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เตรียมพบกับความบันเทิงในยามคา่ คืนชุดใหม่ “Celebrate! Tokyo Disneyland”
ในกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ท “Happiest Celebration!”
พร้ อมด้ วยกิจกรรมพิเศษประจาฤดูร้อน
ตั้งแต่ วนั อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2018 เป็ นต้ นไป ณ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ท
เนื่องในโอกาสกิจกรรมเฉลิมฉลอง “ครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท ‘Happiest Celebration!’” โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ทจึงจะ
จัดการแสดงยามค่าคืนชุดใหม่ ซึ่งจะเริ่ มตั้งแต่วนั อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2018 เป็ นต้นไป พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษที่ท่านสามารถ
สัมผัสได้เฉพาะฤดูกาลนี้เท่านั้นด้วยเช่นกัน อีกทั้ง ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็จะเริ่ มการแสดง 2 ชุดใหม่ ให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้าง
ความทรงจาอันแสนวิเศษในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้
พบกับ “Celebrate! Tokyo Disneyland” ดาวเด่นดวงใหม่ของการแสดงช่วง
กลางคืน ณ โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ที่จะมอบประสบการณ์ความบันเทิงในยามค่าคืน
ชุดใหม่ในกิจกรรมครบรอบ 35 ปี โดยจะเริ่ มการแสดงตั้งแต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2018
เป็ นต้นไป ด้วยการแสดงรู ปแบบใหม่สุดยิง่ ใหญ่อลังการที่ผสมผสานการแสดงน้ าพุ
หลากสี สันและแสงสี ที่สาดส่ องไปทัว่ ท้องฟ้ ายามราตรี โดยมีเวทีเป็ นปราสาท
ซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) เพื่อมอบการเดินทางของเสี ยงเพลงอันแสนสนุก
สนาน ณ อาณาจักรแห่งความฝันและเวทมนตร์แห่งนี้
อีกทั้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี นี้ เราจึงได้จดั เตรี ยมหลากหลายความบันเทิง
เพื่อให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับงานเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี ได้มากยิง่ ขึ้นกับการ
แสดงชุดใหม่สุดสนุกสนานและครื้ นเครงของโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ในชื่อ “เลทส์
ปาร์ต้ ี กราส์! (Let's Party Gras!)” ณ เวที “เธียเตอร์ออร์ลีนส์ (Theatre Orleans)” และ
การแสดงชุดใหม่ของโตเกียวดิสนียซ์ ีในชื่อ “ฮัลโหล นิวยอร์ก! (Hello, New York!)”
ณ เวที “ด็อกไซด์สเตจ (Dockside Stage)” โดยจะเพิ่มความพิเศษให้กบั ทั้งสอง
การแสดงเฉพาะช่วงครบรอบ 35 ปี นี้เท่านั้น
และในปี นี้ สวนสนุกทั้ง 2 แห่งก็จะจัดกิจกรรมพิเศษประจาฤดูร้อนอีกเช่นเคย
ในระหว่างวันอังคารที่ 10 กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018 เป็ นระยะเวลา
55 วัน โดยโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะจัดกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียน์ าสึ มาสึ ริ (Disney's
Natsu Matsuri)” ที่ดดั แปลงงานเทศกาลของญี่ปุ่นให้เป็ นงานเทศกาลญี่ปุ่นสไตล์
ดิสนีย ์ สาหรับโตเกียวดิสนียซ์ ีจะจัดกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียไ์ พเรทส์ซมั เมอร์ (Disney
Pirates Summer)” ในธีมโลกแห่งภาพยนตร์ดิสนียเ์ รื่ อง “ไพเรทส์ ออฟ เดอะ
แคริ บเบียน (PIRATES OF THE CARIBBEAN)”

โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์
“Celebrate! Tokyo Disneyland”

โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์
“ดิสนียน์ าสึ มาสึ ริ (Disney Natsu Matsuri)”

โตเกียวดิสนี ยซ์ ี
“ดิสนียไ์ พเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)”
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สาหรับกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียน์ าสึ มาสึ ริ (Disney's Natsu Matsuri) ของโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะจัดการแสดงด้วยเนื้อหาพิเศษเฉพาะ
ในปี นี้เท่านั้น โดยจะเพิ่มบทเพลงประจากิจกรรมครบรอบ 35 ปี ที่ดดั แปลงให้เป็ นบทเพลงสไตล์เทศกาลฤดูร้อนของญี่ปุ่นในการ
แสดง “ซันซุย! ซัมเมอร์บีท (Sansui! Summer Beat)” โปรแกรมความบันเทิงที่เต็มไปด้วยความเย็นสดชื่น ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับ
ละอองน้ าสุ ดชุ่มฉ่า
สาหรับกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียไ์ พเรทส์ซมั เมอร์ (Disney Pirates Summer)” ของโตเกียวดิสนียซ์ ีจะจัดการแสดง “ไพเรทส์ซมั เมอร์
แบทเทิล ‘เก็ทเว็ท!’ (Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)” ของเหล่าโจรสลัดจอมอันธพาลนาโดยกัปตันแจ็ค สแปร์โรว์และกัปตันบาร์
บอสซา ให้ท่านเพลิดเพลินกับการแสดงการต่อสู้อนั ทรงพลังของเหล่าโจรสลัดท่ามกลางสายน้ าสุ ดชุ่มฉ่าที่สาดกระเซ็นจนชุ่มโชกไป
ทัว่ บริ เวณ
นอกจากนี้ โรงแรมดิสนีย ์ (Disney Hotels) และดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ก็จะจัดโปรแกรมพิเศษเฉพาะช่วงฤดูร้อน
ด้วยเช่นกัน ขอเชิญทุกท่านมาสร้างความทรงจาสุ ดพิเศษในฤดูร้อนร่ วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง พร้อมกับเหล่าผองเพื่อนดิสนียก์ บั
หลากหลายโปรแกรมที่ท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์ได้เฉพาะในฤดูร้อนของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี นี้เท่านั้น ณ โตเกียว
ดิสนียร์ ี สอร์ท

