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เดือนกรกฎาคม 2018  

ส าหรับประชาสมัพนัธ์ 
บริษทั Oriental Land Co., Ltd. 

 

กจิกรรมพเิศษ “ดสินีย์ฮาโลวนี (Disney's Halloween)” 
ณ โตเกยีวดสินีย์แลนด์และโตเกยีวดสินย์ีซี 

ระยะเวลากจิกรรม : วนัองัคารที ่11 กนัยายน - วนัพธุที ่31 ตุลาคม 2018 

 

   โตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียซี์ซ่ึงก าลงัจดักิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท “Happiest Celebration!”  
จะจดักิจกรรมพิเศษประจ าฤดูใบไมร่้วง “ดิสนียฮ์าโลวนี (Disney's Halloween)” ในระหวา่งวนัองัคารที่ 11 กนัยายน - วนัพุธท่ี 31  
ตุลาคม 2018 เป็นระยะเวลา 51 วนั ใหเ้กสททุ์กท่านไดสั้มผสัถึงเทศกาลฮาโลวนีท่ีมีเสน่ห์แตกต่างกนัตามแบบฉบบัของสวนสนุก 
ทั้งสองแห่ง 
 ส าหรับโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ในปีน้ีท่านจะไดพ้บกบัความสนุกสนานท่ีชวนให้ 
ใจเตน้ระทึกกบักิจกรรมพิเศษประจ าเทศกาลฮาโลวนีรูปแบบใหม่ภายใตค้อนเซ็ปต ์ 
“โตเกียวดิสนียแ์ลนดใ์นแบบฉบบัภูตผ”ี โดยมีตวัเอกเป็นเหล่าดวงวิญญาณและภูตผ ี
ทั้งหลายท่ีจะมาแปลงโฉมสวนสนุกใหเ้ป่ียมไปดว้ยเสน่ห์อนัน่าพิศวง 

พร้อมพบกบั “สปู๊ กก้ี ‘Boo!’ พาเหรด (Spooky “Boo!” Parade)” พาเหรดซ่ึงจะจดั 
แสดงเป็นคร้ังแรกในปีน้ีท่ีเหล่าภูตผีไดเ้ช้ือเชิญใหเ้กสทแ์ละผองเพื่อนดิสนียม์ายงั  
“โตเกียวดิสนียแ์ลนดใ์นแบบฉบบัภูตผ”ี เพ่ือตามหาผูท่ี้จะมาเขา้ร่วมเป็นพวกพอ้งของ 
พวกตน เม่ือบรรยากาศความสนุกสนานพุ่งสูงข้ึนจนถึงขีดสุด ทนัใดนั้นเอง ทั้งเกสท ์
และผองเพ่ือนดิสนียก์็ไดก้ลายเป็นพวกพอ้งของเหล่าภูตผโีดยไม่รู้ตวั! บรรดาดวง 
วญิญาณและภูตผทีั้งหลายจึงไดจ้ดังานเฉลิมฉลองในบรรยากาศสุดพิศวงอยา่งยิง่ใหญ่ 
เพ่ือตอ้นรับเพ่ือนพอ้งใหม่ของพวกเขา 

อีกทั้ง ภายในสวนสนุกก็จะประดบัตกแต่งดว้ยเหล่าภูตผจี  านวนมาก ใหเ้กสท ์
ทุกท่านไดรู้้สึกราวกบัวา่ก าลงัอยูใ่น “โตเกียวดิสนียแ์ลนดใ์นแบบฉบบัภูตผ”ี  
อยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี การแสดงแสงสีเสียงในยามค ่าคืนของเมนสตรีท (Main Street) ถนนใน 
เวลิดบ์าซาร์ (World Bazaar) อนัเป่ียมไปดว้ยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ  
35 ปีของโตเกียวดิสนียรี์สอร์ทท่ีมาปรากฏโฉมใหม่ในช่ือ “เซเลเบรชนัสตรีท  
(Celebration Street)” ก็จะจดัแสดงในเวอร์ชัน่ฮาโลวนีเฉพาะช่วงระยะเวลาจ ากดั 
ดว้ยเช่นกนั 
 

ส าหรับโตเกียวดิสนียซี์ ในปีน้ีก็จะจดักิจกรรมพิเศษภายใตค้อนเซ็ปต ์“ฮาโลวนี 
ลึกลบัสุดคูล” พร้อมดว้ยเหล่าวายร้ายดิสนีย ์1 และผองเพื่อนดิสนียภ์ายในสวนสนุกท่ี 
แปรสภาพเป็นโลกต่างมิติในบรรยากาศสุดลึกลบัอีกเช่นเคย 
 

โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
 “ดิสนียฮ์าโลวนี (Disney's Halloween)” 

 

โตเกียวดิสนียซี์  
 “โลกของเหล่าวายร้ายดิสนีย ์(The Villains World)” 
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และในปีน้ีก็จะจดัการแสดง “โลกของเหล่าวายร้ายดิสนีย ์(The Villains World)” ฮาโลวนีปาร์ต้ีท่ีมีเหล่าวายร้ายดิสนียเ์ป็นตวัเอก  
พร้อมดว้ยมิกก้ี เมาส์และผองเพื่อนดิสนียใ์นชุดคอสตูมซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเหล่าวายร้าย จะมาร่วมสนุกสนานคร้ืนเครงไปกบั 
เกสททุ์กท่าน ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)  
 อีกทั้ง ทัว่ทุกแห่งภายในสวนสนุกก็จะประดบัตกแต่งในบรรยากาศลึกลบัตามคอนเซ็ปตข์องเหล่าวายร้ายดว้ยเช่นกนั ใหเ้กสท ์
ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกบัเทศกาลฮาโลวนีท่ีอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของบรรดาเหล่าวายร้ายดิสนียไ์ดอ้ยา่งเตม็อ่ิม 
  

