เดือนสิ งหาคม 2017
สาหรับประชาสัมพันธ์
บริ ษทั Oriental Land Co., Ltd.

คริสต์ มาสทีโ่ ตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ท
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน – วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2017
ที่โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ทจะจัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันคริ สต์มาส ณ โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์, โตเกียวดิสนียซ์ ี, โรงแรมดิสนีย,์
ดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) และอิกสเพียรี (Ikspiari) ในระหว่างวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017
เป็ นระยะเวลา 48 วัน
ในปี นี้ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการฉลองคริ สต์มาสในแบบฉบับของโตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงโปรเจกชัน
แมปปิ งบนปราสาทซินเดอเรลล่าชุดใหม่ที่จดั ขึ้นเป็ นพิเศษเฉพาะช่วงคริ สต์มาสที่โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ อีกทั้งยังมีการแสดงและ
การประดับตกแต่งที่จะมาสร้างสี สันให้เทศกาลคริ สต์มาสสนุกสนานมากยิง่ ขึ้น
ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ จะจัดกิจกรรมพิเศษ “คริ สต์ มาสแฟนตาซี (Christmas Fantasy)” ในธี ม “หนังสื อภาพที่เต็มไปด้วยเรื่ องราว
วันคริ สต์มาสของเหล่าผองเพื่อนดิสนีย”์ เพื่อมอบคริ สต์มาสสุ ดหรรษาเหนื อจินตนาการในแบบฉบับของดิสนียแ์ ด่เกสท์ทุกท่าน
ในปี นี้จะมีการแสดงชุดใหม่ “ดิสนีย์ กิฟท์ ออฟ คริสต์ มาส (Disney Gifts of
Christmas)” โปรแกรมความบันเทิงในยามค่าคืนสุ ดพิเศษเฉพาะในช่วงคริ สต์มาสนี้เท่านั้น
โปรแกรมความบันเทิงในยามค่าคืนชุดนี้เป็ นการแสดงโปรเจกชันแมปปิ งบนปราสาท
ซินเดอเรลล่าชุดใหม่จาก มิกกี้ เมาส์ และเหล่าผองเพื่อนดิสนียใ์ นธีม “ของขวัญวัน
คริ สต์มาส” โดยภาพ แสง สี เสี ยงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานจะถูกฉายบนปราสาท
ซินเดอเรลล่า พร้อมพาเกสท์ทุกท่านเข้าสู่ เรื่ องราวสุ ดพิเศษที่แสนอบอุ่นหัวใจ
และเช่ นเดี ยวกัน กับ ในปี ที่แ ล้วที่ท่านจะได้เพลิ ดเพลิ น กับ การแสดง
“ดิสนีย์คริสต์ มาสสตอรี่ส์ (Disney Christmas Stories)” ขบวนพาเหรดที่เรี ยงร้อย
เรื่ อ งราวของเหล่ าผองเพื่อนดิส นี ยท์ ี่ ส นุ กสนานเพลิ ดเพลิน กับคริ ส ต์มาสราวกับ
ออกมาจากหนังสื อ ภาพ
โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์
ที่บริ เวณทางเข้าสวนสนุ กและพลาซ่ าด้านหน้าปราสาทซิ นเดอเรลล่าจะตกแต่ง
“ดิสนีย ์ กิฟท์ ออฟ คริ สต์มาส (Disney Gifts of Christmas)”
ด้วยเหล่าผองเพื่อนดิสนี ยท์ ี่กาลังเตรี ยมฉลองคริ สต์มาสกันอย่างสนุ กสนาน
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับโลกแห่งคริ สต์มาสในแบบฉบับของโตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์ได้ในทุกพื้นที่ของสวนสนุ ก
ที่โตเกียวดิสนีย์ซี จะจัดกิจกรรมพิเศษ “คริสต์ มาส วิชส์ (Christmas Wishes)”
ในธีม “คริ สต์มาสสุ ดโรแมนติกกับคนสาคัญ” ในปี นี้ท่านจะได้ดื่มด่าไปกับ
บรรยากาศภายในสวนสนุกที่มีหิมะโปรยปรายสวยงาม ท่ามกลางแสงไฟประดับ
ที่ส่องประกายระยิบระยับจากฉากทิวทัศน์หลากหลายแห่ง ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรม
ความบันเทิงหรื อการตกแต่งตามที่ต่างๆ ในสวนสนุก
สาหรั บ “คัลเลอร์ ออฟคริ สต์ มาส (Colors of Christmas)” การแสดงบน
ผืนน้ ายามค่าคืน ณ เมดิเตอร์ เรเนี ยนฮาร์ เบอร์ (Mediterranean Harbor) ในปี นี้
โตเกียวดิสนี ยซ์ ี
นอกจากจะเพิ่มสี สันใหม่ๆ ให้กบั การแสดงด้วยหิ มะที่โปรยปรายให้ท่านได้
“คัลเลอร์ ออฟคริ สต์มาส (Colors of Christmas)”
เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุ ดโรแมนติกแล้ว เหล่าผองเพื่อนดิสนี ยก์ ็จะมา
ปรากฏตัวในชุ ดคอสตูม โฉมใหม่ และร่ วมอธิ ษฐานกับเหล่าเกสท์เพื่อทาให้ตน้ คริ สต์มาสบนผืนน้ าเปล่งประกายสุ ดอัศจรรย์
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สาหรั บ “อะ เพอร์ เฟค คริ สต์ มาส (A Perfect Christmas)” การแสดงที่จดั ขึ้นที่เมดิเตอร์ เรเนี ยนฮาร์ เบอร์ (Mediterranean
Harbor) ในช่ วงกลางวัน เหล่าผองเพื่อนดิสนี ยจ์ ะมารวมตัวกันเพื่อแสดงเกี่ ยวกับคริ สต์มาสในแบบฉบับของแต่ละคน โดยในปี นี้
จะปรับโฉมการแสดงใหม่โดยเพิ่มฉากเดซี่ ดัก๊ แนะนาขนมวันคริ สต์มาส พร้ อมทั้งสร้ างบรรยากาศคริ สต์มาสให้สนุ กสนาน
ครึ กครื้ นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยฉากหิ มะโปรยปราย
นอกจากนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับคริ สต์มาสที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย อาทิ ที่ดา้ นหน้า “S.S. โคลัมเบีย” เรื อสาราญ
สุ ดหรู ณ อเมริ กนั วอเตอร์ฟรอนท์ (American Waterfront) จะประดับต้นคริ สต์มาสขนาดใหญ่ที่มีหิมะปกคลุม ความสู งกว่า 15 เมตร
พร้อมทั้งแสงไฟประดับแสนอบอุ่นที่จะส่ องแสงระยิบระยับไปทัว่ ทุกหนแห่ง ให้ทวั่ ทั้งบริ เวณภายในสวนสนุกถูกแต่งแต้มไปด้วย
บรรยากาศสุ ดโรแมนติก ทั้งยังมี “เฟี ยสตา เด ลา ลูซ (Fiesta de la Luz)” (หมายถึง “เทศกาลแสงไฟ” ในภาษาสเปน) ไฟประดับแสน
อบอุ่น ณ ลอสท์ริเวอร์ เดลตา (Lost River Delta) และอื่นๆ อีกมากมาย
อีกทั้ง แต่ละสถานที่ในโตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท อาทิ โรงแรม Disney Ambassador Hotel, โรงแรม Tokyo DisneySea Hotel
MiraCosta, โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel, ดิสนีย์รีสอร์ ทไลน์ (Disney Resort Line) และอิกสเพียรี (Ikspiari) ก็จะจัด
หลากหลายกิจกรรมคริ สต์มาสที่เต็มไปด้วยเสน่ห์น่าดึงดูดใจ
ขอเชิญทุกท่านมาร่ วมแบ่งปันช่วงเวลากับครอบครัว เพื่อน และคนสาคัญ เพื่อเก็บไว้เป็ นความทรงจาสุ ดพิเศษ ท่ามกลาง
บรรยากาศคริ สต์มาส ณ โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท
การติดต่อสอบถามข้อมูลสาหรับบุคคลทัว่ ไป สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดา้ นล่างนี้
ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท โทร. 0570–00-8632 (9:00 - 19:00 น.)
สาหรับ PHS และโทรศัพท์ IP บางส่วน หรื อโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โทร. 045-330-5211

