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เดือนเมษายน 2018 
ส าหรับประชาสมัพนัธ์ 

 บริษทั Oriental Land Co., Ltd. 
 

เตรียมพบกบัความบันเทิงในยามค า่คนืชุดใหม่ “Celebrate! Tokyo Disneyland” 
ในกจิกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี โตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ท “Happiest Celebration!” 

พร้อมด้วยกจิกรรมพเิศษประจ าฤดูร้อน 
ตั้งแต่วนัองัคารที ่10 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป ณ โตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ท 

 

เน่ืองในโอกาสกิจกรรมเฉลิมฉลอง “ครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท ‘Happiest Celebration!’” โตเกียวดิสนียรี์สอร์ทจึงจะ 
จดัการแสดงยามค ่าคืนชุดใหม่ ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่วนัองัคารท่ี 10 กรกฎาคม 2018 เป็นตน้ไป พร้อมทั้งจดักิจกรรมพิเศษท่ีท่านสามารถ 
สัมผสัไดเ้ฉพาะฤดูกาลน้ีเท่านั้นดว้ยเช่นกนั อีกทั้ง ในช่วงเวลาเดียวกนัน้ีก็จะเร่ิมการแสดง 2 ชุดใหม่ ใหทุ้กท่านไดร่้วมกนัสร้าง 
ความทรงจ าอนัแสนวเิศษในช่วงวนัหยดุฤดูร้อนน้ี 
 

พบกบั “Celebrate! Tokyo Disneyland” ดาวเด่นดวงใหม่ของการแสดงช่วง 
กลางคืน ณ โตเกียวดิสนียแ์ลนดท่ี์จะมอบประสบการณ์ความบนัเทิงในยามค ่าคืน 
ชุดใหม่ในกิจกรรมครบรอบ 35 ปี โดยจะเร่ิมการแสดงตั้งแต่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2018  
เป็นตน้ไป ดว้ยการแสดงรูปแบบใหม่สุดยิง่ใหญ่อลงัการท่ีผสมผสานการแสดงน ้าพุ 
หลากสีสันและแสงสีท่ีสาดส่องไปทัว่ทอ้งฟ้ายามราตรี โดยมีเวทีเป็นปราสาท 
ซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) เพื่อมอบการเดินทางของเสียงเพลงอนัแสนสนุก 
สนาน ณ อาณาจกัรแห่งความฝันและเวทมนตร์แห่งน้ี 

อีกทั้ง เน่ืองในโอกาสครบรอบ 35 ปีน้ี เราจึงไดจ้ดัเตรียมหลากหลายความบนัเทิง  
เพื่อใหท่้านสามารถเพลิดเพลินกบังานเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีไดม้ากยิง่ข้ึนกบัการ 
แสดงชุดใหม่สุดสนุกสนานและคร้ืนเครงของโตเกียวดิสนียแ์ลนดใ์นช่ือ “เลทส์  
ปาร์ต้ี กราส์! (Let's Party Gras!)” ณ เวที “เธียเตอร์ออร์ลีนส์ (Theatre Orleans)” และ 
การแสดงชุดใหม่ของโตเกียวดิสนียซี์ในช่ือ “ฮลัโหล นิวยอร์ก! (Hello, New York!)”  
ณ เวที “ดอ็กไซดส์เตจ (Dockside Stage)” โดยจะเพ่ิมความพิเศษใหก้บัทั้งสอง 
การแสดงเฉพาะช่วงครบรอบ 35 ปีน้ีเท่านั้น  
 

และในปีน้ี สวนสนุกทั้ง 2 แห่งก็จะจดักิจกรรมพิเศษประจ าฤดูร้อนอีกเช่นเคย 
ในระหวา่งวนัองัคารท่ี 10 กรกฎาคมถึงวนัอาทิตยท่ี์ 2 กนัยายน 2018 เป็นระยะเวลา  
55 วนั โดยโตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะจดักิจกรรมพิเศษ “ดิสนียน์าสึมาสึริ (Disney's  
Natsu Matsuri)” ท่ีดดัแปลงงานเทศกาลของญ่ีปุ่นใหเ้ป็นงานเทศกาลญ่ีปุ่นสไตล์ 
ดิสนีย ์ส าหรับโตเกียวดิสนียซี์จะจดักิจกรรมพิเศษ “ดิสนียไ์พเรทส์ซมัเมอร์ (Disney  
Pirates Summer)” ในธีมโลกแห่งภาพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “ไพเรทส์ ออฟ เดอะ  
แคริบเบียน (PIRATES OF THE CARIBBEAN)” 

โตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 
“ดิสนียน์าสึมาสึริ (Disney Natsu Matsuri)” 

โตเกียวดิสนียซี์ 
“ดิสนียไ์พเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)” 

 

โตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 
“Celebrate! Tokyo Disneyland” 
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ส าหรับกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียน์าสึมาสึริ (Disney's Natsu Matsuri) ของโตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะจดัการแสดงดว้ยเน้ือหาพิเศษเฉพาะ 
ในปีน้ีเท่านั้น โดยจะเพ่ิมบทเพลงประจ ากิจกรรมครบรอบ 35 ปีท่ีดดัแปลงใหเ้ป็นบทเพลงสไตลเ์ทศกาลฤดูร้อนของญ่ีปุ่นในการ 
แสดง “ซนัซุย! ซมัเมอร์บีท (Sansui! Summer Beat)” โปรแกรมความบนัเทิงท่ีเตม็ไปดว้ยความเยน็สดช่ืน ใหท่้านเพลิดเพลินไปกบั 
ละอองน ้าสุดชุ่มฉ ่า 