การติดต่อสอบถามข้อมูลสาหรับบุคคลทัว่ ไปสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดา้ นล่างนี้
ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท โทร. 0570-00-8632 (9:00 - 19:00 น.)
สาหรับโทรศัพท์ PHS และโทรศัพท์ IP บางส่วน หรื อโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โทร. 045-330-5211

การติดต่อสอบถามสาหรับสื่ อมวลชนทุกท่าน : บริ ษทั Oriental Land Co., Ltd. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โทร. 047-305-5111
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เอกสารเพิ่มเติม
◆

กิจกรรมครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ท “Happiest Celebration!” ◆

โปรแกรมความบันเทิง
การแสดงยามค่าคืน “Celebrate! Tokyo Disneyland” (โตเกียวดิสนีย์แลนด์ )
ตั้งแต่ วนั อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2018 เป็ นต้ นไป
สถานที่แสดง : ปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle)
บริ เวณแคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt) และพลาซ่า (Plaza)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 20 นาที (ช่วงกลางคืน วันละ 1 - 2 รอบ)
ตัวละครที่ร่วมการแสดง : มิกกี้ เมาส์
พบกับการแสดงยามค่าคืน “Celebrate! Tokyo Disneyland” ที่จะมอบประสบการณ์
ความบันเทิงในยามค่าคืนชุดใหม่สุดยิง่ ใหญ่อลังการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กบั เกสท์
ทุกท่าน ผ่านการเดินทางของเสี ยงเพลงอันแสนสนุกสนาน ณ อาณาจักรแห่งความฝันและ
เวทมนตร์ โดยมีเวทีเป็ นปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) อันแสนงดงามวิจิตร
ตระการตาราวกับถูกร่ ายมนตร์
ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงสุ ดยิง่ ใหญ่อลังการด้วยการผสมผสานระหว่าง
ภาพที่ฉายบนปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) การแสดงน้ าพุหลากสี สันและ
พลุไฟสุ ดตระการตา เปลวไฟอันทรงพลัง พร้อมด้วยการแสดงแสงสี ที่สาดส่ องไปทัว่
ท้องฟ้ ายามราตรี และแสงไฟประดับบนต้นไม้ในพลาซ่า (Plaza) บนเวทีที่ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดในบริ เวณพลาซ่า (Plaza) โดยมีเป็ นปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle)
เป็ นจุดศูนย์กลาง

“Celebrate! Tokyo Disneyland”

