
 

 

 

ส ำหรับประชำสมัพนัธ์ 
 

 

ฤดูร้อนทีโ่ตเกยีวดสินีย์รีสอร์ท 

วนัองัคารที่ 11 กรกฎาคม – วนัพฤหัสบดทีี่ 31 สิงหาคม 

 

 

ซมัเมอร์น้ี เตรียมตวัพบกบักิจกรรมพิเศษ และโปรแกรมต่ำงๆ มำกมำยท่ีโตเกียวดิสนียรี์สอร์ท ไม่วำ่จะเป็นกิจกรรมพิเศษธีมใหม่ในแบบท่ีคุณ 
ไม่เคยพบมำก่อนของโตเกียวดิสนียซี์ หรือกิจกรรมพิเศษสุดชุ่มฉ ่ำท่ำมกลำงละอองน ้ำของโตเกียวดิสนียแ์ลนดท่ี์จดัเป็นประจ ำทุกปี รวมถึงขบวน 
พำเหรดในยำมค ่ำคืนในโฉมใหม่และโปรแกรมอ่ืนๆ อีกมำกมำยท่ีบริเวณโรงแรมดิสนีย ์(Disney Hotels) และตำมจุดต่ำงๆ ภำยในโตเกียวดิสนีย ์
รีสอร์ท ท่ีจะกลำยเป็นควำมทรงจ ำสุดวิเศษให้กบัหนำ้ร้อนน้ีของคุณ 
 

ท่ีโตเกียวดิสนียซี์ พบกบั “ดิสนียไ์พเรทส์ซมัเมอร์ (Disney Pirates Summer)” กิจกรรมพิเศษ  
ท่ีน ำโลกของภำพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “PIRATES OF THE CARIBBEAN ไพเรทส์ ออฟ เดอะ  
แคริบเบียน” มำให้คุณไดส้มัผสัเป็นคร้ังแรก! 

ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮำร์เบอร์ พบกบั “ไพเรทส์ซมัเมอร์แบทเทิล ‘เก็ทเวท็!’ (Pirates  
Summer Battle ‘Get Wet!’)” กำรแสดงท่ีน ำโดยกปัตนัแจค็ สแปร์โรว ์และกปัตนับำร์บอสซำ 
พร้อมดว้ยเหล่ำสมุนโจรสลดัท่ีไดท้  ำกำรยดึครองบริเวณปอร์โตปำรำดีโซ (Porto Paradiso) 
เอำไว ้

มำร่วมรับชมกำรแสดงสุดมนั ในกำรพบกนัระหวำ่งกปัตนับำร์บอสซำ และคูป่รับ 
ตวัฉกำจอยำ่งกปัตนัแจค็ สแปร์โรว ์ไม่วำ่จะเป็นกำรฝึกฝนสุดเขม้ขน้เพ่ือกำ้วสู่กำรเป็น 
โจรสลดั หรือกำรต่อสู้อนัแสนดุเดือด หรือแมแ้ต่งำนเล้ียงสุดยิ่งใหญ่ของเหล่ำโจรสลดั  
เป็นตน้ 

มำร่วมสนุกไปกบัโลกของเหล่ำโจรสลดัท่ีเตม็ไปดว้ยควำมต่ืนเตน้และควำมสดช่ืน 
ของสำยน ้ ำ! 

ส่วนท่ีลอสทริ์เวอร์เดลตำ (Lost River Delta) พบกบั “ไพเรทส์แคนตินำเฟียสตำ (Pirates Cantina Fiesta)” กบับรรยำกำศของร้ำนสุรำซ่ึงเป็น 

แหล่งรวมตวัของเหล่ำโจรสลดั นอกจำกน้ี ยงัมีสินคำ้ท่ีระลึก, เมนูอำหำร และกำรตกแต่งบริเวณโดยรอบในธีมโจรสลดั รวมถึงกำรแสดง 

แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) โดยเหล่ำโจรสลดัอีกดว้ย อยำ่พลำดชมควำมสนุกในโลกของภำพยนตร์เร่ือง 

“PIRATES OF THE CARIBBEAN ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริบเบียน” ท่ีโตเกียวดิสนียซี์ในช่วงเวลำสุดพิเศษน้ี 

ท่ีโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์พบกบักิจกรรมพิเศษ “ดิสนียน์ำสึมำสึริ1 (Disney Natsu  
Matsuri)” งำนเทศกำลหนำ้ร้อนของญ่ีปุ่ นในแบบฉบบัของดิสนีย ์ 

ในปีน้ี ท่ีบริเวณพลำซ่ำ รวมถึงแคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt) ดำ้นหนำ้ 

ปรำสำทซินเดอเรลล่ำ จะมีกำรจดัโปรแกรมควำมบนัเทิงใหม่ “ซนัซุย2! ซมัเมอร์บีท 

(Sansui! Summer Beat)” ท่ี มิกก้ี เมำส์ ในชุดคอสตูมโฉมใหมก่บัเหล่ำผองเพ่ือนดิสนีย ์

จะออกมำร่วมสนุกกบังำนเทศกำลท่ีเตม็ไปดว้ยบทเพลงของดิสนียท่ี์บรรเลงดว้ยเคร่ือง 

ดนตรีแบบญ่ีปุ่ นในสไตลข์องงำนเทศกำลฤดูร้อน มำร่วมสนุกไปกบัละอองน ้ำจำกรถ 

พำเหรด พร้อมกบัส่งเสียงและตบมือตำมจงัหวะเสียงเพลงไปพร้อมๆ กนั 

และอยำ่พลำดกบัร้ำนคำ้แผงลอยท่ีตกแต่งในสไตลง์ำนวดั ท่ีพลำซ่ำเทอร์เรซ มำเลือกซ้ือสินคำ้ และอำหำร รวมถึงสมัผสักบับรรยำกำศ 

ท่ีตกแต่งในสไตลญ่ี์ปุ่ นให้อำรมณ์ของงำนเทศกำลในฤดูร้อนอยำ่งแทจ้ริง 
 

1 “นำสึมำสึริ” มำจำกค ำวำ่ เทศกำลฤดูร้อน ในภำษำญ่ีปุ่น 
2 “ซันซุย” มำจำกค ำวำ่ แสงอำทิตยแ์ละน ้ ำท่ีเป็นประกำย ในภำษำญ่ีปุ่น 

เดือนมิถุนำยน 2017 
 

บริษทั Oriental Land Co., Ltd. 

โตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 
“ดิสนียน์ำสึมำสึริ (Disney Natsu Matsuri)” 

 

*รูปถ่ำยทั้งหมดเป็นเพียงภำพอิมเมจเท่ำนั้น ©Disney 

 

 

โตเกียวดิสนียซี์ 

“ดิสนียไ์พเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)” 

โตเกียวดิสนียซี์ 



โตเกียวดิสนียแ์ลนดอิ์เล็กทริเคิลพำเหรด ดรีมไลทส์ 
(Tokyo Disneyland Electrical Parade DreamLights) 

ส่วนในช่วงกลำงคืน พบกบัขบวนพำเหรดประจ ำยำมค ่ำคืน “โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
อิเล็กทริเคิลพำเหรด ดรีมไลทส์ (Tokyo Disneyland Electrical Parade DreamLights)” 
ท่ีมำในโฉมใหม่ สวยงำมอลงักำรยิง่ข้ึนกวำ่เดิม กบัรถพำเหรดขบวนใหม่ทั้ง 5 คนั 
ไม่วำ่จะเป็นรถพำเหรดปรำสำทน ้ำแขง็ ของ อนันำ และ เอลซ่ำ จำกภำพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง  
“FROZEN ผจญภยัแดนค ำสำปรำชินีหิมะ” ท่ีจะมำปรำกฏตวัเป็นคร้ังแรกในยำมค ่ำคืน 
รวมถึงรถพำเหรดของภำพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “CINDERELLA ซินเดอเรลล่ำ” ท่ีจะมำ 
ปรำกฏตวัในโฉมใหม่แบบท่ีคุณไม่เคยเห็นมำก่อน นอกจำกน้ี พิเศษสุดกบัรถพำเหรดของ 
ภำพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “BEAUTY AND THE BEAST โฉมงำมกบัเจำ้ชำยอสูร” ท่ีหยดุ 
ท ำกำรแสดงไปตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ปี 2011 นั้น ก็จะไดก้ลบัมำร่วมขบวนพำเหรด 
อีกคร้ัง ในเวอร์ชัน่ใหม่ ท่ีประดบัประดำไปดว้ยแสงไฟ เจิดจรัสยิ่งข้ึนกวำ่เดิม 

และจะจดัโปรแกรมพิเศษท่ีบริเวณแอดเวนเจอร์แลนด ์(Adventureland) ภำยในโตเกียวดิสนียแ์ลนดท่ี์คุณจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัโลกของ 
ภำพยนตร์ดิสนียชุ์ด “PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริบเบียน : สงครำมแคน้โจรสลดั 
ไร้ชีพ” ภำคใหม่ล่ำสุดท่ีมีก ำหนดกำรเขำ้ฉำยท่ีญ่ีปุ่ นในวนัเสำร์ท่ี 1 กรกฎำคม น้ี 
 

ท่ีโตเกียวดิสนียซี์ พบกบั “สเตลล่ำลู” เพ่ือนใหม่ของ มิกก้ี เมำส์ และ ดฟัฟ่ี ท่ีพบกนัในระหวำ่งกำรเดินทำง ในกรีตติงโชวชุ์ดใหม่ “สเตป็ ท ู 
ไชน์ (Steps to Shine)” ท่ีด็อกไซดส์เตจ (Dockside Stage) ภำยในอเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) 

นอกจำกน้ี คุณยงัสำมำรถสนุกไปกบัโปรแกรมส ำหรับหนำ้ร้อนพร้อมๆ ไปกบัครอบครัวของคุณไดท่ี้สถำนท่ีอ่ืนๆ ภำยในโตเกียวดิสนีย ์
รีสอร์ท ไม่ว่ำจะเป็น โรงแรมดิสนีย ์(Disney Hotels), ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line), อิกสเพียรี (Ikspiari) ฯลฯ มำร่วมสร้ำงควำมทรง 
จ ำสุดประทบัใจส ำหรับหนำ้ร้อนน้ี พร้อมๆ ไปกบัครอบครัว และเพ่ือนฝงูของคุณ ท่ี โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท กบัโปรแกรมต่ำงๆ ท่ีสำมำรถ 
สมัผสัไดใ้นช่วงเวลำสุดพิเศษน้ีเท่ำนั้น 

 

 

 

เอกสำรส ำหรับประชำสัมพนัธ ์ณ เดือนมิถุนำยน 2017 ฉบบัน้ี มีกำรเพ่ิมเติมและแกไ้ขเน้ือหำบำงส่วนจำกฉบบัเดิมท่ีจดัส่งในเดือนพฤษภำคม 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรติดต่อส ำหรับส่ือมวลชน : บริษทั Oriental Land Co., Ltd. ฝ่ำยประชำสมัพนัธ์ โทร. 047-305-5111 
 

 

*รูปถ่ำยเป็นเพียงภำพอิมเมจเท่ำนั้น ©Disney 

 

 

กำรติดต่อสอบถำมขอ้มูลส ำหรับบุคคลทัว่ไป สำมำรถติดต่อไดต้ำมเบอร์โทรศพัทใ์นดำ้นล่ำงน้ี 
ศูนยป์ระชำสมัพนัธ์โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท โทร. 0570-00-8632 (9:00 - 19:00 น.) 

ส ำหรับ PHS และ โทรศพัท ์IP บำงส่วน, โทรศพัทร์ะหวำ่งประเทศ โทร. 045-330-5211 
 



 

 

■ โตเกยีวดิสนีย์ซี “ดิสนีย์ไพเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)” 
 

โปรแกรมความบันเทงิ 
ไพเรทส์ซัมเมอร์แบทเทลิ “เกท็เวท็!” (Pirates Summer Battle “Get Wet!”) 