การติดต่ อสอบถามสาหรับสื่อมวลชนทุกท่ าน : บริษทั Oriental Land Co., Ltd. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โทร. 047-305-5111
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เอกสารเพิ่มเติม
◆

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ “คริสต์ มาสแฟนตาซี (Christmas Fantasy)”

◆

โปรแกรมความบันเทิง
◇ “ดิสนีย์ กิฟท์ ออฟ คริ สต์ มาส (Disney Gifts of Christmas)”

สถานที่แสดง : ปราสาทซินเดอเรลล่า
(แคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt))
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 15 นาที (วันละ 1 - 2 รอบ / ช่วงกลางคืน)
“ดิสนีย ์ กิฟท์ ออฟ คริ สต์มาส (Disney Gifts of Christmas)” เป็ นการแสดงโปรเจกชันแมปปิ งบนปราสาทซินเดอเรลล่าชุดใหม่
ในธีม “ของขวัญวันคริ สต์มาส” จาก มิกกี้ เมาส์ และเหล่าผองเพื่อนดิสนีย ์
การแสดงโปรเจกชันแมปปิ งบนปราสาทชุดนี้ จะใช้เทคนิคการฉายโปรเจกชันแมปปิ งซึ่งใช้รูปทรงของปราสาทซินเดอเรลล่าให้เป็ น
ประโยชน์ ออกมาเป็ นภาพสี สันสดใสสุ ดอัศจรรย์ในธีมคริ สต์มาสที่เปล่งประกายระยิบระยับราวกับแสงไฟประดับ เชิญชวนให้เกสท์
ทุกท่านเข้าสู่ โลกคริ สต์มาสสุ ดวิเศษไปพร้อมกับเหล่าผองเพื่อนดิสนีย ์
พร้อมทั้งแต่งแต้มสี สันให้กบั โลกคริ สต์มาสแสนอบอุ่นหัวใจด้วยเสี ยงก้องกังวานจากบทเพลงคริ สต์มาสที่ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งเคย
ได้ยนิ
*สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมการแสดง สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของโตเกียวดิสนี ยร์ ี สอร์ ทตั้งแต่ปลายเดือน
กันยายนเป็ นต้นไป
◇ “ดิสนีย์คริ สต์ มาสสตอรี่ ส์ (Disney Christmas Stories)”

สถานที่แสดง : เส้นทางพาเหรด (Parade Route)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 40 นาที (2 รอบต่อวัน / ช่วงกลางวัน)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 110 คน
“ดิสนียค์ ริ สต์มาสสตอรี่ ส์ (Disney Christmas Stories)” เป็ นขบวนพาเหรด
มหัศจรรย์สุดหรรษาที่เรี ยงร้อยเรื่ องราววันคริ สต์มาสของบรรดาผองเพื่อนดิสนี ย ์
ที่ได้ใช้เวลาร่ วมกับเหล่าคนสาคัญของพวกเขา
เพลิดเพลินไปกับ 7 เรื่ องราวของเหล่าผองเพื่อนดิสนีย ์ นาขบวนโดย
รถพาเหรดคริ สต์มาสในบรรยากาศอบอุ่นของโดนัลด์ ดัก๊ ในชุดซานตาคลอส
ที่กาลังมีช่วงเวลาแสนสนุกสนานร่ วมกับเดซี่ ดัก๊ และบรรดาหลานชาย พร้อมด้วย
โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์
รถพาเหรดของมิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์ ที่กาลังใช้เวลาร่ วมกับเหล่าผองเพื่อน
“ดิสนียค์ ริ สต์มาสสตอรี่ ส์ (Disney Christmas Stories)”
คนสาคัญ เป็ นต้น
เมื่อขบวนพาเหรดหยุดเคลื่อนขบวนในระหว่างทาง เสี ยงระฆังก็ดงั กังวานเป็ นสัญญาณเริ่ มงานคริ สต์มาสปาร์ต้ ี เหล่าผองเพื่อน
ดิสนียจ์ ะร่ วมกันสั่นกระดิ่งให้งานปาร์ต้ ีสนุกสนานครื้ นเครงมากยิง่ ขึ้น ไปพร้อมกับเหล่าเกสท์ที่มาร่ วมสนุ กโดยการออกท่าทาง
ตามจังหวะเสี ยงเพลงคริ สต์มาส และเมื่อถึงช่วงสุ ดท้ายของการแสดง ทั้งเกสท์และเหล่าผองเพื่อนดิสนียจ์ ะได้ร่วมฉลองคริ สต์มาส
อันแสนอบอุ่นหัวใจท่ามกลางหิมะที่โปรยปรายไปทัว่ เส้นทางพาเหรด
ขบวนพาเหรด “ดิสนีย์คริสต์ มาสสตอรี่ส์ (Disney Christmas Stories)” ได้รับการสนับสนุนจาก Japan Airlines
*ภาพถ่ายเป็ นภาพตัวอย่างเท่านั้น
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ลาดับขบวนพาเหรด
ธีมของขบวนรถพาเหรด

