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เดือนสิงหาคม 2017 
ส าหรับประชาสมัพนัธ์ 

บริษทั Oriental Land Co., Ltd. 

 

 

คริสต์มาสทีโ่ตเกยีวดสินีย์รีสอร์ท 

วนัพธุที ่8 พฤศจกิายน – วนัจนัทร์ที ่25 ธันวาคม 2017 
 

ท่ีโตเกียวดิสนียรี์สอร์ทจะจดักิจกรรมพิเศษตอ้นรับวนัคริสตม์าส ณ โตเกียวดิสนียแ์ลนด,์ โตเกียวดิสนียซี์, โรงแรมดิสนีย,์  
ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) และอิกสเพียรี (Ikspiari) ในระหวา่งวนัพุธท่ี 8 พฤศจิกายน ถึงวนัจนัทร์ท่ี 25 ธนัวาคม 2017  
เป็นระยะเวลา 48 วนั 

ในปีน้ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการฉลองคริสตม์าสในแบบฉบบัของโตเกียวดิสนียรี์สอร์ท ไม่วา่จะเป็นการแสดงโปรเจกชนั 
แมปปิงบนปราสาทซินเดอเรลล่าชุดใหม่ท่ีจดัข้ึนเป็นพิเศษเฉพาะช่วงคริสตม์าสท่ีโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์อีกทั้งยงัมีการแสดงและ 
การประดบัตกแต่งท่ีจะมาสร้างสีสันใหเ้ทศกาลคริสตม์าสสนุกสนานมากยิง่ข้ึน 

ท่ีโตเกียวดิสนีย์แลนด์ จะจดักิจกรรมพิเศษ “คริสต์มาสแฟนตาซี (Christmas Fantasy)” ในธีม “หนงัสือภาพท่ีเต็มไปดว้ยเร่ืองราว 
วนัคริสตม์าสของเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย”์ เพื่อมอบคริสตม์าสสุดหรรษาเหนือจินตนาการในแบบฉบบัของดิสนียแ์ด่เกสททุ์กท่าน 

ในปีน้ีจะมีการแสดงชุดใหม่ “ดสินีย์ กฟิท์ ออฟ คริสต์มาส (Disney Gifts of  
Christmas)” โปรแกรมความบนัเทิงในยามค ่าคืนสุดพิเศษเฉพาะในช่วงคริสตม์าสน้ีเท่านั้น  
โปรแกรมความบนัเทิงในยามค ่าคืนชุดน้ีเป็นการแสดงโปรเจกชนัแมปปิงบนปราสาท 
ซินเดอเรลล่าชุดใหม่จาก มิกก้ี เมาส์ และเหล่าผองเพ่ือนดิสนียใ์นธีม “ของขวญัวนั 
คริสตม์าส” โดยภาพ แสง สี เสียงท่ีเตม็ไปดว้ยความสนุกสนานจะถูกฉายบนปราสาท 
ซินเดอเรลล่า พร้อมพาเกสททุ์กท่านเขา้สู่เร่ืองราวสุดพิเศษท่ีแสนอบอุ่นหวัใจ 

 และเช่นเดียวกันกับในปีท่ีแล้วท่ีท่านจะได้เพลิดเพลินกับการแสดง  
“ดสินีย์คริสต์มาสสตอร่ีส์ (Disney Christmas Stories)” ขบวนพาเหรดท่ีเรียงร้อย 
เร่ืองราวของเหล่าผองเพื่อนดิสนียท่ี์สนุกสนานเพลิดเพลินกับคริสต์มาสราวกับ 

ออกมาจากหนังสือภาพ 

ท่ีบริเวณทางเขา้สวนสนุกและพลาซ่าดา้นหน้าปราสาทซินเดอเรลล่าจะตกแต่ง 
ดว้ยเหล่าผองเพ่ือนดิสนียท่ี์ก าลงัเตรียมฉลองคริสตม์าสกนัอยา่งสนุกสนาน 
ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัโลกแห่งคริสตม์าสในแบบฉบบัของโตเกียวดิสนียแ์ลนดไ์ดใ้นทุกพ้ืนท่ีของสวนสนุก 

ท่ีโตเกยีวดิสนีย์ซี จะจดักิจกรรมพิเศษ “คริสต์มาส วิชส์ (Christmas Wishes)”  
ในธีม “คริสตม์าสสุดโรแมนติกกบัคนส าคญั” ในปีน้ีท่านจะไดด่ื้มด ่าไปกบั 
บรรยากาศภายในสวนสนุกท่ีมีหิมะโปรยปรายสวยงาม ท่ามกลางแสงไฟประดบั 
ท่ีส่องประกายระยบิระยบัจากฉากทิวทศัน์หลากหลายแห่ง ไม่วา่จะเป็นโปรแกรม 
ความบนัเทิงหรือการตกแต่งตามท่ีต่างๆ ในสวนสนุก 

ส าหรับ “คัลเลอร์ออฟคริสต์มาส (Colors of Christmas)” การแสดงบน 
ผืนน ้ายามค ่าคืน ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) ในปีน้ี 

นอกจากจะเพ่ิมสีสันใหม่ๆ ให้กบัการแสดงดว้ยหิมะท่ีโปรยปรายให้ท่านได ้

เพลิดเพลินกบับรรยากาศสุดโรแมนติกแลว้ เหล่าผองเพ่ือนดิสนียก์็จะมา 
ปรากฏตวัในชุดคอสตูมโฉมใหม่ และร่วมอธิษฐานกับเหล่าเกสท์เพ่ือท าให้ตน้คริสต์มาสบนผืนน ้าเปล่งประกายสุดอศัจรรย ์
 

 

โตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 
“ดิสนีย ์กิฟท ์ออฟ คริสตม์าส (Disney Gifts of Christmas)” 

โตเกียวดิสนียซี์ 
“คลัเลอร์ออฟคริสต์มาส (Colors of Christmas)” 
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ส าหรับ “อะ เพอร์เฟค คริสต์มาส (A Perfect Christmas)” การแสดงท่ีจดัข้ึนท่ีเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean  

Harbor) ในช่วงกลางวนั เหล่าผองเพ่ือนดิสนียจ์ะมารวมตวักันเพ่ือแสดงเก่ียวกบัคริสต์มาสในแบบฉบบัของแต่ละคน โดยในปีน้ี 
จะปรับโฉมการแสดงใหม่โดยเพ่ิมฉากเดซ่ี ดัก๊แนะน าขนมวนัคริสตม์าส พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศคริสต์มาสให้สนุกสนาน 
ครึกคร้ืนมากยิ่งข้ึนกว่าเดิมดว้ยฉากหิมะโปรยปราย 