สถำนท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮำร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)
ระยะเวลำแสดง : ประมำณ 20 นำที (3 รอบ / วนั) 
จ ำนวนนกัแสดง : ประมำณ 80 คน 

 “ไพเรทส์ซมัเมอร์แบทเทิล ‘เก็ทเวท็!’ (Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)” โปรแกรมควำมบนัเทิงสุดมนัท่ีอดัแน่นไปดว้ยพลงั จะเปิด 
ท ำกำรแสดงเป็นคร้ังแรกในปีน้ี 

พบกบักปัตนับำร์บอสซำ และเหล่ำโจรสลดัท่ีท ำกำรยดึครองบริเวณปอร์โตปำรำดีโซ (Porto Paradiso) ท่ีโตเกียวดิสนียซี์เอำไว ้ 
กำรแสดงเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือเรือแห่งต ำนำนปรำกฏข้ึนท่ีเมดิเตอร์เรเนียนฮำร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) ท่ีมีประภำคำรสูงเด่นเป็นตระหง่ำน  
และบริเวณพ้ืนดินโดยรอบท่ีเตม็ไปดว้ยเหล่ำโจรสลดั 

กปัตนับำร์บอสซำ จะปรำกฏตวัข้ึนบนเรือแห่งต ำนำน โดยมีเป้ำหมำยคือกำรเฟ้นหำสมำชิกใหม่เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนพลพรรคเหล่ำโจรสลดัให ้
มำกยิง่ข้ึน มำสนุกไปกบักำรฝึกฝนเพ่ือกำรเป็นโจรสลดั ท่ำมกลำงสำยน ้ ำ และเสียงดนตรีสุดมนัไปพร้อมๆ กนั ในขณะท่ีกำรฝึกฝนก ำลงัด ำเนิน 
ไปอยูน่ั้น กปัตนัแจค็ สแปร์โรว ์คู่ปรับตวัฉกำจของกปัตนับำร์บอสซำก็ไดป้รำกฏตวัข้ึน! 

กปัตนัแจค็ สแปร์โรว ์ไดข้อให้กปัตนับำร์บอสซำลืมเร่ืองเก่ำๆ ทั้งหมดให้ไหลทิ้งไปกบัสำยน ้ำ เพ่ือมำเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั เหล่ำโจรสลดั 
รวมถึงผูช้มทุกๆ ท่ำนจึงไดก้ลำยเป็นหน่ึงเดียวกนัแลว้สนุกไปกบังำนเล้ียงเฉลิมฉลองสุดยิง่ใหญ่ท่ำมกลำงสำยน ้ำ  

แต่ดว้ยกำรกระท ำท่ีไม่ทนัไดคิ้ดของกปัตนัแจค็ สแปร์โรว ์ท  ำให้งำนเล้ียงแสนสุขไดก้ลบักลำยมำเป็นกำรต่อสู้แสนดุเดือดเพ่ือแยง่ชิง 
เรือแห่งต ำนำนระหวำ่งกปัตนับำร์บอสซำ กบักปัตนัแจค็ สแปร์โรว ์

มำร่วมสนุกไปพร้อมๆ กบัเหล่ำโจรสลดั ในกำรต่อสู้ท่ีเตม็ไปดว้ยสำยน ้ำและเปลวเพลิงอนัร้อนแรง! 
 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง 
กปัตนัแจค็ สแปร์โรว,์ กปัตนับำร์บอสซำ 

 

 

แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment) 

พบปะทกัทำยกบัเหล่ำโจรสลดัท่ีมีสไตลเ์ฉพำะตวัท่ีเมดิเตอร์เรเนียนฮำร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) แลว้มำร่วมฝึกฝนเพ่ือเป็นหน่ึง 
ในเหล่ำโจรสลดักบัแอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) ท่ีลอสทริ์เวอร์เดลตำ (Lost River Delta) นอกจำกน้ี  
ท่ีร้ำนอำหำร “มิเกลส์ เอล โดรำโด แคนตินำ (Miguel's El Dorado Cantina)” ยงัร่วมจดัโปรแกรม “ไพเรทส์แคนตินำเฟียสตำ (Pirates Cantina  
Fiesta)” ท่ีวงดนตรีของเหล่ำโจรสลดัของกปัตนับำร์บอสซำจะมำร่วมสร้ำงบรรยำกำศสนุกเฮฮำสไตลโ์จรสลดัไปกบัเกสทท์ุกๆ ท่ำนภำยในร้ำน 
ไดมี้ส่วนรวมเพลิดเพลิน 

 

 

ไพเรทส์แคนตนิาเฟียสตา (Pirates Cantina Fiesta) 

ท่ีร้ำนอำหำร “มิเกลส์ เอล โดรำโด แคนตินำ (Miguel's El Dorado Cantina)” บริเวณลอสทริ์เวอร์เดลตำ (Lost River Delta) พบกบัเหล่ำ 
โจรสลดัท่ีแวะมำจอดพกัเรือ เพ่ือพกัผอ่นและพดูคุยกนัอยำ่งคร้ืนเครงตำมสไตลโ์จรสลดั ภำยในร้ำนอำหำรนั้น จะถูกตกแต่งในบรรยำกำศ 
ของร้ำนสุรำซ่ึงเป็นแหล่งรวมตวัของเหล่ำโจรสลดั ส่วนเมนูอำหำรนั้น ก็จะตกแต่งมำในธีมของโจรสลดัเช่นกนั 
 

 

 

เอกสำรเพ่ิมเติม 



Tシャツ 1,700円 
販売店舗：エンポーリオ 

ตุก๊ตำพร้อมสำยห้อย ตวัละ 1,700 เยน 
จ ำหน่ำยท่ีร้ำนเอ็มโพริโอ (Emporio) 

 

ภำพอิมเมจ 
ภำยในร้ำนมิเกลส์ เอล โดรำโด แคนตินำ 

(Miguel's El Dorado Cantina) 

 

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

เส้ือยดื 1,700 เยน 
จ ำหน่ำยท่ีร้ำนเอ็มโพริโอ (Emporio) 