ตัวละครหลัก

ขบวนที่ 1 คริ สต์มาสในบรรยากาศอบอุ่นของครอบครั วโดนัลด์ ดัก๊

โดนัลด์ ดัก๊ , เดซี่ ดัก๊ , สครู จ แมคดัก๊ , ฮิวอี้, ดิวอี้, ลูอ้ ี

ขบวนที่ 2 คริ สต์มาสแสนครึ กครื้ นในโลกแห่งของเล่น

วูด้ ดี้, เจสซี่, บัซ ไลท์เยียร์, บูลล์อาย, กรี น อาร์มี เมน

ขบวนที่ 3 คริ สต์มาสแสนอบอุ่นหัวใจของสโนว์ไวท์และเหล่าคนแคระ สโนว์ไวท์, คนแคระทั้งเจ็ด
ขบวนที่ 4 คริ สต์มาสแสนสนุกของมิกกี้ เมาส์และผองเพื่อน

มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, กู๊ฟฟี่ , แม็กซ์, พลูโต, ชิป, เดล

ขบวนที่ 5 คริ สต์มาสหน้าร้อนที่ฮาวายของสติทช์และเพื่อนๆ

ลิโล่, สติทช์, แองเจิล

ขบวนที่ 6 คริ สต์มาสสุ ดแสนโรแมนติกของเบลล์และบีสท์

เบลล์, บีสท์

ขบวนที่ 7 โลกแห่งหิมะและน้ าแข็งของอันนาและเอลซ่า

อันนา, เอลซ่า, โอลาฟ

*พาเหรดจะหยุดเคลื่อนขบวนใน 2 จุด คือ 1. บริ เวณระหว่างเวสเทิร์นแลนด์ (Westernland) และแฟนตาซีแลนด์ (Fantasyland) 2. พลาซ่า (Plaza)
◇ ความบันเทิงอื่นๆ

ท่านสามารถชมพาเหรด การแสดง แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์บางชุด และพบกับตัวละครดิสนียใ์ นเวอร์ ชนั่ พิเศษที่มีเฉพาะช่วง
คริ สต์มาสเท่านั้นได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
พาเหรด / การแสดง
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์อิเล็กทริ เคิลพาเหรด ดรี มไลทส์
(Tokyo Disneyland Electrical Parade Dreamlights)
ซูเปอร์-ดูเปอร์จมั ปิ งไทม์
(Super-Duper Jumpin' Time)
แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์แบนด์ (Tokyo Disneyland Band)
ไบซิเคิลเปี ยโน (Bicycle Piano)
แซกซ์โฟร์ (Sax Four)
ไวลด์เวสต์เชนซ์ (Wild West Chance)
ราวนด์อพั & เพลย์ (Roundup & Play)
โอพัสไฟว์ (Opus Five)
ฟันเมนเทนแนนซ์ (Fun Maintenance)
เวลคัมฟลาวเวอร์แบนด์ (Welcome Flower Band)
ซิปน์ซูมไกด์ทวั ร์ (Zip 'n' Zoom Guided Tours)

สถานที่จดั การแสดง
เส้นทางพาเหรด
(Parade Route)
พลาซ่าพาวิลเลียนแบนด์แสตนด์
(Plaza Pavilion Bandstand)
สถานที่จดั การแสดง
เวิลด์บาซาร์ (World Bazaar) / พลาซ่าเทอร์เรซ (Plaza
Terrace)
เวสเทิร์นแลนด์ (Westernland)
ทูมอร์โรว์แลนด์ (Tomorrowland)
เส้นทางพาเหรด (Parade Route) และอื่นๆ
ทางเข้าสวนสนุก / เวิลด์บาซาร์ (World Bazaar) /
พลาซ่าเทอร์เรซ (Plaza Terrace)
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พบกับตัวละครดิสนีย ์
ตัวละครดิสนียจ์ ะมาปรากฏตัวในคอสตูมและเครื่ องประดับแบบคริ สต์มาสตามสถานที่ต่างๆ โดยสามารถพบได้ที่บริ เวณตูนทาวน์
(Toontown) เป็ นหลัก
*โปรแกรมความบันเทิงอาจมีการเปลีย่ นแปลงจานวนรอบการแสดง รวมถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรืออาจมีการยกเลิกขึน้ อยู่
กับสภาพอากาศ ฯลฯ

การตกแต่ ง
ในปี นี้ บริ เวณทางเข้าของโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์และพลาซ่าด้านหน้าปราสาทซินเดอเรลล่าจะตกแต่งในดีไซน์ใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์
บรรยากาศความสนุกในวันคริ สต์มาสของเหล่าผองเพื่อนดิสนีย ์
ณ บริ เวณทางเข้าจะตกแต่งในบรรยากาศการเตรี ยมงานคริ สต์มาสปาร์ต้ ีภายในห้องของ มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์ และผองเพื่อน
อีกทั้ง ท่านยังสามารถชมบรรยากาศของเหล่าผองเพื่อนดิสนียท์ ี่กาลังสนุกสนานเพลิดเพลินกับคริ สต์มาสในแบบฉบับของตนเอง
ที่บริ เวณพลาซ่าด้านหน้าปราสาทซินเดอเรลล่าได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ในแต่ละธี มแลนด์ของโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะถูกแต่งแต้มด้วยสี สันแห่งวันคริ สต์มาสมหัศจรรย์สุดหรรษา อาทิ
ต้นคริ สมาสต์ที่เวิลด์บาซาร์ (World Bazaar) พร้อมทั้งของประดับในแบบฉบับของเทศกาลคริ สต์มาสและจุดถ่ายรู ปที่เกสท์สามารถ
เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของเรื่ องราวในรู ปภาพนั้นได้

