำหำรสุ ดพิเศษที่เหมำะกับหน้ำร้อนหลำกหลำยเมนูในบรรยำกำศแบบโจรสลัด!
พบกับบรรยำกำศของร้ำนสุรำซึ่ งเป็ นแหล่งรวมตัวของเหล่ำโจรสลัดได้ที่ร้ำน “มิเกลส์ เอล โดรำโด
แคนตินำ (Miguel's El Dorado Cantina)” ในโปรแกรม “ไพเรทส์แคนตินำเฟี ยสตำ (Pirates Cantina Fiesta)”
มำลิ้มรสเมนูจำนหลักอย่ำงเนื้ อไก่เสิ ร์ฟพร้อมข้ำวรู ปหัวกะโหลก หรื อทำโก้ที่ทำจำกแป้ งตอร์ตียำสี ดำ เป็ นต้น
และนอกจำกเมนูอำหำรเสิ ร์ฟด้วยปริ มำณจัดเต็มแล้ว ทำงร้ำนยังมีเมนูเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สีสนั คัลเลอร์ฟลู
เตรี ยมไว้ให้คุณได้ลิ้มลองอีกด้วย และสำหรับผูท้ ี่อยำกเพิ่มควำมสนุกให้กบั ยำมค่ำคืนของฤดูร้อน ทำงร้ำน
ยังได้จดั เมนูอำหำร และเมนูเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พิเศษ ที่จะมีจำหน่ำยหลังจำก 16:00 น. เป็ นต้นไป
ไว้อีกด้วย
ส่วนที่ร้ำน “คำเฟ่ ปอร์โตฟี โน (Cafe Portofino)” ภำยในร้ำนจะตกแต่งด้วยธง และถังสุรำที่เต็มไปด้วย
ลวดลำยของโจรสลัดและหัวกะโหลกไขว้ รวมถึงเมนูอำหำรชุดสุดพิเศษที่มีกำรตกแต่งธี มโจรสลัดเช่นกัน
และพบกับเมนูแซนด์วิชทำจำกขนมปังสี ดำที่ร้ำน “มัมมำบิสกอตตีส์เบเกอรี่ (Mamma Biscotti's Bakery)”

มิเกลส์ เอล โดรำโด แคนตินำ
(Miguel's El Dorado Cantina)
อำหำรชุดพิเศษ 1,580 เยน

นอกจำกนี้ ที่ร้ำน “ยูกำตำนเบสแคมป์ กริ ลล์ (Yucatan Base Camp Grill)”, “แซมบีนิ บรำเธอร์ส ริ สโตรันเต
(Zambini Brothers' Ristorante)” และ “บำร์นำเคิลบิลล์ (Barnacle Bill's)” ยังมีเมนูเครื่ องดื่มค็อกเทลสี สนั สดใส
ที่เหมำะกับฤดูร้อนไว้คอยต้อนรับทุกท่ำน ส่ วนที่ร้ำน “นอทิลสั แกลลีย ์ (Nautilus Galley)” พบกับเมนูเครื่ องดื่ม
สุดพิเศษสไตล์โจรสลัดสำหรับเด็กๆ ทุกๆ คน
ภำพอิมเมจ
ภำยในร้ำนมิเกลส์ เอล โดรำโด แคนตินำ
(Miguel's El Dorado Cantina)

*เมนูพิเศษจะเริ่ มเปิ ดจำหน่ำยตั้งแต่วนั เสำร์ ที่ 8 กรกฎำคม 2017
*เมนูพิเศษมีจำนวนจำกัด และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด

การตกแต่ ง
บริ เวณเมดิเตอร์เรเนียนฮำร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) จะประดับตกแต่งไปด้วยธงโจรสลัดที่มีลำย
หัวกะโหลกไขว้ รวมถึงร่ มสนำมกันแดดสี แดงและสี ดำที่วำงเรี ยงรำยอยู่ นอกจำกนี้ ยังมีจุดถ่ำยรู ปที่
จำลองกำรนัง่ เรื อโจรสลัด รวมถึงห้องคุมขัง ไว้ให้คุณได้สนุกกับกำรถ่ำยรู ปสไตล์โจรสลัดอีกด้วย