  นอกจากน้ี ในปีน้ีเกสททุ์กท่านก็จะสามารถสนุกสนานกบัการแต่งชุดแฟนซีคอสตูม 
ตวัละครดิสนียแ์บบเต็มตวั2 ภายในสวนสนุกทั้งสองแห่งไดทุ้กวนัตลอดระยะเวลาการจดั 
กิจกรรมพิเศษ “ดิสนียฮ์าโลวนี (Disney's Halloween)” เช่นเดียวกบัในปีท่ีผา่นมาอีกดว้ย 

 และส าหรับโรงแรมดิสนีย ์(Disney Hotels) รวมถึงดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort  
Line) ก็จะจดัโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมพิเศษของเทศกาลฮาโลวีนดว้ยเช่นกนั 

 ขอเชิญเกสททุ์กท่านพร้อมทั้งครอบครัวหรือเพ่ือนฝงู มาร่วมสัมผสัเทศกาลฮาโลวนี 
ในแบบฉบบัเฉพาะของดิสนียซ่ึ์งมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ภายใน 
โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท 

  

 

1 :  วายร้ายดิสนีย ์คือช่ือเรียกตวัละครท่ีรับบทตวัร้ายในภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย  ์

2 :  “การแต่งชุดแฟนซีคอสตูมตวัละครดิสนียแ์บบเต็มตวั” ภายในโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียซี์มีขอ้จ ากดัและระเบียบการท่ี 

ก าหนดไว ้จึงใคร่ขอใหท่้านแจง้หรือระบุขอ้ความ “กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดูรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกับการแต่งชุดแฟนซีที่ 

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโตเกยีวดสินีย์รีสอร์ท (ภาษาญี่ปุ่น)” ทุกคร้ัง เม่ือท่านใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการแต่งชุดแฟนซีภายใน 

โตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียซี์ 

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

ภาพตวัอยา่งการแต่งชุดแฟนซี 

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

ส าหรับโทรศพัท ์PHS และโทรศพัท ์IP บางส่วน หรือโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ โทร. 045-330-5211 
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◆โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ “ดสินีย์ฮาโลวนี (Disney's Halloween)”◆ 

โปรแกรมความบันเทงิ 
“สปู๊กกี ้‘Boo!’ พาเหรด (Spooky “Boo!” Parade)” 

สถานท่ีแสดง : เส้นทางพาเหรด (Parade Route) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 45 นาที (วนัละ 2 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 95 คน 
จ านวนรถพาเหรด : 6 คนั 

 

    “สปู๊ กก้ี ‘Boo!’ พาเหรด (Spooky “Boo!” Parade)” คือพาเหรดซ่ึงจะจดัข้ึนเป็นคร้ังแรกในปีน้ีท่ีพร้อมให้เกสททุ์กท่านได ้
สนุกสนานไปกบัเร่ืองราวของเหล่าภูตผท่ีีไดเ้ช้ือเชิญใหเ้กสทแ์ละผองเพ่ือนดิสนียม์ายงัโตเกียวดิสนียแ์ลนดซ่ึ์งไดถู้กแปลงโฉมใหม่ 
เป็น “โตเกียวดิสนียแ์ลนดใ์นแบบฉบบัภูตผ”ี อนัเป่ียมไปดว้ยเสน่ห์สุดพิศวง เพ่ือตามหาผูท่ี้จะมาเขา้ร่วมเป็นพวกพอ้งของพวกตน  
โดยเร่ืองราวก็จะด าเนินไปพร้อม ๆ กบัท่ีพาเหรดเคล่ือนขบวนไปตามเส้นทาง ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถเพลิดเพลินกบัเร่ืองราวท่ี 
แตกต่างกนัไปตามจุดท่ีชมการแสดง 
    บรรดาผองเพื่อนดิสนียจ์ะมาปรากฏตวับนรถพาเหรดซ่ึงประดบัตกแต่งในธีมของธีมแลนดแ์ละแอทแทรคชนัต่าง ๆ ภายใน  
“โตเกียวดิสนียแ์ลนดใ์นแบบฉบบัภูตผี” อาทิ แอทแทรคชนั “เวสเทิร์นริเวอร์เรลโรด (Western River Railroad)” พร้อมดว้ยพนกังาน 
ประจ ารถไฟในร่างมนุษยโ์ครงกระดูก หรือแฟนตาซีแลนด ์(Fantasyland) พร้อมดว้ยมา้หมุนสีด าและถว้ยชารูปทรงฟักทอง และอ่ืน ๆ  
อีกมากมาย  
      ในขณะท่ีทุกคนก าลงัสนุกสนานร่ืนเริงกนัอยา่งเตม็ท่ีภายใน “โตเกียวดิสนียแ์ลนดใ์นแบบฉบบัภูตผ”ี อยูน่ั้นเอง ทนัใดนั้น ผอง 
เพื่อนดิสนียก์็ไดก้ลายเป็นพวกพอ้งของเหล่าดวงวญิญาณและภูตผ ีรวมทั้งชุดคอสตูมก็ไดแ้ปรเปล่ียนเป็นดีไซน์ในแบบฉบบัของเหล่า 
ภูตผโีดยไม่รู้ตวั! บรรดาดวงวญิญาณและภูตผทีั้งหลายจึงไดจ้ดังานเฉลิมฉลองในบรรยากาศสุดพิศวงอยา่งยิง่ใหญ่เพ่ือตอ้นรับเพ่ือน 
พอ้งใหม่ของพวกเขา 
    ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นพวกพอ้งของเหล่าภูตผเีช่นเดียวกบับรรดาผองเพื่อนดิสนียใ์น “สปู๊ กก้ี ‘Boo!’ พาเหรด (Spooky “Boo!”  
Parade)” พาเหรดสุดหรรษาท่ีมาพร้อมกบัความสนุกสนานสุดระทึกใจ 