นอกจากน้ี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัคริสตม์าสท่ีเตม็ไปดว้ยความหลากหลาย อาทิ ท่ีดา้นหนา้ “S.S. โคลมัเบีย” เรือส าราญ 

สุดหรู ณ อเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) จะประดบัตน้คริสตม์าสขนาดใหญ่ท่ีมีหิมะปกคลุม ความสูงกวา่ 15 เมตร  
พร้อมทั้งแสงไฟประดบัแสนอบอุ่นท่ีจะส่องแสงระยบิระยบัไปทัว่ทุกหนแห่ง ใหท้ัว่ทั้งบริเวณภายในสวนสนุกถูกแต่งแตม้ไปดว้ย 
บรรยากาศสุดโรแมนติก ทั้งยงัมี “เฟียสตา เด ลา ลูซ (Fiesta de la Luz)” (หมายถึง “เทศกาลแสงไฟ” ในภาษาสเปน) ไฟประดบัแสน 

อบอุ่น ณ ลอสทริ์เวอร์เดลตา (Lost River Delta) และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

อีกทั้ง แต่ละสถานท่ีในโตเกียวดิสนียรี์สอร์ท อาทิ โรงแรม Disney Ambassador Hotel, โรงแรม Tokyo DisneySea Hotel  
MiraCosta, โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel, ดสินีย์รีสอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) และอกิสเพยีรี (Ikspiari) ก็จะจดั 

หลากหลายกิจกรรมคริสตม์าสท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห์น่าดึงดูดใจ 

 ขอเชิญทุกท่านมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลากบัครอบครัว เพ่ือน และคนส าคญั เพ่ือเก็บไวเ้ป็นความทรงจ าสุดพิเศษ ท่ามกลาง 
บรรยากาศคริสตม์าส ณ โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท 

 

การติดต่อสอบถามส าหรับส่ือมวลชนทุกท่าน : บริษทั Oriental Land Co., Ltd. ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ โทร. 047-305-5111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อสอบถามขอ้มูลส าหรับบุคคลทัว่ไป สามารถติดต่อไดต้ามเบอร์โทรศพัทด์า้นล่างน้ี 
ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท โทร. 0570–00-8632 (9:00 - 19:00 น.) 

ส าหรับ PHS และโทรศพัท ์IP บางส่วน หรือโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ โทร. 045-330-5211 
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◆ โตเกยีวดสินีย์แลนด์ “คริสต์มาสแฟนตาซี (Christmas Fantasy)” ◆ 

 

โปรแกรมความบันเทงิ 

◇ “ดิสนีย์ กฟิท์ ออฟ คริสต์มาส (Disney Gifts of Christmas)” 

สถานท่ีแสดง : ปราสาทซินเดอเรลล่า                                                   
 (แคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt))                     

                ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 15 นาที (วนัละ 1 - 2 รอบ / ช่วงกลางคืน) 
 

“ดิสนีย ์กิฟท ์ออฟ คริสตม์าส (Disney Gifts of Christmas)” เป็นการแสดงโปรเจกชนัแมปปิงบนปราสาทซินเดอเรลล่าชุดใหม่ 
ในธีม “ของขวญัวนัคริสตม์าส” จาก มิกก้ี เมาส์ และเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์

การแสดงโปรเจกชนัแมปปิงบนปราสาทชุดน้ี จะใชเ้ทคนิคการฉายโปรเจกชนัแมปปิงซ่ึงใชรู้ปทรงของปราสาทซินเดอเรลล่าใหเ้ป็น 
ประโยชน์ ออกมาเป็นภาพสีสันสดใสสุดอศัจรรยใ์นธีมคริสตม์าสท่ีเปล่งประกายระยบิระยบัราวกบัแสงไฟประดบั เชิญชวนใหเ้กสท ์
ทุกท่านเขา้สู่โลกคริสตม์าสสุดวเิศษไปพร้อมกบัเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์

พร้อมทั้งแต่งแตม้สีสันใหก้บัโลกคริสตม์าสแสนอบอุ่นหวัใจดว้ยเสียงกอ้งกงัวานจากบทเพลงคริสตม์าสท่ีไม่วา่ใครก็ตอ้งเคย 
ไดย้นิ 

*ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการเขา้ชมการแสดง สามารถตรวจสอบไดท่ี้เวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของโตเกียวดิสนียรี์สอร์ทตั้งแต่ปลายเดือน 
กนัยายนเป็นตน้ไป  
 

◇ “ดิสนีย์คริสต์มาสสตอร่ีส์ (Disney Christmas Stories)” 
สถานท่ีแสดง : เส้นทางพาเหรด (Parade Route)                          
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 40 นาที (2 รอบต่อวนั / ช่วงกลางวนั) 

                              จ  านวนนกัแสดง : ประมาณ 110 คน                                             
 

“ดิสนียค์ริสตม์าสสตอร่ีส์ (Disney Christmas Stories)” เป็นขบวนพาเหรด 
มหศัจรรยสุ์ดหรรษาท่ีเรียงร้อยเร่ืองราววนัคริสตม์าสของบรรดาผองเพื่อนดิสนีย ์
ท่ีไดใ้ชเ้วลาร่วมกบัเหล่าคนส าคญัของพวกเขา 

เพลิดเพลินไปกบั 7 เร่ืองราวของเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์น าขบวนโดย 
รถพาเหรดคริสตม์าสในบรรยากาศอบอุ่นของโดนลัด ์ดัก๊ในชุดซานตาคลอส 
ท่ีก าลงัมีช่วงเวลาแสนสนุกสนานร่วมกบัเดซ่ี ดัก๊และบรรดาหลานชาย พร้อมดว้ย 
รถพาเหรดของมิกก้ี เมาส์และมินน่ี เมาส์ ท่ีก าลงัใชเ้วลาร่วมกบัเหล่าผองเพื่อน 
คนส าคญั เป็นตน้ 

 เม่ือขบวนพาเหรดหยุดเคล่ือนขบวนในระหวา่งทาง เสียงระฆงัก็ดงักงัวานเป็นสัญญาณเร่ิมงานคริสตม์าสปาร์ต้ี เหล่าผองเพ่ือน 