จุดถ่ำยรู ป

*รู ปถ่ำยทั้งหมดเป็ นเพียงภำพอิมเมจเท่ำนั้น ©Disney

■ โตเกียวดิสนีย์แลนด์

“ดิสนีย์นาสึ มาสึ ริ (Disney's Natsu Matsuri)”

โปรแกรมความบันเทิง
“ซันซุย! ซัมเมอร์ บีท (Sansui! Summer Beat)”
สถำนที่แสดง : แคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt)
และเส้นทำงพำเหรดรอบพลำซ่ำ
ระยะเวลำแสดง : ประมำณ 20 นำที (3 รอบ / วัน)
จำนวนนักแสดง : ประมำณ 65 คน
โปรแกรมควำมบันเทิงใหม่ประจำฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยควำมสดชื่ น มำร่ วมสัมผัสเทศกำลฤดูร้อนสไตล์ญี่ปนุ่ และสนุกไปกับละอองน้ ำ
สุดชุ่มฉ่ ำที่โปรยปรำยบริ เวณด้ำนหน้ำปรำสำทซิ นเดอเรลล่ำและต่อเนื่ องไปตลอดเส้นทำงพำเหรด
ฤดูกำลแห่งเทศกำลฤดูร้อนที่รอคอย รถพำเหรดน้อยใหญ่ 5 คัน จะมำปรำกฏที่ดำ้ นหน้ำปรำสำทซินเดอเรลล่ำและเส้นทำงพำเหรดเพื่อเริ่ ม
กำรแสดงที่เหล่ำเกสท์ทุกท่ำนสำมำรถมำร่ วมสนุกครื้ นเครงกับงำนเทศกำลฤดูร้อน และเพลิดเพลินไปกับบทเพลงของดิสนี ยท์ ี่บรรเลงด้วย
เครื่ องดนตรี ญี่ปุ่นอย่ำงกลองไทโกะและขลุ่ยอันเป็ นสัญลักษณ์ของงำนเทศกำลฤดูร้อน
เหล่ำผองเพื่อนดิสนี ยใ์ นชุดคอสตูมหลำกสี สนั จะมำสร้ำงควำมคึกคักให้กบั เกสท์ทุกท่ำนด้วยละอองน้ ำที่โปรยปรำยจำกรถพำเหรดสี สนั
สดใสที่เคลื่อนขบวนไปจอดที่ดำ้ นหน้ำปรำสำทซิ นเดอเรลล่ำและตำมจุดต่ำงๆ ภำยในเส้นทำงพำเหรด มิกกี้ เมำส์ และ มินนี่ เมำส์ จะมำ
ชักชวนเหล่ำเกสท์ให้ร่วมส่ งเสี ยงเชียร์ และปรบมือ ส่วน เดซี่ ดัก๊ และ แคลรี ซ ก็จะมำร่ วมเชี ยร์ ดว้ ยเช่นกัน รวมถึง โดนัลด์ ดัก๊ กับผองเพื่อน
ที่กำลังชุลมุนกับกำรฉี ดน้ ำไปยังบรรดำเหล่ำเกสท์อย่ำงสนุกสุ ดมันกันเต็มที่ และเมื่อเกสท์ที่มำร่ วมเพลิดเพลินกับช่วงเวลำอันแสนวิเศษ
ในงำนเทศกำล ได้กลมกลืนกับเหล่ำผองเพื่อนดิสนี ยจ์ นเป็ นหนึ่ งเดียว โปรแกรมก็จะเข้ำสู่ ช่วงไคลแม็กซ์!
*รถพำเหรดน้อยใหญ่ 5 คัน จะฉี ดน้ ำที่ดำ้ นหน้ำปรำสำทซิ นเดอเรลล่ำ และเส้นทำงพำเหรดบริ เวณรอบๆ พลำซ่ำ
ตัวละครที่ร่วมการแสดง
มิกกี้ เมำส์, มินนี่ เมำส์, พลูโต, โดนัลด์ ดัก๊ , เดซี่ ดัก๊ , กู๊ฟฟี่ , แมกซ์, ชิป, เดล, แคลรี ซ