ส าหรับกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียไ์พเรทส์ซมัเมอร์ (Disney Pirates Summer)” ของโตเกียวดิสนียซี์จะจดัการแสดง “ไพเรทส์ซมัเมอร์ 
แบทเทิล ‘เก็ทเวท็!’ (Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)” ของเหล่าโจรสลดัจอมอนัธพาลน าโดยกปัตนัแจ็ค สแปร์โรวแ์ละกปัตนับาร์ 
บอสซา ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการแสดงการต่อสู้อนัทรงพลงัของเหล่าโจรสลดัท่ามกลางสายน ้าสุดชุ่มฉ ่าท่ีสาดกระเซ็นจนชุ่มโชกไป 

ทัว่บริเวณ  

นอกจากน้ี โรงแรมดิสนีย ์(Disney Hotels) และดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ก็จะจดัโปรแกรมพิเศษเฉพาะช่วงฤดูร้อน 

ดว้ยเช่นกนั ขอเชิญทุกท่านมาสร้างความทรงจ าสุดพิเศษในฤดูร้อนร่วมกบัครอบครัวและเพ่ือนฝงู พร้อมกบัเหล่าผองเพื่อนดิสนียก์บั 

หลากหลายโปรแกรมท่ีท่านสามารถสัมผสัประสบการณ์ไดเ้ฉพาะในฤดูร้อนของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีน้ีเท่านั้น ณ โตเกียว 

ดิสนียรี์สอร์ท 

 

 

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

การติดต่อสอบถามขอ้มูลส าหรับบุคคลทัว่ไปสามารถติดต่อไดต้ามเบอร์โทรศพัทด์า้นล่างน้ี 
ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท โทร. 0570-00-8632 (9:00 - 19:00 น.) 

ส าหรับโทรศพัท ์PHS และโทรศพัท ์IP บางส่วน หรือโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ โทร. 045-330-5211 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน ©Disney 

 

◆ กจิกรรมครบรอบ 35 ปี โตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ท “Happiest Celebration!” ◆ 

 

โปรแกรมความบันเทงิ 

การแสดงยามค ่าคืน “Celebrate! Tokyo Disneyland” (โตเกยีวดิสนีย์แลนด์) 
ตั้งแต่วนัองัคารที ่10 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป 
 

สถานท่ีแสดง : ปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) 
บริเวณแคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt) และพลาซ่า (Plaza)  

ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 20 นาที (ช่วงกลางคืน วนัละ 1 - 2 รอบ) 
ตวัละครท่ีร่วมการแสดง : มิกก้ี เมาส์ 

 

พบกบัการแสดงยามค ่าคืน “Celebrate! Tokyo Disneyland” ท่ีจะมอบประสบการณ์ 
ความบนัเทิงในยามค ่าคืนชุดใหม่สุดยิง่ใหญ่อลงัการอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อนใหก้บัเกสท ์
ทุกท่าน ผา่นการเดินทางของเสียงเพลงอนัแสนสนุกสนาน ณ อาณาจกัรแห่งความฝันและ 
เวทมนตร์ โดยมีเวทีเป็นปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) อนัแสนงดงามวจิิตร 
ตระการตาราวกบัถูกร่ายมนตร์ 

ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการแสดงสุดยิง่ใหญ่อลงัการดว้ยการผสมผสานระหวา่ง 
ภาพท่ีฉายบนปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) การแสดงน ้าพุหลากสีสันและ 
พลุไฟสุดตระการตา เปลวไฟอนัทรงพลงั พร้อมดว้ยการแสดงแสงสีท่ีสาดส่องไปทัว่ 
ทอ้งฟ้ายามราตรีและแสงไฟประดบับนตน้ไมใ้นพลาซ่า (Plaza) บนเวทีท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 
ทั้งหมดในบริเวณพลาซ่า (Plaza) โดยมีเป็นปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle)  
เป็นจุดศูนยก์ลาง 

การแสดงจะเปิดฉากดว้ยการปรากฏตวัของมิกก้ี เมาส์บนปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) ในมาดวาทยกรผูน้ าวง 
ออร์เคสตรา จากนั้น เม่ือมิกก้ี เมาส์พลิกเปิดแผน่โนต้เพลงแห่งเวทมนตร์ พร้อมกบัโบกไมบ้าตอง เสียงเพลงแสนไพเราะกจ็ะน า 
ทางใหมิ้กก้ี เมาส์ เขา้ไปสู่โลกแห่งเวทมนตร์ อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินทางรอบโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

มิกก้ี เมาส์จะพาทุกท่านผจญภยัไปกบัฉากการต่อสู้ของเหล่าโจรสลดัแห่งแอทแทรคชนั “ไพเรทส์ออฟเดอะแคริบเบียน (Pirates of  
the Caribbean)” ฉากรถรางท่ีวิง่ดว้ยความเร็วสูง ณ เหมืองแร่แห่งแอทแทรคชนั “บ๊ิกธนัเดอร์เมาน์เทน (Big Thunder Mountain)” ฉาก 

เตน้ร าในจงัหวะวอลทซ์สุดโรแมนติกของบรรดาเจา้หญิงแห่งแฟนตาซีแลนด ์(Fantasyland) หรือฉากท่องอวกาศแห่งทูมอร์โรวแ์ลนด ์ 
(Tomorrowland) และอีกหลากหลายฉากในธีมแลนดท่ี์มีเอกลกัษณ์เฉพาะของโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

ในช่วงสุดทา้ยของการแสดงจะปิดฉากการเดินทางของเสียงเพลงดว้ยการแสดงแสง สี เสียง และพลุไฟอยา่งยิง่ใหญ่อลงัการ  
พร้อมทั้งฉายภาพโมเสกรูปตราสัญลกัษณ์ของกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปีท่ีประกอบข้ึนจากภาพของเหล่าตวัละครดิสนียบ์น 
ปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) 

เราหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การแสดงยามค ่าคืน “Celebrate! Tokyo Disneyland” ชุดน้ีท่ีใหท่้านไดพ้บกบับรรดาเหล่าตวัละครดิสนียแ์ละ 
แอทแทรคชนัที่คุน้เคยจ านวนมากในระหวา่งการเดินทางของเสียงเพลงอนัแสนสนุกสนาน ณ อาณาจกัรแห่งความฝันและเวทมนตร์ 
แห่งน้ี จะกลายเป็นความทรงจ าอนัแสนวเิศษในการมาเยอืนโตเกียวดิสนียแ์ลนดข์องเกสททุ์กท่าน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเพลิดเพลิน 
ไปกบัการแสดงสุดยิง่ใหญ่อลงัการแห่งโลกเหนือจินตนาการเฉพาะช่วงเวลาพิเศษน้ีเท่านั้น 
  

เอกสารเพ่ิมเติม 

“Celebrate! Tokyo Disneyland” 
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“เลทส์ ปาร์ตี ้กราส์! (Let's Party Gras!)” (โตเกยีวดิสนีย์แลนด์) 
ตั้งแต่วนัองัคารที ่10 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป 
 
                                                                                                          สถานที่แสดง : แอดเวนเจอร์แลนด ์(Adventureland)  

เธียเตอร์ออร์ลีนส์ (Theatre Orleans) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วนัละ 4 - 5 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : 17 คน (ประกอบดว้ยตวัละครดิสนีย ์9 ตวัละคร) 

 

 “เลทส์ ปาร์ต้ี กราส์! (Let's Party Gras!)” คือการแสดงท่ีโดนลัด ์ดัก๊ มิกก้ี เมาส์และ 
บรรดาผองเพ่ือนร่วมกนัจดังานเทศกาลสุดหรรษา “ปาร์ต้ี กราส์ (ค  าสร้างใหม่ท่ีประสม 
ระหวา่งค าวา่ปาร์ต้ีและ “มาร์ดิกราส์” เทศกาลงานเฉลิมฉลองแบบดั้งเดิมของเมืองนิวออร์ 
ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา)” เพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานคร้ืนเครงร่วมกบั 
เกสททุ์กท่าน โดยในช่วงกิจกรรม “ครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท ‘Happiest  
Celebration!’” จะปรับเน้ือหาการแสดงใหมี้ความพิเศษมากยิง่ข้ึนดว้ยการบรรเลงบทเพลง 

ประจ ากิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี 

การแสดงจะเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือโดนลัด ์ดัก๊และโฮเซ การิโอกาท่ีเดินทางมาถึงนิวออร์ลีนส์ 
เพ่ือมาร่วมงานเทศกาล “มาร์ดิกราส์” พบวา่งานเทศกาลท่ีทั้งสองเฝ้ารออยา่งใจจดใจจ่อไดจ้บลงไปเสียแลว้ แต่แลว้พวกเขาก็พบวา่ 
ปันจิโตและบรรดาผองเพื่อนดิสนียไ์ดเ้ตรียมงานเทศกาลสุดพิเศษ “ปาร์ต้ี กราส์” ไวใ้หแ้ทน 
 

การจดั “ปาร์ต้ี กราส์” นั้นมีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ อนัไดแ้ก่ สถานท่ีซ่ึงมีความเป็นศิลปะ จงัหวะดนตรีแสนสนุก คอสตูม 
แสนสวยงาม และลีลาการเตน้สุดร้อนแรง โดยเหล่าผองเพ่ือนดิสนียใ์นชุดคอสตูมสวยงามจะออกมาร้อง เล่น เตน้บนเวทีสีสันสดใส  
ท่ามกลางดนตรีลาตินในจงัหวะสนุกสนานและบทเพลงประจ ากิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี อีกทั้ง ในช่วงสุดทา้ยจะเปิดโอกาสให ้
เกสทไ์ดร่้วมสนุกกบัการแสดงดว้ยเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นการปรบมือหรือเคล่ือนไหวร่างกายเป็นจงัหวะตามเสียงดนตรีร่วมกนั  
เสริมสร้างใหบ้รรยากาศของงานเทศกาลยิง่สนุกสนานคร้ืนเครงจนถึงขีดสุด พร้อมใหทุ้กท่านไดร่้วมสนุกสนานจนถึงฉากสุดทา้ยของ 
งานเทศกาล “ปาร์ต้ี กราส์” อนั “สุดแฮปป้ี (Happiest)” อย่างยิ่งใหญ่อลงัการ 
 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง 
    มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์, โดนลัด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊, กู๊ฟฟ่ี, แมก็ซ์, แคลรีซ, โฮเซ การิโอกา, ปันจิโต 

  

“เลทส์ ปาร์ต้ี กราส์! (Let's Party Gras!)” 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน ©Disney 

 

“ฮัลโหล นิวยอร์ก! (Hello, New York!)” (โตเกยีวดิสนีย์ซี) 
ตั้งแต่วนัองัคารที ่10 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป 
 

สถานท่ีแสดง : อเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) 
                                                 ดอ็กไซดส์เตจ (Dockside Stage) 

ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วนัละ 4 - 5 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : 19 คน (ประกอบดว้ยตวัละครดิสนีย ์8 ตวัละคร) 

 พบกบัการแสดงชุดใหม่ “ฮลัโหล นิวยอร์ก! (Hello, New York!)” ณ เวที “ดอ็กไซด ์
สเตจ (Dockside Stage)” ท่ีนิวยอร์กแอเรีย (New York area) ในอเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์ 
(American Waterfront) ท่ีใหท่้านคน้พบหลากหลายกิจกรรมสุดหรรษาของนิวยอร์กร่วมกบั 
มิกก้ี เมาส์และเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์อีกทั้ง ในช่วงกิจกรรม “ครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนีย ์
รีสอร์ท “Happiest Celebration!” จะบรรเลงบทเพลงประจ ากิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี 

