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กิจกรรมพิเศษ “ดิสนีย์ฮาโลวีน (Disney's Halloween)”
ณ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และโตเกียวดิสนีย์ซี
ระยะเวลากิจกรรม : วันอังคารที่ 11 กันยายน - วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียวดิสนียซ์ ีซ่ ึงกาลังจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท “Happiest Celebration!”
จะจัดกิจกรรมพิเศษประจาฤดูใบไม้ร่วง “ดิสนียฮ์ าโลวีน (Disney's Halloween)” ในระหว่างวันอังคารที่ 11 กันยายน - วันพุธที่ 31
ตุลาคม 2018 เป็ นระยะเวลา 51 วัน ให้เกสท์ทุกท่านได้สัมผัสถึงเทศกาลฮาโลวีนที่มีเสน่ห์แตกต่างกันตามแบบฉบับของสวนสนุก
ทั้งสองแห่ง
สาหรับโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ ในปี นี้ท่านจะได้พบกับความสนุกสนานที่ชวนให้
ใจเต้นระทึกกับกิจกรรมพิเศษประจาเทศกาลฮาโลวีนรู ปแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์
“โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ในแบบฉบับภูตผี” โดยมีตวั เอกเป็ นเหล่าดวงวิญญาณและภูตผี
ทั้งหลายที่จะมาแปลงโฉมสวนสนุกให้เปี่ ยมไปด้วยเสน่ ห์อนั น่าพิศวง
พร้อมพบกับ “สปู๊ กกี้ ‘Boo!’ พาเหรด (Spooky “Boo!” Parade)” พาเหรดซึ่งจะจัด
แสดงเป็ นครั้งแรกในปี นี้ที่เหล่าภูตผีได้เชื้อเชิญให้เกสท์และผองเพื่อนดิสนียม์ ายัง
“โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ในแบบฉบับภูตผี” เพื่อตามหาผูท้ ี่จะมาเข้าร่ วมเป็ นพวกพ้องของ
พวกตน เมื่อบรรยากาศความสนุกสนานพุ่งสู งขึ้นจนถึงขีดสุ ด ทันใดนั้นเอง ทั้งเกสท์
และผองเพื่อนดิสนียก์ ็ได้กลายเป็ นพวกพ้องของเหล่าภูตผีโดยไม่รู้ตวั ! บรรดาดวง
วิญญาณและภูตผีท้ งั หลายจึงได้จดั งานเฉลิมฉลองในบรรยากาศสุ ดพิศวงอย่างยิง่ ใหญ่
เพื่อต้อนรับเพื่อนพ้องใหม่ของพวกเขา
โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์
อีกทั้ง ภายในสวนสนุกก็จะประดับตกแต่งด้วยเหล่าภูตผีจานวนมาก ให้เกสท์
“ดิสนียฮ์ าโลวีน (Disney's Halloween)”
ทุกท่านได้รู้สึกราวกับว่ากาลังอยูใ่ น “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ในแบบฉบับภูตผี”
อย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ การแสดงแสงสี เสี ยงในยามค่าคืนของเมนสตรี ท (Main Street) ถนนใน
เวิลด์บาซาร์ (World Bazaar) อันเปี่ ยมไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ
35 ปี ของโตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ทที่มาปรากฏโฉมใหม่ในชื่อ “เซเลเบรชันสตรี ท
(Celebration Street)” ก็จะจัดแสดงในเวอร์ชนั่ ฮาโลวีนเฉพาะช่วงระยะเวลาจากัด
ด้วยเช่นกัน
สาหรับโตเกียวดิสนียซ์ ี ในปี นี้ก็จะจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฮาโลวีน
ลึกลับสุ ดคูล” พร้อมด้วยเหล่าวายร้ายดิสนีย ์ 1 และผองเพื่อนดิสนียภ์ ายในสวนสนุกที่
แปรสภาพเป็ นโลกต่างมิติในบรรยากาศสุ ดลึกลับอีกเช่นเคย

โตเกียวดิสนี ยซ์ ี
“โลกของเหล่าวายร้ายดิสนี ย ์ (The Villains World)”
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และในปี นี้ก็จะจัดการแสดง “โลกของเหล่าวายร้ายดิสนีย ์ (The Villains World)” ฮาโลวีนปาร์ต้ ีที่มีเหล่าวายร้ายดิสนียเ์ ป็ นตัวเอก
พร้อมด้วยมิกกี้ เมาส์และผองเพื่อนดิสนียใ์ นชุดคอสตูมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเหล่าวายร้าย จะมาร่ วมสนุกสนานครื้ นเครงไปกับ
เกสท์ทุกท่าน ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)
อีกทั้ง ทัว่ ทุกแห่งภายในสวนสนุกก็จะประดับตกแต่งในบรรยากาศลึกลับตามคอนเซ็ปต์ของเหล่าวายร้ายด้วยเช่นกัน ให้เกสท์
ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเทศกาลฮาโลวีนที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของบรรดาเหล่าวายร้ายดิสนียไ์ ด้อย่างเต็มอิ่ม
นอกจากนี้ ในปี นี้เกสท์ทุกท่านก็จะสามารถสนุกสนานกับการแต่งชุดแฟนซี คอสตูม
ตัวละครดิสนียแ์ บบเต็มตัว2 ภายในสวนสนุกทั้งสองแห่ งได้ทุกวันตลอดระยะเวลาการจัด
กิจกรรมพิเศษ “ดิสนียฮ์ าโลวีน (Disney's Halloween)” เช่นเดียวกับในปี ที่ผา่ นมาอีกด้วย
และสาหรับโรงแรมดิสนีย ์ (Disney Hotels) รวมถึงดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort
Line) ก็จะจัดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพิเศษของเทศกาลฮาโลวีนด้วยเช่นกัน
ขอเชิญเกสท์ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวหรื อเพื่อนฝูง มาร่ วมสัมผัสเทศกาลฮาโลวีน
ในแบบฉบับเฉพาะของดิสนียซ์ ่ ึงมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท

ภาพตัวอย่างการแต่งชุดแฟนซี

1 : วายร้ายดิสนีย ์ คือชื่อเรี ยกตัวละครที่รับบทตัวร้ายในภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย ์
2 : “การแต่งชุดแฟนซีคอสตูมตัวละครดิสนียแ์ บบเต็มตัว” ภายในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียวดิสนียซ์ ีมีขอ้ จากัดและระเบียบการที่
กาหนดไว้ จึงใคร่ ขอให้ท่านแจ้งหรื อระบุขอ้ ความ “กรุ ณาติดต่ อสอบถาม หรือดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการแต่ งชุ ดแฟนซีที่
เว็บไซต์ อย่ างเป็ นทางการของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ท (ภาษาญี่ปุ่น)” ทุกครั้ง เมื่อท่านให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแต่งชุดแฟนซีภายใน
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียวดิสนียซ์ ี
การติดต่อสอบถามข้อมูลสาหรับบุคคลทัว่ ไปสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดา้ นล่างนี้
ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท โทร. 0570-00-8632 (9:00 - 19:00 น. (เวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ป่ ุ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
◆โตเกียวดิสนีย์แลนด์

“ดิสนีย์ฮาโลวีน (Disney's Halloween)”◆

โปรแกรมความบันเทิง
“สปู๊ กกี้ ‘Boo!’ พาเหรด (Spooky “Boo!” Parade)”
สถานที่แสดง : เส้นทางพาเหรด (Parade Route)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 45 นาที (วันละ 2 รอบ)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 95 คน
จานวนรถพาเหรด : 6 คัน
“สปู๊ กกี้ ‘Boo!’ พาเหรด (Spooky “Boo!” Parade)” คือพาเหรดซึ่งจะจัดขึ้นเป็ นครั้งแรกในปี นี้ที่พร้อมให้เกสท์ทุกท่านได้
สนุกสนานไปกับเรื่ องราวของเหล่าภูตผีที่ได้เชื้อเชิญให้เกสท์และผองเพื่อนดิสนียม์ ายังโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ซ่ ึงได้ถูกแปลงโฉมใหม่
เป็ น “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ในแบบฉบับภูตผี” อันเปี่ ยมไปด้วยเสน่ห์สุดพิศวง เพื่อตามหาผูท้ ี่จะมาเข้าร่ วมเป็ นพวกพ้องของพวกตน
โดยเรื่ องราวก็จะดาเนินไปพร้อม ๆ กับที่พาเหรดเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทาง ให้เกสท์ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับเรื่ องราวที่
แตกต่างกันไปตามจุดที่ชมการแสดง
บรรดาผองเพื่อนดิสนียจ์ ะมาปรากฏตัวบนรถพาเหรดซึ่งประดับตกแต่งในธีมของธี มแลนด์และแอทแทรคชันต่าง ๆ ภายใน
“โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ในแบบฉบับภูตผี” อาทิ แอทแทรคชัน “เวสเทิร์นริ เวอร์เรลโรด (Western River Railroad)” พร้อมด้วยพนักงาน
ประจารถไฟในร่ างมนุษย์โครงกระดูก หรื อแฟนตาซีแลนด์ (Fantasyland) พร้อมด้วยม้าหมุนสี ดาและถ้วยชารู ปทรงฟักทอง และอื่น ๆ
อีกมากมาย
ในขณะที่ทุกคนกาลังสนุกสนานรื่ นเริ งกันอย่างเต็มที่ภายใน “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ในแบบฉบับภูตผี” อยูน่ ้ นั เอง ทันใดนั้น ผอง
เพื่อนดิสนียก์ ็ได้กลายเป็ นพวกพ้องของเหล่าดวงวิญญาณและภูตผี รวมทั้งชุดคอสตูมก็ได้แปรเปลี่ยนเป็ นดีไซน์ในแบบฉบับของเหล่า
ภูตผีโดยไม่รู้ตวั ! บรรดาดวงวิญญาณและภูตผีท้ งั หลายจึงได้จดั งานเฉลิมฉลองในบรรยากาศสุ ดพิศวงอย่างยิง่ ใหญ่เพื่อต้อนรับเพื่อน
พ้องใหม่ของพวกเขา
ขอเชิญทุกท่านมาร่ วมเป็ นพวกพ้องของเหล่าภูตผีเช่นเดียวกับบรรดาผองเพื่อนดิสนียใ์ น “สปู๊ กกี้ ‘Boo!’ พาเหรด (Spooky “Boo!”
Parade)” พาเหรดสุ ดหรรษาที่มาพร้อมกับความสนุกสนานสุ ดระทึกใจ
*พาเหรดจะเริ่ มเดินขบวนจากตูนทาวน์ (Toontown) และหยุดเคลื่อนขบวนที่พลาซ่า (Plaza) จากนั้น พาเหรดก็จะแบ่งออกเป็ น 2 ขบวน
ได้แก่ พาเหรดซึ่งเคลื่อนขบวนไปหยุดที่เวสเทิร์นแลนด์ (Westernland) และพาเหรดซึ่งเคลื่อนขบวนไปหยุดที่แฟนตาซีแลนด์
(Fantasyland)