สินค้ าทีร่ ะลึกพิเศษ
พบกับสิ นค้ำที่ระลึกพิเศษกว่ำ 50 ชนิด ในดีไซน์แบบญี่ปนอย่
ุ่ ำงงำนวัดญี่ปนจำกกิ
ุ่
จกรรมพิเศษ “ดิสนีย ์
นำสึ มำสึ ริ (Disney’s Natsu Matsuri)”
ไม่วำ่ จะเป็ น สิ นค้ำที่ระลึกพิเศษดีไซน์เหล่ำผองเพื่อนดิสนี ยท์ ี่ปรำกฏตัวในโปรแกรมควำมบันเทิง
“ซันซุย! ซัมเมอร์ บีท (Sansui! Summer Beat)” ซึ่งเหมำะสำหรับเป็ นของฝำก อำทิ แฟ้ มเคลียร์โฮลเดอร์ ,
กระดำษโน๊ต, ผ้ำขนหนู, คุกกี้หลำกรส ฯลฯ

ชุดแฟ้ มเคลียร์ โฮลเดอร์ 1,030 เยน
จำหน่ำยที่ร้ำนแกรนด์เอ็มโพเรี ยม
(Grand Emporium)

นอกจำกนี้ ยังมีสินค้ำที่ระลึกพิเศษสุ ดป๊ อบสี สนั สดใสลำย ชิป กับ เดล ในคอนเซ็ปต์งำนวัดอย่ำง
น้ ำแข็งใส, ขนมสำยไหม, ลูกโป่ งน้ ำ และเกมช้อนปลำทอง อีกทั้งหมอนอิงที่ทำจำกวัสดุสังเครำะห์ที่ให้
ควำมเย็นดีไซน์เป็ นรู ปน้ ำแข็งใส, แก้วสไตล์อ่ำงปลำทอง รวมถึงสิ นค้ำสำหรับใช้สวมใส่ ภำยในสวนสนุก
อำทิ เสื้ อยืด, กำงเกงขำสั้น, จี้ห้อยคอลูกโป่ งน้ ำเรื องแสง, แว่นตำแฟชัน่ รู ปแอปเปิ้ ลเคลือบน้ ำตำล ฯลฯ
ยิง่ กว่ำนั้น ยังมีขนมหวำนอย่ำงมินิคสั ตำร์ด, อมยิม้ และอื่นๆ อีกมำกมำยจำหน่ ำยอีกด้วย
*สิ นค้ำที่ระลึกพิเศษจะเริ่ มเปิ ดจำหน่ำยตั้งแต่วนั เสำร์ที่ 8 กรกฎำคม 2017
*สิ นค้ำที่ระลึกพิเศษมีจำนวนจำกัด

แก้ว 900 เยน
จำหน่ำยที่ร้ำนแกรนด์เอ็มโพเรี ยม
(Grand Emporium)

*รู ปถ่ำยทั้งหมดเป็ นเพียงภำพอิมเมจเท่ำนั้น ©Disney

เมนูพเิ ศษ
พบกับเมนูพิเศษที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่น อย่ำงเช่น เมนูยอดฮิตตำมงำนวัดในเทศกำลฤดูร้อน
ของญี่ปนที
ุ่ ่ถูกนำมำดัดแปลงให้เป็ นสไตล์ของดิสนีย ์
อิ่มอร่ อยกับชุดแฮมเบอร์ เกอร์สเต็กพิเศษที่ตกแต่งเป็ นรู ปกลองไทโกะที่ “ร้ำนอำหำรพลำซ่ำพำวิเลียน
(Plaza Pavilion Restaurant)” นอกจำกนี้ ยังมีเครื่ องดื่มซอฟท์ดริ้ งเย็นสดชื่นคลำยร้อนจำหน่ำยที่ร้ำน “เพโคส์
บิลล์คำเฟ่ (Pecos Bill Cafe)” และ “กัปตันฮุกส์แกลลีย ์ (Captain Hook's Galley)”
และห้ำมพลำดกับของหวำนพร้ อมแก้วที่ระลึกที่ชวนให้นึกถึงแอปเปิ้ ลเคลือบน้ ำตำล และของหวำนพร้อม
จำนที่ระลึกที่ชวนให้นึกถึงกล้วยเคลือบช็อกโกแลตที่มีจำหน่ำยตำมงำนวัดของญี่ปุ่นที่ทุกคนคุน้ ตำกันดี
ยิง่ กว่ำนั้น มำลิ้มลองเมนูพิเศษข้ำวหน้ำปลำดิบสี สนั สดใสพร้อมตะเกียบที่ระลึกที่ “ภัตตำคำรโฮคุไซ
(Restaurant Hokusai)”