ประกอบช่วงสุดทา้ยของการแสดง ใหท่้านสามารถเพลิดเพลินกบับรรยากาศแห่งการ 
เฉลิมฉลองไดม้ากยิง่ข้ึน 

 เหล่าผองเพ่ือนดิสนียท่ี์เดินทางมาถึงนิวยอร์กต่างพดูคุยกนัถึงความใฝ่ฝันและส่ิงท่ี 
อยากท าในนิวยอร์ก อาทิ การชมละครเวทีบรอดเวย ์การไปปิกนิก ฯลฯ ขณะเร่ิมออกเดินส ารวจสถานท่ีต่าง ๆ ท่ามกลางเสียงแตร 
รถยนตแ์ละเสียงอึกทึกจอแจในตวัเมือง จากนั้น เหล่านกัเตน้ในมาดชาวเมืองนิวยอร์กจะมาแนะน าหลากหลายความสนุกสนานและ 
เสน่ห์ของนิวยอร์ก อาทิ การแสดงเปิดหมวกโดยใชล้งัไมแ้ละก าแพงประกอบการเตน้สุดเร้าใจในสไตลอ์ะโครบาติกในยา่นดาวน์ 
ทาวน์ และการแสดงลีลาการเตน้อนัแสนงดงามเฉิดฉายในละครเวทีบรอดเวย ์บรรดาผองเพื่อนดิสนียท่ี์ตอ้งมนตร์เสน่ห์แห่งนคร 
นิวยอร์กต่างกมี็ความสุขท่ีไดใ้ชช่้วงเวลาสุดวเิศษร่วมกนั และในช่วงสุดทา้ย เม่ือเกสทแ์ละเหล่าผองเพ่ือนดิสนียต่์างหลอมรวมเป็น 
หน่ึงเดียวกนัท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนสนุกสนาน การแสดงก็จะปิดฉากลงอยา่งสวยงามตระการตา 
 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง 

มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์, โดนลัด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊, พลูโต, กู๊ฟฟ่ี, ชิป, เดล 

 

*โปรแกรมความบันเทิงอาจเปลีย่นแปลงจ านวนรอบการแสดง รวมถึงอาจเปลีย่นแปลงเนื้อหาหรือยกเลิกขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฯลฯ 

  

“ฮลัโหล นิวยอร์ก! (Hello, New York!)” 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน ©Disney 

 

สินค้าทีร่ะลกึ 

พบกบัสินคา้ท่ีระลึกกวา่ 45 ชนิด อาทิ เส้ือยดื เคร่ืองประดบัหอ้ยคอมีไฟกะพริบ และอ่ืน ๆ อีกมากมายในดีไซน์การแสดงยาม 
ค ่าคืน “Celebrate! Tokyo Disneyland”  
 

 

 

 

 

 

 

 อีกทั้ง จะจ าหน่ายพวงกุญแจตุ๊กตามิกก้ี เมาส์และมินน่ี เมาส์ในชุดคอสตูม “เลทส์ ปาร์ต้ี กราส์! (Let's Party Gras!)” การแสดงชุด 
ใหม่ของโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์และ “ฮลัโหล นิวยอร์ก! (Hello, New York!)” การแสดงชุดใหม่ของโตเกียวดิสนียซี์ดว้ยเช่นกนั 

 

*สินคา้ท่ีระลึกจะวางจ าหน่ายล่วงหนา้ตั้งแต่วนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2018 เป็นตน้ไป 

*สินคา้ท่ีระลึกมีจ านวนจ ากดั จึงอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมดก่อนได ้
  

เส้ือยดื 2,900 - 3,300 เยน  เคร่ืองประดบัห้อยคอมีไฟกะพริบ 1,600 เยน 

 ร้านค้า ท่ีจ  าหน่าย : “แกรนด์เอ็มโพเรียม (Grand Emporium )”  
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◆ โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ “ดิสนีย์นาสึมาสึริ (Disney's Natsu Matsuri)” ◆ 

 

โปรแกรมความบันเทงิ 

“ซันซุย! ซัมเมอร์บีท (Sansui! Summer Beat)” 
 

สถานท่ีแสดง : แคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt) 
       และเส้นทางพาเหรด (Parade Route) บริเวณพลาซ่า (Plaza) 

ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 20 นาที (วนัละ 3 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 100 คน (ประกอบดว้ยตวัละครดิสนีย ์10 ตวัละคร) 
 

ในปีน้ีก็จะจดัการแสดง “ซนัซุย! ซมัเมอร์บีท (Sansui! Summer Beat)” โปรแกรม 
ความบนัเทิงท่ีเตม็ไปดว้ยความสดช่ืนภายใตค้อนเซ็ปตเ์ทศกาลฤดูร้อนสีสันสดใสสไตล ์
ญ่ีปุ่นท่ีท่านสามารถเพลิดเพลินไปกบัละอองน ้าเยน็ชุ่มฉ ่าไดอี้กเช่นเคย 

รถพาเหรดทั้งขนาดเลก็และใหญ่จ านวน 5 คนั จะมาปรากฏ ณ ดา้นหนา้ปราสาท 
ซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) และเส้นทางพาเหรด (Parade Route) เพ่ือเร่ิมการแสดง 
ซ่ึงเกสททุ์กท่านสามารถมาร่วมสนุกสนานคร้ืนเครงกบังานเทศกาลฤดูร้อน และเพลิด 
เพลินไปกบับทเพลงของดิสนียท่ี์ทุกท่านคุน้เคย พร้อมดว้ยบทเพลงประจ ากิจกรรม  
“ครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท ‘Happiest Celebration!’” ท่ีดดัแปลงใหเ้ป็นดนตรี 
ในสไตลง์านเทศกาลฤดูร้อนซ่ึงบรรเลงดว้ยเคร่ืองดนตรีญ่ีปุ่น อาทิ กลองไทโกะ ขลุ่ย  
ฯลฯ เสริมสร้างใหบ้รรยากาศของงานเทศกาลท่ีแต่งแตม้ดว้ยสีสันแห่งการเฉลิมฉลอง 
ทวคีวามสนุกสนานคร้ืนเครงมากยิง่ข้ึน 