ดิสนียจ์ะร่วมกนัส่ันกระด่ิงใหง้านปาร์ต้ีสนุกสนานคร้ืนเครงมากยิง่ข้ึน ไปพร้อมกบัเหล่าเกสทท่ี์มาร่วมสนุกโดยการออกท่าทาง 
ตามจงัหวะเสียงเพลงคริสตม์าส  และเม่ือถึงช่วงสุดทา้ยของการแสดง ทั้งเกสทแ์ละเหล่าผองเพ่ือนดิสนียจ์ะไดร่้วมฉลองคริสตม์าส 

อนัแสนอบอุ่นหวัใจท่ามกลางหิมะท่ีโปรยปรายไปทัว่เส้นทางพาเหรด 

ขบวนพาเหรด “ดสินีย์คริสต์มาสสตอร่ีส์ (Disney Christmas Stories)” ได้รับการสนับสนุนจาก Japan Airlines 

เอกสารเพ่ิมเติม 

โตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 
“ดิสนียค์ริสตม์าสสตอร่ีส์ (Disney Christmas Stories)” 
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ล าดบัขบวนพาเหรด 

ธีมของขบวนรถพาเหรด ตวัละครหลกั 

ขบวนท่ี 1 คริสตม์าสในบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวโดนัลด์ ดัก๊ โดนลัด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊, สครูจ แมคดัก๊, ฮิวอ้ี, ดิวอ้ี, ลูอ้ี 

ขบวนท่ี 2 คริสตม์าสแสนครึกคร้ืนในโลกแห่งของเล่น วูด้ด้ี, เจสซ่ี, บซั ไลทเ์ยยีร์, บูลลอ์าย, กรีน อาร์มี เมน 

ขบวนท่ี 3 คริสตม์าสแสนอบอุ่นหัวใจของสโนวไ์วทแ์ละเหล่าคนแคระ สโนวไ์วท,์ คนแคระทั้งเจด็ 

ขบวนท่ี 4 คริสตม์าสแสนสนุกของมิกก้ี เมาส์และผองเพื่อน มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์, กู๊ฟฟ่ี, แมก็ซ์, พลูโต, ชิป, เดล 

ขบวนท่ี 5 คริสตม์าสหนา้ร้อนท่ีฮาวายของสติทชแ์ละเพื่อนๆ ลิโล่, สติทช,์ แองเจิล 

ขบวนท่ี 6 คริสตม์าสสุดแสนโรแมนติกของเบลลแ์ละบีสท ์ เบลล,์ บีสท ์

ขบวนท่ี 7 โลกแห่งหิมะและน ้าแขง็ของอนันาและเอลซ่า อนันา, เอลซ่า, โอลาฟ 

*พาเหรดจะหยดุเคล่ือนขบวนใน 2 จุด คือ 1. บริเวณระหวา่งเวสเทิร์นแลนด ์(Westernland) และแฟนตาซีแลนด ์(Fantasyland) 2. พลาซ่า (Plaza)  

 

◇ ความบันเทิงอื่นๆ 

ท่านสามารถชมพาเหรด การแสดง แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนทบ์างชุด และพบกบัตวัละครดิสนียใ์นเวอร์ชัน่พิเศษท่ีมีเฉพาะช่วง 
คริสตม์าสเท่านั้นไดต้ามรายละเอียดดา้นล่างน้ี 

พาเหรด / การแสดง สถานท่ีจดัการแสดง 
โตเกียวดิสนียแ์ลนดอิ์เลก็ทริเคิลพาเหรด ดรีมไลทส์  
(Tokyo Disneyland Electrical Parade Dreamlights) 

เส้นทางพาเหรด 
(Parade Route) 

ซูเปอร์-ดูเปอร์จมัปิงไทม ์
(Super-Duper Jumpin' Time) 

พลาซ่าพาวลิเลียนแบนดแ์สตนด ์
(Plaza Pavilion Bandstand) 

 
แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์ สถานท่ีจดัการแสดง 

โตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์บนด ์(Tokyo Disneyland Band) 
เวลิดบ์าซาร์ (World Bazaar)  / พลาซ่าเทอร์เรซ (Plaza 
Terrace) 

ไบซิเคิลเปียโน (Bicycle Piano) 
แซกซ์โฟร์ (Sax Four) 
ไวลดเ์วสตเ์ชนซ์ (Wild West Chance) 

เวสเทิร์นแลนด ์(Westernland) 
ราวนดอ์พั & เพลย ์(Roundup & Play) 
โอพสัไฟว ์(Opus Five) ทูมอร์โรวแ์ลนด ์(Tomorrowland) 
ฟันเมนเทนแนนซ์ (Fun Maintenance) เส้นทางพาเหรด (Parade Route) และอ่ืนๆ 
เวลคมัฟลาวเวอร์แบนด ์(Welcome Flower Band) ทางเขา้สวนสนุก / เวลิดบ์าซาร์ (World Bazaar)  /  

พลาซ่าเทอร์เรซ (Plaza Terrace) ซิปน์ซูมไกดท์วัร์ (Zip 'n' Zoom Guided Tours) 
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พบกบัตวัละครดิสนีย ์
ตวัละครดิสนียจ์ะมาปรากฏตวัในคอสตูมและเคร่ืองประดบัแบบคริสตม์าสตามสถานท่ีต่างๆ โดยสามารถพบไดท่ี้บริเวณตูนทาวน์  
(Toontown) เป็นหลกั 

*โปรแกรมความบันเทิงอาจมีการเปลีย่นแปลงจ านวนรอบการแสดง รวมถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรืออาจมีการยกเลกิขึน้อยู่ 
กบัสภาพอากาศ ฯลฯ 
 

 

การตกแต่ง 

ในปีน้ี บริเวณทางเขา้ของโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละพลาซ่าดา้นหนา้ปราสาทซินเดอเรลล่าจะตกแต่งในดีไซน์ใหม่ภายใตค้อนเซ็ปต ์

บรรยากาศความสนุกในวนัคริสตม์าสของเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์
ณ บริเวณทางเขา้จะตกแต่งในบรรยากาศการเตรียมงานคริสตม์าสปาร์ต้ีภายในหอ้งของ มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์ และผองเพื่อน  

อีกทั้ง ท่านยงัสามารถชมบรรยากาศของเหล่าผองเพ่ือนดิสนียท่ี์ก าลงัสนุกสนานเพลิดเพลินกบัคริสตม์าสในแบบฉบบัของตนเอง 
ท่ีบริเวณพลาซ่าดา้นหนา้ปราสาทซินเดอเรลล่าไดอี้กดว้ย 