การแสดงจะเปิ ดฉากด้วยการปรากฏตัว ของมิกกี้ เมาส์ บนปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) ในมาดวาทยกรผูน้ าวง
ออร์ เคสตรา จากนั้น เมื่อมิกกี้ เมาส์พลิกเปิ ดแผ่นโน้ตเพลงแห่ งเวทมนตร์ พร้อมกับโบกไม้บาตอง เสี ยงเพลงแสนไพเราะก็จะนา
ทางให้มิกกี้ เมาส์ เข้าไปสู่ โลกแห่งเวทมนตร์ อันเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเดินทางรอบโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
มิกกี้ เมาส์จะพาทุกท่านผจญภัยไปกับฉากการต่อสู้ของเหล่าโจรสลัดแห่ งแอทแทรคชัน “ไพเรทส์ออฟเดอะแคริ บเบียน (Pirates of
the Caribbean)” ฉากรถรางที่วงิ่ ด้วยความเร็ วสู ง ณ เหมืองแร่ แห่ งแอทแทรคชัน “บิ๊กธันเดอร์ เมาน์เทน (Big Thunder Mountain)” ฉาก
เต้นราในจังหวะวอลทซ์สุดโรแมนติกของบรรดาเจ้าหญิงแห่ งแฟนตาซีแลนด์ (Fantasyland) หรื อฉากท่องอวกาศแห่งทูมอร์โรว์แลนด์
(Tomorrowland) และอีกหลากหลายฉากในธี มแลนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
ในช่วงสุ ดท้ายของการแสดงจะปิ ดฉากการเดินทางของเสี ยงเพลงด้วยการแสดงแสง สี เสี ยง และพลุไฟอย่างยิง่ ใหญ่อลังการ
พร้อมทั้งฉายภาพโมเสกรู ปตราสัญลักษณ์ของกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี ที่ประกอบขึ้นจากภาพของเหล่าตัวละครดิสนียบ์ น
ปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle)
เราหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการแสดงยามค่าคืน “Celebrate! Tokyo Disneyland” ชุดนี้ที่ให้ท่านได้พบกับบรรดาเหล่าตัวละครดิสนียแ์ ละ
แอทแทรคชันที่คนุ ้ เคยจานวนมากในระหว่างการเดินทางของเสี ยงเพลงอันแสนสนุกสนาน ณ อาณาจักรแห่งความฝันและเวทมนตร์
แห่งนี้ จะกลายเป็ นความทรงจาอันแสนวิเศษในการมาเยือนโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ของเกสท์ทุกท่าน ขอเชิญทุกท่านมาร่ วมเพลิดเพลิน
ไปกับการแสดงสุ ดยิง่ ใหญ่อลังการแห่งโลกเหนือจินตนาการเฉพาะช่วงเวลาพิเศษนี้เท่านั้น
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“เลทส์ ปาร์ ตี้ กราส์ ! (Let's Party Gras!)” (โตเกียวดิสนีย์แลนด์ )
ตั้งแต่ วนั อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2018 เป็ นต้ นไป
สถานที่แสดง : แอดเวนเจอร์แลนด์ (Adventureland)
เธียเตอร์ออร์ลีนส์ (Theatre Orleans)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วันละ 4 - 5 รอบ)
จานวนนักแสดง : 17 คน (ประกอบด้วยตัวละครดิสนีย ์ 9 ตัวละคร)
“เลทส์ ปาร์ต้ ี กราส์! (Let's Party Gras!)” คือการแสดงที่โดนัลด์ ดัก๊ มิกกี้ เมาส์และ
บรรดาผองเพื่อนร่ วมกันจัดงานเทศกาลสุ ดหรรษา “ปาร์ต้ ี กราส์ (คาสร้างใหม่ที่ประสม
ระหว่างคาว่าปาร์ต้ ีและ “มาร์ดิกราส์” เทศกาลงานเฉลิมฉลองแบบดั้งเดิมของเมืองนิวออร์
ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา)” เพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานครื้ นเครงร่ วมกับ
เกสท์ทุกท่าน โดยในช่วงกิจกรรม “ครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท ‘Happiest
Celebration!’” จะปรับเนื้อหาการแสดงให้มีความพิเศษมากยิง่ ขึ้นด้วยการบรรเลงบทเพลง
ประจากิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี
“เลทส์ ปาร์ต้ ี กราส์! (Let's Party Gras!)”
การแสดงจะเริ่ มต้นขึ้นเมื่อโดนัลด์ ดัก๊ และโฮเซ การิ โอกาที่เดินทางมาถึงนิวออร์ลีนส์
เพื่อมาร่ วมงานเทศกาล “มาร์ดิกราส์” พบว่างานเทศกาลที่ท้ งั สองเฝ้ ารออย่างใจจดใจจ่อได้จบลงไปเสี ยแล้ว แต่แล้วพวกเขาก็พบว่า
ปันจิโตและบรรดาผองเพื่อนดิสนียไ์ ด้เตรี ยมงานเทศกาลสุ ดพิเศษ “ปาร์ต้ ี กราส์” ไว้ให้แทน

การจัด “ปาร์ต้ ี กราส์” นั้นมีองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ อันได้แก่ สถานที่ซ่ ึงมีความเป็ นศิลปะ จังหวะดนตรี แสนสนุก คอสตูม
แสนสวยงาม และลีลาการเต้นสุ ดร้อนแรง โดยเหล่าผองเพื่อนดิสนียใ์ นชุดคอสตูมสวยงามจะออกมาร้อง เล่น เต้นบนเวทีสีสันสดใส
ท่ามกลางดนตรี ลาตินในจังหวะสนุกสนานและบทเพลงประจากิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี อีกทั้ง ในช่วงสุ ดท้ายจะเปิ ดโอกาสให้
เกสท์ได้ร่วมสนุกกับการแสดงด้วยเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นการปรบมือหรื อเคลื่อนไหวร่ างกายเป็ นจังหวะตามเสี ยงดนตรี ร่วมกัน
เสริ มสร้างให้บรรยากาศของงานเทศกาลยิง่ สนุกสนานครื้ นเครงจนถึงขีดสุ ด พร้อมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกสนานจนถึงฉากสุ ดท้ายของ
งานเทศกาล “ปาร์ต้ ี กราส์” อัน “สุ ดแฮปปี้ (Happiest)” อย่างยิ่งใหญ่อลังการ
ตัวละครที่ร่วมการแสดง
มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, โดนัลด์ ดัก๊ , เดซี่ ดัก๊ , กู๊ฟฟี่ , แม็กซ์, แคลรี ซ, โฮเซ การิ โอกา, ปันจิโต

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

“ฮัลโหล นิวยอร์ ก! (Hello, New York!)” (โตเกียวดิสนีย์ซี)
ตั้งแต่ วนั อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2018 เป็ นต้ นไป
สถานที่แสดง : อเมริ กนั วอเตอร์ฟรอนท์ (American Waterfront)
ด็อกไซด์สเตจ (Dockside Stage)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วันละ 4 - 5 รอบ)
จานวนนักแสดง : 19 คน (ประกอบด้วยตัวละครดิสนี ย ์ 8 ตัวละคร)
พบกับการแสดงชุดใหม่ “ฮัลโหล นิวยอร์ก! (Hello, New York!)” ณ เวที “ด็อกไซด์
สเตจ (Dockside Stage)” ที่นิวยอร์กแอเรี ย (New York area) ในอเมริ กนั วอเตอร์ฟรอนท์
(American Waterfront) ที่ให้ท่านค้นพบหลากหลายกิจกรรมสุ ดหรรษาของนิวยอร์กร่ วมกับ
มิกกี้ เมาส์และเหล่าผองเพื่อนดิสนีย ์ อีกทั้ง ในช่วงกิจกรรม “ครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนีย ์
รี สอร์ท “Happiest Celebration!” จะบรรเลงบทเพลงประจากิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี
ประกอบช่วงสุ ดท้ายของการแสดง ให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งการ
เฉลิมฉลองได้มากยิง่ ขึ้น
“ฮัลโหล นิวยอร์ก! (Hello, New York!)”