จุดถ่ายรู ปบริ เวณทางเข้า

จุดถ่ายรู ปบริ เวณพลาซ่ าด้านหน้าปราสาทซิ นเดอเรลล่า
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แอทแทรคชัน
สนุ กสนานกับโปรแกรมพิเศษของแอทแทรคชัน 2 แห่ งที่มีจากัดเฉพาะในช่วงเวลาตามที่ระบุดา้ นล่างนี้
แอทแทรคชัน
คฤหาสน์หลอนฮอนเตดแมนชัน “ฮอลิเดย์ไนท์แมร์”
(Haunted Mansion “Holiday Nightmare”)
คันทรี แบร์เธียเตอร์ “จิงเกิลเบลล์แจมโบรี ”
(Country Bear Theater “Jingle Bell Jamboree”)

ระยะเวลาการจัดโปรแกรม
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 – วันพุธที่ 3 มกราคม 2018
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2017

นอกจากนี้ เรายังได้เตรี ยมความสนุก เฉพาะในช่วงคริ สต์มาสเท่านั้น เช่น ที่เวสเทิร์นแลนด์ชูตติงแกลเลอรี (Westernland
Shootin’ Gallery)” แอทแทรคชันที่ท่านสามารถวัดฝี มือการยิงปื นเพื่อมุ่งสู่ หนทางนักแม่นปื นอันดับหนึ่งแห่งเมืองคาวบอย โดยท่าน
ที่ได้รับสกอร์การ์ดที่มีคาว่า “Lucky Draw” หรื อท่านที่ยงิ เข้าเป้ าทั้งหมด 10 ครั้ง จะได้รับตรานายอาเภอลาย “วูด้ ดี้” จากภาพยนตร์
ดิสนีย ์ / พิกซาร์ เรื่ อง “ทอย สตอรี่ (TOY STORY)” ลายพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลคริ สต์มาสนี้เท่านั้น
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◆

โตเกียวดิสนีย์ซี “คริสต์ มาส วิชส์ (Christmas Wishes)” ◆

โปรแกรมความบันเทิง
◇ “คัลเลอร์ ออฟคริ สต์ มาส (Colors of Christmas)”

สถานที่แสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์ เบอร์ (Mediterranean Harbor)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 15 นาที (วันละ 1 รอบ / ช่วงกลางคืน)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 25 คน
พบกับความบันเทิงบนผืนน้ ายามค่าคืนอันเต็มไปด้วยประกายแสงระยิบระยับราวกับภาพฝันด้วยต้นคริ สต์มาสทั้งต้นเล็กและ
ต้นใหญ่ที่สูงกว่า 15 เมตร
ในปี นี้ นอกจากจะเพิ่มฉากหิ มะโปรยปรายเข้ามาใหม่ แต่งแต้มให้เมดิเตอร์ เรเนียน
ฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) ในยามค่าคืนมีความโรแมนติกมากยิง่ ขึ้น
มิกกี้ เมาส์ พร้อมด้วยบรรดาผองเพื่อนดิสนียก์ ็จะมาปรากฏตัวในชุดคอสตูมโฉมใหม่
ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ยิง่ ไปกว่านั้น ยังมีตวั ละครที่ปรากฎตัวในการแสดงนี้
เป็ นครั้งแรกด้วย เช่น เจลาโทนี่ สเตลล่าลู จีนี่ และอาบู เสริ มให้คืนแห่งคริ สต์มาสนี้
มีความโดดเด่นเป็ นประกายมากยิง่ ขึ้น
การแสดงจะเริ่ มขึ้นด้วยเสี ยงบรรยายที่เล่าถึงตานานของต้นคริ สต์มาสว่า
โตเกียวดิสนี ยซ์ ี
“หากคาอธิษฐานของผูค้ นทั้งหลายหลัง่ ไหลมารวมกันในคืนคริ สต์มาส
“คัลเลอร์ออฟคริ สต์มาส (Colors of Christmas)”
ต้นคริ สต์มาสจะเปล่งประกายและมอบความสุ ขให้กบั ทุกคน” เมื่อเสี ยงระฆัง
ดังกังวานขึ้น พร้อมกับเกิดประกายแสงเจิดจ้าส่ องลงมาจากท้องฟ้ ายามราตรี มิกกี้ เมาส์ และผองเพื่อนดิสนียก์ ็จะปรากฏตัวขึ้นบนเรื อ
พร้อมส่ งเสี ยงชักชวนว่า “มาร่ วมส่ งคาอธิษฐานของทุกคนไปยังต้นคริ สต์มาสกันเถอะ” และร่ วมกันขับขานบทเพลงคริ สต์มาสไปพร้อมๆ
กับที่ตน้ คริ สต์มาสต้นน้อยเริ่ มส่ องแสงหลากสี สันขึ้นทีละต้น
เมื่อเกสท์และเหล่าผองเพื่อนดิสนียร์ ่ วมใจกันส่ งแรงอธิษฐาน ก็เกิดเป็ นแสงสาดส่ องมารวมกันที่ใจกลางฮาเบอร์ ทันใดนั้น
ต้นคริ สต์มาสยักษ์ก็ปรากฏขึ้น ประดับประดาให้เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์ เบอร์ (Mediterranean Harbor) พร่ างพราวไปด้วยประกายแวววาว
จากต้นคริ สต์มาสน้อยใหญ่ที่เปล่งประกายระยิบระยับงดงามสุ ดตระการตาราวกับอยูใ่ นความฝัน
เมื่อเข้าสู่ ช่วงครึ่ งหลังของการแสดง หิมะก็เริ่ มโปรยปราย พร้อมทั้งน้ าพุ พลุไฟ และแสงเลเซอร์ต่างก็พุ่งทะยาน แต่งแต้มสี สัน
ให้ยามราตรี พร้อมอาลาการแสดงที่แสนวิจิตรงดงามนี้
ตัวละครที่ร่วมการแสดง
มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์ , โดนัลด์ ดัก๊ , เดซี่ ดัก๊ , กู๊ฟฟี่ , พลูโต, ชิป, เดล, ดัฟฟี่ , เชลลี่เมย์, เจลาโทนี่ , สเตลล่าลู, พินอคคิโอ, เจปเปตโต,
จีนี่, อาบู
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◇ “คัลเลอร์ ออฟคริ สต์ มาส : อาฟเตอร์ โกลว์

