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เดือนสิงหาคม 2018  

ส าหรับประชาสมัพนัธ์ 
บริษทั Oriental Land Co., Ltd. 

 
กจิกรรมพเิศษ “ดสินีย์คริสต์มาส (Disney Christmas)” 

ณ โตเกยีวดสินีย์แลนด์และโตเกยีวดสินย์ีซี 
ระยะเวลากจิกรรม : วนัพฤหัสบดทีี ่8 พฤศจกิายน - วนัองัคารที ่25 ธันวาคม 2018 

 

โตเกียวดิสนียรี์สอร์ทซ่ึงก าลงัจดักิจกรรมเฉลิมฉลอง “ครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท ‘Happiest Celebration!’” จะจดั 
กิจกรรมพิเศษประจ าเทศกาลคริสตม์าส “ดิสนียค์ริสตม์าส (Disney Christmas)” ในระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 8 พฤศจิกายน -  
วนัองัคารที่ 25 ธนัวาคม 2018 เป็นระยะเวลา 48 วนั ณ สถานท่ีต่าง ๆ ภายในโตเกียวดิสนียรี์สอร์ท อาทิ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์โตเกียว 
ดิสนียซี์ โรงแรมดิสนีย ์(Disney Hotels) รวมถึงดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถสนุกสนานกบั 
เทศกาลคริสตม์าสสุดพิเศษเฉพาะปีน้ีอนัเป่ียมไปดว้ยเสน่ห์ท่ีแตกต่างกนัตามเอกลกัษณ์ของสถานท่ีแต่ละแห่ง 

 

ส าหรับโตเกยีวดิสนีย์ซีจะขอมอบเทศกาลคริสตม์าสในบรรยากาศ 
งดงามสุดตระการตาใหแ้ก่เกสททุ์กท่านตามคอนเซ็ปตใ์หม่ของกิจกรรม 
พิเศษในปีน้ี พร้อมดว้ยการแสดงสดประกอบการร้องและเตน้อยา่ง 
เตม็รูปแบบชุดใหม่ “อทิส์คริสต์มาสไทม์! (It’s Christmas Time!)” ซ่ึงจะ 
จดัข้ึนเป็นคร้ังแรก ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)  
โดยเกสททุ์กท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการแสดงประกอบบทเพลง 
คริสตม์าสช่วงกลางวนัชุดใหม่จากบรรดาผองเพื่อนดิสนีย ์ผสมผสานลีลา 
การเตน้ยกขาอยา่งสวยงามพร้อมเพรียงกนั รวมถึงลีลาการเตน้แทป็อนั 
รวดเร็วและล่ืนไหลไปตามจงัหวะดนตรีของคณะนกัเตน้ ท่ามกลาง 
เสียงขบัขานอนัแสนไพเราะของคณะนกัร้อง เพื่อมอบเทศกาลคริสตม์าส 
แสนวเิศษซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศงดงามสุดตระการตาของโตเกียว 
ดิสนียซี์ผา่นการแสดงอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจชุดน้ี 

อีกทั้ง ในปีน้ีเกสททุ์กท่านสามารถด่ืมด ่ากบัความงดงามเหนือ 
จินตนาการของตน้คริสตม์าสท่ีส่องประกายระยบิระยบับนผนืน ้ายามค ่าคืนในการแสดง “คัลเลอร์ออฟคริสต์มาส (Colors of  
Christmas)” ไดอี้กเช่นเคย ส าหรับปีน้ีเหล่าผองเพ่ือนดิสนียจ์ะมาปรากฏตวับนเรือซ่ึงประดบัตกแต่งในรูปแบบใหม่ พร้อมแต่งแตม้ 
สีสันเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) ในยามราตรีให้เตม็เป่ียมไปดว้ยบรรยากาศแสนโรแมนติก 
     นอกจากน้ี บริเวณดา้นหนา้เรือส าราญสุดหรู S.S. โคลมัเบีย (S.S. Columbia) ภายในอเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American  
Waterfront) จะจดัวางตน้คริสตม์าสขนาดยกัษสู์งถึง 15 เมตร ซ่ึงจะประดบัตราสัญลกัษณ์ประจ ากิจกรรมครบรอบ 35 ปีเป็นพิเศษ 
เฉพาะปีน้ีเท่านั้น ส าหรับลอสทริ์เวอร์เดลตา (Lost River Delta) จะปรับเปล่ียนการประดบัตกแต่งและแสงไฟประดบัในรูปแบบใหม่  
ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถเพลิดเพลินกบัเทศกาลคริสตม์าสซ่ึงเตม็ไปดว้ยสีสันสดใสในบรรยากาศสุดคร้ืนเครงอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน  