*พาเหรดจะเร่ิมเดินขบวนจากตูนทาวน์ (Toontown) และหยดุเคล่ือนขบวนท่ีพลาซ่า (Plaza) จากนั้น พาเหรดก็จะแบ่งออกเป็น 2 ขบวน  
ไดแ้ก่ พาเหรดซ่ึงเคล่ือนขบวนไปหยดุท่ีเวสเทิร์นแลนด ์(Westernland) และพาเหรดซ่ึงเคล่ือนขบวนไปหยุดท่ีแฟนตาซีแลนด ์ 
(Fantasyland) 
 

รายละเอยีดของพาเหรดแต่ละขบวน 

ธีมของรถพาเหรด ตัวละครที่ร่วมการแสดง 

1 
รถพาเหรดท่ีประดบัตกแต่งในธีมของแอทแทรคชนั “เวสเทิร์นริเวอร์เรลโรด  
(Western River Railroad)” พร้อมดว้ยพนกังานประจ ารถไฟในร่างมนุษยโ์ครง 
กระดูก 

แมก็ซ์, ฮิวอ้ี, ดิวอ้ี, ลูอ้ี, ฮอเรซ ฮอร์สคอลลาร์,  
คลาราเบลล ์คาว 

2 
รถพาเหรดท่ีประดบัตกแต่งในธีมของแอดเวนเจอร์แลนด ์(Adventureland)  
พร้อมดว้ยงูยกัษแ์ละฝงูนกสุดประหลาด 

กู๊ฟฟ่ี, พลูโต 

3 
รถพาเหรดท่ีประดบัตกแต่งในธีมของปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella  
Castle) ซ่ึงเรียงรายไปดว้ยหลุมฝังศพจ านวนมาก 

มิกก้ี เมาส์ 

4 
รถพาเหรดท่ีประดบัตกแต่งในธีมของแฟนตาซีแลนด ์(Fantasyland) พร้อม 
ดว้ยมา้หมุนสีด าและถว้ยชารูปทรงฟักทอง 

มินน่ี เมาส์, แคลรีซ 

เอกสารเพ่ิมเติม 
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5 

รถพาเหรดท่ีประดบัตกแต่งในธีมของแอทแทรคชนั “เรือกลไฟมาร์ก ทเวน  
(Mark Twain Riverboat)” และแอทแทรคชนั “คนัทรีแบร์เธียเตอร์ (Country  
Bear Theater)” พร้อมดว้ยการแสดงคอนเสิร์ตของคณะหมีผูแ้สนประหลาด 
ลึกลบั 

โดนลัด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊ 

6 
รถพาเหรดท่ีประดบัตกแต่งในธีมของคริตเตอร์คนัทรี (Critter Country) พร้อม 
ดว้ยฟักทองจ านวนมากซ่ึงถูกเหล่าดวงวญิญาณของส่ิงมีชีวิตตวันอ้ยเขา้สิง ชิป, เดล 

 

ความบันเทิงอืน่ ๆ 

   แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) บางชุดก็จะจดัแสดงในเวอร์ชัน่พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรมพิเศษ  
“ดิสนียฮ์าโลวนี (Disney's Halloween)” เท่านั้นดว้ยเช่นกนั 

แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) สถานท่ีแสดง 

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

โอพสัไฟว ์(Opus Five) ทูมอร์โรวแ์ลนด ์(Tomorrowland) 
*โปรดทราบวา่สถานท่ีแสดงจะเปล่ียนแปลงตามแต่ละรอบการแสดง 

*โปรแกรมความบันเทิงอาจเปลีย่นแปลงจ านวนรอบการแสดง รวมถึงอาจเปลีย่นแปลงเนื้อหาหรือยกเลิก ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฯลฯ 

สินค้าทีร่ะลกึ 

      โตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษในแบบฉบบัเฉพาะเทศกาลฮาโลวนีของโตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์  านวนกวา่  
75 ชนิด ไดแ้ก่ สินคา้ในดีไซน์ของ “โตเกียวดิสนียแ์ลนดใ์นแบบฉบบัภูตผี” หรือสินคา้ในดีไซน์ของเหล่าภูติผสุีดน่ารักสีสันสดใส  
อาทิ โคมไฟท่ีสามารถเปิดปิดไฟได ้ตุ๊กตาท่ีสามารถน าไปประดบับริเวณไหล่ได ้เส้ือยดืท่ีมีรูปทรงโดดเด่นไม่เหมือนใคร ฯลฯ  
นอกจากน้ี จะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคอนเซ็ปตข์อง “สปู๊ กก้ี ‘Boo!’ พาเหรด (Spooky “Boo!” Parade)” ดว้ยเช่นกนั อาทิ พวงกุญแจ 
ตุ๊กตาท่ีสามารถเปล่ียนชุดคอสตูมได ้และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
*สินคา้ท่ีระลึกจะวางจ าหน่ายล่วงหนา้ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 3 กนัยายน 2018 เป็นตน้ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พวงกุญแจตุก๊ตา ช้ินละ 1,900 เยน ตุก๊ตา ช้ินละ 1,500 เยน 

เส้ือยดื (สุภาพสตรี) 3,100 เยน 
            (สุภาพบุรุษ) 3,300 เยน 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 

