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เตรียมพบกับการแสดงชุดใหม่ ในฤดูร้อน ปี 2019
“ซองออฟมิราจ (Song of Mirage)”
ณ “แฮงการ์ สเตจ (Hangar Stage)” โตเกียวดิสนีย์ซี
บริ ษทั Oriental Land Co., Ltd. รู้สึกยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทราบว่าโปรแกรมความบันเทิงชุดใหม่ของโตเกี ยวดิสนี ยซ์ ี
“ซองออฟมิราจ (Song of Mirage)” จะเริ่ มการแสดงอย่างเป็ นทางการในฤดูร้อน ปี 2019 ณ “แฮงการ์ สเตจ (Hangar Stage)” สถานที่จดั การ
แสดงภายในลอสท์ริเวอร์ เดลตา (Lost River Delta)
การแสดงชุดใหม่น้ ีประกอบด้วยบทเพลงและลีลาการเต้นอันน่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมด้วย
เรื่ องราวซึ่งสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่เพื่อ “แฮงการ์ สเตจ (Hangar Stage)” โดยเฉพาะ
มิกกี้ เมาส์ และเหล่าผองเพื่อนจะนาทางเกสท์ทุกท่านไปสู่ การผจญภัยเหนื อมิติและ
กาลเวลาครั้ งยิง่ ใหญ่ที่ไม่มีผใู้ ดเคยสัมผัสมาก่อน เพื่อตามหา “ริ โอ โดราโด (Rio Dorado)”
นครแห่ งสายน้ าทองคา ดินแดนแห่ งมายาซึ่ งเป็ นที่ร่ าลือ ต่อกันมาตั้งแต่อดีตในหมู่นักผจญภัย
จานวนมาก
การผจญภัยจะเปิ ดฉากขึ้น ณ โรงเก็บเครื่ องบินเก่าคร่ าคร่ าภายในลอสท์ริเวอร์ เดลตา (Lost
River Delta) ขณะที่ กู๊ฟฟี่ ในชุ ดนักบินกาลังพักผ่อนในอิริยาบถแสนผ่อนคลาย นักผจญภัย
ทั้งสาม อันได้แก่ มิกกี้ เมาส์ มินนี่ เมาส์ และโดนัลด์ ดัก๊ ก็ได้ปรากฏตัวขึ้น จากนั้น ไม้เท้า
มหัศจรรย์ที่โดนัลด์ ดัก๊ เป็ นผูเ้ ก็บได้จะนาทางมิกกี้ เมาส์ และผองเพื่อน รวมถึงเกสท์ท้ งั หลาย
ซึ่ งเป็ นนักผจญภัยเช่ นเดียวกันร่ วมออกเดินทางไปสู่ อภิมหาการผจญภัยเหนื อมิติและกาลเวลา
สุ ดระทึกใจ

หมายเหตุ ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ©Disney

กล่าวกันว่ามีเพียงผูท้ ี่เชื่อมัน่ อย่างแรงกล้าว่า “ทุก ๆ ความฝันสามารถเป็ นจริ งได้” เท่านั้นที่จะสามารถเดินทางไปถึงนครแห่ งมายา “ริ โอ โดราโด
(Rio Dorado)” ได้ มิกกี้ เมาส์ และผองเพื่อนจึงร่ วมกันส่ งแรงอธิ ษฐานไปยังไม้เท้ามหัศจรรย์ ทันใดนั้น รอบกายของพวกเขาก็แปรเปลี่ยนเป็ น
ดินแดนต่าง ๆ ที่ซ่ ึ งมีทิวทัศน์อนั น่ าตื่นตะลึง อาทิ สรวงสวรรค์แห่ งพรรณไม้นานาชนิ ด โพรงถ้าซึ่ งเต็มไปด้วยผลึกแก้วหลากสี สันส่ องประกาย
ระยิบระยับสวยงาม และโบราณสถานซึ่ งปกคลุมด้วยพืช พรรณเขียวครึ้ ม พร้อมด้วยหลากหลายท่วงทานองดนตรี อนั แสนไพเราะ
เมื่อแรงอธิ ษฐานของพวกเขาเพิ่มพูนจนถึงขั้นสู งสุ ด ทันใดนั้น เสี ยงเพลงอันแสนสดใสก็ดงั กังวานขึ้น พร้อม ๆ กับที่ดินแดนอันแสนกว้าง
ใหญ่ไพศาลและงดงามของ “ริ โอ โดราโด (Rio Dorado)” ปรากฏขึ้นต่อหน้าของพวกเขา จากนั้น งานเฉลิมฉลองอันแสนสุ ขสันต์หรรษา
เหนื อกว่าครั้งใดจึงจะเริ่ มต้นขึ้น
ขอเชิญเกสท์ทุกท่านมาร่ วมสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงแบบสมจริ งจากเทคโนโลยีการฉายภาพประกอบการแสดงสดอันเปี่ ยมไปด้วยชีวิตชีวาใน
“ซองออฟมิราจ (Song of Mirage)” โปรแกรมความบันเทิงชุดใหม่ของโตเกียวดิสนียซ์ ี
รายละเอียดการแสดงโดยสั งเขป
กาหนดการเริ่ มการแสดง : ฤดูร้อน ปี 2019 (กาหนดการเบื้องต้น)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 30 นาที
ตัวละครที่ร่วมการแสดง : มิกกี้ เมาส์ , มินนี่ เมาส์ , โดนัลด์ ดัก๊ , กู๊ฟฟี่
*การแสดง “เอาท์ ออฟ แชโดว์แลนด์ (Out of Shadowland)” ซึ่งจัดแสดงที่ “แฮงการ์ สเตจ (Hangar Stage)” ในขณะนี้ จะแสดงจนถึง 31 มีนาคม 2019
เป็ นวันสุ ดท้าย

การติดต่ อสอบถามข้ อมูลสาหรับบุคคลทัว่ ไป
ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท โทร. 0570-00-8632 (9:00 - 19:00 น.)
สาหรับ PHS และโทรศัพท์ IP บางส่วน หรื อโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โทร. 045-330-5211

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