นอกจากละอองน ้าท่ีโปรยปรายจากรถพาเหรดแลว้ เหล่าผองเพ่ือนดิสนียใ์นชุด 
คอสตูมหลากสีสันกจ็ะมาร่วมฉีดพ่นละอองน ้าไปดว้ยเช่นกนั พร้อมทั้งส่งเสียงเชียร์อนั 
แสนสดใสร่าเริงและปรบมือเป็นจงัหวะร่วมกบัเกสททุ์กท่าน เสริมสร้างบรรยากาศ 
ความสนุกของงานเทศกาลท่ีสัมผสัไดเ้ฉพาะฤดูร้อนน้ีให้พุ่งสูงข้ึนจนถึงขีดสุด 
 

*อน่ึง รถพาเหรดขนาดเล็กและใหญ่จ านวน 5 คนั จะฉีดพ่นน ้าท่ีดา้นหนา้ปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) และเส้นทางพาเหรด (Parade  
Route) บริเวณรอบพลาซ่า  (Plaza) 
 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง 
มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์, พลูโต, โดนัลด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊, กู๊ฟฟ่ี, แมกซ์, ชิป, เดล, แคลรีซ 

 

 

*โปรแกรมความบันเทิงอาจเปลีย่นแปลงจ านวนรอบการแสดง รวมถึงอาจเปลีย่นแปลงเนื้อหาหรือยกเลิกขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฯลฯ 

  

“ซันซุย! ซัมเมอร์บีท (Sansui! Summer Beat)” 
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พวงกุญแจตุก๊ตามิกก้ีเมาส์, มินน่ีเมาส์ 
ช้ินละ 1,700 เยน 

เส้ือยดื 1,900 - 2,900 เยน 
กางเกงขาสั้น 2,300 เยน 

 

ชุดกระดาษโนต้มีกาว 850 เยน 

ร้านค้า ท่ีจ  าหน่าย : “ดิสนีย์ & Co.  (Disney & Co. )”  

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 

    โตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษในธีมนาสึมาสึริ เทศกาลฤดูร้อนของญ่ีปุ่นกวา่ 60 ชนิด ไดแ้ก่ สินคา้ใน 
ดีไซน์ของบรรดาผองเพ่ือนดิสนียท่ี์ร่วมแสดงในโปรแกรมความบนัเทิง “ซนัซุย! ซมัเมอร์บีท (Sansui! Summer Beat)” อาทิ  
พวงกุญแจตุ๊กตา ผา้ขนหนู และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีเหมาะส าหรับเป็นของฝาก  อีกทั้ง ยงัมีจ  าหน่ายสินคา้ในดีไซน์ของชิปและ 
เดลขณะก าลงัสนุกสนานกบัเทศกาลงานวดัของญ่ีปุ่น อาทิ เส้ือยดื กางเกงขาส้ัน ฯลฯ ท่ีใหท่้านสามารถสวมใส่และเพลิดเพลินภายใน 
สวนสนุกไดเ้ช่นกนั 
 
*สินคา้ท่ีระลึกพเิศษจะวางจ าหน่ายล่วงหนา้ตั้งแต่วนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2018 เป็นตน้ไป 
*สินคา้ท่ีระลึกพเิศษมีจ านวนจ ากดั จึงอาจมีกรณีท่ีจ าหน่ายหมดก่อนได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูพเิศษ 
    สัมผสัความสนุกสนานเพลิดเพลินกบัเมนูพิเศษภายใตค้อนเซ็ปตเ์ทศกาลฤดูร้อนของญ่ีปุ่นในแบบฉบบั 
ของดิสนียท่ี์รอใหทุ้กท่านไดม้าลิ้มลองพร้อมเก็บภาพความอร่อยของเมนูแสนน่ารัก อาทิ แซนดว์ชิท่ีมี 
ลกัษณะรูปทรงราวกบัขา้วโพดป้ิงซ่ึงเป็นอาหารยอดนิยมในเทศกาลฤดูร้อนของญ่ีปุ่น โดยจะวางจ าหน่ายท่ี  
“สวทีฮาร์ทคาเฟ่ (Sweetheart Café)” หรือเมนูไข่มว้นพิเศษในดีไซน์ของโอะมิโคชิ ศาลเจา้ขนาดเลก็ส าหรับ 
แห่ในงานเทศกาลของญ่ีปุ่น พร้อมดว้ยตะเกียบท่ีระลึกซ่ึงจะวางจ าหน่ายท่ี “ภตัตาคารโฮคุไซ (Restaurant  
Hokusai)” อีกทั้ง ยงัมีของหวานพร้อมถว้ยหรือจานท่ีระลึกในดีไซน์ของชิปและเดลดว้ยเช่นกนั 
 
*เมนูพเิศษจะจ าหน่ายล่วงหนา้ตั้งแต่วนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2018 เป็นตน้ไป 
*อาจมีกรณีท่ีเมนูพเิศษปรับเปล่ียนรายละเอียดต่าง ๆ หรือจ าหน่ายหมด 

 
 

  

“สวีทฮาร์ทคาเฟ่ (Sweetheart Café)” 
อาหารชุดพิเศษ 1,050 เยน 
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การตกแต่ง  