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 

พบกบัสินคำ้ท่ีระลึกพิเศษกวำ่ 20 แบบ ในธีมจำกภำพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “PIRATES OF THE  
CARIBBEAN ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริบเบียน” ไม่วำ่จะเป็นสินคำ้แฟชัน่เท่ๆ อยำ่ง เส้ือยดืสีด ำลำย 
สญัลกัษณ์กะโหลกไขว,้ เส้ือยดืปลำยรุ่ย, กระเป๋ำ ฯลฯ รวมถึงสินคำ้อยำ่ง โปสกำร์ด, เขม็กลดั และอ่ืนๆ  
อีกมำกมำย 

นอกจำกน้ี ยงัมีสินคำ้ท่ีระลึกพิเศษท่ีดีไซน์เป็นเหล่ำผองเพ่ือนดิสนียใ์นเวอร์ชัน่โจรสลดัอีกกวำ่ 40 แบบ  
ไม่วำ่จะเป็นตุก๊ตำพร้อมสำยห้อยของเหล่ำผองเพ่ือนดิสนียใ์นท่ำทำงต่ำงๆ หรือหมอนอิงพลูโตคำบเน้ือติด 
กระดูก รวมถึงเส้ือยดื, กำงเกงขำสั้น, ผำ้เช็ดหนำ้ผืนใหญ่ และสินคำ้อ่ืนๆ อีกมำกมำยท่ีเตม็ไปดว้ยบรรยำกำศ 
ของเหล่ำโจรสลดั 

ส ำหรับผูท่ี้ซ้ือเส้ือยดืสีด ำแบบใดแบบหน่ึง จำก 3 แบบ ท่ีร่วมรำยกำรนั้น จะไดรั้บอุปกรณ์ประกอบฉำก 
ธีมโจรสลดั 1 ช้ิน เพือ่น ำไปใชถ่้ำยรูปพร้อมกบัเส้ือยดืสีด ำ ท่ีจุดถ่ำยรูปภำยในสวนสนุก 

*สินคำ้ท่ีระลึกพิเศษจะเร่ิมเปิดจ ำหน่ำยตั้งแต่วนัเสำร์ท่ี 8 กรกฎำคม 2017 
*สินคำ้ท่ีระลึกพิเศษมีจ ำนวนจ ำกดั 
 

เมนูพเิศษ 
สนุกไปกบัเมนูอำหำรสุดพิเศษท่ีเหมำะกบัหนำ้ร้อนหลำกหลำยเมนูในบรรยำกำศแบบโจรสลดั! 
  

พบกบับรรยำกำศของร้ำนสุรำซ่ึงเป็นแหล่งรวมตวัของเหล่ำโจรสลดัไดท่ี้ร้ำน “มิเกลส์ เอล โดรำโด  
แคนตินำ (Miguel's El Dorado Cantina)” ในโปรแกรม “ไพเรทส์แคนตินำเฟียสตำ (Pirates Cantina Fiesta)”  
มำล้ิมรสเมนูจำนหลกัอยำ่งเน้ือไก่เสิร์ฟพร้อมขำ้วรูปหวักะโหลก หรือทำโกท่ี้ท ำจำกแป้งตอร์ตียำสีด ำ  เป็นตน้  
และนอกจำกเมนูอำหำรเสิร์ฟดว้ยปริมำณจดัเตม็แลว้ ทำงร้ำนยงัมีเมนูเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสี์สนัคลัเลอร์ฟลู 
เตรียมไวใ้ห้คุณไดล้ิ้มลองอีกดว้ย และส ำหรับผูท่ี้อยำกเพ่ิมควำมสนุกให้กบัยำมค ่ำคืนของฤดูร้อน ทำงร้ำน 
ยงัไดจ้ดัเมนูอำหำร และเมนูเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลพิ์เศษ ท่ีจะมีจ ำหน่ำยหลงัจำก 16:00 น. เป็นตน้ไป 
ไวอี้กดว้ย 
 

ส่วนท่ีร้ำน “คำเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino)” ภำยในร้ำนจะตกแต่งดว้ยธง และถงัสุรำท่ีเตม็ไปดว้ย 
ลวดลำยของโจรสลดัและหวักะโหลกไขว ้รวมถึงเมนูอำหำรชุดสุดพิเศษท่ีมีกำรตกแต่งธีมโจรสลดัเช่นกนั  
และพบกบัเมนูแซนดวิ์ชท ำจำกขนมปังสีด ำท่ีร้ำน “มมัมำบิสกอตตีส์เบเกอร่ี (Mamma Biscotti's Bakery)” 

 

นอกจำกน้ี ท่ีร้ำน “ยกูำตำนเบสแคมป์กริลล์ (Yucatan Base Camp Grill)”, “แซมบีนิ บรำเธอร์ส ริสโตรันเต  
(Zambini Brothers' Ristorante)” และ “บำร์นำเคิลบิลล ์(Barnacle Bill's)” ยงัมีเมนูเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลสีสนัสดใส 
ท่ีเหมำะกบัฤดูร้อนไวค้อยตอ้นรับทุกท่ำน ส่วนท่ีร้ำน “นอทิลสัแกลลีย ์(Nautilus Galley)” พบกบัเมนูเคร่ืองด่ืม 
สุดพิเศษสไตลโ์จรสลดัส ำหรับเด็กๆ ทุกๆ คน 
 

*เมนูพิเศษจะเร่ิมเปิดจ ำหน่ำยตั้งแต่วนัเสำร์ท่ี 8 กรกฎำคม 2017 
*เมนูพิเศษมีจ ำนวนจ ำกดั และอำจมีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียด 

การตกแต่ง 

บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนฮำร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) จะประดบัตกแต่งไปดว้ยธงโจรสลดัท่ีมีลำย 
หวักะโหลกไขว ้รวมถึงร่มสนำมกนัแดดสีแดงและสีด ำท่ีวำงเรียงรำยอยู ่นอกจำกน้ี ยงัมีจุดถ่ำยรูปท่ี 
จ ำลองกำรนัง่เรือโจรสลดั รวมถึงห้องคุมขงั ไวใ้ห้คุณไดส้นุกกบักำรถ่ำยรูปสไตลโ์จรสลดัอีกดว้ย 
 