(Colors of Christmas: Afterglow)”

สถานที่แสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์ เบอร์ (Mediterranean Harbor)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 3 นาที
(ทุกๆ 15 นาทีหลังจบการแสดงดอกไม้ไฟ “สตาร์ไบรท์คริ สต์มาส (Starbright Christmas)”)
แม้การแสดงดอกไม้ไฟจะจบลง ต้นคริ สมาสต์นอ้ ยใหญ่ที่ส่องสว่างเป็ นประกายด้วย
คาอธิษฐานของทุกท่านจากการแสดง “คัลเลอร์ออฟคริ สต์มาส (Colors of Christmas)”
จะยังคงส่ องประกายสลับสับเปลี่ยนหลากสี สัน พร้อมด้วยแสงสี และดนตรี ประกอบ
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สาหรับปี นี้ ในบางส่ วนของการแสดงก็จะมีหิมะโปรยปราย
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแสนโรแมนติกมากยิง่ ขึ้น
โตเกียวดิสนี ยซ์ ี
“คัลเลอร์ออฟคริ สต์มาส : อาฟเตอร์โกลว์
(Colors of Christmas: Afterglow)”

◇ “อะ เพอร์ เฟค คริ สต์ มาส (A Perfect Christmas)”

สถานที่แสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์ เบอร์ (Mediterranean Harbor)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วันละ 3 รอบ / ช่วงกลางวัน)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 115 คน
“อะ เพอร์เฟค คริ สต์มาส (A Perfect Christmas)” เป็ นการแสดงสุ ดอบอุ่นหัวใจ
ที่บรรดาผองเพื่อนดิสนียจ์ ะมาแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับคริ สต์มาสในแบบฉบับของตนเอง
พร้อมทั้งถ่ายทอดความสนุกสนานของวันคริ สต์มาส และคุณค่าของการใช้เวลาอยูร่ ่ วมกับ
ครอบครัวหรื อเพื่อนฝูงในวันคริ สต์มาส
ในปี นี้ นอกจากจะเพิ่มฉากที่เดซี่ ดัก๊ แนะนาขนมวันคริ สต์มาสแล้ว
ยังมีฉากหิ มะตกโปรยปรายในระหว่างการแสดง ให้เกสท์ทุกท่านสัมผัสกับ
บรรยากาศของเทศกาลคริ สต์มาสได้มากยิ่งขึ้น
โตเกียวดิสนี ยซ์ ี
การแสดงจะเริ่ มขึ้นด้วยบทสนทนาที่ฟังดูสนุกสนานของมิกกี้ เมาส์ และบรรดา
“อะ เพอร์เฟค คริ สต์มาส (A Perfect Christmas)”
ผองเพื่อนดิสนีย ์ ท่ามกลางท่วงทานองแห่ งบทเพลงคริ สต์มาส เหล่าผองเพื่อนดิสนีย ์
จะมาถ่ายทอดความทรงจาเกี่ยวกับคริ สต์มาสของแต่ละคน อันได้แก่ ต้นคริ สต์มาสและขนมต่างๆในเทศกาลคริ สต์มาส, ตุ๊กตาหิ มะ,
เพลงคริ สต์มาส และตุ๊กตานัทแครกเกอร์ ผ่านเสี ยงเพลงและการเต้นรา
จากนั้น เมื่อซานตาคลอสปรากฏกายขึ้นพร้อมกับเรื อ ทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจ พากันมาต้อนรับซานตาคลอสด้วยการร้องเล่น
เต้นรา อีกทั้ง บรรดาผองเพื่อนดิสนี ยต์ ่างก็มาร่ วมฉลองเทศกาลคริ สต์มาสกันอย่างถ้วนหน้า เนื่องด้วยเป็ นโอกาสพิเศษที่จะได้อยูพ่ ร้อม
หน้าพร้อมตากับคนสาคัญ เช่น ครอบครัวหรื อเพื่อนฝูง
ในตอนสุ ดท้ายของการแสดง พลุหลากสี สันจะถูกปล่อยขึ้นท่ามกลางหิ มะที่โปรยปรายอย่างไม่ขาดสาย ปิ ดฉากการแสดงนี้อย่างสวยงาม
น่าตื่นตาตื่นใจ
ตัวละครที่ร่วมการแสดง
มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์ , โดนัลด์ ดัก๊ , เดซี่ ดัก๊ , พลูโต, กู๊ฟฟี่ , ชิป, เดล, ดัฟฟี่ , เชลลี่เมย์, แมกซ์, แคลรี ซ, สครู จ แมคดัก๊ , อะลาดิน,
จัสมิน, จีนี่, แอเรี ยล, อีริค, ซานตาคลอส
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◇ ความบันเทิงอื่นๆ

ท่านสามารถชมพาเหรด การแสดง แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์บางชุด และพบกับตัวละครดิสนียใ์ นเวอร์ชนั่ พิเศษที่มีเฉพาะ
ช่วงคริ สต์มาสเท่านั้นได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์
สถานที่จดั การแสดง
โตเกียวดิสนียซ์ ีมาริ ไทม์แบนด์ (Tokyo DisneySea Maritime Band)
วอเตอร์ฟรอนท์พาร์ค (Waterfront Park)
ฟันคัสโตเดียน (Fun Custodial)
พบกับตัวละครดิสนีย ์
สถานที่
ดัฟฟี่
วิลเลจกรี ตติงเพลส (Village Greeting Place)
เชลลี่เมย์
บริ เวณทางเข้าสวนสนุก
แอเรี ยล
แอเรี ยลส์กรี ตติงกรอตโต้ (Ariel’s Greeting Grotto)
นอกเหนือจากนี้แล้ว ยังมีตวั ละครที่สวมใส่ คอสตูมหรื อเครื่ องประดับแบบคริ สต์มาสอยูต่ ามจุดต่างๆภายในสวนสนุก
*โปรแกรมความบันเทิงอาจมีการเปลีย่ นแปลงจานวนรอบการแสดง รวมถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรืออาจมีการยกเลิก
ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ฯลฯ