เมนูพเิศษ 

    อ่ิมอร่อยกบัเมนูยอดนิยมประจ าสวนสนุกซ่ึงน ามาปรับเปล่ียนให้ 
เป็นเมนูพิเศษท่ีมีความแตกต่างไปจากทุกคร้ัง สอดคลอ้งกบัคอนเซ็ปต ์ 
“โตเกียวดิสนียแ์ลนดใ์นแบบฉบบัภูตผี” อาทิ ร้านอาหาร “ฮิวอ้ี,ดิวอ้ี 
แอนดล์ูอ้ีส์กดูไทมค์าเฟ่ (Huey, Dewey and Louie's Good Time Cafe)”  
ท่ีจะวางจ าหน่ายซาลาเปาแซนดว์ชิรูปทรงฟักทองประกบโครเกตไ์ส้ครีม 
และหอยเชลล ์หรือชูโรสสีชมพรูสฟักทองท่ีท่านสามารถเพลิดเพลินกบั 
ความแตกต่างระหวา่งสีสันและรสชาติอนัน่าประหลาดใจได ้โดยจะวาง 
จ าหน่ายเป็นพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลฮาโลวนี ณ ร้านอาหาร 
“เพโคส์บิลลค์าเฟ่ (Pecos Bill Cafe)” และ “พาร์คไซดว์ากอน 
 (Parkside Wagon)”  
*เมนูพิเศษจะจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 3 กนัยายน 2018 เป็นตน้ไป 

 

 

การตกแต่ง 

เซเลเบรชันสตรีท (Celebration Street) 

การแสดงแสงสีเสียงในยามค ่าคืนของเมนสตรีท (Main Street) ถนนในเวลิดบ์าซาร์ (World Bazaar) ซ่ึงมาปรากฏโฉมใหม่ในช่ือ 
“เซเลเบรชนัสตรีท (Celebration Street)” จะจดัแสดงในเวอร์ชัน่ฮาโลวนีเฉพาะช่วงระยะเวลาจ ากดั พร้อมให้เกสททุ์กท่านไดสั้มผสั 
ประสบการณ์ “สุดแฮปป้ี (Happiest)” ท่ีมีเฉพาะกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีน้ีเท่านั้น 

การตกแต่งอืน่ ๆ 

ท่านจะไดพ้บเห็นเหล่าภูตผผีูร่้าเริงและมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใครท่ีจะมาสร้าง 
สีสันใหกิ้จกรรมพิเศษ “ดิสนียฮ์าโลวนี (Disney's Halloween)” ตามจุดต่าง ๆ  
ภายในสวนสนุก อาทิ ภูตผท่ีีก าลงัท างานอยา่งสนุกสนานเสมือนเป็นพนกังาน 

ของสวนสนุก นอกจากน้ี ยงัจะประดบัตกแต่งตามอาคารและสถานท่ีต่าง ๆ  
ภายในสวนสนุกใหดู้เหมือนประหน่ึงมีเหล่าดวงวิญญาณสิงสถิตอยู ่ใหเ้กสททุ์ก 

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกบัโลกของ “โตเกียวดิสนียแ์ลนดใ์นแบบฉบบัภูตผ”ี  
ท่ีมีเสน่ห์น่าหลงใหลชวนใหใ้จเตน้ระทึกไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม 

 

แอทแทรคชัน 

ส าหรับเกสทท่ี์มาร่วมสนุก ณ แอทแทรคชนั “เวสเทิร์นแลนดชู์ตติงแกลเลอรี (Westernland Shootin' Gallery)” และสามารถยงิเขา้ 
เป้าไดท้ั้งหมด 10 คร้ัง หรือไดรั้บสกอร์การ์ดท่ีมีค าวา่ “Lucky Draw” ระบุบนการ์ด จะไดรั้บตรานายอ าเภอกู๊ฟฟ่ีเวอร์ชัน่ฮาโลวนีซ่ึงมี 
เฉพาะในช่วงเวลากิจกรรมพิเศษน้ีเท่านั้น  

อีกทั้ง แอทแทรคชนั “คฤหาสน์หลอนฮอนเตดแมนชนั (Haunted Mansion)” ในแฟนตาซีแลนด ์(Fantasyland) ก็จะจดัโปรแกรม 
พิเศษ “คฤหาสน์หลอนฮอนเตดแมนชนั ‘ฮอลิเดยไ์นทแ์มร์’ (Haunted Mansion “Holiday Nightmare”)” ในระหวา่งวนัเสาร์ท่ี 1  
กนัยายน 2018 - วนัพฤหสับดีท่ี 3 มกราคม 2019 โดยจะปรับเปล่ียนรายละเอียดการแสดงภายในแอทแทรคชนัเป็นธีมของภาพยนตร์ 
เร่ือง “ฝันร้ายฝันอศัจรรย ์ก่อนวนัคริสตม์าส (The Nightmare Before Christmas)” ผลงานของทิม เบอร์ตนั (Tim Burton)  
  

ตวัอยา่งการตกแต่งภายในสวนสนุก 

อาหารชุดพิเศษ 990 เยน 

ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : 
“ฮิวอ้ี,ดิวอ้ีแอนดลู์อ้ีส์กูดไทมค์าเฟ่ 

 (Huey, Dewey and Louie's Good Time Cafe)” 
 

 
 

   

ชูโรสรสเมเปิลพมัพกิ์น แท่งละ 350 เยน 

ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : 
“พาร์คไซดว์ากอน (Parkside Wagon)” 
“เพโคส์บิลลค์าเฟ่ (Pecos Bill Cafe)” 

   



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 

◆โตเกยีวดิสนีย์ซี “ดิสนีย์ฮาโลวนี (Disney's Halloween)”◆ 

โปรแกรมความบันเทงิ 
โลกของเหล่าวายร้ายดิสนีย์ (The Villains World) 

สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วนัละ 2 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 120 คน 
จ านวนเรือ : 5 ล า 
 

ในปีน้ีกจ็ะจดังานฮาโลวนีปาร์ต้ีท่ีมีตวัเอกเป็น “วายร้ายดิสนีย”์ เหล่าตวั 
ละครผูรั้บบทตวัร้ายในภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย ์ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์  
(Mediterranean Harbor) อีกเช่นเคย บรรดาผองเพื่อนดิสนียท่ี์ไดรั้บเชิญให้ 
ร่วมงานฮาโลวนีปาร์ต้ีต่างก็แต่งกายในชุดคอสตูมตามคอนเซ็ปตข์องเหล่า 
วายร้ายเพ่ือเป็นเกียรติแก่พวกเขา 