 

 

*รูปถ่ำยทั้งหมดเป็นเพียงภำพอิมเมจเท่ำนั้น ©Disney 

 

 

จุดถ่ำยรูป 



ชุดแฟ้มเคลียร์โฮลเดอร์ 1,030 เยน 
จ ำหน่ำยท่ีร้ำนแกรนดเ์อ็มโพเรียม 

(Grand Emporium) 

แกว้ 900 เยน 
จ ำหน่ำยท่ีร้ำนแกรนดเ์อ็มโพเรียม 

(Grand Emporium) 
 

■ โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ “ดิสนีย์นาสึมาสึริ (Disney's Natsu Matsuri)” 
 

โปรแกรมความบันเทงิ 

“ซันซุย! ซัมเมอร์บีท (Sansui! Summer Beat)” 
สถำนท่ีแสดง : แคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt) 
                         และเส้นทำงพำเหรดรอบพลำซ่ำ 
ระยะเวลำแสดง : ประมำณ 20 นำที (3 รอบ / วนั) 
จ ำนวนนกัแสดง : ประมำณ 65 คน 

โปรแกรมควำมบนัเทิงใหม่ประจ ำฤดูร้อนท่ีเตม็ไปดว้ยควำมสดช่ืน มำร่วมสมัผสัเทศกำลฤดูร้อนสไตลญ่ี์ปุ่ น และสนุกไปกบัละอองน ้ำ 
สุดชุ่มฉ ่ำท่ีโปรยปรำยบริเวณดำ้นหนำ้ปรำสำทซินเดอเรลล่ำและต่อเน่ืองไปตลอดเส้นทำงพำเหรด 

ฤดูกำลแห่งเทศกำลฤดูร้อนท่ีรอคอย รถพำเหรดนอ้ยใหญ่ 5 คนั จะมำปรำกฏท่ีดำ้นหนำ้ปรำสำทซินเดอเรลล่ำและเส้นทำงพำเหรดเพ่ือเร่ิม 
กำรแสดงท่ีเหล่ำเกสทท์ุกทำ่นสำมำรถมำร่วมสนุกคร้ืนเครงกบังำนเทศกำลฤดูร้อน และเพลิดเพลินไปกบับทเพลงของดิสนียท่ี์บรรเลงดว้ย 
เคร่ืองดนตรีญ่ีปุ่ นอยำ่งกลองไทโกะและขลุ่ยอนัเป็นสญัลกัษณ์ของงำนเทศกำลฤดูร้อน 

เหล่ำผองเพ่ือนดิสนียใ์นชุดคอสตูมหลำกสีสนั จะมำสร้ำงควำมคึกคกัให้กบัเกสทท์ุกท่ำนดว้ยละอองน ้ ำท่ีโปรยปรำยจำกรถพำเหรดสีสนั 

สดใสท่ีเคล่ือนขบวนไปจอดท่ีดำ้นหน้ำปรำสำทซินเดอเรลล่ำและตำมจุดต่ำงๆ ภำยในเส้นทำงพำเหรด มิกก้ี เมำส์ และ มินน่ี เมำส์ จะมำ 

ชกัชวนเหล่ำเกสทใ์ห้ร่วมส่งเสียงเชียร์ และปรบมือ ส่วน เดซ่ี ดัก๊ และ แคลรีซ ก็จะมำร่วมเชียร์ดว้ยเช่นกนั รวมถึง โดนลัด ์ดัก๊ กบัผองเพ่ือน  
ท่ีก  ำลงัชุลมุนกบักำรฉีดน ้ำไปยงับรรดำเหล่ำเกสทอ์ยำ่งสนุกสุดมนักนัเตม็ท่ี และเม่ือเกสทท่ี์มำร่วมเพลิดเพลินกบัช่วงเวลำอนัแสนวิเศษ  
ในงำนเทศกำล ไดก้ลมกลืนกบัเหล่ำผองเพ่ือนดิสนียจ์นเป็นหน่ึงเดียว โปรแกรมก็จะเขำ้สู่ช่วงไคลแมก็ซ์! 

*รถพำเหรดนอ้ยใหญ่ 5 คนั จะฉีดน ้ำท่ีดำ้นหนำ้ปรำสำทซินเดอเรลล่ำ และเสน้ทำงพำเหรดบริเวณรอบๆ พลำซ่ำ 

 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง 

มิกก้ี เมำส์, มินน่ี เมำส์, พลูโต, โดนลัด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊, กู๊ฟฟ่ี, แมกซ,์ ชิป, เดล, แคลรีซ 
 

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 

พบกบัสินคำ้ท่ีระลึกพิเศษกวำ่ 50 ชนิด ในดีไซน์แบบญ่ีปุ่ นอยำ่งงำนวดัญ่ีปุ่ นจำกกิจกรรมพิเศษ “ดิสนีย ์
นำสึมำสึริ (Disney’s Natsu Matsuri)” 

ไม่วำ่จะเป็น สินคำ้ท่ีระลึกพิเศษดีไซน์เหล่ำผองเพ่ือนดิสนียท่ี์ปรำกฏตวัในโปรแกรมควำมบนัเทิง  
“ซนัซุย! ซมัเมอร์บีท (Sansui! Summer Beat)” ซ่ึงเหมำะส ำหรับเป็นของฝำก อำทิ แฟ้มเคลียร์โฮลเดอร์,  
กระดำษโน๊ต, ผำ้ขนหนู, คุกก้ีหลำกรส ฯลฯ 

นอกจำกน้ี ยงัมีสินคำ้ท่ีระลึกพิเศษสุดป๊อบสีสนัสดใสลำย ชิป กบั เดล ในคอนเซ็ปตง์ำนวดัอยำ่ง 
น ้ำแขง็ใส, ขนมสำยไหม, ลูกโป่งน ้ำ และเกมชอ้นปลำทอง อีกทั้งหมอนอิงท่ีท ำจำกวสัดุสังเครำะห์ท่ีให้ 
ควำมเยน็ดีไซน์เป็นรูปน ้ ำแขง็ใส, แกว้สไตลอ่์ำงปลำทอง รวมถึงสินคำ้ส ำหรับใชส้วมใส่ภำยในสวนสนุก  
อำทิ เส้ือยดื, กำงเกงขำสั้น, จ้ีห้อยคอลูกโป่งน ้ำเรืองแสง, แวน่ตำแฟชัน่รูปแอปเป้ิลเคลือบน ้ำตำล ฯลฯ 