นอกจากน้ี ในแต่ละธีมแลนดข์องโตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะถูกแต่งแตม้ดว้ยสีสันแห่งวนัคริสตม์าสมหศัจรรยสุ์ดหรรษา อาทิ  
ตน้คริสมาสตท่ี์เวลิดบ์าซาร์ (World Bazaar) พร้อมทั้งของประดบัในแบบฉบบัของเทศกาลคริสตม์าสและจุดถ่ายรูปท่ีเกสทส์ามารถ 

เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราวในรูปภาพนั้นได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดถ่ายรูปบริเวณทางเขา้ 

 

จุดถ่ายรูปบริเวณพลาซ่าดา้นหนา้ปราสาทซินเดอเรลล่า 
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แอทแทรคชัน 

สนุกสนานกบัโปรแกรมพิเศษของแอทแทรคชนั 2 แห่งท่ีมีจ  ากดัเฉพาะในช่วงเวลาตามท่ีระบุดา้นล่างน้ี 

แอทแทรคชนั ระยะเวลาการจดัโปรแกรม 
คฤหาสน์หลอนฮอนเตดแมนชนั “ฮอลิเดยไ์นทแ์มร์” 
(Haunted Mansion “Holiday Nightmare”) 

วนัเสาร์ท่ี 2 กนัยายน 2017 – วนัพุธท่ี 3 มกราคม 2018 

คนัทรีแบร์เธียเตอร์ “จิงเกิลเบลลแ์จมโบรี” 
(Country Bear Theater “Jingle Bell Jamboree”) 

วนัศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน – วนัพฤหสับดีท่ี 28 ธนัวาคม 2017 

นอกจากน้ี เรายงัไดเ้ตรียมความสนุกเฉพาะในช่วงคริสตม์าสเท่านั้น เช่น ท่ีเวสเทิร์นแลนดชู์ตติงแกลเลอรี (Westernland  
Shootin’ Gallery)” แอทแทรคชนัท่ีท่านสามารถวดัฝีมือการยงิปืนเพ่ือมุ่งสู่หนทางนกัแม่นปืนอนัดบัหน่ึงแห่งเมืองคาวบอย โดยท่าน 
ท่ีไดรั้บสกอร์การ์ดท่ีมีค าว่า “Lucky Draw” หรือท่านท่ียงิเขา้เป้าทั้งหมด 10 คร้ัง จะไดรั้บตรานายอ าเภอลาย “วูด้ด้ี” จากภาพยนตร์ 
ดิสนีย ์/ พิกซาร์ เร่ือง “ทอย สตอร่ี (TOY STORY)” ลายพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลคริสตม์าสน้ีเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 *ภาพถ่ายเป็นภาพตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney 

◆ โตเกยีวดิสนีย์ซี “คริสต์มาส วชิส์ (Christmas Wishes)” ◆ 

 

โปรแกรมความบันเทงิ 

◇ “คัลเลอร์ออฟคริสต์มาส (Colors of Christmas)” 

สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 15 นาที (วนัละ 1 รอบ / ช่วงกลางคืน) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 25 คน 

 

พบกบัความบนัเทิงบนผนืน ้ายามค ่าคืนอนัเตม็ไปดว้ยประกายแสงระยบิระยบัราวกบัภาพฝันดว้ยตน้คริสตม์าสทั้งตน้เลก็และ 
ตน้ใหญ่ท่ีสูงกวา่ 15 เมตร 

ในปีน้ี นอกจากจะเพ่ิมฉากหิมะโปรยปรายเขา้มาใหม่ แต่งแตม้ใหเ้มดิเตอร์เรเนียน 

ฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) ในยามค ่าคืนมีความโรแมนติกมากยิง่ข้ึน  
มิกก้ี เมาส์ พร้อมดว้ยบรรดาผองเพ่ือนดิสนียก์็จะมาปรากฏตวัในชุดคอสตูมโฉมใหม่ 
ท่ีประดบัตกแต่งอยา่งสวยงาม ยิง่ไปกวา่นั้น ยงัมีตวัละครท่ีปรากฎตวัในการแสดงน้ี 

เป็นคร้ังแรกดว้ย เช่น เจลาโทน่ี สเตลล่าลู จีน่ี และอาบู เสริมใหคื้นแห่งคริสตม์าสน้ี 

มีความโดดเด่นเป็นประกายมากยิง่ข้ึน 

การแสดงจะเร่ิมข้ึนดว้ยเสียงบรรยายท่ีเล่าถึงต านานของตน้คริสตม์าสวา่  
“หากค าอธิษฐานของผูค้นทั้งหลายหลัง่ไหลมารวมกนัในคืนคริสตม์าส  
ตน้คริสตม์าสจะเปล่งประกายและมอบความสุขใหก้บัทุกคน” เม่ือเสียงระฆงั 
ดงักงัวานข้ึน พร้อมกบัเกิดประกายแสงเจิดจา้ส่องลงมาจากทอ้งฟ้ายามราตรี มิกก้ี เมาส์ และผองเพื่อนดิสนียก์็จะปรากฏตวัข้ึนบนเรือ  
พร้อมส่งเสียงชกัชวนว่า “มาร่วมส่งค าอธิษฐานของทุกคนไปยงัตน้คริสตม์าสกนัเถอะ” และร่วมกนัขบัขานบทเพลงคริสตม์าสไปพร้อมๆ 
กบัท่ีตน้คริสตม์าสตน้นอ้ยเร่ิมส่องแสงหลากสีสันข้ึนทีละตน้ 

เม่ือเกสทแ์ละเหล่าผองเพ่ือนดิสนียร่์วมใจกนัส่งแรงอธิษฐาน ก็เกิดเป็นแสงสาดส่องมารวมกนัท่ีใจกลางฮาเบอร์ ทนัใดนั้น  
ตน้คริสตม์าสยกัษก์็ปรากฏข้ึน ประดบัประดาใหเ้มดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) พร่างพราวไปดว้ยประกายแวววาว 
จากตน้คริสตม์าสนอ้ยใหญ่ท่ีเปล่งประกายระยบิระยบังดงามสุดตระการตาราวกบัอยูใ่นความฝัน 

เม่ือเขา้สู่ช่วงคร่ึงหลงัของการแสดง หิมะก็เร่ิมโปรยปราย พร้อมทั้งน ้ าพุ พลุไฟ และแสงเลเซอร์ต่างก็พุ่งทะยาน แต่งแตม้สีสัน 