รายละเอียดของพาเหรดแต่ละขบวน
ธีมของรถพาเหรด
1
2
3
4

ตัวละครที่ร่วมการแสดง

รถพาเหรดที่ประดับตกแต่งในธี มของแอทแทรคชัน “เวสเทิร์นริ เวอร์เรลโรด
แม็กซ์, ฮิวอี้, ดิวอี้, ลูอ้ ี, ฮอเรซ ฮอร์สคอลลาร์ ,
(Western River Railroad)” พร้อมด้วยพนักงานประจารถไฟในร่ างมนุษย์โครง
คลาราเบลล์ คาว
กระดูก
รถพาเหรดที่ประดับตกแต่งในธี มของแอดเวนเจอร์แลนด์ (Adventureland)
กู๊ฟฟี่ , พลูโต
พร้อมด้วยงูยกั ษ์และฝูงนกสุ ดประหลาด
รถพาเหรดที่ประดับตกแต่งในธี มของปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella
Castle) ซึ่งเรี ยงรายไปด้วยหลุมฝังศพจานวนมาก
รถพาเหรดที่ประดับตกแต่งในธี มของแฟนตาซีแลนด์ (Fantasyland) พร้อม
ด้วยม้าหมุนสี ดาและถ้วยชารู ปทรงฟักทอง

มิกกี้ เมาส์
มินนี่ เมาส์, แคลรี ซ
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5

6

รถพาเหรดที่ประดับตกแต่งในธี มของแอทแทรคชัน “เรื อกลไฟมาร์ก ทเวน
(Mark Twain Riverboat)” และแอทแทรคชัน “คันทรี แบร์เธียเตอร์ (Country
โดนัลด์ ดัก๊ , เดซี่ ดัก๊
Bear Theater)” พร้อมด้วยการแสดงคอนเสิ ร์ตของคณะหมีผแู้ สนประหลาด
ลึกลับ
รถพาเหรดที่ประดับตกแต่งในธี มของคริ ตเตอร์คนั ทรี (Critter Country) พร้อม
ชิป, เดล
ด้วยฟักทองจานวนมากซึ่งถูกเหล่าดวงวิญญาณของสิ่ งมีชีวิตตัวน้อยเข้าสิ ง

ความบันเทิงอืน่ ๆ
แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment) บางชุดก็จะจัดแสดงในเวอร์ชนั่ พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรมพิเศษ
“ดิสนียฮ์ าโลวีน (Disney's Halloween)” เท่านั้นด้วยเช่นกัน
แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์ เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment)
สถานที่แสดง
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์แบนด์ (Tokyo Disneyland Band)
เวิลด์บาซาร์ (World Bazaar) / พลาซ่าเทอร์เรซ (Plaza
Terrace)
ไบซิเคิลเปี ยโน (Bicycle Piano)
โอพัสไฟว์ (Opus Five)
*โปรดทราบว่าสถานที่แสดงจะเปลี่ยนแปลงตามแต่ละรอบการแสดง

ทูมอร์โรว์แลนด์ (Tomorrowland)

*โปรแกรมความบันเทิงอาจเปลีย่ นแปลงจานวนรอบการแสดง รวมถึงอาจเปลีย่ นแปลงเนื้อหาหรือยกเลิก ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ฯลฯ

สิ นค้ าทีร่ ะลึก
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะวางจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกพิเศษในแบบฉบับเฉพาะเทศกาลฮาโลวีนของโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จานวนกว่า
75 ชนิด ได้แก่ สิ นค้าในดีไซน์ของ “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ในแบบฉบับภูตผี” หรื อสิ นค้าในดีไซน์ของเหล่าภูติผสี ุ ดน่ารักสี สันสดใส
อาทิ โคมไฟที่สามารถเปิ ดปิ ดไฟได้ ตุ๊กตาที่สามารถนาไปประดับบริ เวณไหล่ได้ เสื้ อยืดที่มีรูปทรงโดดเด่นไม่เหมือนใคร ฯลฯ
นอกจากนี้ จะวางจาหน่ายสิ นค้าที่มีคอนเซ็ปต์ของ “สปู๊ กกี้ ‘Boo!’ พาเหรด (Spooky “Boo!” Parade)” ด้วยเช่นกัน อาทิ พวงกุญแจ
ตุ๊กตาที่สามารถเปลี่ยนชุดคอสตูมได้ และอื่น ๆ อีกมากมาย
*สิ นค้าที่ระลึกจะวางจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 3 กันยายน 2018 เป็ นต้นไป

พวงกุญแจตุก๊ ตา ชิ้นละ 1,900 เยน

ตุก๊ ตา ชิ้นละ 1,500 เยน
เสื้ อยืด (สุ ภาพสตรี ) 3,100 เยน
(สุ ภาพบุรุษ) 3,300 เยน

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

เมนูพเิ ศษ
อิ่มอร่ อยกับเมนูยอดนิ ยมประจาสวนสนุกซึ่ งนามาปรับเปลี่ยนให้
เป็ นเมนูพิเศษที่มีความแตกต่างไปจากทุกครั้ง สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์
“โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ในแบบฉบับภูตผี” อาทิ ร้านอาหาร “ฮิวอี้,ดิวอี้
แอนด์ลูอ้ ีส์กดู ไทม์คาเฟ่ (Huey, Dewey and Louie's Good Time Cafe)”
ที่จะวางจาหน่ายซาลาเปาแซนด์วชิ รู ปทรงฟักทองประกบโครเกต์ไส้ครี ม
และหอยเชลล์ หรื อชูโรสสี ชมพูรสฟักทองที่ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ
ความแตกต่างระหว่างสี สันและรสชาติอนั น่าประหลาดใจได้ โดยจะวาง
จาหน่ายเป็ นพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลฮาโลวีน ณ ร้านอาหาร
“เพโคส์บิลล์คาเฟ่ (Pecos Bill Cafe)” และ “พาร์คไซด์วากอน
(Parkside Wagon)”
*เมนูพิเศษจะจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 3 กันยายน 2018 เป็ นต้นไป