ยิง่กวำ่นั้น ยงัมีขนมหวำนอยำ่งมินิคสัตำร์ด, อมยิม้ และอ่ืนๆ อีกมำกมำยจ ำหน่ำยอีกดว้ย 

*สินคำ้ท่ีระลึกพิเศษจะเร่ิมเปิดจ ำหน่ำยตั้งแต่วนัเสำร์ท่ี 8 กรกฎำคม 2017 

*สินคำ้ท่ีระลึกพิเศษมีจ ำนวนจ ำกดั 
 

 

 
*รูปถ่ำยทั้งหมดเป็นเพียงภำพอิมเมจเท่ำนั้น ©Disney 

 



เมนูพเิศษ 

พบกบัเมนูพิเศษท่ีเตม็ไปดว้ยเอกลกัษณ์แบบญ่ีปุ่ น อยำ่งเช่น เมนูยอดฮิตตำมงำนวดัในเทศกำลฤดูร้อน 
ของญ่ีปุ่ นท่ีถูกน ำมำดดัแปลงให้เป็นสไตลข์องดิสนีย ์

อ่ิมอร่อยกบัชุดแฮมเบอร์เกอร์สเตก็พิเศษท่ีตกแต่งเป็นรูปกลองไทโกะท่ี “ร้ำนอำหำรพลำซ่ำพำวิเลียน 
(Plaza Pavilion Restaurant)” นอกจำกน้ี ยงัมีเคร่ืองด่ืมซอฟทด์ร้ิงเยน็สดช่ืนคลำยร้อนจ ำหน่ำยท่ีร้ำน “เพโคส์ 
บิลลค์ำเฟ่ (Pecos Bill Cafe)” และ “กปัตนัฮุกส์แกลลีย ์(Captain Hook's Galley)” 

และห้ำมพลำดกบัของหวำนพร้อมแกว้ท่ีระลึกท่ีชวนให้นึกถึงแอปเป้ิลเคลือบน ้ำตำล และของหวำนพร้อม 
จำนท่ีระลึกท่ีชวนให้นึกถึงกลว้ยเคลือบช็อกโกแลตท่ีมีจ  ำหน่ำยตำมงำนวดัของญ่ีปุ่ นท่ีทุกคนคุน้ตำกนัดี 

ยิง่กวำ่นั้น มำล้ิมลองเมนูพิเศษขำ้วหนำ้ปลำดิบสีสนัสดใสพร้อมตะเกียบท่ีระลึกท่ี “ภตัตำคำรโฮคุไซ  
(Restaurant Hokusai)” 
 

*เมนูพิเศษจะเร่ิมเปิดจ ำหน่ำยตั้งแต่วนัเสำร์ท่ี 8 กรกฎำคม 2017 
*เมนูพิเศษมีจ ำนวนจ ำกดั และอำจมีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียด 

 

การตกแต่ง 

สมัผสับรรยำกำศงำนเทศกำลฤดูร้อนแสนสนุกสุดคร้ืนเครงในแบบฉบบัของดิสนีย ์ตั้งแต่ 
บริเวณรอบเวิลดบ์ำซำร์ (World Bazaar) ไปจนถึงพลำซ่ำ จะมีกำรตกแต่งดว้ย ธง ร่ม และโคมไฟ  
ดีไซน์แบบญ่ีปุ่ น รวมถึงตรงกลำงเวิลด์บำซำร์ (World Bazaar) ยงัมีกำรตกแต่งดว้ยเวที “ยำงุระ”  
ท่ีมี มิกก้ี เมำส์ ก ำลงัตีกลองไทโกะอยูบ่นเวที และเหล่ำไมก้วำดจำกภำพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง  
“FANTASIA แฟนเทเซีย” ก ำลงัถือพดัเตน้ร ำอยูร่อบๆ ดำ้นล่ำงเวที 

นอกจำกน้ี ท่ีพลำซ่ำดำ้นหนำ้ปรำสำทซินเดอเรลล่ำ ยงัมีจุดถ่ำยรูปของ มินน่ี เมำส์ และ เดซ่ี ดัก๊ 
ท่ีก  ำลงัเป่ำขลุ่ย รวมถึง โดนลัด ์ดัก๊ และ กู๊ฟฟ่ี ท่ีก  ำลงัตีกลองไทโกะ ซ่ึงเกสทท์ุกคนสำมำรถมำร่วม 
โพสท่ำถ่ำยรูปดำ้นหนำ้จุดถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย 
 

อืน่ๆ 

 ท่ีพลำซ่ำเทอร์เรซ (Plaza Terrace) จะมีร้ำนคำ้แผงลอยท่ีตกแต่งสไตลง์ำนวดัของญ่ีปุ่ น ให้คุณเพลิดเพลินกบังำนเทศกำลฤดูร้อนยิง่ข้ึนไปอีก 
มำร่วมสนุกกบั “กำระกำระกุจิ” เคร่ืองหมุนจบัฉลำก (คร้ังละ 500 เยน) เพ่ือชิงโชคลุน้รับของรำงวลัดีไซน์พิเศษอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงอยำ่ง 
หมอนอิง, ผำ้ขนหนู และพดั รวมถึงยงัมีเคร่ืองด่ืมรำมูเนะและไอซ์มิลคท่ี์ท ำแพก็เกจออกมำไดน่้ำรักสุดๆ จ ำหน่ำยอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*รูปถ่ำยทั้งหมดเป็นเพียงภำพอิมเมจเท่ำนั้น ©Disney 

 

 

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

จุดถ่ำยรูป 
ท่ีเวลิด์บำซำร์ (World Bazaar) 



■ ขบวนพาเหรดตอนกลางคนื “โตเกยีวดสินีย์แลนด์อเิลก็ทริเคลิพาเหรด ดรีมไลทส์  
(Tokyo Disneyland Electrical Parade DreamLights)” 