การตกแต่ ง
แต่ละท่าเรื อของโตเกียวดิสนี ยซ์ ี จะประดับตกแต่งต้อนรับเทศกาลคริ สต์มาสในหลากหลายรู ปแบบ ให้ทวั่ ทั้งสวนสนุ ก
เต็มไปด้วยแสงไฟส่ องประกายงดงาม
ที่หน้าเรื อสาราญสุ ดหรู S.S. โคลัมเบีย บริ เวณอเมริ กนั วอเตอร์ฟรอนท์ (American Waterfront) จะประดับด้วยต้นคริ สต์มาส
ขนาดยักษ์สูงถึง 15 เมตร โดยในปี นี้จะประดับตกแต่งให้เหมือนมีหิมะปกคลุม เสริ มให้บรรยากาศโรแมนติกมากยิง่ ขึ้น สาหรับที่
วอเตอร์ฟรอนท์พาร์ค (Waterfront Park) จะตกแต่งด้วยแสงไฟประดับในธีมเกล็ดหิ มะ อีกทั้งในช่วงกลางคืนจะมีการประดับไฟ
“สโนว์คริ สตัลอิลลูมิเนชัน (Snow Crystal Illumination)” ให้รูปปั้นของมิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์ ถูกห้อมล้อมไปด้วยแสงไฟสวยงาม
ตระการตา
นอกจากนี้ ที่ลอสท์ริเวอร์ เดลตา (Lost River Delta) ในปี นี้ ก็จะมีการประดับไฟในบรรยากาศชวนฝัน “เฟี ยสตา เด ลา ลูซ
(Fiesta de la Luz)” (“เทศกาลแสงไฟ” ในภาษาสเปน) ซึ่งใช้แม่สี เช่น สี แดง สี เขียว ในธี มของประเทศแถบอเมริ กากลางและ
อเมริ กาใต้

ต้นคริ สต์มาสบริ เวณอเมริ กนั วอเตอร์ฟรอนท์
(American Waterfront)

การตกแต่งบริ เวณถนนมิราคอสตา
(Passaggio MiraCosta)

*ภาพถ่ายเป็ นภาพตัวอย่างเท่านั้น
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◆

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี

◆

โปรแกรมความบันเทิง
◇ การแสดงดอกไม้ ไฟ “สตาร์ ไบรท์ คริ สต์ มาส (Starbright Christmas)”

สถานที่แสดง : พาร์คไวด์ (Parkwide)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 5 นาที (วันละ 1 รอบ)
การแสดงดอกไม้ไฟสุ ดตระการตาประกอบเพลงคริ สต์มาส อาทิ ดอกไม้ไฟรู ปทรงดาว ระฆัง ฯลฯ หรื อดอกไม้ไฟที่มีสีสันแห่ ง
เทศกาลคริ สต์มาส ที่จะมาแต่งแต้มความงดงามให้กบั ท้องฟ้ ายามราตรี
*ของดการแสดงนี้ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017 และวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2017 เฉพาะที่โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์

*โปรแกรมความบันเทิงอาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื้อหาหรืออาจมีการยกเลิกขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ฯลฯ

สิ นค้ าทีร่ ะลึกพิเศษ
ที่โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะวางจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกพิเศษจานวนกว่า 30 ชนิด อาทิ ชุดกระดาษจดบันทึกรู ปทรงหนังสื อ, ซองใส่
บัตร, ชุดลิปครี ม และชุดพวงกุญแจ ฯลฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “คริ สต์มาส ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น” โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
การแสดงโปรเจกชันแมปปิ ง “ดิสนีย ์ กิฟท์ ออฟ คริ สต์มาส (Disney Gifts of Christmas)” ซึ่งจัดแสดงที่ปราสาทซินเดอเรลล่า
โดยสิ นค้าจะมีดีไซน์เป็ นภาพกิจกรรมต่างๆในช่วงคริ สต์มาสของเหล่าตัวละครที่ร่วมการแสดง
ที่โตเกียวดิสนี ยซ์ ี จะวางจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกพิเศษจานวนกว่า 35 ชนิด อาทิ กระดาษจดบันทึก ชุดปากกาลูกลื่น ฯลฯ ภายใต้
คอนเซ็ปต์ “คริ สต์มาส ช่วงเวลาแห่งความโรแมนติก” โดยมีดีไซน์เป็ นภาพของเหล่าผองเพื่อนดิสนียท์ ี่สนุกสนานกับเทศกาล
คริ สต์มาสท่ามกลางหิมะโปรยปรายสุ ดโรแมนติก และมีวางจาหน่ายสิ นค้าโทน “สี ขาว” ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของหิมะอีกด้วย
อาทิ กระเป๋ าเป้ , กระเป๋ าใส่ ของจุกจิก, ยางรัดผม, ผ้าห่ม ฯลฯ
ยิง่ ไปกว่านั้น เนื่ องในโอกาสที่สเตลล่าลูผฝู้ ันอยากที่จะขึ้นไปยืนอยูบ่ นเวทีบรอดเวย์ จะมาร่ วมแสดงเป็ นครั้งแรกในช่วง
คริ สต์มาสที่โตเกียวดิสนี ยซ์ ี ในปี นี้จึงจะวางจาหน่ายสิ นค้าที่มีดีไซน์เป็ นภาพของสเตลล่าลูและบรรดาผองเพื่อนดัฟฟี่ ที่สนุ กกับ
ช่วงฤดูหนาวของนิ วยอร์ ก ได้แก่ ภาพดัฟฟี่ และผองเพื่อนขณะสนุกสนานกับการเล่นสเก็ตน้ าแข็ง และสิ นค้าในธี มจาก
เรื่ องราวของละครบัลเล่ตเ์ รื่ อง “เดอะนัทแครกเกอร์ (The Nutcracker)” รวมแล้วทั้งสิ้ น 25 ชนิ ด
สาหรับสิ นค้าที่ระลึกพิเศษที่จะวางจาหน่ายภายในสวนสนุกทั้ง 2 แห่งต่อเนื่องจากปี ที่แล้วคือตุ๊กตา “สโนสโนว์ (SnoSnow)”
โดยในปี นี้ นอกจากสโนว์มิกกี้และสโนว์มินนี่แล้ว จะเพิ่มตัวละครใหม่ คือสโนว์ชิป&สโนว์เดล อีกทั้ง ยังมี “เมค อิท มายน์
(Make It Mine)” สิ นค้าที่สามารถแต่งตัวให้กบั ตุ๊กตา “สโนสโนว์ (SnoSnow)” ได้ และหมวกตัวละครดิสนี ยท์ ี่สามารถ
ประดับตกแต่งได้ตามใจชอบ และอื่นๆ รวมแล้วทั้งสิ้ นกว่า 50 ชนิ ด