อาหารชุดพิเศษ 990 เยน
ชูโรสรสเมเปิ ลพัมพ์กิน แท่งละ 350 เยน
ร้านอาหารที่จาหน่าย :
ร้านอาหารที่จาหน่าย :
“ฮิวอี้,ดิวอี้แอนด์ลูอ้ ีส์กูดไทม์คาเฟ่
“พาร์คไซด์วากอน (Parkside Wagon)”
(Huey, Dewey and Louie's Good Time Cafe)” “เพโคส์บิลล์คาเฟ่ (Pecos Bill Cafe)”

การตกแต่ ง
เซเลเบรชันสตรีท (Celebration Street)
การแสดงแสงสี เสี ยงในยามค่าคืนของเมนสตรี ท (Main Street) ถนนในเวิลด์บาซาร์ (World Bazaar) ซึ่งมาปรากฏโฉมใหม่ในชื่อ
“เซเลเบรชันสตรี ท (Celebration Street)” จะจัดแสดงในเวอร์ชนั่ ฮาโลวีนเฉพาะช่วงระยะเวลาจากัด พร้อมให้เกสท์ทุกท่านได้สัมผัส
ประสบการณ์ “สุ ดแฮปปี้ (Happiest)” ที่มีเฉพาะกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี นี้เท่านั้น

การตกแต่ งอืน่ ๆ
ท่านจะได้พบเห็นเหล่าภูตผีผรู้ ่ าเริ งและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่จะมาสร้าง
สี สันให้กิจกรรมพิเศษ “ดิสนียฮ์ าโลวีน (Disney's Halloween)” ตามจุดต่าง ๆ
ภายในสวนสนุก อาทิ ภูตผีที่กาลังทางานอย่างสนุกสนานเสมือนเป็ นพนักงาน
ของสวนสนุก นอกจากนี้ ยังจะประดับตกแต่งตามอาคารและสถานที่ต่าง ๆ
ภายในสวนสนุกให้ดูเหมือนประหนึ่งมีเหล่าดวงวิญญาณสิ งสถิตอยู่ ให้เกสท์ทุก
ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับโลกของ “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ในแบบฉบับภูตผี”
ที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลชวนให้ใจเต้นระทึกได้อย่างเต็มอิ่ม
ตัวอย่างการตกแต่งภายในสวนสนุก

แอทแทรคชัน
สาหรับเกสท์ที่มาร่ วมสนุก ณ แอทแทรคชัน “เวสเทิร์นแลนด์ชูตติงแกลเลอรี (Westernland Shootin' Gallery)” และสามารถยิงเข้า
เป้ าได้ท้ งั หมด 10 ครั้ง หรื อได้รับสกอร์การ์ดที่มีคาว่า “Lucky Draw” ระบุบนการ์ด จะได้รับตรานายอาเภอกู๊ฟฟี่ เวอร์ชนั่ ฮาโลวีนซึ่งมี
เฉพาะในช่วงเวลากิจกรรมพิเศษนี้ เท่านั้น
อีกทั้ง แอทแทรคชัน “คฤหาสน์หลอนฮอนเตดแมนชัน (Haunted Mansion)” ในแฟนตาซีแลนด์ (Fantasyland) ก็จะจัดโปรแกรม
พิเศษ “คฤหาสน์หลอนฮอนเตดแมนชัน ‘ฮอลิเดย์ไนท์แมร์ ’ (Haunted Mansion “Holiday Nightmare”)” ในระหว่างวันเสาร์ที่ 1
กันยายน 2018 - วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2019 โดยจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดการแสดงภายในแอทแทรคชันเป็ นธีมของภาพยนตร์
เรื่ อง “ฝันร้ายฝันอัศจรรย์ ก่อนวันคริ สต์มาส (The Nightmare Before Christmas)” ผลงานของทิม เบอร์ตนั (Tim Burton)