เม่ือใกลถึ้งเวลาเร่ิมงานปาร์ต้ี เหล่าวายร้ายดิสนียจ์ะมาปรากฏตวับนเรือ 
ทั้ง 5 ล  าท่ีเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) จากนั้น มาเลฟิเซนต ์
จะกล่าวเช้ือเชิญใหเ้หล่าผองเพ่ือนดิสนียม์าร่วมเปิดม่านความสนุกไปกบังาน 
ฮาโลวนีปาร์ต้ีดว้ยน ้าเสียงอนัทรงพลงัเพ่ือเร่ิมการแสดงสุดอลงัการ 

ระหว่างการแสดง เหล่าวายร้ายดิสนียจ์ะมาโชวลี์ลาการเตน้ร่วมกับเหล่าสมุนแดนเซอร์ เพ่ือแสดงให้เกสททุ์กท่านเห็นเสน่ห์ 
อนัน่าดึงดูดของพวกตน ไดแ้ก่ “ความงดงาม” “อารมณ์ขนั” “ความสง่างาม” และ “เวทมนตร์”  

และเม่ือเออร์ซูลาปรากฏตวัข้ึนพร้อมเปล่งเสียงร้องเพลงดว้ยน ้าเสียงทุม้ต ่า ทนัใดนั้นเอง น ้าจ  านวนมากก็พุ่งกระเซ็นข้ึนสูง  
เสริมสร้างบรรยากาศความสนุกสนานในงานปาร์ต้ีใหพุ่้งสูงยิง่ข้ึนดว้ยเช่นกนั จนกระทัง่เม่ืองานฮาโลวนีปาร์ต้ีอนัแสนลึกลบัสุดคูล 
ด าเนินมาถึงช่วงสุดทา้ย พลงัเวทมนตร์ของมาเลฟิเซนตก์็ไดเ้กิดหลัง่ไหลท่วมทน้จนท าใหเ้ถาวลัยห์นามขนาดใหญ่ซ่ึงอยูบ่นผวิน ้า 
ในบริเวณโดยรอบลอยสูงข้ึนทุกทิศทางอยา่งน่าอศัจรรย ์พร้อมปิดฉากการแสดงอนัเตม็เป่ียมไปดว้ยพลงัอย่างสวยงามสุดตระการตา 

รายช่ือเหล่าวายร้ายดสินีย์ทีป่รากฏตวับนเรือทั้ง 5 ล า พร้อมตวัละครดสินีย์ทีไ่ด้รับเชิญ 

 เหล่าวายร้ายดสินีย์ ตัวละครดสินีย์ที่ได้รับเชิญ 

1 
ราชินีใจร้าย (“SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS  
สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้งเจด็”) 

มินน่ี เมาส์ 

2 กปัตนัฮุก, มิสเตอร์สมี (“PETER PAN  ปีเตอร์แพน”) มิกก้ี เมาส์, พลูโต 

3 เฮเดส, เพน, แพนิก (“HERCULES เฮอร์คิวลีส”) โดนัลด ์ดัก๊, ชิป, เดล 

4 จาฟาร์ (“ALADDIN อะลาดิน”) กู๊ฟฟ่ี 

5 
มาเลฟิเซนต ์(“SLEEPING BEAUTY เจา้หญิงนิทรา”) แคลรีซ 

เออร์ซูลา (“THE LITTLE MERMAID เงือกนอ้ยผจญภยั”) เดซ่ี ดัก๊ 
*ในวงเลบ็คือช่ือภาพยนตร์ดิสนียท่ี์เหล่าวายร้ายดิสนียป์รากฏตวั 
 

 

 

 

 

 

“โลกของเหล่าวายร้ายดิสนีย ์(The Villains World)” 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 

ข้อมูลโดยสังเขปของ 6 ตวัละครหลกัวายร้ายดสินีย์ทีป่รากฏตวัในการแสดง “โลกของเหล่าวายร้ายดสินีย์ (The Villains  
World)” 

เหล่าวายร้ายดสินีย์ ภาพยนตร์ดสินีย์ที่ปรากฏตัว  

มาเลฟิเซนต ์
“SLEEPING BEAUTY  

เจา้หญิงนิทรา” 
นางฟ้าปีศาจผูส้าปเจา้หญิงออโรร่าใหห้ลบัใหล มีพลงัเวท 
มนตร์แกร่งกลา้ถึงขั้นสามารถแปลงร่างเป็นมงักรได ้

กปัตนัฮุก 
“PETER PAN   
ปีเตอร์แพน” 

กปัตนัเรือโจรสลดัมือตะขอผูข้ึ้นช่ือในเร่ืองความร้ายกาจ  
คู่ปรับเก่าของปีเตอร์แพน 

ราชินีใจร้าย 
“SNOW WHITE AND  

THE SEVEN DWARFS  
สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้งเจด็” 

ราชินีผูมี้สิริโฉมงดงามท่ีแปลงกายเป็นแม่มดเพ่ือก าจดัสโนว ์
ไวทด์ว้ยแอปเป้ิลอาบยาพิษ 

เฮเดส 
“HERCULES  
เฮอร์คิวลีส” 

ราชาแห่งยมโลก (อาณาจกัรหลงัความตาย) ผูส้งบเยอืกเยน็ 
และเฉียบแหลมท่ีคิดวางแผนยึดครองโอลิมปัส อาณาจกัร 
ของเหล่าทวยเทพ 

จาฟาร์ 
“ALADDIN  
อะลาดิน” 