บริเวณพลาซ่า (Plaza) ดา้นหนา้ปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) จะประดบัตกแต่งดว้ยเหล่าไมก้วาดจากภาพยนตร์ 
ดิสนียเ์ร่ือง “แฟนเทเซีย (FANTASIA)” สวมใส่ฮปัปิ เส้ือคลุมประจ างานเทศกาลของญ่ีปุ่น พร้อมดว้ยร่มกนัแดดสีสันสดใสแสดงถึง 
ความเป็นเทศกาลฤดูร้อนของญ่ีปุ่น เสริมสร้างความครึกคร้ืนใหก้บังานเทศกาลอนัเป็นแบบฉบบัของญ่ีปุ่นท่ีมีเฉพาะดิสนียเ์ท่านั้น 
      นอกจากน้ี ยงัมีจุดถ่ายรูปของมิกก้ี เมาส์ โดนลัด ์ดัก๊ พร้อมดว้ยกู๊ฟฟ่ีขณะก าลงัตีกลองไทโกะ และมินน่ี เมาส์ เดซ่ี ดัก๊ พร้อมดว้ย 
แคลรีซขณะก าลงัเป่าขลุ่ย ซ่ึงเกสททุ์กท่านสามารถถ่ายรูปโดยโพสท่าเหมือนก าลงัตีกลองรูปทรงมิกก้ี เมาส์ท่ีตั้งอยูด่า้นหนา้ไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพตวัอยา่งจุดถ่ายรูป 
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◆ โตเกยีวดิสนีย์ซี “ดิสนีย์ไพเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)” ◆ 

โปรแกรมความบันเทงิ 
“ไพเรทส์ซัมเมอร์แบทเทลิ ‘เกท็เว็ท!’ (Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)” 
 

สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วนัละ 3 รอบ) 

                                                         จ  านวนนกัแสดง : ประมาณ 80 คน 
                                                                                                                            (ประกอบดว้ยตวัละครดิสนีย ์2 ตวัละคร) 

        เตรียมพบกบั “ไพเรทส์ซมัเมอร์แบทเทิล ‘เก็ทเวท็!’ (Pirates Summer Battle ‘Get  
Wet!’)” การแสดงการต่อสู้อนัทรงพลงัโดยเหล่าโจรสลดัท่ามกลางสายน ้าสุดชุ่มฉ ่า ณ  
เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) 

       กลุ่มโจรสลดัน าโดยกปัตนับาร์บอสซาท่ีเดินวางท่าไปทัว่หลงัเขา้ยึดครองปอร์โต 
ปาราดีโซ (Porto Paradiso) น่านน ้าหลกัของเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean  
Harbor) ไดส้ าเร็จ จะมาจดัการฝึกวิชาแสนทรหดเพ่ือใหเ้กสททุ์กท่านมีคุณสมบติัของ 
โจรสลดัท่ีแทจ้ริง โดยจะใหทุ้กท่านเคล่ือนไหวร่างกาย พร้อมทั้งตะโกนใหสุ้ดเสียงไป 
พร้อมกบัเหล่าโจรสลดัท่ามกลางสายน ้าจ  านวนมากท่ีสาดกระเซ็น สร้างบรรยากาศ 
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัใหอ้บอวลไปทัว่บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์  
(Mediterranean Harbor) จากนั้น แจค็ สแปร์โรวก์็จะปรากฏตวัข้ึน เสริมสร้างให ้

บรรยากาศแห่งความสนุกสนานคร้ืนเครงยิง่พุ่งสูงข้ึนจนหยดุไม่อยู ่ให้ทุกท่านได ้
สนุกสนานกบัการแสดงการต่อสู้อนัเป่ียมไปดว้ยพลงัจากเปลวเพลิงและสายน ้า พร้อม 
ดว้ยงานเล้ียงสังสรรคสุ์ดหรรษาภายในโลกของเหล่าโจรสลดัผูดิ้บเถ่ือนแต่แฝงไปดว้ย 
ความสงบเยอืกเยน็เสียจนปัดเป่าอากาศอนัร้อนระอุของฤดูร้อนไปจนหมดส้ิน 
 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง 
กปัตนัแจค็ สแปร์โรว,์ กปัตนับาร์บอสซา 

ความบันเทงิอืน่ ๆ  

      ท่านสามารถสนุกสนานกบัโลกของเหล่าโจรสลดัผา่นแอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์
(Atmosphere Entertainment) และการพบกบัตวัละครดิสนีย ์(Disney Character Greeting) 
ไดเ้ช่นกนั ไดแ้ก่ แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) ท่ีใหเ้กสท ์
ไดมี้ส่วนร่วมเล่นเกมยกธงตามค าส่ังของผูฝึ้กสอนเพ่ือฝึกฝนการเป็นโจรสลดัท่ีแทจ้ริง ณ 
เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) หรือการพบปะกบัเหล่าโจรสลดัผูเ้ป่ียม 
ไปดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีจะมาปรากฏตวัอยา่งไม่คาดฝันตามสถานท่ีต่าง ๆ  อาทิ 
โจรสลดัผูเ้คล่ือนไหวร่างกายในสไตลอ์ะโครบาติกพร้อมสะกดทุกสายตาของผูท่ี้ไดพ้บเห็น 
หรือโจรสลดัผูช่ื้นชอบการสร้างบรรยากาศความสนุกสนานคร้ืนเครงดว้ยการพดูคุยและ 
ร้องเพลง พร้อมทั้งบรรเลงดนตรีในจงัหวะสนุกสนาน 
 อีกทั้ง ในปีน้ีท่านกจ็ะสามารถพบกบัแจค็ สแปร์โรวไ์ดท่ี้เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) และลอสทริ์เวอร์เดลตา  

(Lost River Delta) ดว้ยเช่นกนั 
*โปรแกรมความบันเทิงอาจเปลีย่นแปลงจ านวนรอบการแสดง รวมถึงอาจเปลีย่นแปลงเนื้อหาหรือยกเลิกขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฯลฯ 

“ไพเรทส์ซัมเมอร์แบทเทิล ‘เก็ทเวท็!’ 
 (Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)” 

 

แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท์ 
(Atmosphere Entertainment) 
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เส้ือยดื 2,500 เยน 
ผา้พนัคอหรือโพกศีรษะ  800 เยน 

 

หมวกมีหูไพเรทส์ 2,000 เยน 
 

เส้ือยดื 1,900 - 2,900 เยน 
ผา้ขนหนูกีฬา  1,400 เยน 

 
ร้านค้า ท่ีจ  าหน่าย : “เอ็มโพริโอ (Emporio)” 

อืน่ ๆ  
“ไพเรทส์แคนตินาเฟียสตา (Pirates Cantina Fiesta)” 
    ในปีน้ีก็จะจดั “ไพเรทส์แคนตินาเฟียสตา (Pirates Cantina Fiesta)” ท่ี “มิเกลส์ เอล  
โดราโด แคนตินา (Miguel's El Dorado Cantina)” ร้านอาหารในลอสทริ์เวอร์เดลตา  
(Lost River Delta) อีกเช่นเคย ใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อยกบัเมนูพิเศษในแบบฉบบัของ 
โจรสลดัภายในร้านท่ีประดบัตกแต่งภายใตค้อนเซ็ปต ์“ร้านเหลา้ท่ีเป็นแหล่งชุมนุม 
ของเหล่าโจรสลดั” พร้อมด่ืมด ่ากบัการบรรเลงดนตรีอนัร้อนแรงและคร้ืนเครงโดยวง 
ดนตรีโจรสลดัท่ีจดัตั้งโดยสมาชิกกลุ่มโจรสลดับาร์บอสซาในแอทโมสเฟียร์เอนเตอร์ 
เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) ท่ีเกสทส์ามารถร่วมสนุกสนานโดยปรบมือ 
เป็นจงัหวะหรือส่งเสียงร้องรับระหวา่งการแสดง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการ 
รับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศสุดครึกคร้ืนราวกบัท่านไดเ้ป็นหน่ึงในพวก 
พอ้งของบรรดาโจรสลดัผูเ้ก่งกลา้ 
 

 

 

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 

    โตเกียวดิสนียซี์จะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษในธีมโจรสลดักวา่ 60 ชนิด ไดแ้ก่ สินคา้ภายใตค้อนเซ็ปตข์องโปรแกรมความ 
บนัเทิง “ไพเรทส์ซมัเมอร์แบทเทิล ‘เก็ทเวท็!’ (Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)” อาทิ เส้ือยดื ผา้พนัคอหรือโพกศีรษะ ริสแบนด ์ 
และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมายในดีไซน์ของแจค็ สแปร์โรว ์ อีกทั้ง ยงัมีจ  าหน่ายสินคา้ในดีไซน์ของบรรดาผองเพื่อนดิสนียใ์นชุดคอสตูม 
โจรสลดั อาทิ เส้ือยดื ผา้ขนหนูกีฬา ฯลฯ 
 
*สินคา้ท่ีระลึกพเิศษจะวางจ าหน่ายล่วงหนา้ตั้งแต่วนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2018 เป็นตน้ไป 
*สินคา้ท่ีระลึกพเิศษมีจ านวนจ ากดั จึงอาจมีกรณีท่ีจ าหน่ายหมดก่อนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

“ไพเรทส์แคนตินาเฟียสตา (Pirates Cantina Fiesta)” 
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“มิเกลส์ เอล โดราโด แคนตินา  
(Miguel's El Dorado Cantina)” 
อาหารชุดพิเศษ 1,580 เยน 

 

“คาเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino)” 
อาหารชุดพิเศษ 1,880 เยน 

 

เมนูพเิศษ 

    อ่ิมอร่อยในสไตลโ์จรสลดัตวัจริงพร้อมสนุกสนานกบัการรับประทานอาหารภายใตค้อนเซ็ปต ์
“เติมพลงัก่อนออกผจญภยัในทอ้งทะเล” กบัหลากหลายเมนูพิเศษประจ าฤดูร้อนสไตลดิ์บเถ่ือนใน 
ปริมาณจุใจ อาทิ อาหารชุดพิเศษท่ีประกอบดว้ยอาหารจานหลกัประเภทเน้ือไก่ เสิร์ฟพร้อมขา้วท่ี 
จดัแต่งเลียนแบบรูปทรงหวักะโหลก หรือทาโกแ้สนแปลกตาท่ีท าจากแผน่แป้งตอร์ตียาสีด า ณ 
“ไพเรทส์แคนตินาเฟียสตา (Pirates Cantina Fiesta)” ท่ีร้านอาหาร “มิเกลส์ เอล โดราโด แคนตินา 
 (Miguel's El Dorado Cantina)” ซ่ึงประดบัตกแต่งภายใตค้อนเซ็ปต ์“ร้านเหลา้ท่ีเป็นแหล่งชุมนุม 
ของเหล่าโจรสลดั” 
       อีกทั้ง ร้านอาหาร “คาเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino)” ซ่ึงประดบัตกแต่งภายในร้านดว้ยถงั 
ไมแ้ละธงลวดลายหัวกะโหลกและโจรสลดัก็จะจ าหน่ายอาหารชุดพาสตา้ นอกจากน้ี ร้านอาหาร 
 “มมัมาบิสกอตตีส์เบเกอร่ี (Mamma Biscotti's Bakery)” และ “นิวยอร์กเดลิ (New York Deli)”  
ก็จะจ าหน่ายเมนูพิเศษในธีมของเหล่าโจรสลดัเช่นเดียวกนั 
       ยิง่ไปกวา่นั้น ยงัมีจ  าหน่ายคอ็กเทลในแกว้ลวดลายหวักะโหลกภายใตค้อนเซ็ปต ์“ด่ืมฉลองแด่ 
ชีวติโจรสลดัใหห้มดแกว้!” และของหวานพร้อมของท่ีระลึกในดีไซน์มิกก้ี เมาส์ในชุดโจรสลดั  
ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการรับประทานอาหารในแบบฉบบัของโจรสลดัไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
*เมนูพเิศษจะจ าหน่ายล่วงหนา้ตั้งแต่วนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2018 เป็นตน้ไป 
*อาจมีกรณีท่ีเมนูพเิศษปรับเปล่ียนรายละเอียดต่าง ๆ หรือจ าหน่ายหมด 
 