*ภาพถ่ายเป็ นภาพตัวอย่างเท่านั้น

©Disney

*สิ นค้าที่ระลึ กพิเศษจะเริ่ มวางจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2017 เป็ นต้นไป
*สิ นค้าดัฟฟี่ และผองเพื่อนเล่นสเก็ตน้ าแข็งจะเริ่ มวางจาหน่ ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2017 เป็ นต้นไป
*สิ นค้าดัฟฟี่ และผองเพื่อนในธี มจากเรื่ องราวของละครบัลเล่ตเ์ รื่ อง “เดอะนัทแครกเกอร์ (The Nutcracker)” จะเริ่ มวางจาหน่ ายล่วงหน้า
ตั้งแต่วนั พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2017 เป็ นต้นไป
*สิ นค้าที่ระลึ กพิเศษมีจานวนจากัด อาจมีกรณี ที่จาหน่ ายหมดก่อนได้

ชุดกระดาษจดบันทึก 820 เยน
(โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์)

ชุดปากกาลูกลื่น 1,440 เยน
(โตเกียวดิสนียซ์ ี )

เซตคอสตูม ชุดละ 4,800 เยน
*ตุก๊ ตา (S) มีจาหน่ายต่างหาก
(โตเกียวดิสนี ยซ์ ี )

สโนสโนว์ (SnoSnow)
“เมค อิท มายน์ (Make It Mine)”
ชุดเบสิ ก (Basic Set) 2,200 เยน
ของประดับ ชิ้นละ 400 เยน
(สวนสนุกทั้ง 2 แห่ ง)

หมวกตัวละครดิสนี ย ์ 2,000 เยน
ของประดับ ชิ้นละ 600 เยน
(สวนสนุกทั้ง 2 แห่ ง)

พวงกุญแจ ชิ้นละ 1,700 เยน
(โตเกียวดิสนียซ์ ี )

*ภาพถ่ายเป็ นภาพตัวอย่างเท่านั้น
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เมนูพเิ ศษ
อิ่มอร่ อยและเพลิดเพลินไปกับอาหารและการแสดงได้ที่โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “นาของขวัญคริ สต์มาสแสน
อร่ อยออกมาที่สวนสนุ กกันเถอะ” โดยจะจาหน่ ายเมนูอาหารร้อนๆที่เต็มไปด้วยสี สันแห่ งคริ สต์มาสที่ “รี เฟรชเมนท์คอร์ เนอร์
(Refreshment Corner)” และ “กัปตันฮุกส์แกลลีย ์ (Captain Hook's Galley)”
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับเมนูอาหารชุดพร้อมกับครอบครัวหรื อเพื่อนฝูงภายใต้คอนเซ็ปต์ “เฮฮาปาร์ ต้ ีคริ สต์มาส
สุ ดหรรษาที่ดิสนี ย”์ ได้ที่ “ร้านอาหารพลาซ่าพาวิเลียน (Plaza Pavilion Restaurant)” และ “แกรนด์มาซาร่ าส์คิทเช่น (Grandma
Sara's Kitchen)” อีกทั้ง ที่ “แคมป์ วูด้ ชัคคิทเช่น (Camp Woodchuck Kitchen)” จะประดับตกแต่งบริ เวณพื้นที่ท้ งั หมดให้เต็มไป
ด้วยสี สันแห่ งเทศกาลคริ สต์มาสเป็ นครั้งแรกเพื่อต้อนรับเกสท์ทุกท่าน
ที่โตเกียวดิสนี ยซ์ ี หลังชมการประดับไฟ “เฟี ยสตา เด ลา ลูซ (Fiesta de la Luz)” ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของเทศกาลคริ สต์มาส
แล้ว ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเมนูอาหารชุดพร้อมดื่มด่ากับช่วงเวลาแห่ งเทศกาลคริ สต์มาสได้ที่ “ยูกาตานเบสแคมป์ กริ ลล์
(Yucatan Base Camp Grill)”
อีกทั้ง ที่ “คาเฟ่ ปอร์โตฟี โน (Cafe Portofino)” จะให้บริ การทุกท่านด้วยเมนูพาสต้าครี มซอสสี อบอุ่นภายใต้คอนเซ็ปต์ “คริ สต์มาส
สุ ดโรแมนติกกับคนพิเศษ” และที่ “ฮัดสันริ เวอร์ ฮาร์ เวสท์ (Hudson River Harvest)” จะเป็ นเมนูมนั ฝรั่งอบ มาพร้อมกับเนื้ อไก่
ราดด้วยชีสแบบจัดเต็ม ให้ท่านได้ลิ้มรสความอร่ อยที่จะกระจายไปทัว่ ทั้งปาก
นอกจากนี้ ทั้งที่โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียวดิสนี ยซ์ ี จะวางจาหน่ายเครื่ องดื่มร้อนรสหวานอมเปรี้ ยวที่มีส่วนผสมของ
แอปเปิ้ ลพร้อมช้อนที่ระลึก รวมทั้งของหวานประเภทต่างๆ อาทิ ชูโรสรสช็อกโกแลต และของหวานที่มาพร้อมกับถ้วยที่ระลึก
หน้าตาน่ ารักน่ าถ่ายรู ป ที่ไม่ว่าจะเป็ นคู่รัก เพื่อนฝูง หรื อครอบครัวก็สามารถสนุ กสนานร่ วมกันได้
*เมนูพิเศษจะเริ่ มวางจาหน่ ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2017 เป็ นต้นไป
*เมนูพิเศษอาจมีการเปลี่ ยนแปลง หรื ออาจมีกรณี ที่จาหน่ ายหมดก่อนได้

“รี เฟรชเมนท์คอร์ เนอร์ (Refreshment Corner)”
อาหารชุดพิเศษ 900 เยน
(โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์)

“คาเฟ่ ปอร์ โตฟี โน (Cafe Portofino)”
อาหารชุดพิเศษ 2,180 เยน
(โตเกียวดิสนียซ์ ี )