เหล่าผองเพื่อนดิสนียท์ ี่เดินทางมาถึงนิวยอร์กต่างพูดคุยกันถึงความใฝ่ ฝันและสิ่ งที่
อยากทาในนิวยอร์ก อาทิ การชมละครเวทีบรอดเวย์ การไปปิ กนิก ฯลฯ ขณะเริ่ มออกเดินสารวจสถานที่ต่าง ๆ ท่ามกลางเสี ยงแตร
รถยนต์และเสี ยงอึกทึกจอแจในตัวเมือง จากนั้น เหล่านักเต้นในมาดชาวเมืองนิวยอร์กจะมาแนะนาหลากหลายความสนุกสนานและ
เสน่ห์ของนิวยอร์ก อาทิ การแสดงเปิ ดหมวกโดยใช้ลงั ไม้และกาแพงประกอบการเต้นสุ ดเร้าใจในสไตล์อะโครบาติกในย่านดาวน์
ทาวน์ และการแสดงลีลาการเต้นอันแสนงดงามเฉิดฉายในละครเวทีบรอดเวย์ บรรดาผองเพื่อนดิสนียท์ ี่ตอ้ งมนตร์ เสน่หแ์ ห่งนคร
นิวยอร์กต่างก็มีความสุ ขที่ได้ใช้ช่วงเวลาสุ ดวิเศษร่ วมกัน และในช่วงสุ ดท้าย เมื่อเกสท์และเหล่าผองเพื่อนดิสนียต์ ่างหลอมรวมเป็ น
หนึ่งเดียวกันท่ามกลางบรรยากาศอันแสนสนุกสนาน การแสดงก็จะปิ ดฉากลงอย่างสวยงามตระการตา
ตัวละครที่ร่วมการแสดง
มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, โดนัลด์ ดัก๊ , เดซี่ ดัก๊ , พลูโต, กู๊ฟฟี่ , ชิป, เดล

*โปรแกรมความบันเทิงอาจเปลีย่ นแปลงจานวนรอบการแสดง รวมถึงอาจเปลีย่ นแปลงเนื้อหาหรือยกเลิกขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ฯลฯ

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

สิ นค้ าทีร่ ะลึก
พบกับสิ นค้าที่ระลึกกว่า 45 ชนิด อาทิ เสื้ อยืด เครื่ องประดับห้อยคอมีไฟกะพริ บ และอื่น ๆ อีกมากมายในดีไซน์การแสดงยาม
ค่าคืน “Celebrate! Tokyo Disneyland”

เสื้ อยืด 2,900 - 3,300 เยน

เครื่ องประดับห้อยคอมีไฟกะพริ บ 1,600 เยน

ร้ า นค้า ที่ จาหน่ า ย : “แกรนด์ เ อ็ ม โพเรี ย ม (Grand Emporium)”

อีกทั้ง จะจาหน่ายพวงกุญแจตุ๊กตามิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์ในชุดคอสตูม “เลทส์ ปาร์ต้ ี กราส์! (Let's Party Gras!)” การแสดงชุด
ใหม่ของโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ และ “ฮัลโหล นิวยอร์ก! (Hello, New York!)” การแสดงชุดใหม่ของโตเกียวดิสนียซ์ ีดว้ ยเช่นกัน
*สิ นค้าที่ระลึกจะวางจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018 เป็ นต้นไป
*สิ นค้าที่ระลึกมีจานวนจากัด จึงอาจมีกรณี ที่จาหน่ายหมดก่อนได้

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

◆

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

โปรแกรมความบันเทิง
“ซันซุ ย! ซัมเมอร์ บีท (Sansui! Summer Beat)”
สถานที่แสดง : แคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt)
และเส้นทางพาเหรด (Parade Route) บริ เวณพลาซ่า (Plaza)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 20 นาที (วันละ 3 รอบ)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 100 คน (ประกอบด้วยตัวละครดิสนี ย ์ 10 ตัวละคร)
ในปี นี้ก็จะจัดการแสดง “ซันซุย! ซัมเมอร์บีท (Sansui! Summer Beat)” โปรแกรม
ความบันเทิงที่เต็มไปด้วยความสดชื่นภายใต้คอนเซ็ปต์เทศกาลฤดูร้อนสี สันสดใสสไตล์
ญี่ปุ่นที่ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับละอองน้ าเย็นชุ่มฉ่าได้อีกเช่นเคย
รถพาเหรดทั้งขนาดเล็กและใหญ่จานวน 5 คัน จะมาปรากฏ ณ ด้านหน้าปราสาท
ซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) และเส้นทางพาเหรด (Parade Route) เพื่อเริ่ มการแสดง
ซึ่งเกสท์ทุกท่านสามารถมาร่ วมสนุกสนานครื้ นเครงกับงานเทศกาลฤดูร้อน และเพลิด
เพลินไปกับบทเพลงของดิสนียท์ ี่ทุกท่านคุน้ เคย พร้อมด้วยบทเพลงประจากิจกรรม
“ครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท ‘Happiest Celebration!’” ที่ดดั แปลงให้เป็ นดนตรี
ในสไตล์งานเทศกาลฤดูร้อนซึ่งบรรเลงด้วยเครื่ องดนตรี ญี่ปุ่น อาทิ กลองไทโกะ ขลุ่ย
ฯลฯ เสริ มสร้างให้บรรยากาศของงานเทศกาลที่แต่งแต้มด้วยสี สันแห่งการเฉลิมฉลอง
ทวีความสนุกสนานครื้ นเครงมากยิง่ ขึ้น
นอกจากละอองน้ าที่โปรยปรายจากรถพาเหรดแล้ว เหล่าผองเพื่อนดิสนี ยใ์ นชุด
คอสตูมหลากสี สันก็จะมาร่ วมฉีดพ่นละอองน้ าไปด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งส่ งเสี ยงเชียร์อนั
แสนสดใสร่ าเริ งและปรบมือเป็ นจังหวะร่ วมกับเกสท์ทุกท่าน เสริ มสร้างบรรยากาศ
ความสนุกของงานเทศกาลที่สัมผัสได้เฉพาะฤดูร้อนนี้ให้พุ่งสู งขึ้นจนถึงขีดสุ ด