“ร้ำนอำหำรพลำซ่ ำพำวิเลียน
(Plaza Pavilion Restaurant)”
อำหำรชุดพิเศษ 1,940 เยน

*เมนูพิเศษจะเริ่ มเปิ ดจำหน่ำยตั้งแต่วนั เสำร์ที่ 8 กรกฎำคม 2017
*เมนูพิเศษมีจำนวนจำกัด และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด

การตกแต่ ง
สัมผัสบรรยำกำศงำนเทศกำลฤดูร้อนแสนสนุกสุ ดครื้ นเครงในแบบฉบับของดิสนีย ์ ตั้งแต่
บริ เวณรอบเวิลด์บำซำร์ (World Bazaar) ไปจนถึงพลำซ่ำ จะมีกำรตกแต่งด้วย ธง ร่ ม และโคมไฟ
ดีไซน์แบบญี่ปนุ่ รวมถึงตรงกลำงเวิลด์บำซำร์ (World Bazaar) ยังมีกำรตกแต่งด้วยเวที “ยำงุระ”
ที่มี มิกกี้ เมำส์ กำลังตีกลองไทโกะอยูบ่ นเวที และเหล่ำไม้กวำดจำกภำพยนตร์ ดิสนี ยเ์ รื่ อง
“FANTASIA แฟนเทเซีย” กำลังถือพัดเต้นรำอยูร่ อบๆ ด้ำนล่ำงเวที
นอกจำกนี้ ที่พลำซ่ำด้ำนหน้ำปรำสำทซิ นเดอเรลล่ำ ยังมีจุดถ่ำยรู ปของ มินนี่ เมำส์ และ เดซี่ ดัก๊
ที่กำลังเป่ ำขลุ่ย รวมถึง โดนัลด์ ดัก๊ และ กู๊ฟฟี่ ที่กำลังตีกลองไทโกะ ซึ่งเกสท์ทุกคนสำมำรถมำร่ วม
โพสท่ำถ่ำยรู ปด้ำนหน้ำจุดถ่ำยรู ปเป็ นที่ระลึกได้อีกด้วย

จุดถ่ำยรู ป
ทีเ่ วิลด์บำซำร์ (World Bazaar)

อืน่ ๆ
ที่พลำซ่ำเทอร์เรซ (Plaza Terrace) จะมีร้ำนค้ำแผงลอยที่ตกแต่งสไตล์งำนวัดของญี่ปุ่น ให้คุณเพลิดเพลินกับงำนเทศกำลฤดูร้อนยิง่ ขึ้นไปอีก
มำร่ วมสนุกกับ “กำระกำระกุจิ” เครื่ องหมุนจับฉลำก (ครั้งละ 500 เยน) เพื่อชิงโชคลุน้ รับของรำงวัลดีไซน์พิเศษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งอย่ำง
หมอนอิง, ผ้ำขนหนู และพัด รวมถึงยังมีเครื่ องดื่มรำมูเนะและไอซ์มิลค์ที่ทำแพ็กเกจออกมำได้น่ำรักสุ ดๆ จำหน่ำยอีกด้วย