*ภาพถ่ายเป็ นภาพตัวอย่างเท่านั้น
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◆

โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ทเวเคชันแพ็กเกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package) ◆

ขณะนี้ได้เปิ ดจาหน่าย “2DAYS / 3DAYS สุ ขสันต์หรรษากับ ‘ดิสนียค์ ริ สต์มาส’ ทั้ง 2 สวนสนุก” และ “2DAYS สุ ขสันต์หรรษา
กับ ‘ดิสนีย ์ กิฟท์ ออฟ คริ สต์มาส (Disney Gifts of Christmas)’ ” แพ็กเกจที่พกั พร้อมบัตรเข้าสวนสนุกที่ให้สิทธิพิเศษรับบัตรเข้าชม
โปรแกรมความบันเทิง หรื อบัตรฟาสท์พาสที่ไม่ระบุเวลา ฯลฯ ที่ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเทศกาลคริ สต์มาสภายในสวนสนุก
2 แห่ง ทั้งโตเกียวดิสนียซ์ ีและโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ได้อย่างเต็มอิ่ม
*สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สารองที่พกั / ซื้ อบัตรทางออนไลน์โตเกียวดิสนี ยร์ ี สอร์ ท (ภาษาญี่ปน)
ุ่ (https://reserve.tokyodisneyresort.jp/)
◆

โรงแรมดิสนีย์ ◆

ภัตตาคารและเลานจ์ของโรงแรม Disney Ambassador Hotel, โรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta และโรงแรม Tokyo
Disneyland Hotel จะให้บริ การเมนูอาหารที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมพิเศษในเทศกาลคริ สต์มาสที่จะจัดขึ้นที่สวนสนุ ก
สาหรับโรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel จะจัดเตรี ยมเมนูสุดพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์
กิจกรรมพิเศษ “คริ สต์มาสแฟนตาซี (Christmas Fantasy)” และโปรแกรมความบันเทิงของโตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์ สาหรับโรงแรม
Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta จะเป็ นคอนเซ็ปต์กิจกรรมพิเศษ “คริ สต์มาส วิชส์ (Christmas Wishes)” และโปรแกรมความ
บันเทิงของโตเกียวดิสนี ยซ์ ี ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับเมนูสุดหรู ของแต่ละโรงแรมที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยเอกลักษณ์ของโรงแรม
ดิสนี ย ์
อีกทั้ง ในปี นี้ท่านก็สามารถชมการประดับไฟที่บริ เวณทางเข้าของโรงแรม Disney Ambassador Hotel ได้เช่นเดียวกัน โดยต้น
คริ สต์มาสที่เพิ่งปรากฏโฉมเป็ นครั้งแรกในปี ที่แล้วนั้น มีดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฟิ ล์มภาพยนตร์ อันถือเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของโรงแรม Disney Ambassador Hotel ที่ตกแต่งตามคอนเซ็ปต์ประเทศอเมริ กาในช่วงปี 1930 ยุคทองของวงการฮอลลีวดู
นอกจากนี้ สาหรับโรงแรม Tokyo Disney Celebration Hotel ที่เพิ่งเปิ ดให้บริ การเมื่อปี ที่แล้ว ในปี นี้ เป็ นครั้งแรกที่จะประดับ
ตกแต่งภายในตัวอาคารทั้ง 2 ของโรงแรมในบรรยากาศแบบคริ สต์มาส เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ากับเทศกาลคริ สต์มาสมากยิง่ ขึ้น
เราหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าท่านจะเพลิดเพลินไปกับช่วงเทศกาลคริ สต์มาสอันแสนวิเศษและอบอุ่นหัวใจที่โรงแรมดิสนี ย ์

การประดับไฟคริ สต์มาสที่
โรงแรม Disney Ambassador Hotel

โรงแรม Tokyo Disney Celebration Hotel – Wish
ที่ประดับตกแต่งแบบคริ สต์มาส

โรงแรม Tokyo Disney Celebration Hotel – Discover
ที่ประดับตกแต่งแบบคริ สต์มาส
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◆

ดิสนีย์รีสอร์ ทไลน์ (Disney Resort Line)

◆

ดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะมาเติมสี สันบรรยากาศเทศกาลคริ สต์มาสภายในโตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ทด้วยการตกแต่ง
ในธีมคริ สต์มาสภายในแต่ละสถานี
อีกทั้ง ที่แต่ละสถานีจะจาหน่ายบัตรโดยสารรายวัน 2 ลายภายใต้คอนเซ็ปต์กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียว
ดิสนียซ์ ี

บัตรโดยสารรายวัน

◆

อิกสเพียรี (Ikspiari)

◆

อิกสเพียรี (Ikspiari) จะจัดกิจกรรมต้อนรับคริ สต์มาส “อิกสเพียรี คริ สต์มาสทาวน์ (Ikspiari Christmas Town)” ที่ “ไวท์ซานต้า”
บรรจงสร้างสรรค์แด่เกสท์ทุกท่าน ไวท์ซานต้าผูช้ อบสร้างความสนุกสนานให้กบั ทุกคนจะมาเติมสี สันให้กบั อิกสเพียรี (Ikspiari)
ด้วยการตกแต่งในธีมสี ขาวและสี ทองทัว่ ทั้งเมือง อาทิ แสงไฟประดับ ฯลฯ พร้อมด้วยความบันเทิงอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรม
เวิร์คช็อปที่ทุกท่านสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ และการแสดงดนตรี สุดพิเศษที่เตรี ยมไว้รอต้อนรับทุกท่านในช่วงเทศกาลสุ ดพิเศษนี้
เท่านั้น
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้าของขวัญที่ถูกใจผูร้ ับได้ที่ร้านค้า และฉลองคริ สต์มาสดินเนอร์ กบั เมนูอาหาร
สุ ดพิเศษที่มีเฉพาะในช่วงคริ สต์มาสได้ที่ร้านอาหารภายในอิกสเพียรี (Ikspiari)
ขอเชิญท่านมาร่ วมสัมผัสเทศกาลคริ สต์มาสที่แสนอบอุ่นทั้งกายและใจที่ “ไวท์ซานต้า” ขอมอบแด่ทุกท่าน

ไวท์ซานต้า

บรรยากาศในปี ที่แล้ว
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