ขนุนางชั้นผูใ้หญ่ผูส้ามารถใชไ้มเ้ทา้วเิศษร่ายเวทมนตร์ได ้
อยา่งอิสระ หวงัชิงบลัลงักข์องสุลต่านแห่งอากราบาห์ 

เออร์ซูลา 
“THE LITTLE MERMAID  

เงือกนอ้ยผจญภยั” 
แม่มดแห่งทอ้งทะเลผูท้รงเสน่ห์ลึกลบัท่ีคิดช่วงชิงอ านาจของ 
ราชาไทรทนั 

*โปรแกรมความบันเทิงอาจเปลีย่นแปลงจ านวนรอบการแสดง รวมถึงอาจเปลีย่นแปลงเนื้อหาหรือยกเลิก ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ฯลฯ 

 

โปรแกรมพเิศษ 

ฮาโลวนีปาร์ตีข้องเหล่าวายร้ายดสินีย์ (Villains Halloween Party) 
 

ในปีน้ีบรรดาลูกสมุนจ านวนมากซ่ึงเหล่าวายร้ายเสกใหอ้ยูใ่นร่างมนุษยท่ี์มีเสน่ห์ 
น่าหลงใหลจะมาพบปะและแสดงใหเ้กสททุ์กท่านไดเ้ห็นความวเิศษของการเป็นวายร้าย  
เพ่ือตามหาเพ่ือนพอ้งใหม่อีกเช่นเคย ณ วอเตอร์ฟรอนทพ์าร์ค (Waterfront Park)  
ซ่ึงอบอวลไปดว้ยบรรยากาศลึกลบัน่าคน้หา  

 

คาสบาห์เมจคิลัทรีต (Casbah Magical Treat) 
 

 ชะอบ์านและอาซิม ตวัละครท่ีปรากฏในแอทแทรคชนั “เดอะเมจิกแลมป์เธียเตอร์  
(The Magic Lamp Theater)” พร้อมดว้ยเหล่านกัมายากลชาวอาหรับจะมาแสดงมายากล 
ต่าง ๆ ใหก้บัเกสทท่ี์มารับประทานอาหารภายในร้านอาหาร “คาสบาหฟ์ู้ ดคอร์ต  
(Casbah Food Court)” ซ่ึงประดบัตกแต่งในธีมของจาฟาร์ 
 

 

 

 

 

คาสบาห์เมจิคลัทรีต 
(Casbah Magical Treat) 

ฮาโลวนีปาร์ต้ีของเหล่าวายร้ายดิสนีย ์
(Villains Halloween Party) 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 

 

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 

พบกบัสินคา้ท่ีระลึกพิเศษอนัมีเอกลกัษณ์ในดีไซน์เหล่าวายร้ายดิสนียแ์ละ 
ผองเพ่ือนดิสนียก์วา่ 55 ชนิด ไม่วา่จะเป็นท่ีคาดผมในดีไซน์เหล่าวายร้ายดิสนีย ์ 
หรือแอปเป้ิลอาบยาพิษเรืองแสงซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากแอปเป้ิลอาบยาพิษ 
ของราชินีใจร้ายในภาพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “SNOW WHITE AND THE SEVEN  
DWARFS สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้งเจด็” และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
*สินคา้ท่ีระลึกพิเศษจะวางจ าหน่ายล่วงหนา้ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 3 กนัยายน 2018 เป็นตน้ไป 

 

เมนูพเิศษ 

เชิญลิ้มลองเมนูอาหารสุดพิเศษท่ีให้เกสททุ์กท่านสามารถสัมผสัถึงโลกแห่ง 
เหล่าวายร้ายดิสนีย ์อาทิ อาหารชุดพิเศษท่ีท่านสามารถเพลิดเพลินกบัโลกของ 
ภาพยนตร์ดิสนียไ์ดถึ้ง 3 เร่ืองในชุดเดียว ไม่วา่จะเป็นมีทบอล (ลูกช้ินเน้ือบด)  
อาหารเรียกน ้ายอ่ยในธีมของแอปเป้ิลอาบยาพิษจากภาพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง  
“SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้งเจด็”  
พร้อมพาสตา้สีขาวด าในธีมของครูเอลลา เดอ วลิ ตวัละครจากภาพยนตร์ดิสนีย ์
เร่ือง “101 DALMATIANS ทรามวยักบัไอด่้าง” และของหวานในธีมของ 
มาเลฟิเซนต ์ตวัละครจากภาพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “SLEEPING BEAUTY  

เจา้หญิงนิทรา” ซ่ึงจะจ าหน่ายท่ีร้านอาหาร “คาเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino)” 

และอาหารชุดพิเศษสุดโดดเด่นในธีมของจาฟาร์ ตวัละครจากภาพยนตร์ดิสนีย ์
เร่ือง “ALADDIN อะลาดิน” ซ่ึงประกอบดว้ยแกงกะหร่ีสุดพิศวงท่ีจะแปรเปล่ียน 
สีสันเมื่อคลุกเคลา้ เสิร์ฟพร้อมขนมปังนานสีด า ซ่ึงจะจ าหน่ายท่ีร้านอาหาร  
“คาสบาห์ฟู้ ดคอร์ต (Casbah Food Court)” 
*เมนูพิเศษจะจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 3 กนัยายน 2018 เป็นตน้ไป 

 