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

◆โตเกียวดิสนีย์ซี “ดิสนีย์ฮาโลวีน (Disney's Halloween)”◆

โปรแกรมความบันเทิง
โลกของเหล่าวายร้ ายดิสนีย์ (The Villains World)
สถานที่แสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์ เบอร์ (Mediterranean Harbor)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วันละ 2 รอบ)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 120 คน
จานวนเรื อ : 5 ลา
ในปี นี้กจ็ ะจัดงานฮาโลวีนปาร์ต้ ีที่มีตวั เอกเป็ น “วายร้ายดิสนีย”์ เหล่าตัว
ละครผูร้ ับบทตัวร้ายในภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย ์ ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์
(Mediterranean Harbor) อีกเช่นเคย บรรดาผองเพื่อนดิสนียท์ ี่ได้รับเชิญให้
ร่ วมงานฮาโลวีนปาร์ต้ ีต่างก็แต่งกายในชุดคอสตูมตามคอนเซ็ปต์ของเหล่า
วายร้ายเพื่อเป็ นเกียรติแก่พวกเขา
เมื่อใกล้ถึงเวลาเริ่ มงานปาร์ต้ ี เหล่าวายร้ ายดิสนี ยจ์ ะมาปรากฏตัวบนเรื อ
ทั้ง 5 ลาที่ เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) จากนั้น มาเลฟิ เซนต์
จะกล่าวเชื้อเชิญให้เหล่าผองเพื่อนดิสนียม์ าร่ วมเปิ ดม่านความสนุกไปกับงาน
“โลกของเหล่าวายร้ายดิสนีย ์ (The Villains World)”
ฮาโลวีนปาร์ ต้ ีดว้ ยน้ าเสี ยงอันทรงพลังเพื่อเริ่ มการแสดงสุ ดอลังการ
ระหว่างการแสดง เหล่าวายร้ ายดิสนี ยจ์ ะมาโชว์ลีลาการเต้นร่ วมกับเหล่าสมุนแดนเซอร์ เพื่อแสดงให้เกสท์ทุกท่านเห็นเสน่ ห์
อันน่ าดึงดูดของพวกตน ได้แก่ “ความงดงาม” “อารมณ์ขนั ” “ความสง่างาม” และ “เวทมนตร์ ”
และเมื่อเออร์ซูลาปรากฏตัวขึ้นพร้อมเปล่งเสี ยงร้องเพลงด้วยน้ าเสี ยงทุม้ ต่า ทันใดนั้นเอง น้ าจานวนมากก็พุ่งกระเซ็นขึ้นสู ง
เสริ มสร้างบรรยากาศความสนุกสนานในงานปาร์ต้ ีให้พุ่งสู งยิง่ ขึ้นด้วยเช่นกัน จนกระทัง่ เมื่องานฮาโลวีนปาร์ต้ ีอนั แสนลึกลับสุ ดคูล
ดาเนินมาถึงช่วงสุ ดท้าย พลังเวทมนตร์ของมาเลฟิ เซนต์ก็ได้เกิดหลัง่ ไหลท่วมท้นจนทาให้เถาวัลย์หนามขนาดใหญ่ซ่ ึงอยูบ่ นผิวน้ า
ในบริ เวณโดยรอบลอยสู งขึ้นทุกทิศทางอย่างน่าอัศจรรย์ พร้อมปิ ดฉากการแสดงอันเต็มเปี่ ยมไปด้วยพลังอย่างสวยงามสุ ดตระการตา

รายชื่อเหล่ าวายร้ ายดิสนีย์ทปี่ รากฏตัวบนเรือทั้ง 5 ลา พร้ อมตัวละครดิสนีย์ทไี่ ด้ รับเชิญ

1

เหล่าวายร้ ายดิสนีย์
ราชินีใจร้าย (“SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS
สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้งเจ็ด”)

ตัวละครดิสนีย์ที่ได้ รับเชิญ
มินนี่ เมาส์

2

กัปตันฮุก, มิสเตอร์สมี (“PETER PAN ปี เตอร์แพน”)

มิกกี้ เมาส์, พลูโต

3

เฮเดส, เพน, แพนิก (“HERCULES เฮอร์คิวลีส”)

โดนัลด์ ดัก๊ , ชิป, เดล

4

จาฟาร์ (“ALADDIN อะลาดิน”)

กู๊ฟฟี่

มาเลฟิ เซนต์ (“SLEEPING BEAUTY เจ้าหญิงนิทรา”)

แคลรี ซ

5

เออร์ซูลา (“THE LITTLE MERMAID เงือกน้อยผจญภัย”)
*ในวงเล็บคือชื่อภาพยนตร์ดิสนียท์ ี่เหล่าวายร้ายดิสนียป์ รากฏตัว

เดซี่ ดัก๊

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

ข้ อมูลโดยสังเขปของ 6 ตัวละครหลักวายร้ ายดิสนีย์ทปี่ รากฏตัวในการแสดง “โลกของเหล่ าวายร้ ายดิสนีย์ (The Villains
World)”
เหล่าวายร้ ายดิสนีย์

ภาพยนตร์ ดสิ นีย์ที่ปรากฏตัว

มาเลฟิ เซนต์

“SLEEPING BEAUTY
เจ้าหญิงนิทรา”

นางฟ้ าปี ศาจผูส้ าปเจ้าหญิงออโรร่ าให้หลับใหล มีพลังเวท
มนตร์แกร่ งกล้าถึงขั้นสามารถแปลงร่ างเป็ นมังกรได้

“PETER PAN
ปี เตอร์แพน”
“SNOW WHITE AND
THE SEVEN DWARFS
สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้งเจ็ด”

กัปตันเรื อโจรสลัดมือตะขอผูข้ ้ ึนชื่อในเรื่ องความร้ายกาจ
คู่ปรับเก่าของปี เตอร์แพน

กัปตันฮุก
ราชินีใจร้าย

ราชินีผมู้ ีสิริโฉมงดงามที่แปลงกายเป็ นแม่มดเพื่อกาจัดสโนว์
ไวท์ดว้ ยแอปเปิ้ ลอาบยาพิษ

เฮเดส

“HERCULES
เฮอร์คิวลีส”

จาฟาร์

“ALADDIN
อะลาดิน”

ราชาแห่งยมโลก (อาณาจักรหลังความตาย) ผูส้ งบเยือกเย็น
และเฉียบแหลมที่คิดวางแผนยึดครองโอลิมปัส อาณาจักร
ของเหล่าทวยเทพ
ขุนนางชั้นผูใ้ หญ่ผสู้ ามารถใช้ไม้เท้าวิเศษร่ ายเวทมนตร์ได้
อย่างอิสระ หวังชิงบัลลังก์ของสุ ลต่านแห่งอากราบาห์

เออร์ซูลา

“THE LITTLE MERMAID
เงือกน้อยผจญภัย”