*รู ปถ่ำยทั้งหมดเป็ นเพียงภำพอิมเมจเท่ำนั้น ©Disney

■ ขบวนพาเหรดตอนกลางคืน “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ อเิ ล็กทริเคิลพาเหรด ดรี มไลทส์

(Tokyo Disneyland Electrical Parade DreamLights)”
วันที่เริ่ มกำรแสดงโฉมใหม่ : วันอังคำรที่ 11 กรกฎำคม 2017
สถำนที่แสดง : เส้นทำงพำเหรด
ระยะเวลำแสดง : ประมำณ 45 นำที (1 รอบ / วัน)
ขบวนพำเหรดประดับไฟที่ส่องประกำยสวยงำมแต่งแต้มสี สนั ในยำมค่ำคืน ที่เหล่ำเกสท์มำกมำยต่ำงคุน้ เคยกันดี นับตั้งแต่เริ่ มกำรแสดง
ในปี 2001 และได้มีกำรปรับโฉมใหม่มำแล้ว 3 ครั้ง โดยในครั้งนี้ จะเป็ นครั้งที่ 4 ซึ่งทุกท่ำนจะได้พบกับ อันนำ และ เอลซ่ำ จำกภำพยนตร์ ดิสนี ย ์
เรื่ อง “FROZEN ผจญภัยแดนคำสำปรำชินีหิมะ” บนรถพำเหรดปรำสำทหิ มะ ซึ่งจะมำปรำกฏเป็ นครั้งแรกในขบวนพำเหรดยำมค่ำคืน
และพบกับ ซิ นเดอเรลล่ำ บนรถม้ำฟักทอง ที่มำพร้อมกับ พริ นซ์ชำร์มมิง ในห้องบอลรู ม รถพำเหรดจำกภำพยนตร์ ดิสนียเ์ รื่ อง “CINDERELLA
ซินเดอเรลล่ำ”
นอกจำกนี้ ขบวนพำเหรดจำกภำพยนตร์ ดิสนี ยเ์ รื่ อง “BEAUTY AND THE BEAST โฉมงำมกับเจ้ำชำยอสูร” ที่หยุดกำรแสดงไปเมื่อ
เดือนกรกฎำคม 2011 จะกลับมำปรำกฏอีกครั้งในโฉมใหม่ โดยจะมีกำรประดับไฟงดงำมแต่งแต้มสวนสนุกในยำมค่ำคืนให้ส่องประกำย
ระยิบระยับมำกยิง่ ขึ้น
■ โปรแกรมพิเศษ (โตเกียวดิสนีย์แลนด์ )

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017
สถำนที่จดั โปรแกรม : โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
แอดเวนเจอร์แลนด์ (Adventureland) ใกล้กบั แอทแทรคชัน
“ไพเรทส์ออฟเดอะแคริ บเบียน (Pirates of the Caribbean)”
โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์จะจัดโปรแกรมพิเศษขึ้นที่บริ เวณแอดเวนเจอร์แลนด์ (Adventureland) ให้คุณเพลิดเพลินไปกับโลกของภำพยนตร์
ดิสนียเ์ รื่ อง “PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริ บเบียน : สงครำมแค้นโจรสลัดไร้ชีพ”
ภำคใหม่ล่ำสุดซึ่งมีกำหนดกำรเข้ำฉำยที่ญี่ปนในวั
ุ่
นเสำร์ที่ 1 กรกฎำคม นี้
มำร่ วมสนุกกับโปรแกรมไขปริ ศนำ “ไพเรทส์มิสเทรี (Pirates Mystery)” เพื่อตำมล่ำหำ “สมบัติ” ทั้งสำมที่ปรำกฏในภำพยนตร์ เรื่ อง
“PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริ บเบียน : สงครำมแค้นโจรสลัดไร้ชีพ” ตำมแผนที่
ลำยแทงแจกฟรี สำหรับเกสท์ที่นงั่ แอทแทรคชัน “ไพเรทส์ออฟเดอะแคริ บเบียน (Pirates of the Caribbean)” ในช่วงกำรจัดกิจกรรม
และที่บริ เวณใกล้กบั แอทแทรคชัน “ไพเรทส์ออฟเดอะแคริ บเบียน (Pirates of the Caribbean)” จะมีกำรตกแต่งที่เต็มไปด้วยบรรยำกำศของ
ภำพยนตร์ดิสนียช์ ุด “PIRATES OF THE CARIBBEAN ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริ บเบียน” รวมถึงจุดถ่ำยรู ปที่เหมือนกับคุณได้เข้ำไปอยูใ่ นโลก
ของภำพยนตร์ ยิง่ กว่ำนั้น กำรแสดง “แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment)” จำกวง “ไพเรทบรำส (Pirate Brass)” ยังมี
กัปตันแจ็ค สแปร์โรว์ มำร่ วมเป็ นแขกรับเชิญพิเศษเพื่อสร้ำงบรรยำกำศคึกคักให้กบั เกสท์ที่มำเยือนสวนสนุกทุกท่ำนอีกด้วย
นอกจำกนี้ พบกับเมนูอำหำรและเครื่ องดื่มที่ให้คุณเพลิดเพลินกับโลกภำพยนตร์ ได้ที่ร้ำนอำหำรอย่ำง “ภัตตำคำรริ มน้ ำบลูบำยู (Blue Bayou
Restaurant)”, “คำเฟ่ ออร์ลีนส์ (Café Orléans)” และ “รอยัลสตรี ทเวอแรนดำ (Royal Street Veranda)” รวมถึงสิ นค้ำที่ระลึกจำกภำพยนตร์
ซึ่งจะวำงจำหน่ำยที่ร้ำน “ไพเรทเทรเชอร์ (Pirate Treasure)”