การตกแต่ง 

ในปีน้ีก็จะแต่งแตม้ใหโ้ตเกียวดิสนียซี์เตม็ไปดว้ยสีสันของเหล่าวายร้ายดิสนีย ์
ในธีม “ฮาโลวนีลึกลบัสุดคูล” เช่นเดียวกบัปีท่ีแลว้ อาทิ ทางเขา้สวนสนุก  
(Entrance) ท่ีจะประดบัตกแต่งดว้ยเถาวลัยห์นามสีม่วงสุดแปลกประหลาดเล้ือย 
ปกคลุมหนาแน่นราวกบัเป็นประตูสู่โลกแห่งเหล่าวายร้ายดิสนีย ์แสดงใหเ้ห็นถึง 
พลงัอ านาจของเหล่าวายร้ายท่ีทวคีวามแขง็แกร่งมากยิง่ข้ึนในช่วงกิจกรรมพิเศษ  
อีกทั้ง บริเวณอเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) ก็จะจดัวางจุด 
ถ่ายภาพในธีมของเหล่าวายร้ายเป็นคร้ังแรก ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถสัมผสัโลก 
แห่งเหล่าวายร้ายผูมี้พลงัอ  านาจเหนือมนุษยไ์ดอ้ยา่งเต็มอ่ิม 

 

 

 

 

 

 

อาหารชุดพิเศษ 1,880 เยน 

ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย :  

“คาเฟ่ปอร์โตฟีโน 
(Cafe Portofino)” 

 
 
 

   

อาหารชุดพิเศษ 1,580 เยน 

ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : 
“คาสบาห์ฟู้ดคอร์ต 

(Casbah Food Court)” 
 
 
 

   

ตวัอยา่งการตกแต่งภายในสวนสนุก 

แอปเป้ิลอาบยาพิษเรืองแสง 1,600 เยน 

แกว้มกั 1,500 เยน
1,500 円 

กระเป๋าใส่ของจุกจิก 1,200 เยน 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 

 

◆โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ / โตเกยีวดิสนีย์ซี◆ 

การแต่งชุดแฟนซี 

ในปีน้ีเกสททุ์กท่านสามารถแต่งชุดแฟนซีคอสตูมตวัละครดิสนียแ์บบเตม็ตวั 
ภายในโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียซี์ไดทุ้กวนัตลอดระยะเวลาการจดั 
กิจกรรมพิเศษ “ดิสนียฮ์าโลวนี (Disney's Halloween)” เช่นเดียวกบัในปีท่ีผา่นมา 
*เกสทส์ามารถแต่งชุดแฟนซีคอสตมูตวัละครดิสนียแ์บบเตม็ตวัไดร้ะหวา่ง 
วนัจนัทร์ท่ี 10 กนัยายน 2018 - วนัพุธท่ี 31 ตุลาคม 2018 
*เพ่ือความปลอดภยั อาจไม่สามารถใหเ้กสทท่ี์แต่งชุดแฟนซีใชบ้ริการแอทแทรคชนับางแห่งได ้จึงใคร่ขอใหท่้านแจง้หรือระบุขอ้ความ 
ภายในกรอบจุดไข่ปลาดา้นล่างน้ี หรือขอ้ความ “การแต่งชุดแฟนซีคอสตูมตัวละครดิสนีย์แบบเต็มตัวมีข้อจ ากดัและระเบียบการที่ 
ก าหนดไว้ กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท (ภาษาญี่ปุ่น)” ทุกคร้ัง  
เม่ือท่านใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการแต่งชุดแฟนซีภายในโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียซี์ 

 

 

･ ไม่อนุญาตใหแ้ต่งชุดแฟนซีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากตวัละครของดิสนีย ์
･ ไม่อนุญาตใหแ้ต่งชุดแฟนซีแบบเตม็ตวั (รวมถึงชุดคอสตูมของตวัละครดิสนีย)์ นอกเหนือจากช่วงท่ีจดักิจกรรม  

(ยกเวน้ เดก็อายตุ  ่ากวา่ 13 ปี)  
･ ไม่อนุญาตใหแ้ต่งชุดแฟนซีเลียนแบบชุดคอสตูมของพนกังานโตเกียวดิสนียรี์สอร์ท 
･ กรุณางดแต่งกายปิดบงัใบหนา้ แต่งหนา้แฟนซีหรือเอฟเฟค เช่น เพนทห์นา้ เพนทบ์าดแผล (หรือติดแผลปลอม) ติดหนวดปลอม ฯลฯ 

และงดสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีมีส่วนแหลมคม หรือใชว้ตัถุท่ีเป็นอนัตราย เช่น มีด ปืนจ าลอง ดอกไมไ้ฟ ไมย้าวหรือไมเ้ทา้ขนาดใหญ่  
รวมไปถึงเคร่ืองแต่งกายท่ีท าให้เดินล าบาก และเคร่ืองแต่งกายท่ีเผยใหเ้ห็นผวิหนงัมากจนเกินไป อีกทั้ง ไม่อนุญาตใหน้ าอาวธุจ าลอง 
รวมถึงของเล่นท่ีมีรูปร่างลกัษณะเช่นเดียวกบัอาวธุ เช่น ปืน ดาบ ธนู ฯลฯ เขา้มาภายในสวนสนุก 

･ ไม่อนุญาตใหแ้ต่งชุดแฟนซีท่ีก่อใหเ้กิดอนัตราย หรือท าลายคอนเซ็ปตห์รือภาพลกัษณ์ของสวนสนุก และอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
･ กรุณางดเปล่ียนเส้ือผา้ภายในหอ้งสุขาดา้นนอกและดา้นในสวนสนุก รวมถึงหอ้งสุขาอเนกประสงค ์และบริเวณตูล้อ็กเกอร์ 
･ กรุณาถอดเคร่ืองประดบัหรือช้ินส่วนของชุดคอสตมูท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีอาจบดบงัผูช้มท่านอ่ืนขณะชมการแสดง 
 

▼เวบ็ไซตข์อ้มลูเก่ียวกบัการแต่งชุดแฟนซี (ภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น) 
（https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/halloween2018/dressup/） 

 

ดสินีย์คอสตูมเอก็ซ์ตร้าฟัน (Disney Costume Extra Fun) 