แม่มดแห่งท้องทะเลผูท้ รงเสน่ ห์ลึกลับที่คิดช่วงชิงอานาจของ
ราชาไทรทัน

*โปรแกรมความบันเทิงอาจเปลีย่ นแปลงจานวนรอบการแสดง รวมถึงอาจเปลีย่ นแปลงเนื้อหาหรือยกเลิก ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ฯลฯ

โปรแกรมพิเศษ
ฮาโลวีนปาร์ ตขี้ องเหล่ าวายร้ ายดิสนีย์ (Villains Halloween Party)
ในปี นี้บรรดาลูกสมุนจานวนมากซึ่งเหล่าวายร้ายเสกให้อยูใ่ นร่ างมนุษย์ที่มีเสน่ห์
น่าหลงใหลจะมาพบปะและแสดงให้เกสท์ทุกท่านได้เห็นความวิเศษของการเป็ นวายร้าย
เพื่อตามหาเพื่อนพ้องใหม่อีกเช่นเคย ณ วอเตอร์ฟรอนท์พาร์ค (Waterfront Park)
ซึ่งอบอวลไปด้วยบรรยากาศลึกลับน่าค้นหา

คาสบาห์ เมจิคลั ทรีต (Casbah Magical Treat)

ฮาโลวีนปาร์ต้ ขี องเหล่าวายร้ายดิสนี ย ์
(Villains Halloween Party)

ชะอ์บานและอาซิม ตัวละครที่ปรากฏในแอทแทรคชัน “เดอะเมจิกแลมป์ เธียเตอร์
(The Magic Lamp Theater)” พร้อมด้วยเหล่านักมายากลชาวอาหรับจะมาแสดงมายากล
ต่าง ๆ ให้กบั เกสท์ที่มารับประทานอาหารภายในร้านอาหาร “คาสบาห์ฟดคอร์
ู้
ต
(Casbah Food Court)” ซึ่งประดับตกแต่งในธีมของจาฟาร์

คาสบาห์เมจิคลั ทรี ต
(Casbah Magical Treat)

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

สิ นค้ าทีร่ ะลึกพิเศษ
พบกับสิ นค้าที่ระลึกพิเศษอันมีเอกลักษณ์ในดีไซน์เหล่าวายร้ายดิสนียแ์ ละ
ผองเพื่อนดิสนียก์ ว่า 55 ชนิด ไม่วา่ จะเป็ นที่คาดผมในดีไซน์เหล่าวายร้ายดิสนีย ์
หรื อแอปเปิ้ ลอาบยาพิษเรื องแสงซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแอปเปิ้ ลอาบยาพิษ
ของราชินีใจร้ายในภาพยนตร์ดิสนียเ์ รื่ อง “SNOW WHITE AND THE SEVEN
DWARFS สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้งเจ็ด” และอื่น ๆ อีกมากมาย
*สิ นค้าที่ระลึกพิเศษจะวางจาหน่ ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 3 กันยายน 2018 เป็ นต้นไป

เมนูพเิ ศษ
เชิญลิ้มลองเมนูอาหารสุ ดพิเศษที่ให้เกสท์ทุกท่านสามารถสัมผัสถึงโลกแห่ง
เหล่าวายร้ายดิสนีย ์ อาทิ อาหารชุดพิเศษที่ท่านสามารถเพลิดเพลินกับโลกของ
ภาพยนตร์ดิสนียไ์ ด้ถึง 3 เรื่ องในชุดเดียว ไม่วา่ จะเป็ นมีทบอล (ลูกชิ้นเนื้อบด)
อาหารเรี ยกน้ าย่อยในธีมของแอปเปิ้ ลอาบยาพิษจากภาพยนตร์ดิสนียเ์ รื่ อง
“SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้งเจ็ด”
พร้อมพาสต้าสี ขาวดาในธีมของครู เอลลา เดอ วิล ตัวละครจากภาพยนตร์ดิสนีย ์
เรื่ อง “101 DALMATIANS ทรามวัยกับไอ้ด่าง” และของหวานในธีมของ
มาเลฟิ เซนต์ ตัวละครจากภาพยนตร์ ดิสนียเ์ รื่ อง “SLEEPING BEAUTY

กระเป๋ าใส่ ของจุกจิก 1,200 เยน
แอปเปิ้ ลอาบยาพิษเรื องแสง 1,600 เยน
แก้วมัก 1,500 เยน
1,500 円

เจ้าหญิงนิทรา” ซึ่งจะจาหน่ายที่ร้านอาหาร “คาเฟ่ ปอร์โตฟี โน (Cafe Portofino)”
และอาหารชุดพิเศษสุ ดโดดเด่นในธี มของจาฟาร์ ตัวละครจากภาพยนตร์ ดิสนีย ์
เรื่ อง “ALADDIN อะลาดิน” ซึ่งประกอบด้วยแกงกะหรี่ สุดพิศวงที่จะแปรเปลี่ยน
สี สันเมื่อคลุกเคล้า เสิ ร์ฟพร้อมขนมปังนานสี ดา ซึ่งจะจาหน่ายที่ร้านอาหาร
“คาสบาห์ฟดคอร์
ู้
ต (Casbah Food Court)”

อาหารชุดพิเศษ 1,880 เยน
ร้านอาหารที่จาหน่าย :
“คาเฟ่ ปอร์โตฟี โน
(Cafe Portofino)”

อาหารชุดพิเศษ 1,580 เยน
ร้านอาหารที่จาหน่าย :
“คาสบาห์ฟู้ดคอร์ต
(Casbah Food Court)”

*เมนูพิเศษจะจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 3 กันยายน 2018 เป็ นต้นไป