“ซันซุย! ซัมเมอร์บีท (Sansui! Summer Beat)”

*อนึ่ง รถพาเหรดขนาดเล็กและใหญ่จานวน 5 คัน จะฉี ดพ่นน้ าที่ดา้ นหน้าปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) และเส้นทางพาเหรด (Parade
Route) บริ เวณรอบพลาซ่า (Plaza)

ตัวละครที่ร่วมการแสดง
มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, พลูโต, โดนัลด์ ดัก๊ , เดซี่ ดัก๊ , กู๊ฟฟี่ , แมกซ์, ชิป, เดล, แคลรี ซ

*โปรแกรมความบันเทิงอาจเปลีย่ นแปลงจานวนรอบการแสดง รวมถึงอาจเปลีย่ นแปลงเนื้อหาหรือยกเลิกขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ฯลฯ

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

สิ นค้ าทีร่ ะลึกพิเศษ
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะวางจาหน่ ายสิ นค้าที่ระลึกพิเศษในธีมนาสึ มาสึ ริ เทศกาลฤดูร้อนของญี่ปุ่นกว่า 60 ชนิด ได้แก่ สิ นค้าใน
ดีไซน์ของบรรดาผองเพื่อนดิสนียท์ ี่ร่วมแสดงในโปรแกรมความบันเทิง “ซันซุย! ซัมเมอร์บีท (Sansui! Summer Beat)” อาทิ
พวงกุญแจตุ๊กตา ผ้าขนหนู และสิ นค้าอื่น ๆ อีกมากมายที่เหมาะสาหรับเป็ นของฝาก อีกทั้ง ยังมีจาหน่ายสิ นค้าในดีไซน์ของชิปและ
เดลขณะกาลังสนุกสนานกับเทศกาลงานวัดของญี่ปุ่น อาทิ เสื้ อยืด กางเกงขาสั้น ฯลฯ ที่ให้ท่านสามารถสวมใส่ และเพลิดเพลินภายใน
สวนสนุกได้เช่นกัน
*สิ นค้าที่ระลึกพิเศษจะวางจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018 เป็ นต้นไป
*สิ นค้าที่ระลึกพิเศษมีจานวนจากัด จึงอาจมีกรณี ที่จาหน่ายหมดก่อนได้

พวงกุญแจตุก๊ ตามิกกี้เมาส์, มินนี่เมาส์
ชิ้นละ 1,700 เยน

ชุดกระดาษโน้ตมีกาว 850 เยน

เสื้ อยืด 1,900 - 2,900 เยน
กางเกงขาสั้น 2,300 เยน
ร้ า นค้า ที่ จาหน่ า ย : “ดิ ส นี ย ์ & Co. (Disney & Co.)”

เมนูพเิ ศษ
สัมผัสความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเมนูพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์เทศกาลฤดูร้อนของญี่ปุ่นในแบบฉบับ
ของดิสนียท์ ี่รอให้ทุกท่านได้มาลิ้มลองพร้อมเก็บภาพความอร่ อยของเมนูแสนน่ารัก อาทิ แซนด์วชิ ที่มี
ลักษณะรู ปทรงราวกับข้าวโพดปิ้ งซึ่งเป็ นอาหารยอดนิยมในเทศกาลฤดูร้อนของญี่ปุ่น โดยจะวางจาหน่ายที่
“สวีทฮาร์ทคาเฟ่ (Sweetheart Café)” หรื อเมนูไข่มว้ นพิเศษในดีไซน์ของโอะมิโคชิ ศาลเจ้าขนาดเล็กสาหรับ
แห่ในงานเทศกาลของญี่ปุ่น พร้อมด้วยตะเกียบที่ระลึกซึ่งจะวางจาหน่ายที่ “ภัตตาคารโฮคุไซ (Restaurant
Hokusai)” อีกทั้ง ยังมีของหวานพร้อมถ้วยหรื อจานที่ระลึกในดีไซน์ของชิปและเดลด้วยเช่นกัน
*เมนูพเิ ศษจะจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018 เป็ นต้นไป
*อาจมีกรณี ที่เมนูพเิ ศษปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ หรื อจาหน่ายหมด