ใหย้ามราตรี พร้อมอ าลาการแสดงท่ีแสนวจิิตรงดงามน้ี 

 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง 
มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์, โดนลัด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊, กู๊ฟฟ่ี, พลูโต, ชิป, เดล, ดฟัฟ่ี, เชลล่ีเมย,์ เจลาโทน่ี, สเตลล่าลู, พินอคคิโอ, เจปเปตโต,  
จีน่ี, อาบู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โตเกียวดิสนียซี์ 
“คลัเลอร์ออฟคริสตม์าส (Colors of Christmas)” 
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◇ “คัลเลอร์ออฟคริสต์มาส : อาฟเตอร์โกลว์ (Colors of Christmas: Afterglow)” 

สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)  

ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 3 นาที 

(ทุกๆ 15 นาทีหลงัจบการแสดงดอกไมไ้ฟ “สตาร์ไบรทค์ริสตม์าส (Starbright Christmas)”) 
 

แมก้ารแสดงดอกไมไ้ฟจะจบลง ตน้คริสมาสตน์อ้ยใหญ่ท่ีส่องสวา่งเป็นประกายดว้ย 
ค าอธิษฐานของทุกท่านจากการแสดง “คลัเลอร์ออฟคริสตม์าส (Colors of Christmas)”  
จะยงัคงส่องประกายสลบัสับเปล่ียนหลากสีสัน พร้อมดว้ยแสงสีและดนตรีประกอบ 

อยา่งต่อเน่ือง อีกทั้ง ส าหรับปีน้ี ในบางส่วนของการแสดงก็จะมีหิมะโปรยปราย  
ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศแสนโรแมนติกมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

◇ “อะ เพอร์เฟค คริสต์มาส (A Perfect Christmas)” 

สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วนัละ 3 รอบ / ช่วงกลางวนั) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 115 คน 

 

“อะ เพอร์เฟค คริสตม์าส (A Perfect Christmas)” เป็นการแสดงสุดอบอุ่นหวัใจ 
ท่ีบรรดาผองเพ่ือนดิสนียจ์ะมาแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัคริสตม์าสในแบบฉบบัของตนเอง  
พร้อมทั้งถ่ายทอดความสนุกสนานของวนัคริสตม์าส และคุณค่าของการใชเ้วลาอยูร่่วมกบั 

ครอบครัวหรือเพื่อนฝงูในวนัคริสตม์าส 
ในปีน้ี นอกจากจะเพ่ิมฉากท่ีเดซ่ี ดัก๊แนะน าขนมวนัคริสตม์าสแลว้  

ยงัมีฉากหิมะตกโปรยปรายในระหว่างการแสดง ให้เกสททุ์กท่านสัมผสักบั 
บรรยากาศของเทศกาลคริสตม์าสไดม้ากยิ่งข้ึน 

การแสดงจะเร่ิมข้ึนดว้ยบทสนทนาท่ีฟังดูสนุกสนานของมิกก้ี เมาส์ และบรรดา 
ผองเพื่อนดิสนีย ์ท่ามกลางท่วงท านองแห่งบทเพลงคริสตม์าส เหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์
จะมาถ่ายทอดความทรงจ าเก่ียวกบัคริสตม์าสของแต่ละคน อนัไดแ้ก่ ตน้คริสตม์าสและขนมต่างๆในเทศกาลคริสตม์าส, ตุ๊กตาหิมะ,  
เพลงคริสตม์าส และตุ๊กตานัทแครกเกอร์ ผ่านเสียงเพลงและการเตน้ร า 

จากนั้น เม่ือซานตาคลอสปรากฏกายข้ึนพร้อมกบัเรือ ทุกคนต่างต่ืนเตน้ดีใจ พากนัมาตอ้นรับซานตาคลอสดว้ยการร้องเล่น 
เตน้ร า อีกทั้ง บรรดาผองเพ่ือนดิสนียต่์างก็มาร่วมฉลองเทศกาลคริสตม์าสกนัอยา่งถว้นหน้า เน่ืองดว้ยเป็นโอกาสพิเศษท่ีจะไดอ้ยูพ่ร้อม 
หนา้พร้อมตากบัคนส าคญั เช่น ครอบครัวหรือเพ่ือนฝงู  

ในตอนสุดทา้ยของการแสดง พลุหลากสีสันจะถูกปล่อยข้ึนท่ามกลางหิมะท่ีโปรยปรายอย่างไม่ขาดสาย  ปิดฉากการแสดงน้ีอย่างสวยงาม 
น่าต่ืนตาต่ืนใจ 
 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง 
มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์, โดนลัด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊, พลูโต, กู๊ฟฟ่ี, ชิป, เดล, ดฟัฟ่ี, เชลล่ีเมย,์ แมกซ์, แคลรีซ, สครูจ แมคดัก๊, อะลาดิน,  
จสัมิน, จีน่ี, แอเรียล, อีริค, ซานตาคลอส 

 

 

 

โตเกียวดิสนียซี์ 
“คลัเลอร์ออฟคริสตม์าส : อาฟเตอร์โกลว ์ 

(Colors of Christmas: Afterglow)” 

 

โตเกียวดิสนียซี์ 
“อะ เพอร์เฟค คริสตม์าส (A Perfect Christmas)” 
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◇ ความบันเทงิอื่นๆ 

ท่านสามารถชมพาเหรด การแสดง แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนทบ์างชุด และพบกบัตวัละครดิสนียใ์นเวอร์ชัน่พิเศษท่ีมีเฉพาะ 
ช่วงคริสตม์าสเท่านั้นไดต้ามรายละเอียดดา้นล่างน้ี 

แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์ สถานท่ีจดัการแสดง 
โตเกียวดิสนียซี์มาริไทมแ์บนด ์(Tokyo DisneySea Maritime Band) 

วอเตอร์ฟรอนทพ์าร์ค (Waterfront Park) 
ฟันคสัโตเดียน (Fun Custodial) 

พบกบัตวัละครดิสนีย ์ สถานท่ี 
ดฟัฟ่ี วลิเลจกรีตติงเพลส (Village Greeting Place) 
เชลล่ีเมย ์ บริเวณทางเขา้สวนสนุก 

แอเรียล แอเรียลส์กรีตติงกรอตโต ้(Ariel’s Greeting Grotto) 
นอกเหนือจากน้ีแลว้ ยงัมีตวัละครท่ีสวมใส่คอสตูมหรือเคร่ืองประดบัแบบคริสตม์าสอยูต่ามจุดต่างๆภายในสวนสนุก 
 