การตกแต่ ง
ในปี นี้ก็จะแต่งแต้มให้โตเกียวดิสนี ยซ์ ีเต็มไปด้วยสี สันของเหล่าวายร้ายดิสนีย ์
ในธีม “ฮาโลวีนลึกลับสุ ดคูล” เช่นเดียวกับปี ที่แล้ว อาทิ ทางเข้าสวนสนุก
(Entrance) ที่จะประดับตกแต่งด้วยเถาวัลย์หนามสี ม่วงสุ ดแปลกประหลาดเลื้อย
ปกคลุมหนาแน่นราวกับเป็ นประตูสู่ โลกแห่งเหล่าวายร้ายดิสนีย ์ แสดงให้เห็นถึง
พลังอานาจของเหล่าวายร้ายที่ทวีความแข็งแกร่ งมากยิง่ ขึ้นในช่วงกิจกรรมพิเศษ
อีกทั้ง บริ เวณอเมริ กนั วอเตอร์ฟรอนท์ (American Waterfront) ก็จะจัดวางจุด
ถ่ายภาพในธีมของเหล่าวายร้ายเป็ นครั้งแรก ให้เกสท์ทุกท่านสามารถสัมผัสโลก
แห่งเหล่าวายร้ายผูม้ ีพลังอานาจเหนื อมนุษย์ได้อย่างเต็มอิ่ม

ตัวอย่างการตกแต่งภายในสวนสนุก

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

◆โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี◆

การแต่ งชุดแฟนซี
ในปี นี้เกสท์ทุกท่านสามารถแต่งชุดแฟนซีคอสตูมตัวละครดิสนียแ์ บบเต็มตัว
ภายในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียวดิสนียซ์ ีได้ทุกวันตลอดระยะเวลาการจัด
กิจกรรมพิเศษ “ดิสนียฮ์ าโลวีน (Disney's Halloween)” เช่นเดียวกับในปี ที่ผา่ นมา
*เกสท์สามารถแต่งชุดแฟนซีคอสตูมตัวละครดิสนียแ์ บบเต็มตัวได้ระหว่าง
ภาพตัวอย่างการแต่งชุดแฟนซี
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018 - วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018
©Disney/Pixar
*เพื่อความปลอดภัย อาจไม่สามารถให้เกสท์ที่แต่งชุดแฟนซีใช้บริ การแอทแทรคชันบางแห่งได้ จึงใคร่ ขอให้ท่านแจ้งหรื อระบุขอ้ ความ
ภายในกรอบจุดไข่ปลาด้านล่างนี้ หรื อข้อความ “การแต่ งชุ ดแฟนซีคอสตูมตัวละครดิสนีย์แบบเต็มตัวมีข้อจากัดและระเบียบการที่
กาหนดไว้ กรุ ณาติดต่ อสอบถาม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ อย่ างเป็ นทางการของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ท (ภาษาญี่ปุ่น)” ทุกครั้ง
เมื่อท่านให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแต่งชุดแฟนซีภายในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียวดิสนียซ์ ี

･ ไม่อนุญาตให้แต่งชุดแฟนซีอื่นที่นอกเหนือจากตัวละครของดิสนีย ์
･ ไม่อนุญาตให้แต่งชุดแฟนซีแบบเต็มตัว (รวมถึงชุดคอสตูมของตัวละครดิสนีย)์ นอกเหนือจากช่วงที่จดั กิจกรรม
(ยกเว้น เด็กอายุต่ากว่า 13 ปี )
･ ไม่อนุญาตให้แต่งชุดแฟนซีเลียนแบบชุดคอสตูมของพนักงานโตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท
･ กรุณางดแต่งกายปิ ดบังใบหน้า แต่งหน้าแฟนซีหรื อเอฟเฟค เช่น เพนท์หน้า เพนท์บาดแผล (หรื อติดแผลปลอม) ติดหนวดปลอม ฯลฯ
และงดสวมเครื่ องแต่งกายที่มีส่วนแหลมคม หรื อใช้วตั ถุที่เป็ นอันตราย เช่น มีด ปื นจาลอง ดอกไม้ไฟ ไม้ยาวหรื อไม้เท้าขนาดใหญ่
รวมไปถึงเครื่ องแต่งกายที่ทาให้เดินลาบาก และเครื่ องแต่งกายที่เผยให้เห็นผิวหนังมากจนเกินไป อีกทั้ง ไม่อนุญาตให้นาอาวุธจาลอง
รวมถึงของเล่นที่มีรูปร่ างลักษณะเช่นเดียวกับอาวุธ เช่น ปื น ดาบ ธนู ฯลฯ เข้ามาภายในสวนสนุก
･ ไม่อนุญาตให้แต่งชุดแฟนซีที่ก่อให้เกิดอันตราย หรื อทาลายคอนเซ็ปต์หรื อภาพลักษณ์ของสวนสนุก และอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
･ กรุณางดเปลี่ยนเสื้ อผ้าภายในห้องสุ ขาด้านนอกและด้านในสวนสนุก รวมถึงห้องสุ ขาอเนกประสงค์ และบริ เวณตูล้ อ็ กเกอร์
･ กรุณาถอดเครื่ องประดับหรื อชิ้นส่ วนของชุดคอสตูมที่มีขนาดใหญ่ที่อาจบดบังผูช้ มท่านอื่นขณะชมการแสดง
▼เว็บไซต์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแต่งชุ ดแฟนซี (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
（https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/halloween2018/dressup/）