“สวีทฮาร์ ทคาเฟ่ (Sweetheart Café)”
อาหารชุดพิเศษ 1,050 เยน

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

การตกแต่ ง
บริ เวณพลาซ่า (Plaza) ด้านหน้าปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) จะประดับตกแต่งด้วยเหล่าไม้กวาดจากภาพยนตร์
ดิสนียเ์ รื่ อง “แฟนเทเซีย (FANTASIA)” สวมใส่ ฮปั ปิ เสื้ อคลุมประจางานเทศกาลของญี่ปุ่น พร้อมด้วยร่ มกันแดดสี สันสดใสแสดงถึง
ความเป็ นเทศกาลฤดูร้อนของญี่ปุ่น เสริ มสร้างความครึ กครื้ นให้กบั งานเทศกาลอันเป็ นแบบฉบับของญี่ปุ่นที่มีเฉพาะดิสนียเ์ ท่านั้น
นอกจากนี้ ยังมีจุดถ่ายรู ปของมิกกี้ เมาส์ โดนัลด์ ดัก๊ พร้อมด้วยกู๊ฟฟี่ ขณะกาลังตีกลองไทโกะ และมินนี่ เมาส์ เดซี่ ดัก๊ พร้อมด้วย
แคลรี ซขณะกาลังเป่ าขลุ่ย ซึ่งเกสท์ทุกท่านสามารถถ่ายรู ปโดยโพสท่าเหมือนกาลังตีกลองรู ปทรงมิกกี้ เมาส์ที่ต้ งั อยูด่ า้ นหน้าได้อีกด้วย

ภาพตัวอย่างจุดถ่ายรู ป

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

◆

โตเกียวดิสนีย์ซี “ดิสนีย์ไพเรทส์ ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)” ◆

โปรแกรมความบันเทิง
“ไพเรทส์ ซัมเมอร์ แบทเทิล ‘เก็ทเว็ท!’ (Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)”
สถานที่แสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์ เบอร์ (Mediterranean Harbor)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วันละ 3 รอบ)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 80 คน
(ประกอบด้วยตัวละครดิสนีย ์ 2 ตัวละคร)
เตรี ยมพบกับ “ไพเรทส์ซมั เมอร์แบทเทิล ‘เก็ทเว็ท!’ (Pirates Summer Battle ‘Get
Wet!’)” การแสดงการต่อสู้อนั ทรงพลังโดยเหล่าโจรสลัดท่ามกลางสายน้ าสุ ดชุ่มฉ่า ณ
เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)
กลุ่มโจรสลัดนาโดยกัปตันบาร์บอสซาที่เดินวางท่าไปทัว่ หลังเข้ายึดครองปอร์โต
ปาราดีโซ (Porto Paradiso) น่านน้ าหลักของเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean
Harbor) ได้สาเร็ จ จะมาจัดการฝึ กวิชาแสนทรหดเพื่อให้เกสท์ทุกท่านมีคุณสมบัติของ
โจรสลัดที่แท้จริ ง โดยจะให้ทุกท่านเคลื่อนไหวร่ างกาย พร้อมทั้งตะโกนให้สุดเสี ยงไป
พร้อมกับเหล่าโจรสลัดท่ามกลางสายน้ าจานวนมากที่สาดกระเซ็น สร้างบรรยากาศ
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันให้อบอวลไปทัว่ บริ เวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์
(Mediterranean Harbor) จากนั้น แจ็ค สแปร์โรว์ก็จะปรากฏตัวขึ้น เสริ มสร้างให้
บรรยากาศแห่งความสนุกสนานครื้ นเครงยิง่ พุ่งสู งขึ้นจนหยุดไม่อยู่ ให้ทุกท่านได้
สนุกสนานกับการแสดงการต่อสู้อนั เปี่ ยมไปด้วยพลังจากเปลวเพลิงและสายน้ า พร้อม
ด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์สุดหรรษาภายในโลกของเหล่าโจรสลัดผูด้ ิบเถื่อนแต่แฝงไปด้วย
ความสงบเยือกเย็นเสี ยจนปัดเป่ าอากาศอันร้อนระอุของฤดูร้อนไปจนหมดสิ้ น

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

ตัวละครที่ร่วมการแสดง
กัปตันแจ็ค สแปร์โรว์, กัปตันบาร์บอสซา

ความบันเทิงอืน่ ๆ
ท่านสามารถสนุกสนานกับโลกของเหล่าโจรสลัดผ่านแอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์
(Atmosphere Entertainment) และการพบกับตัวละครดิสนีย ์ (Disney Character Greeting)
ได้เช่นกัน ได้แก่ แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment) ที่ให้เกสท์
ได้มีส่วนร่ วมเล่นเกมยกธงตามคาสั่งของผูฝ้ ึ กสอนเพื่อฝึ กฝนการเป็ นโจรสลัดที่แท้จริ ง ณ
เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) หรื อการพบปะกับเหล่าโจรสลัดผูเ้ ปี่ ยม
ไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะมาปรากฏตัวอย่างไม่คาดฝันตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ
โจรสลัดผูเ้ คลื่อนไหวร่ างกายในสไตล์อะโครบาติกพร้อมสะกดทุกสายตาของผูท้ ี่ได้พบเห็น
แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์
หรื อโจรสลัดผูช้ ื่นชอบการสร้างบรรยากาศความสนุกสนานครื้ นเครงด้วยการพูดคุยและ
(Atmosphere Entertainment)
ร้องเพลง พร้อมทั้งบรรเลงดนตรี ในจังหวะสนุกสนาน
อีกทั้ง ในปี นี้ท่านก็จะสามารถพบกับแจ็ค สแปร์โรว์ได้ที่เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) และลอสท์ริเวอร์เดลตา
(Lost River Delta) ด้วยเช่นกัน
*โปรแกรมความบันเทิงอาจเปลีย่ นแปลงจานวนรอบการแสดง รวมถึงอาจเปลีย่ นแปลงเนื้อหาหรือยกเลิกขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ฯลฯ
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