*โปรแกรมความบันเทิงอาจมีการเปลีย่นแปลงจ านวนรอบการแสดง รวมถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรืออาจมีการยกเลกิ 
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฯลฯ 
 

 

การตกแต่ง 

แต่ละท่าเรือของโตเกียวดิสนียซี์จะประดบัตกแต่งตอ้นรับเทศกาลคริสตม์าสในหลากหลายรูปแบบ ให้ทัว่ทั้งสวนสนุก 
เต็มไปดว้ยแสงไฟส่องประกายงดงาม  

ท่ีหนา้เรือส าราญสุดหรู S.S. โคลมัเบีย บริเวณอเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) จะประดบัดว้ยตน้คริสตม์าส 
ขนาดยกัษสู์งถึง 15 เมตร โดยในปีน้ีจะประดบัตกแต่งให้เหมือนมีหิมะปกคลุม เสริมใหบ้รรยากาศโรแมนติกมากยิง่ข้ึน ส าหรับท่ี 
วอเตอร์ฟรอนทพ์าร์ค  (Waterfront Park) จะตกแต่งดว้ยแสงไฟประดบัในธีมเกลด็หิมะ อีกทั้งในช่วงกลางคืนจะมีการประดบัไฟ  
“สโนวค์ริสตลัอิลลูมิเนชนั (Snow Crystal Illumination)” ใหรู้ปป้ันของมิกก้ี เมาส์และมินน่ี เมาส์ถูกห้อมลอ้มไปดว้ยแสงไฟสวยงาม 
ตระการตา 

นอกจากน้ี ท่ีลอสทริ์เวอร์เดลตา (Lost River Delta) ในปีน้ีก็จะมีการประดบัไฟในบรรยากาศชวนฝัน “เฟียสตา เด ลา ลูซ  
(Fiesta de la Luz)” (“เทศกาลแสงไฟ” ในภาษาสเปน) ซ่ึงใชแ้ม่สี เช่น สีแดง สีเขียว ในธีมของประเทศแถบอเมริกากลางและ 
อเมริกาใต ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตน้คริสตม์าสบริเวณอเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์
(American Waterfront)          

การตกแต่งบริเวณถนนมิราคอสตา 
(Passaggio MiraCosta) 



 *ภาพถ่ายเป็นภาพตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney 

◆ โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ / โตเกยีวดิสนีย์ซี ◆ 

 

โปรแกรมความบันเทงิ 

◇ การแสดงดอกไม้ไฟ “สตาร์ไบรท์คริสต์มาส (Starbright Christmas)” 

สถานท่ีแสดง : พาร์คไวด ์(Parkwide)    

ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 5 นาที (วนัละ 1 รอบ) 
 

การแสดงดอกไมไ้ฟสุดตระการตาประกอบเพลงคริสตม์าส อาทิ ดอกไมไ้ฟรูปทรงดาว ระฆงั ฯลฯ หรือดอกไมไ้ฟท่ีมีสีสันแห่ง 
เทศกาลคริสตม์าส ท่ีจะมาแต่งแตม้ความงดงามให้กบัทอ้งฟ้ายามราตรี 
 

*ของดการแสดงน้ีในวนัศุกร์ท่ี 17 พฤศจิกายน 2017 และวนัศุกร์ท่ี 1 ธนัวาคม 2017 เฉพาะท่ีโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

 

*โปรแกรมความบันเทิงอาจมีการเปลีย่นแปลงเนื้อหาหรืออาจมีการยกเลกิขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฯลฯ 
 

 

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 

ท่ีโตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษจ านวนกวา่ 30 ชนิด อาทิ ชุดกระดาษจดบนัทึกรูปทรงหนงัสือ, ซองใส่ 
บตัร, ชุดลิปครีม และชุดพวงกุญแจ ฯลฯ ภายใตค้อนเซ็ปต ์“คริสตม์าส ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น” โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก 
การแสดงโปรเจกชนัแมปปิง “ดิสนีย ์กิฟท ์ออฟ คริสตม์าส (Disney Gifts of Christmas)” ซ่ึงจดัแสดงท่ีปราสาทซินเดอเรลล่า  
โดยสินคา้จะมีดีไซน์เป็นภาพกิจกรรมต่างๆในช่วงคริสตม์าสของเหล่าตวัละครท่ีร่วมการแสดง 
 

ท่ีโตเกียวดิสนียซี์จะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษจ านวนกวา่ 35 ชนิด อาทิ กระดาษจดบนัทึก ชุดปากกาลกูล่ืน ฯลฯ ภายใต ้
คอนเซ็ปต ์“คริสตม์าส ช่วงเวลาแห่งความโรแมนติก” โดยมีดีไซน์เป็นภาพของเหล่าผองเพ่ือนดิสนียท่ี์สนุกสนานกบัเทศกาล 
คริสตม์าสท่ามกลางหิมะโปรยปรายสุดโรแมนติก  และมีวางจ าหน่ายสินคา้โทน “สีขาว” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของหิมะอีกดว้ย  
อาทิ กระเป๋าเป้, กระเป๋าใส่ของจุกจิก, ยางรัดผม, ผา้ห่ม ฯลฯ 

ยิง่ไปกวา่นั้น เน่ืองในโอกาสท่ีสเตลล่าลูผูฝั้นอยากท่ีจะข้ึนไปยืนอยูบ่นเวทีบรอดเวย ์จะมาร่วมแสดงเป็นคร้ังแรกในช่วง 
คริสตม์าสท่ีโตเกียวดิสนียซี์ ในปีน้ีจึงจะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีดีไซน์เป็นภาพของสเตลล่าลูและบรรดาผองเพ่ือนดฟัฟ่ีท่ีสนุกกบั 
ช่วงฤดูหนาวของนิวยอร์ก ไดแ้ก่ ภาพดฟัฟ่ีและผองเพื่อนขณะสนุกสนานกบัการเล่นสเก็ตน ้าแข็ง และสินคา้ในธีมจาก 
เร่ืองราวของละครบลัเล่ตเ์ร่ือง “เดอะนทัแครกเกอร์ (The Nutcracker)” รวมแลว้ทั้งส้ิน 25 ชนิด 