ดิสนีย์คอสตูมเอ็กซ์ ตร้ าฟัน (Disney Costume Extra Fun)
ในปี นี้ก็จะจัดโปรแกรมพิเศษ “ดิสนี ยค์ อสตูมเอ็กซ์ตร้าฟัน (Disney Costume
Extra Fun)” (มีค่าบริ การ) ที่จะช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กบั การแต่งชุดแฟนซี
ได้มากยิง่ ขึ้นอีกเช่นเคย โดยให้เกสท์ที่ประสงค์จะใช้บริ การแต่งชุดแฟนซีคอสตูม
ตัวละครดิสนียด์ ว้ ยตัวท่านเองตามธี มที่กาหนดให้เรี ยบร้อยก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม
จากนั้น พนักงานจะแนะนาเกี่ยวกับกิริยาท่าทางและการโพสท่าให้เหมือนกับตัว
ละครดังกล่าว พร้อมทั้งพาเกสท์ไปยังสถานที่ซ่ ึงเหมาะสาหรับการถ่ายรู ปในชุด
คอสตูมที่เกสท์สวมใส่

ดิสนียค์ อสตูมเอ็กซ์ตร้าฟัน (Disney Costume Extra Fun)

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

สินค้ าทีร่ ะลึกพิเศษ
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียวดิสนียซ์ ีจะวางจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึก
พิเศษสุ ดน่ารักน่ารับประทานกว่า 70 ชนิดภายใต้คอนเซ็ปต์ “ขนมหวานแห่ง
เทศกาลฮาโลวีน” ในดีไซน์ของเหล่าภูตผี ฟักทอง ฯลฯ อันอบอวลไปด้วย
กลิ่นอายของเทศกาลฮาโลวีน นอกจากนี้ ยังจะจาหน่ายพวงกุญแจและกระเป๋ า
ใส่ ของจุกจิกซึ่งทาด้วยวัสดุที่มีคุณลักษณะพิเศษคือให้สัมผัสนุ่มนิ่มและ
ยืดหยุน่ และของใช้สาหรับงานฮาโลวีนปาร์ต้ ี อาทิ จาน แก้ว ฯลฯ อีกด้วย
*สิ นค้าที่ระลึกพิเศษจะวางจาหน่ ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 3 กันยายน 2018
เป็ นต้นไป

ชุดผ้าขนหนูขนาดเล็ก 1,500 เยน
สมุดจดบันทึก 700 เยน
กระเป๋ าใส่ ของจุกจิก ใบละ 1,500 เยน

◆โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ทเวเคชันแพ็กเกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package)◆

เปิ ดสารองแพ็กเกจที่พกั “2DAYS/3DAYS สนุกสนานกับกิจกรรมพิเศษ ‘ดิสนียฮ์ าโลวีน (Disney's Halloween)’ ของสวนสนุกทั้ง
2 แห่งอย่างเต็มอิ่ม” อันประกอบด้วยโรงแรมดิสนียพ์ ร้อมบัตรเข้าสวนสนุก บัตรฟาสท์พาสไม่ระบุเวลา บัตรเข้าชมการแสดงสาหรับ
โปรแกรมความบันเทิงของกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียฮ์ าโลวีน (Disney's Halloween)” ที่โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียวดิสนียซ์ ี
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สารองที่พกั /ซื้ อบัตรทางออนไลน์โตเกียวดิ สนี ยร์ ี สอร์ ท (ภาษาญี่ปน)
ุ่
(https://reserve.tokyodisneyresort.jp/)
◆โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels)◆

ภัตตาคารและเลานจ์ของโรงแรมดิสนียไ์ ด้จดั เตรี ยมหลากหลายเมนูอาหารสุ ดพิเศษ เพื่อให้เกสท์ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมพิเศษ “ดิสนียฮ์ าโลวีน (Disney's Halloween)” ได้อย่างเต็มอิ่ม
เชิญมาอิ่มอร่ อยกับอาหารนานาชนิดที่เต็มไปด้วยความหรรษาของเหล่าภูตผีข้ ีเล่นภายใต้คอนเซ็ปต์ “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ในแบบ
ฉบับภูตผี” ที่โรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel อีกทั้ง ท่านยังสามารถลิ้มรสเมนูอาหารซึ่งจัด
แต่งภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฮาโลวีนลึกลับสุ ดคูล” ของเหล่าวายร้ายดิสนียไ์ ด้ที่โรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta พร้อมให้เกสท์
ทุกท่านได้ดื่มด่ากับความอร่ อยของวัตถุดิบตามฤดูกาลในเมนูพิเศษอันมีเอกลักษณ์ซ่ ึงมีเฉพาะในช่วงกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียฮ์ าโลวีน
(Disney's Halloween)” เท่านั้น
*เมนูพิเศษจะจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 3 กันยายน 2018 เป็ นต้นไป

◆ดิสนีย์รีสอร์ ทไลน์

(Disney Resort Line)◆

ดิสนี ยร์ ี สอร์ ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจาหน่ ายบัตรโดยสารรายวันภายใต้
คอนเซ็ปต์ “ขนมหวานแห่งเทศกาลฮาโลวีน” อันสอดคล้องกับ “ดิสนี ยฮ์ าโลวีน
(Disney's Halloween)” กิจกรรมพิเศษของโตเกี ยวดิสนี ยแ์ ลนด์และโตเกี ยวดิสนี ยซ์ ี
นอกจากนี้ แต่ละสถานีของดิสนี ยร์ ี สอร์ ทไลน์ ก็จะประดับประดาในบรรยากาศของ
เทศกาลฮาโลวีนเพื่อต้อนรับเกสท์ทุกท่านอีกด้วย
บัตรโดยสารรายวัน
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