อืน่ ๆ
“ไพเรทส์ แคนตินาเฟี ยสตา (Pirates Cantina Fiesta)”
ในปี นี้ก็จะจัด “ไพเรทส์แคนตินาเฟี ยสตา (Pirates Cantina Fiesta)” ที่ “มิเกลส์ เอล
โดราโด แคนตินา (Miguel's El Dorado Cantina)” ร้านอาหารในลอสท์ริเวอร์เดลตา
(Lost River Delta) อีกเช่นเคย ให้ท่านได้อิ่มอร่ อยกับเมนูพิเศษในแบบฉบับของ
โจรสลัดภายในร้านที่ประดับตกแต่งภายใต้คอนเซ็ปต์ “ร้านเหล้าที่เป็ นแหล่งชุมนุม
ของเหล่าโจรสลัด” พร้อมดื่มด่ากับการบรรเลงดนตรี อนั ร้อนแรงและครื้ นเครงโดยวง
ดนตรี โจรสลัดที่จดั ตั้งโดยสมาชิกกลุ่มโจรสลัดบาร์บอสซาในแอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์
เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment) ที่เกสท์สามารถร่ วมสนุกสนานโดยปรบมือ
เป็ นจังหวะหรื อส่ งเสี ยงร้องรับระหว่างการแสดง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
รับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศสุ ดครึ กครื้ นราวกับท่านได้เป็ นหนึ่งในพวก
พ้องของบรรดาโจรสลัดผูเ้ ก่งกล้า

“ไพเรทส์แคนตินาเฟี ยสตา (Pirates Cantina Fiesta)”

สิ นค้ าทีร่ ะลึกพิเศษ
โตเกียวดิสนียซ์ ีจะวางจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกพิเศษในธีมโจรสลัดกว่า 60 ชนิด ได้แก่ สิ นค้าภายใต้คอนเซ็ปต์ของโปรแกรมความ
บันเทิง “ไพเรทส์ซมั เมอร์แบทเทิล ‘เก็ทเว็ท!’ (Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)” อาทิ เสื้ อยืด ผ้าพันคอหรื อโพกศีรษะ ริ สแบนด์
และสิ นค้าอื่น ๆ อีกมากมายในดีไซน์ของแจ็ค สแปร์โรว์ อีกทั้ง ยังมีจาหน่ายสิ นค้าในดีไซน์ของบรรดาผองเพื่อนดิสนียใ์ นชุดคอสตูม
โจรสลัด อาทิ เสื้ อยืด ผ้าขนหนูกีฬา ฯลฯ
*สิ นค้าที่ระลึกพิเศษจะวางจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018 เป็ นต้นไป
*สิ นค้าที่ระลึกพิเศษมีจานวนจากัด จึงอาจมีกรณี ที่จาหน่ายหมดก่อนได้

เสื้ อยืด 2,500 เยน
ผ้าพันคอหรื อโพกศีรษะ 800 เยน

หมวกมีหูไพเรทส์ 2,000 เยน

เสื้ อยืด 1,900 - 2,900 เยน
ผ้าขนหนูกีฬา 1,400 เยน

ร้ า นค้า ที่ จาหน่ า ย : “เอ็ ม โพริ โอ (Emporio)”

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

เมนูพเิ ศษ
อิ่มอร่ อยในสไตล์โจรสลัดตัวจริ งพร้อมสนุกสนานกับการรับประทานอาหารภายใต้คอนเซ็ปต์
“เติมพลังก่อนออกผจญภัยในท้องทะเล” กับหลากหลายเมนูพิเศษประจาฤดูร้อนสไตล์ดิบเถื่อนใน
ปริ มาณจุใจ อาทิ อาหารชุดพิเศษที่ประกอบด้วยอาหารจานหลักประเภทเนื้อไก่ เสิ ร์ฟพร้อมข้าวที่
จัดแต่งเลียนแบบรู ปทรงหัวกะโหลก หรื อทาโก้แสนแปลกตาที่ทาจากแผ่นแป้ งตอร์ตียาสี ดา ณ
“ไพเรทส์แคนตินาเฟี ยสตา (Pirates Cantina Fiesta)” ที่ร้านอาหาร “มิเกลส์ เอล โดราโด แคนตินา
(Miguel's El Dorado Cantina)” ซึ่งประดับตกแต่งภายใต้คอนเซ็ปต์ “ร้านเหล้าที่เป็ นแหล่งชุมนุม
ของเหล่าโจรสลัด”
อีกทั้ง ร้านอาหาร “คาเฟ่ ปอร์โตฟี โน (Cafe Portofino)” ซึ่งประดับตกแต่งภายในร้านด้วยถัง
ไม้และธงลวดลายหัวกะโหลกและโจรสลัดก็จะจาหน่ายอาหารชุดพาสต้า นอกจากนี้ ร้านอาหาร
“มัมมาบิสกอตตีส์เบเกอรี่ (Mamma Biscotti's Bakery)” และ “นิวยอร์กเดลิ (New York Deli)”
ก็จะจาหน่ายเมนูพิเศษในธี มของเหล่าโจรสลัดเช่นเดียวกัน
ยิง่ ไปกว่านั้น ยังมีจาหน่ายค็อกเทลในแก้วลวดลายหัวกะโหลกภายใต้คอนเซ็ปต์ “ดื่มฉลองแด่
ชีวติ โจรสลัดให้หมดแก้ว!” และของหวานพร้อมของที่ระลึกในดีไซน์มิกกี้ เมาส์ในชุดโจรสลัด
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารในแบบฉบับของโจรสลัดได้มากยิง่ ขึ้น