ส าหรับสินคา้ท่ีระลึกพิเศษท่ีจะวางจ าหน่ายภายในสวนสนุกทั้ง 2 แห่งต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้คือตุ๊กตา “สโนสโนว ์(SnoSnow)”  
โดยในปีน้ี นอกจากสโนวมิ์กก้ีและสโนวมิ์นน่ีแลว้ จะเพ่ิมตวัละครใหม่ คือสโนวชิ์ป&สโนวเ์ดล อีกทั้ง ยงัมี “เมค อิท มายน์  
(Make It Mine)” สินคา้ท่ีสามารถแต่งตวัให้กบัตุ๊กตา “สโนสโนว ์(SnoSnow)” ได ้และหมวกตวัละครดิสนียท่ี์สามารถ 
ประดบัตกแต่งไดต้ามใจชอบ และอ่ืนๆ รวมแลว้ทั้งส้ินกว่า 50 ชนิด 
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*สินคา้ท่ีระลึกพิเศษจะเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2017 เป็นตน้ไป 

*สินคา้ดฟัฟ่ีและผองเพ่ือนเล่นสเก็ตน ้าแข็งจะเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 23 ตุลาคม 2017 เป็นตน้ไป 

*สินคา้ดฟัฟ่ีและผองเพ่ือนในธีมจากเร่ืองราวของละครบลัเล่ตเ์ร่ือง “เดอะนทัแครกเกอร์ (The Nutcracker)” จะเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้า 
ตั้งแต่วนัพฤหัสบดีท่ี 2 พฤศจิกายน 2017 เป็นตน้ไป 
*สินคา้ท่ีระลึกพิเศษมีจ านวนจ ากดั อาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมดก่อนได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกระดาษจดบนัทึก 820 เยน  

(โตเกียวดิสนียแ์ลนด)์ 
ชุดปากกาลูกล่ืน 1,440 เยน 

(โตเกียวดิสนียซี์) 
หมวกตวัละครดิสนีย ์2,000 เยน  
ของประดบั ช้ินละ 600 เยน 

(สวนสนุกทั้ง 2 แห่ง) 

สโนสโนว ์(SnoSnow) 
“เมค อิท มายน์ (Make It Mine)”  

ชุดเบสิก (Basic Set) 2,200 เยน 
ของประดบั ช้ินละ 400 เยน  

(สวนสนุกทั้ง 2 แห่ง) 

พวงกุญแจ ช้ินละ 1,700 เยน   
(โตเกียวดิสนียซี์) 

เซตคอสตูม ชุดละ 4,800 เยน 
*ตุก๊ตา (S) มีจ  าหน่ายต่างหาก 

 (โตเกียวดิสนียซี์) 
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เมนูพเิศษ 

อ่ิมอร่อยและเพลิดเพลินไปกบัอาหารและการแสดงไดท่ี้โตเกียวดิสนียแ์ลนดภ์ายใตค้อนเซ็ปต ์“น าของขวญัคริสตม์าสแสน 

อร่อยออกมาท่ีสวนสนุกกนัเถอะ” โดยจะจ าหน่ายเมนูอาหารร้อนๆท่ีเต็มไปดว้ยสีสันแห่งคริสตม์าสท่ี “รีเฟรชเมนทค์อร์เนอร์  
(Refreshment Corner)” และ “กปัตนัฮุกส์แกลลีย ์(Captain Hook's Galley)” 

นอกจากน้ี ท่านยงัสามารถเพลิดเพลินกบัเมนูอาหารชุดพร้อมกบัครอบครัวหรือเพ่ือนฝงูภายใตค้อนเซ็ปต ์“เฮฮาปาร์ต้ีคริสตม์าส 

สุดหรรษาท่ีดิสนีย”์ ไดท่ี้ “ร้านอาหารพลาซ่าพาวิเลียน (Plaza Pavilion Restaurant)” และ “แกรนดม์าซาร่าส์คิทเช่น (Grandma  
Sara's Kitchen)” อีกทั้ง ท่ี “แคมป์วูด้ชคัคิทเช่น (Camp Woodchuck Kitchen)” จะประดบัตกแต่งบริเวณพ้ืนท่ีทั้งหมดให้เต็มไป 

ดว้ยสีสันแห่งเทศกาลคริสตม์าสเป็นคร้ังแรกเพ่ือตอ้นรับเกสททุ์กท่าน 

ท่ีโตเกียวดิสนียซี์ หลงัชมการประดบัไฟ “เฟียสตา เด ลา ลูซ (Fiesta de la Luz)” ท่ีเต็มไปดว้ยบรรยากาศของเทศกาลคริสตม์าส 

แลว้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัเมนูอาหารชุดพร้อมด่ืมด ่ากบัช่วงเวลาแห่งเทศกาลคริสตม์าสไดท่ี้ “ยกูาตานเบสแคมป์กริลล ์ 
(Yucatan Base Camp Grill)”  

อีกทั้ง ท่ี “คาเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino)” จะใหบ้ริการทุกท่านดว้ยเมนูพาสตา้ครีมซอสสีอบอุ่นภายใตค้อนเซ็ปต ์“คริสตม์าส 
สุดโรแมนติกกบัคนพิเศษ” และท่ี “ฮดัสันริเวอร์ฮาร์เวสท ์(Hudson River Harvest)” จะเป็นเมนูมนัฝร่ังอบ มาพร้อมกบัเน้ือไก่  
ราดดว้ยชีสแบบจดัเต็ม ให้ท่านไดล้ิ้มรสความอร่อยท่ีจะกระจายไปทัว่ทั้งปาก 

นอกจากน้ี ทั้งท่ีโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียซี์ จะวางจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมร้อนรสหวานอมเปร้ียวท่ีมีส่วนผสมของ 
แอปเป้ิลพร้อมชอ้นท่ีระลึก รวมทั้งของหวานประเภทต่างๆ อาทิ ชูโรสรสช็อกโกแลต และของหวานท่ีมาพร้อมกบัถว้ยท่ีระลึก 
หน้าตาน่ารักน่าถ่ายรูป ท่ีไม่ว่าจะเป็นคู่รัก เพื่อนฝงู หรือครอบครัวก็สามารถสนุกสนานร่วมกนัได ้

 

*เมนูพิเศษจะเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัพุธท่ี 1 พฤศจิกายน 2017 เป็นตน้ไป 

*เมนูพิเศษอาจมีการเปล่ียนแปลง หรืออาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมดก่อนได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“รีเฟรชเมนทค์อร์เนอร์ (Refreshment Corner)”  
อาหารชุดพิเศษ 900 เยน 
(โตเกียวดิสนียแ์ลนด)์ 

“คาเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino)”
อาหารชุดพิเศษ 2,180 เยน 

(โตเกียวดิสนียซี์) 
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◆ โตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ทเวเคชันแพก็เกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package) ◆ 