วนัท่ีเร่ิมกำรแสดงโฉมใหม่ : วนัองัคำรท่ี 11 กรกฎำคม 2017 
สถำนท่ีแสดง : เส้นทำงพำเหรด 
ระยะเวลำแสดง : ประมำณ 45 นำที (1 รอบ / วนั) 

ขบวนพำเหรดประดบัไฟท่ีส่องประกำยสวยงำมแต่งแตม้สีสนัในยำมค ่ำคืน ท่ีเหล่ำเกสทม์ำกมำยต่ำงคุน้เคยกนัดี นบัตั้งแต่เร่ิมกำรแสดง 
ในปี 2001 และไดมี้กำรปรับโฉมใหม่มำแลว้ 3 คร้ัง โดยในคร้ังน้ี จะเป็นคร้ังท่ี 4 ซ่ึงทุกท่ำนจะไดพ้บกบั อนันำ และ เอลซ่ำ จำกภำพยนตร์ดิสนีย ์
เร่ือง “FROZEN ผจญภยัแดนค ำสำปรำชินีหิมะ” บนรถพำเหรดปรำสำทหิมะ ซ่ึงจะมำปรำกฏเป็นคร้ังแรกในขบวนพำเหรดยำมค ่ำคืน  
และพบกบั ซินเดอเรลล่ำ บนรถมำ้ฟักทอง ท่ีมำพร้อมกบั พรินซ์ชำร์มมิง ในห้องบอลรูม รถพำเหรดจำกภำพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “CINDERELLA  
ซินเดอเรลล่ำ” 

นอกจำกน้ี ขบวนพำเหรดจำกภำพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “BEAUTY AND THE BEAST โฉมงำมกบัเจำ้ชำยอสูร” ท่ีหยดุกำรแสดงไปเม่ือ 
เดือนกรกฎำคม  2011 จะกลบัมำปรำกฏอีกคร้ังในโฉมใหม ่โดยจะมีกำรประดบัไฟงดงำมแต่งแตม้สวนสนุกในยำมค ่ำคืนให้ส่องประกำย 
ระยบิระยบัมำกยิง่ข้ึน 
 

 

■ โปรแกรมพเิศษ (โตเกยีวดสินย์ีแลนด์) 

 วนัพฤหัสบดทีี่ 15 มถุินายน – วนัพฤหัสบดทีี่ 31 สิงหาคม 2017 

สถำนท่ีจดัโปรแกรม : โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
แอดเวนเจอร์แลนด ์(Adventureland) ใกลก้บัแอทแทรคชนั 
“ไพเรทส์ออฟเดอะแคริบเบียน (Pirates of the Caribbean)” 

โตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะจดัโปรแกรมพิเศษข้ึนท่ีบริเวณแอดเวนเจอร์แลนด ์(Adventureland) ให้คุณเพลิดเพลินไปกบัโลกของภำพยนตร์ 

ดิสนียเ์ร่ือง “PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริบเบียน : สงครำมแคน้โจรสลดัไร้ชีพ”  
ภำคใหม่ล่ำสุดซ่ึงมีก ำหนดกำรเขำ้ฉำยท่ีญ่ีปุ่ นในวนัเสำร์ท่ี 1 กรกฎำคม น้ี 

มำร่วมสนุกกบัโปรแกรมไขปริศนำ “ไพเรทส์มิสเทรี (Pirates Mystery)” เพ่ือตำมล่ำหำ “สมบติั” ทั้งสำมท่ีปรำกฏในภำพยนตร์เร่ือง  
“PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริบเบียน : สงครำมแคน้โจรสลดัไร้ชีพ” ตำมแผนท่ี 
ลำยแทงแจกฟรีส ำหรับเกสทท่ี์นัง่แอทแทรคชนั “ไพเรทส์ออฟเดอะแคริบเบียน (Pirates of the Caribbean)” ในช่วงกำรจดักิจกรรม 

และท่ีบริเวณใกลก้บัแอทแทรคชนั “ไพเรทส์ออฟเดอะแคริบเบียน (Pirates of the Caribbean)” จะมีกำรตกแต่งท่ีเตม็ไปดว้ยบรรยำกำศของ 
ภำพยนตร์ดิสนียชุ์ด “PIRATES OF THE CARIBBEAN ไพเรทส์ ออฟ เดอะ แคริบเบียน” รวมถึงจุดถ่ำยรูปท่ีเหมือนกบัคุณไดเ้ขำ้ไปอยูใ่นโลก 
ของภำพยนตร์ ยิง่กวำ่นั้น กำรแสดง “แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment)” จำกวง “ไพเรทบรำส (Pirate Brass)” ยงัมี 
กปัตนัแจค็ สแปร์โรว ์มำร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศคึกคกัให้กบัเกสทท่ี์มำเยอืนสวนสนุกทุกท่ำนอีกดว้ย 

นอกจำกน้ี พบกบัเมนูอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีให้คุณเพลิดเพลินกบัโลกภำพยนตร์ไดท่ี้ร้ำนอำหำรอยำ่ง “ภตัตำคำรริมน ้ำบลูบำย ู(Blue Bayou  
Restaurant)”, “คำเฟ่ออร์ลีนส์ (Café Orléans)” และ “รอยลัสตรีทเวอแรนดำ (Royal Street Veranda)” รวมถึงสินคำ้ท่ีระลึกจำกภำพยนตร์ 
ซ่ึงจะวำงจ ำหน่ำยท่ีร้ำน “ไพเรทเทรเชอร์ (Pirate Treasure)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ โตเกยีวดสินีย์ซี “สเตป็ ทู ไชน์ (Steps to Shine)” 

วนัองัคารที่ 11 กรกฎาคม 2017 – วนัจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018 

สถำนท่ีแสดง : อเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) 
                         “ด็อกไซดส์เตจ (Dockside Stage)” 
ระยะเวลำแสดง : ประมำณ 20 นำที (4 - 6 รอบ / วนั) 
จ ำนวนนกัแสดง : 12 คน 