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

*เมนูพเิ ศษจะจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018 เป็ นต้นไป
*อาจมีกรณี ที่เมนูพเิ ศษปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ หรื อจาหน่ายหมด

“คาเฟ่ ปอร์ โตฟี โน (Cafe Portofino)”
อาหารชุดพิเศษ 1,880 เยน

การตกแต่ ง
บริ เวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) จะประดับตกแต่งด้วยธงลวดลายหัวกะโหลกที่ชวนให้นึกถึงธงของ
เหล่าโจรสลัด พร้อมด้วยร่ มกันแดดสี ดาและสี แดง นอกจากนี้ ยังมีจุดถ่ายรู ปซึ่งเกสท์สามารถเป็ นส่ วนหนึ่งของรู ปภาพนั้นได้ อาทิ
จุดถ่ายรู ปที่เกสท์สามารถโพสท่าเหมือนกาลังล่องเรื อโจรสลัด หรื อจุดถ่ายรู ปที่เกสท์สามารถโพสท่าเหมือนถูกจองจาอยู่ในคุก ฯลฯ

ภาพตัวอย่างจุดถ่ายรู ป

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

◆

โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels) ◆

ภัตตาคารของโรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel จะให้บริ การเมนูพิเศษที่มีคอนเซ็ปต์
เชื่อมโยงกับ “ดิสนียน์ าสึ มาสึ ริ (Disney's Natsu Matsuri)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ สาหรับภัตตาคารของโรงแรม
Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta จะให้บริ การเมนูพิเศษที่มีคอนเซ็ปต์เชื่อมโยงกับ “ดิสนี ยไ์ พเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates
Summer)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียซ์ ี พร้อมทั้งให้บริ การค็อกเทลพิเศษแบบไร้แอลกอฮอล์ (มีจานวนจากัด) ในแก้วสาหรับ
สะสมลวดลายมิกกี้ เมาส์และผองเพื่อนในชุดโจรสลัดเช่นเดียวกับในปี ที่ผา่ นมา
ขอเชิญทุกท่านมาร่ วมสัมผัสหลากหลายประสบการณ์การรับประทานอาหารในฤดูร้อน ณ โรงแรมดิสนีย ์ (Disney Hotels)
*ตั้งแต่วนั อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018 เป็ นต้นไป เมนูพเิ ศษจะเริ่ มจาหน่ายล่วงหน้า อีกทั้ง กุญแจห้องพักในดีไซน์ครบรอบ 35 ปี ของ
โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel ก็จะปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ดว้ ยเช่นกัน

กุญแจห้องพักในดีไซน์ครบรอบ 35 ปี
สาหรับห้องพักประเภทสแตนดาร์ ดหรื อคาแรคเตอร์
(ดีไซน์สาหรับวันที่ 8 กรกฎาคม 2018 - 10 มกราคม 2019)

◆

กุญแจห้องพักในดีไซน์ครบรอบ 35 ปี
สาหรับห้องพักประเภทคอนเซี ยสหรื อสวีท
(ดีไซน์สาหรับวันที่ 8 กรกฎาคม 2018 - 10 มกราคม 2019)

ดิสนีย์รีสอร์ ทไลน์ (Disney Resort Line)

◆

ดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจาหน่ายบัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ของการแสดงยาม
ค่าคืน “Celebrate! Tokyo Disneyland” ของโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ที่เครื่ องจาหน่ายบัตรอัตโนมัติของแต่ละ
สถานี อีกทั้ง จะจาหน่ายเหรี ยญที่ระลึกในดีไซน์ออริ จินอลเฉพาะของดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์เท่านั้นในธีมของ
“ดิสนียน์ าสึ มาสึ ริ (Disney's Natsu Matsuri)” ที่สถานีโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ (Tokyo Disneyland Station)
และในธีมของ “ดิสนี ยไ์ พเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)” ที่สถานีโตเกียวดิสนียซ์ ี (Tokyo
DisneySea Station) ด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างดีไซน์บตั รโดยสารรายวัน

◆

โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ทเวเคชันแพ็กเกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package)

◆

เปิ ดสารองหลากหลายแพ็กเกจที่พกั ที่มีเฉพาะช่วงระยะเวลาจากัด อาทิ แพ็กเกจที่พกั เฉพาะกิจกรรมครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนีย ์
รี สอร์ท และแพ็กเกจที่พกั พร้อมบัตรที่นงั่ พิเศษสาหรับเข้าชมโปรแกรมความบันเทิงในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้ ยังมีแพ็กเกจที่พกั
พร้อมโปรแกรม “คัสโตเดียนคิดส์! (Custodial Kids!)” ที่ให้คุณหนู ๆ ได้ลองสัมผัสประสบการณ์การทางานของพนักงานทาความ
สะอาด (คัสโตเดียน) ภายในสวนสนุก หรื อแพ็กเกจที่พกั พร้อมโปรแกรม “คิดส์ไนท์แอดเวนเจอร์ : “ค้นหากุญแจกรุ สมบัติที่ถูกซ่อน
อยูบ่ นเกาะ” (Kids Night Adventure: Search the Island for the Treasure Key)” ที่มีเพียงคุณหนู ๆ พร้อมด้วยพนักงานของสวนสนุก
เข้าร่ วมการผจญภัยบนเกาะทอมซอว์เยอร์ ในยามค่าคืน
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สารองที่พกั /ซื้ อบัตรทางออนไลน์โตเกียวดิ สนี ยร์ ี สอร์ ท (ภาษาญี่ปน)
ุ่ (https://reserve.tokyodisneyresort.jp/)
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