■ โตเกียวดิสนีย์ซี “สเต็ป ทู ไชน์ (Steps to Shine)”

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2017 – วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2018
สถำนที่แสดง : อเมริ กนั วอเตอร์ ฟรอนท์ (American Waterfront)
“ด็อกไซด์สเตจ (Dockside Stage)”
ระยะเวลำแสดง : ประมำณ 20 นำที (4 - 6 รอบ / วัน)
จำนวนนักแสดง : 12 คน
พบกับกรี ตติงโชว์ชุดใหม่ “สเต็ป ทู ไชน์ (Steps to Shine)” ที่เวทีด็อกไซด์สเตจ (Dockside
Stage) โตเกียวดิสนี ยซ์ ี
ในกรี ตติงโชว์ชุดใหม่น้ ี คุณจะได้พบกับ “สเตลล่ำลู” เพื่อนใหม่ของ มิกกี้ เมำส์ และ ดัฟฟี่
ที่พบกันในระหว่ำงกำรเดินทำง สเตลล่ำลู คือ กระต่ำยเด็กสำวที่มีใบหู แสนน่ำรักและดวงตำที่
เปล่งประกำยเหมือนกับหมู่ดำว ผูม้ ีควำมฝันที่จะได้ข้ ึนไปยืนอยูบ่ นเวทีบรอดเวย์
มิกกี้ เมำส์ และ ดัฟฟี่ จะมำเปิ ดกำรแสดงให้กบั สเตลล่ำลู ที่ต้ งั ใจฝึ กซ้อมอย่ำงขยันขันแข็ง
ทุกวัน เพื่อควำมฝันที่จะขึ้นไปยืนอยูบ่ นเวทีบรอดเวย์ มินนี่ เมำส์, เชลลี่เมย์ และ เจลำโทนี่
ก็จะมำร่ วมเป็ นกำลังใจให้กบั ควำมฝันของเพื่อนใหม่อย่ำง สเตลล่ำลู ด้วยเช่นกัน

“สเต็ป ทู ไชน์ (Steps to Shine)”

นอกจำกนี้ ในระหว่ำงกำรแสดง ยังมีช่วงให้ผชู้ มทุกๆ ท่ำนได้ร่วมสัมผัสกับเหล่ำตัวละครทั้ง ดัฟฟี่ และ สเตลล่ำลู รวมถึงผองเพื่อนคนอื่นๆ
อย่ำงใกล้ชิดอีกด้วย
ตัวละครที่ร่วมการแสดง
มิกกี้ เมำส์, มินนี่ เมำส์, ดัฟฟี่ , เชลลี่เมย์, เจลำโทนี่ , สเตลล่ำลู
*รู ปถ่ำยเป็ นเพียงภำพอิมเมจเท่ำนั้น ©Disney

โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels)
โรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel นำเสนอเมนูพิเศษที่ให้คุณเพลิดเพลินอย่ำงต่อเนื่ องกับ “ดิสนีย ์
นำสึ มำสึ ริ (Disney's Natsu Matsuri)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์
ที่ภตั ตำคำรอำหำรญี่ปนุ่ “花 ฮำนะ (花 Hana)” ของโรงแรม Disney Ambassador Hotel จะเสิ ร์ฟของหวำนสุดพิเศษที่ตกแต่งในธี มลูกโป่ งน้ ำ
สุดอัศจรรย์ในเมนูดินเนอร์ให้คุณลิ้มลองควำมอร่ อยเย็นฉ่ ำสดชื่ น
ที่ภตั ตำคำรอำหำรบุฟเฟ่ ต์ “เชอร์วดู กำร์เดนเรสเตอรองท์ (Sherwood Garden Restaurant)” ของโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel จะเสิ ร์ฟเมนู
อำหำรที่เหมำะกับหน้ำร้อนอย่ำงขนมปังหลำกสี รูปสำยไหมและลูกโป่ งน้ ำ
นอกจำกนี้ โรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta จะมีเมนูพิเศษจำก “ดิสนียไ์ พเรทส์ซมั เมอร์ (Disney Pirates Summer)” กิจกรรม
พิเศษของโตเกียวดิสนี ยซ์ ี ที่ภตั ตำคำรอำหำรจีน “ซิลค์โรดกำร์เดน (Silk Road Garden)” พบกับคอร์ สอำหำรกลำงวันที่ให้คุณดื่มด่ำกับเมนู 6 อย่ำง
อำทิ ของหวำนประดับตกแต่งจำนอำหำรด้วยไข่มุกสี ดำให้ควำมรู้สึกถึงเกลียวคลื่นแห่ งท้องทะเล

ดิสนีย์รีสอร์ ทไลน์ (Disney Resort Line)
ดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจำหน่ำยบัตรโดยสำรรำยวันดีไซน์พิเศษ 2 แบบ ที่ออกแบบมำจำก “ดิสนียน์ ำสึ มำสึ ริ (Disney's
Natsu Matsuri)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ และ “ดิสนียไ์ พเรทส์ซมั เมอร์ (Disney Pirates Summer)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียว
ดิสนียซ์ ี

อิกสเพียรี (Ikspiari)
อิกสเพียรี (Ikspiari) จะจัดกิจกรรมฤดูร้อน “อิกสเพียรี สแปลชทำวน์ (Ikspiari Splash Town)” ตั้งแต่วนั ศุกร์ ที่ 21 กรกฎำคม – วันพฤหัสบดีที่
31 สิ งหำคม 2017 สนุกกับละอองน้ ำมำกมำยที่โปรยปรำยลงมำจำกด้ำนบน กับ “สแปลชแชลเลนจ์ (Splash Challenge)” ที่ช้ นั 2 เซเลเบรชัน
พลำซ่ำ (Celebration Plaza) ยิง่ กว่ำนั้น ด้ำนในของอำคำร ยังมีกิจกรรมมำกมำยให้ร่วมสนุกกันต่อ อำทิ เวิร์คช็อป ฯลฯ สำหรับช่วงซัมเมอร์ น้ ี
เท่ำนั้น
นอกจำกนี้ ยังมีสินค้ำที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินกับหน้ำร้อนไม่ว่ำจะเป็ นไอเท็มที่ทำให้คุณรู ้สึกเย็นสดชื่ นจำหน่ำยในร้ ำนค้ำ รวมถึงเมนูอำหำร
ที่ช่วยเพิ่มพลังงำนจำหน่ำยในร้ำนอำหำร และอื่นๆ อีกมำกมำย