 

ขณะน้ีไดเ้ปิดจ าหน่าย “2DAYS / 3DAYS สุขสันตห์รรษากบั ‘ดิสนียค์ริสตม์าส’ ทั้ง 2 สวนสนุก” และ “2DAYS สุขสันตห์รรษา 
กบั ‘ดิสนีย ์กิฟท ์ออฟ คริสตม์าส (Disney Gifts of Christmas)’ ” แพก็เกจท่ีพกัพร้อมบตัรเขา้สวนสนุกท่ีใหสิ้ทธิพิเศษรับบตัรเขา้ชม 
โปรแกรมความบนัเทิง หรือบตัรฟาสทพ์าสท่ีไม่ระบุเวลา ฯลฯ ท่ีท่านสามารถเพลิดเพลินไปกบัเทศกาลคริสตม์าสภายในสวนสนุก  
2 แห่ง ทั้งโตเกียวดิสนียซี์และโตเกียวดิสนียแ์ลนดไ์ดอ้ยา่งเต็มอ่ิม 
*สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซตส์ ารองท่ีพกั / ซ้ือบตัรทางออนไลน์โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท (ภาษาญ่ีปุ่ น) (https://reserve.tokyodisneyresort.jp/) 

 

◆ โรงแรมดิสนีย์ ◆ 

 

ภตัตาคารและเลานจข์องโรงแรม Disney Ambassador Hotel, โรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta และโรงแรม Tokyo  
Disneyland Hotel จะให้บริการเมนูอาหารท่ีมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมพิเศษในเทศกาลคริสตม์าสท่ีจะจดัข้ึนท่ีสวนสนุก 
ส าหรับโรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel จะจดัเตรียมเมนูสุดพิเศษภายใตค้อนเซ็ปต ์
กิจกรรมพิเศษ “คริสตม์าสแฟนตาซี (Christmas Fantasy)” และโปรแกรมความบนัเทิงของโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ส าหรับโรงแรม  
Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta จะเป็นคอนเซ็ปตกิ์จกรรมพิเศษ “คริสตม์าส วชิส์ (Christmas Wishes)” และโปรแกรมความ 
บนัเทิงของโตเกียวดิสนียซี์ ให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัเมนูสุดหรูของแต่ละโรงแรมท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์ของโรงแรม 
ดิสนีย ์

อีกทั้ง ในปีน้ีท่านก็สามารถชมการประดบัไฟท่ีบริเวณทางเขา้ของโรงแรม Disney Ambassador Hotel ไดเ้ช่นเดียวกนั โดยตน้ 

คริสตม์าสท่ีเพ่ิงปรากฏโฉมเป็นคร้ังแรกในปีท่ีแลว้นั้น มีดีไซน์ที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากฟิลม์ภาพยนตร์ อนัถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ของโรงแรม Disney Ambassador Hotel ท่ีตกแต่งตามคอนเซ็ปตป์ระเทศอเมริกาในช่วงปี 1930 ยุคทองของวงการฮอลลีวดู 

นอกจากน้ี ส าหรับโรงแรม Tokyo Disney Celebration Hotel ท่ีเพ่ิงเปิดให้บริการเม่ือปีท่ีแลว้ ในปีน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีจะประดบั 
ตกแต่งภายในตวัอาคารทั้ง 2 ของโรงแรมในบรรยากาศแบบคริสตม์าส เพ่ือให้ท่านไดด่ื้มด ่ากบัเทศกาลคริสตม์าสมากยิ่งข้ึน 

เราหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเพลิดเพลินไปกบัช่วงเทศกาลคริสตม์าสอนัแสนวิเศษและอบอุ่นหัวใจท่ีโรงแรมดิสนีย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประดบัไฟคริสตม์าสท่ี 
โรงแรม Disney Ambassador Hotel 

 

โรงแรม Tokyo Disney Celebration Hotel – Wish  
ท่ีประดบัตกแต่งแบบคริสตม์าส 

 

โรงแรม Tokyo Disney Celebration Hotel – Discover  
ท่ีประดบัตกแต่งแบบคริสตม์าส 



 *ภาพถ่ายเป็นภาพตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney 

◆ ดสินีย์รีสอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ◆ 

 

ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะมาเติมสีสันบรรยากาศเทศกาลคริสตม์าสภายในโตเกียวดิสนียรี์สอร์ทดว้ยการตกแต่ง 
ในธีมคริสตม์าสภายในแต่ละสถานี 

อีกทั้ง ท่ีแต่ละสถานีจะจ าหน่ายบตัรโดยสารรายวนั 2 ลายภายใตค้อนเซ็ปตกิ์จกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียว 
ดิสนียซี์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ อกิสเพยีรี (Ikspiari) ◆ 

 

อิกสเพียรี (Ikspiari) จะจดักิจกรรมตอ้นรับคริสตม์าส “อิกสเพียรีคริสตม์าสทาวน์ (Ikspiari Christmas Town)” ท่ี “ไวทซ์านตา้” 
บรรจงสร้างสรรคแ์ด่เกสททุ์กท่าน ไวทซ์านตา้ผูช้อบสร้างความสนุกสนานใหก้บัทุกคนจะมาเติมสีสันใหก้บัอิกสเพียรี (Ikspiari)  
ดว้ยการตกแต่งในธีมสีขาวและสีทองทัว่ทั้งเมือง อาทิ แสงไฟประดบั ฯลฯ พร้อมดว้ยความบนัเทิงอีกมากมาย ไม่วา่จะเป็นกิจกรรม 
เวร์ิคช็อปท่ีทุกท่านสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้และการแสดงดนตรีสุดพิเศษท่ีเตรียมไวร้อตอ้นรับทุกท่านในช่วงเทศกาลสุดพิเศษน้ี 
เท่านั้น 

ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ของขวญัท่ีถูกใจผูรั้บไดท่ี้ร้านคา้ และฉลองคริสตม์าสดินเนอร์กบัเมนูอาหาร 
สุดพิเศษท่ีมีเฉพาะในช่วงคริสตม์าสไดท่ี้ร้านอาหารภายในอิกสเพียรี (Ikspiari) 

ขอเชิญท่านมาร่วมสัมผสัเทศกาลคริสตม์าสท่ีแสนอบอุ่นทั้งกายและใจท่ี “ไวทซ์านตา้” ขอมอบแด่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไวทซ์านตา้ บรรยากาศในปีท่ีแลว้ 

บตัรโดยสารรายวนั 