ในปีน้ีก็จะจดัโปรแกรมพิเศษ “ดิสนียค์อสตูมเอก็ซ์ตร้าฟัน (Disney Costume  
Extra Fun)” (มีค่าบริการ) ท่ีจะช่วยเพ่ิมความสนุกสนานใหก้บัการแต่งชุดแฟนซี 
ไดม้ากยิง่ข้ึนอีกเช่นเคย โดยใหเ้กสทท่ี์ประสงคจ์ะใชบ้ริการแต่งชุดแฟนซีคอสตูม 
ตวัละครดิสนียด์ว้ยตวัท่านเองตามธีมท่ีก าหนดใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม  
จากนั้น พนกังานจะแนะน าเก่ียวกบักิริยาท่าทางและการโพสท่าใหเ้หมือนกบัตวั 
ละครดงักล่าว พร้อมทั้งพาเกสทไ์ปยงัสถานท่ีซ่ึงเหมาะส าหรับการถ่ายรูปในชุด 
คอสตูมท่ีเกสทส์วมใส่ 
 
 

 

ภาพตวัอยา่งการแต่งชุดแฟนซี 
©Disney/Pixar 

 

ดิสนียค์อสตูมเอ็กซ์ตร้าฟัน (Disney Costume Extra Fun) 

 

 

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/fantasy/halloween2018/dressup/


*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 

 

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 

โตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียซี์จะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก
พิเศษสุดน่ารักน่ารับประทานกวา่ 70 ชนิดภายใตค้อนเซ็ปต ์“ขนมหวานแห่ง 
เทศกาลฮาโลวนี” ในดีไซน์ของเหล่าภูตผ ีฟักทอง ฯลฯ อนัอบอวลไปดว้ย 
กล่ินอายของเทศกาลฮาโลวนี นอกจากน้ี ยงัจะจ าหน่ายพวงกุญแจและกระเป๋า 
ใส่ของจุกจิกซ่ึงท าดว้ยวสัดุท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษคือใหสั้มผสันุ่มน่ิมและ 
ยดืหยุน่ และของใชส้ าหรับงานฮาโลวนีปาร์ต้ี อาทิ จาน แกว้ ฯลฯ อีกดว้ย 
*สินคา้ท่ีระลึกพิเศษจะวางจ าหน่ายล่วงหนา้ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 3 กนัยายน 2018  
เป็นตน้ไป 

 

 

 

◆โตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ทเวเคชันแพก็เกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package)◆ 

เปิดส ารองแพก็เกจท่ีพกั “2DAYS/3DAYS สนุกสนานกบักิจกรรมพิเศษ ‘ดิสนียฮ์าโลวนี (Disney's Halloween)’ ของสวนสนุกทั้ง  
2 แห่งอยา่งเต็มอ่ิม” อนัประกอบดว้ยโรงแรมดิสนียพ์ร้อมบตัรเขา้สวนสนุก บตัรฟาสทพ์าสไม่ระบุเวลา บตัรเขา้ชมการแสดงส าหรับ 

โปรแกรมความบนัเทิงของกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียฮ์าโลวนี (Disney's Halloween)” ท่ีโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียซี์ 
*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซตส์ ารองท่ีพกั/ซ้ือบตัรทางออนไลน์โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท (ภาษาญ่ีปุ่ น) 

(https://reserve.tokyodisneyresort.jp/) 
 

 

◆โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels)◆ 

ภตัตาคารและเลานจข์องโรงแรมดิสนียไ์ดจ้ดัเตรียมหลากหลายเมนูอาหารสุดพิเศษ เพื่อให้เกสททุ์กท่านสามารถเพลิดเพลินกบั 
กิจกรรมพิเศษ “ดิสนียฮ์าโลวนี (Disney's Halloween)” ไดอ้ยา่งเต็มอ่ิม 

เชิญมาอ่ิมอร่อยกบัอาหารนานาชนิดท่ีเตม็ไปดว้ยความหรรษาของเหล่าภูตผข้ีีเล่นภายใตค้อนเซ็ปต ์“โตเกียวดิสนียแ์ลนดใ์นแบบ 
ฉบบัภูตผ”ี ท่ีโรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel อีกทั้ง ท่านยงัสามารถลิ้มรสเมนูอาหารซ่ึงจดั 
แต่งภายใตค้อนเซ็ปต ์“ฮาโลวนีลึกลบัสุดคูล” ของเหล่าวายร้ายดิสนียไ์ดท่ี้โรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta พร้อมใหเ้กสท ์
ทุกท่านไดด่ื้มด ่ากบัความอร่อยของวตัถุดิบตามฤดูกาลในเมนูพิเศษอนัมีเอกลกัษณ์ซ่ึงมีเฉพาะในช่วงกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียฮ์าโลวนี  
(Disney's Halloween)” เท่านั้น 
*เมนูพิเศษจะจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 3 กนัยายน 2018 เป็นตน้ไป 

 

 

◆ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ (Disney Resort Line)◆ 

ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจ าหน่ายบตัรโดยสารรายวนัภายใต ้
คอนเซ็ปต์ “ขนมหวานแห่งเทศกาลฮาโลวีน” อนัสอดคลอ้งกบั “ดิสนียฮ์าโลวีน  
(Disney's Halloween)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียแ์ลนด์และโตเกียวดิสนียซี์  
นอกจากน้ี แต่ละสถานีของดิสนียรี์สอร์ทไลน์ก็จะประดบัประดาในบรรยากาศของ 
เทศกาลฮาโลวนีเพ่ือตอ้นรับเกสททุ์กท่านอีกดว้ย 

 บตัรโดยสารรายวนั 

               

กระเป๋าใส่ของจุกจิก ใบละ 1,500 เยน 

สมุดจดบนัทึก 700 เยน 

ชุดผา้ขนหนูขนาดเล็ก 1,500 เยน 

https://reserve.tokyodisneyresort.jp/