 

 

 

การตกแต่ง  

บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) จะประดบัตกแต่งดว้ยธงลวดลายหัวกะโหลกท่ีชวนใหนึ้กถึงธงของ 
เหล่าโจรสลดั พร้อมดว้ยร่มกนัแดดสีด าและสีแดง นอกจากน้ี ยงัมีจุดถ่ายรูปซ่ึงเกสทส์ามารถเป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพนั้นได ้อาทิ  
จุดถ่ายรูปท่ีเกสทส์ามารถโพสท่าเหมือนก าลงัล่องเรือโจรสลดั หรือจุดถ่ายรูปท่ีเกสทส์ามารถโพสท่าเหมือนถูกจองจ าอยู่ในคุก ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพตวัอยา่งจุดถ่ายรูป 
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◆ โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels) ◆ 

 ภตัตาคารของโรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel จะให้บริการเมนูพิเศษท่ีมีคอนเซ็ปต ์
เช่ือมโยงกบั “ดิสนียน์าสึมาสึริ (Disney's Natsu Matsuri)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ ส าหรับภตัตาคารของโรงแรม  
Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta จะให้บริการเมนูพิเศษท่ีมีคอนเซ็ปตเ์ช่ือมโยงกบั “ดิสนียไ์พเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates  
Summer)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียซี์ พร้อมทั้งใหบ้ริการคอ็กเทลพิเศษแบบไร้แอลกอฮอล ์(มีจ  านวนจ ากดั) ในแกว้ส าหรับ 
สะสมลวดลายมิกก้ี เมาส์และผองเพ่ือนในชุดโจรสลดัเช่นเดียวกบัในปีท่ีผา่นมา 
     ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผสัหลากหลายประสบการณ์การรับประทานอาหารในฤดูร้อน ณ โรงแรมดิสนีย ์(Disney Hotels) 

*ตั้งแต่วนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2018 เป็นตน้ไป เมนูพเิศษจะเร่ิมจ าหน่ายล่วงหนา้ อีกทั้ง กญุแจหอ้งพกัในดีไซน์ครบรอบ 35 ปีของ 
โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel ก็จะปรับเปล่ียนดีไซน์ใหม่ดว้ยเช่นกนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ◆ 

ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจ าหน่ายบตัรโดยสารรายวนัในดีไซน์ของการแสดงยาม 
ค ่าคืน “Celebrate! Tokyo Disneyland” ของโตเกียวดิสนียแ์ลนดท่ี์เคร่ืองจ าหน่ายบตัรอตัโนมติัของแต่ละ 
สถานี อีกทั้ง จะจ าหน่ายเหรียญท่ีระลึกในดีไซน์ออริจินอลเฉพาะของดิสนียรี์สอร์ทไลน์เท่านั้นในธีมของ  
“ดิสนียน์าสึมาสึริ (Disney's Natsu Matsuri)” ท่ีสถานีโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland Station)  
และในธีมของ “ดิสนียไ์พเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)” ท่ีสถานีโตเกียวดิสนียซี์ (Tokyo  
DisneySea Station) ดว้ยเช่นกนั 
 

 

 

◆ โตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ทเวเคชันแพก็เกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package) ◆ 

   เปิดส ารองหลากหลายแพก็เกจท่ีพกัท่ีมีเฉพาะช่วงระยะเวลาจ ากดั อาทิ แพก็เกจท่ีพกัเฉพาะกิจกรรมครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนีย ์
รีสอร์ท และแพก็เกจท่ีพกัพร้อมบตัรท่ีนัง่พิเศษส าหรับเขา้ชมโปรแกรมความบนัเทิงในช่วงฤดูร้อน นอกจากน้ี ยงัมีแพก็เกจท่ีพกั 
พร้อมโปรแกรม “คสัโตเดียนคิดส์! (Custodial Kids!)” ท่ีใหคุ้ณหนู ๆ ไดล้องสัมผสัประสบการณ์การท างานของพนกังานท าความ 
สะอาด (คสัโตเดียน) ภายในสวนสนุก หรือแพก็เกจท่ีพกัพร้อมโปรแกรม “คิดส์ไนทแ์อดเวนเจอร์ : “คน้หากุญแจกรุสมบติัท่ีถูกซ่อน 
อยูบ่นเกาะ” (Kids Night Adventure: Search the Island for the Treasure Key)” ท่ีมีเพียงคุณหนู ๆ พร้อมดว้ยพนกังานของสวนสนุก 
เขา้ร่วมการผจญภยับนเกาะทอมซอวเ์ยอร์ในยามค ่าคืน 

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซตส์ ารองท่ีพกั/ซ้ือบตัรทางออนไลน์โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท (ภาษาญ่ีปุ่ น) (https://reserve.tokyodisneyresort.jp/) 
 

ตวัอยา่งดีไซน์บตัรโดยสารรายวนั 

 

กุญแจห้องพกัในดีไซน์ครบรอบ 35 ปี 
ส าหรับห้องพกัประเภทสแตนดาร์ดหรือคาแรคเตอร์ 

(ดีไซน์ส าหรับวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2018 - 10 มกราคม 2019) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

กุญแจห้องพกัในดีไซน์ครบรอบ 35 ปี 
ส าหรับห้องพกัประเภทคอนเซียสหรือสวที 

(ดีไซน์ส าหรับวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2018 - 10 มกราคม 2019) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