พบกบักรีตติงโชวชุ์ดใหม ่“สเตป็ ท ูไชน์ (Steps to Shine)” ท่ีเวทีด็อกไซดส์เตจ (Dockside  
Stage) โตเกียวดิสนียซี์ 

ในกรีตติงโชวชุ์ดใหม่น้ี คุณจะไดพ้บกบั “สเตลล่ำลู” เพ่ือนใหม่ของ มิกก้ี เมำส์ และ ดฟัฟ่ี  
ท่ีพบกนัในระหวำ่งกำรเดินทำง สเตลล่ำลู คือ กระต่ำยเด็กสำวท่ีมีใบหูแสนน่ำรักและดวงตำท่ี 
เปล่งประกำยเหมือนกบัหมู่ดำว ผูมี้ควำมฝันท่ีจะไดข้ึ้นไปยนือยูบ่นเวทีบรอดเวย ์

มิกก้ี เมำส์ และ ดฟัฟ่ี จะมำเปิดกำรแสดงให้กบั สเตลล่ำลู ท่ีตั้งใจฝึกซอ้มอยำ่งขยนัขนัแขง็ 
ทุกวนั เพื่อควำมฝันท่ีจะข้ึนไปยนือยูบ่นเวทีบรอดเวย ์มินน่ี เมำส์, เชลล่ีเมย ์และ เจลำโทน่ี  
ก็จะมำร่วมเป็นก ำลงัใจให้กบัควำมฝันของเพ่ือนใหม่อยำ่ง สเตลล่ำลู ดว้ยเช่นกนั 

นอกจำกน้ี ในระหว่ำงกำรแสดง ยงัมีช่วงให้ผูช้มทุกๆ ท่ำนไดร่้วมสมัผสักบัเหล่ำตวัละครทั้ง ดฟัฟ่ี และ สเตลล่ำลู รวมถึงผองเพ่ือนคนอ่ืนๆ  
อยำ่งใกลชิ้ดอีกดว้ย 
 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง 

มิกก้ี เมำส์, มินน่ี เมำส์, ดฟัฟ่ี, เชลล่ีเมย,์ เจลำโทน่ี, สเตลล่ำลู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*รูปถ่ำยเป็นเพียงภำพอิมเมจเท่ำนั้น ©Disney 

 

 

“สเตป็ ทู ไชน์ (Steps to Shine)” 



โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels) 

โรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel น ำเสนอเมนูพิเศษท่ีให้คุณเพลิดเพลินอยำ่งต่อเน่ืองกบั “ดิสนีย ์
นำสึมำสึริ (Disney's Natsu Matsuri)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

ท่ีภตัตำคำรอำหำรญ่ีปุ่ น “花 ฮำนะ (花 Hana)” ของโรงแรม Disney Ambassador Hotel  จะเสิร์ฟของหวำนสุดพิเศษท่ีตกแต่งในธีมลูกโป่งน ้ำ 
สุดอศัจรรยใ์นเมนูดินเนอร์ให้คุณล้ิมลองควำมอร่อยเยน็ฉ ่ำสดช่ืน 

ท่ีภตัตำคำรอำหำรบุฟเฟ่ต ์“เชอร์วดูกำร์เดนเรสเตอรองท ์(Sherwood Garden Restaurant)” ของโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel จะเสิร์ฟเมนู 
อำหำรท่ีเหมำะกบัหนำ้ร้อนอยำ่งขนมปังหลำกสีรูปสำยไหมและลูกโป่งน ้ำ 

นอกจำกน้ี โรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta จะมีเมนูพิเศษจำก “ดิสนียไ์พเรทส์ซมัเมอร์ (Disney Pirates Summer)” กิจกรรม 
พิเศษของโตเกียวดิสนียซี์ ท่ีภตัตำคำรอำหำรจีน “ซิลคโ์รดกำร์เดน (Silk Road Garden)” พบกบัคอร์สอำหำรกลำงวนัท่ีให้คุณด่ืมด ่ำกบัเมนู 6 อยำ่ง 
อำทิ ของหวำนประดบัตกแต่งจำนอำหำรดว้ยไข่มุกสีด ำให้ควำมรู้สึกถึงเกลียวคล่ืนแห่งทอ้งทะเล 
 

 

ดสินีย์รีสอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) 

ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจ ำหน่ำยบตัรโดยสำรรำยวนัดีไซน์พิเศษ 2 แบบ ท่ีออกแบบมำจำก “ดิสนียน์ำสึมำสึริ (Disney's  
Natsu Matsuri)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์และ “ดิสนียไ์พเรทส์ซมัเมอร์ (Disney Pirates Summer)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียว 
ดิสนียซี์ 
 

 

อกิสเพยีรี (Ikspiari) 

อิกสเพียรี (Ikspiari) จะจดักิจกรรมฤดูร้อน “อิกสเพียรีสแปลชทำวน์ (Ikspiari Splash Town)” ตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 21 กรกฎำคม – วนัพฤหสับดีท่ี  
31 สิงหำคม 2017 สนุกกบัละอองน ้ำมำกมำยท่ีโปรยปรำยลงมำจำกดำ้นบน กบั “สแปลชแชลเลนจ ์(Splash Challenge)” ท่ีชั้น 2 เซเลเบรชนั 
พลำซ่ำ (Celebration Plaza) ยิง่กวำ่นั้น ดำ้นในของอำคำร ยงัมีกิจกรรมมำกมำยให้ร่วมสนุกกนัต่อ อำทิ เวิร์คช็อป ฯลฯ ส ำหรับช่วงซมัเมอร์น้ี 
เท่ำนั้น 

นอกจำกน้ี ยงัมีสินคำ้ท่ีจะท ำให้คุณเพลิดเพลินกบัหนำ้ร้อนไม่ว่ำจะเป็นไอเทม็ท่ีท ำให้คุณรู้สึกเยน็สดช่ืนจ ำหน่ำยในร้ำนคำ้ รวมถึงเมนูอำหำร 
ท่ีช่วยเพ่ิมพลงังำนจ ำหน่ำยในร้ำนอำหำร และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 