โตเกียวดิสนียซี์ 
“ดิสนียค์ริสตม์าส (Disney Christmas)” 
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นอกจากน้ี ในแต่ละท่าเรือจะประดบัแสงไฟหลากหลายรูปแบบซ่ึงจะส่องสวา่งเป็นประกายงดงามเพ่ือรอตอ้นรับเกสททุ์กท่าน ณ  
โลกแห่งคริสตม์าสของโตเกียวดิสนียซี์ 

 

ส าหรับโตเกยีวดิสนีย์แลนด์จะจดักิจกรรมพิเศษประจ าเทศกาลคริสตม์าสในแบบฉบบัเฉพาะกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี  
อาทิ เมนสตรีท (Main Street) ถนนในเวลิดบ์าซาร์ (World Bazaar) อนัเป่ียมไปดว้ยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีของ 
โตเกียวดิสนียรี์สอร์ทท่ีมาปรากฏโฉมใหม่ในช่ือ “เซเลเบรชนัสตรีท (Celebration Street)” จะจดัการแสดงในยามค ่าคืนสุดพิเศษท่ีมี 
เฉพาะช่วงเทศกาลคริสตม์าสเท่านั้น เพื่อมอบช่วงเวลาแห่งความฝันสุดมหศัจรรยใ์หแ้ก่เกสททุ์กท่าน ณ เวลิดบ์าซาร์ (World Bazaar)  
ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยภาพ แสง สี และท่วงท านองแห่งบทเพลงคริสตม์าส โดยมีเซเลเบรชนัทาวเวอร์ (Celebration Tower) ท่ีส่องประกาย 

สีสันแห่งคริสตม์าสอนัแสนงดงามเป็นจุดศูนยก์ลาง อีกทั้ง ในปีน้ีจะจดัวางตน้คริสตม์าสท่ีบริเวณดา้นหลงัปราสาทซินเดอเรลล่า  
(Cinderella Castle) เป็นคร้ังแรก พร้อมประดบัตราสัญลกัษณ์ประจ ากิจกรรมครบรอบ 35 ปีเป็นพิเศษเฉพาะปีน้ีเท่านั้น ใหท้ัว่ทั้ง 
ภายในสวนสนุกอบอวลไปดว้ยบรรยากาศแห่งเทศกาลคริสตม์าสในแบบฉบบัเฉพาะกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี 
      ในช่วงกลางวนั เกสททุ์กท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั “หนงัสือภาพแห่งเร่ืองราวในวนัคริสตม์าสของบรรดาผองเพื่อนดิสนีย”์  
ในการแสดงพาเหรด “ดิสนีย์คริสต์มาสสตอร่ีส์ (Disney Christmas Stories)” ไดอี้กเช่นเดียวกบัในปีท่ีผา่นมา นอกจากน้ี โปรแกรม 
ความบนัเทิงบางส่วนก็จะปรับเปล่ียนเป็นเวอร์ชัน่คริสตม์าสดว้ยเช่นกนั ใหเ้กสททุ์กท่านไดมี้ช่วงเวลาแสนสนุกกบัเทศกาลคริสตม์าส 
มหัศจรรยสุ์ดหรรษาในแบบฉบบัของโตเกียวดิสนียแ์ลนดท่ี์มีเฉพาะในปีน้ีเท่านั้น   
 

พร้อมกนัน้ี แต่ละสถานท่ีในโตเกียวดิสนียรี์สอร์ท อาทิ “โรงแรม Disney Ambassador Hotel” “โรงแรม Tokyo DisneySea  
Hotel MiraCosta” “โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel” และ “ดสินีย์รีสอร์ทไลน์ (Disney Resort Line)” ก็จะจดัเตรียมหลากหลาย 
กิจกรรมคริสตม์าสท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์น่าดึงดูดใจดว้ยเช่นกนั 

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมใชช่้วงเวลาแห่งเทศกาลคริสตม์าสอนัแสนโรแมนติก “สุดแฮปป้ี (Happiest)” ในแบบฉบบัของกิจกรรม 
เฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีท่ีมีเฉพาะในปีน้ีเท่านั้นไดต้ลอดทั้งวนั ณ โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดิต่อสอบถามข้อมูลส าหรับบุคคลทัว่ไป 
ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท โทร. 0570-00-8632 (เวลาท าการ 9:00 - 19:00 น. (เวลาทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่น)) 

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

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

โปรแกรมความบันเทงิ 
“อทิส์คริสต์มาสไทม์! (It’s Christmas Time!)” 

สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วนัละ 2 รอบ / ช่วงกลางวนั) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 130 คน 

 

    “อิทส์คริสตม์าสไทม!์ (It’s Christmas Time!)” คือการแสดงสดประกอบการร้องและเตน้ในบทเพลงคริสตม์าสชุดใหม่ซ่ึงจะจดั 
ข้ึนเป็นคร้ังแรกในปีน้ี น าโดยมิกก้ี เมาส์ เหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์พร้อมดว้ยคณะนกัร้องและนกัเตน้ทั้งหลายท่ีจะมามอบช่วงเวลาแห่ง 
เทศกาลคริสตม์าสอนัแสนงดงามสุดตระการตาในแบบฉบบัของโตเกียวดิสนียซี์ใหแ้ก่เกสททุ์กท่าน 
       พบกบัคณะนกัเตน้ในชุดคอสตูมหลากสีสันสวยงามท่ีจะมาแสดงลีลาการเตน้ยกขาอยา่งสวยงามพร้อมเพรียงกนั รวมถึงลีลาการ 
เตน้แทป็อนัรวดเร็วและล่ืนไหลไปตามจงัหวะดนตรี ท่ามกลางเสียงขบัขานชุดเพลงประจ าเทศกาลคริสตม์าสอนัแสนไพเราะของคณะ 
นกัร้อง พร้อมสะกดทุกสายตาของเกสททุ์กท่านใหเ้พลิดเพลินไปกบัการแสดงโดยเหล่าผองเพ่ือนดิสนียชุ์ดน้ี 
       ในช่วงทา้ยของการแสดง เม่ือมิกก้ี เมาส์และผองเพื่อนดิสนียท์ั้งหลายมารวมตวักนับนเวทีเพื่อร่วมแบ่งปันความสนุกสนานของ 
การใชเ้วลาร่วมกบัคนส าคญัในวนัคริสตม์าส ทนัใดนั้น ตน้คริสตม์าส 2 ตน้จะผดุข้ึนเหนือผนืน ้า อีกทั้ง ซานตาคลอส พร้อมดว้ยดฟัฟ่ี 
และผองเพ่ือนจะมาปรากฏตวับนเรือ เสริมสร้างใหบ้รรยากาศแห่งความสนุกสนานพุ่งสูงข้ึนจนถึงขีดสุด 
และในช่วงสุดทา้ย ทัว่ทั้งฮาร์เบอร์ (Harbor) จะยิง่คร้ืนเครงมากยิง่ข้ึน เม่ือนกัแสดงทั้งหมดมาร่วมแสดงลีลาการเตน้ยกขาอนัสวยงาม 
น่าต่ืนตาต่ืนใจ ท่ามกลางพลุไฟซ่ึงพุ่งสูงข้ึนสู่ฟากฟ้าอยา่งยิง่ใหญ่ พร้อมปิดฉากการแสดงประกอบการร้องและเตน้อนัแสนวจิิตร 
งดงามชุดน้ี 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง 
มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์, โดนลัด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊, พลูโต, กู๊ฟฟ่ี, ชิป, เดล, แมก็ซ์, แคลรีซ, สครูจ แมคดัก๊, ดฟัฟ่ี, เชลล่ีเมย,์ เจลาโทน่ี,  
สเตลล่าลู, ซานตาคลอส 

 

“คัลเลอร์ออฟคริสต์มาส (Colors of Christmas)” 

สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 15 นาที (วนัละ 1 รอบ / ช่วงกลางคืน) 
จ านวนนกัแสดง : 26 คน 

 

“คลัเลอร์ออฟคริสตม์าส (Colors of Christmas)” คือความบนัเทิงบนผนืน ้ายาม 
ค ่าคืนซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยประกายแสงระยบิระยบัราวกบัภาพฝันจากตน้คริสตม์าสทั้ง 
ตน้เลก็และตน้ใหญ่ท่ีสูงกวา่ 15 เมตร 

มิกก้ี เมาส์ พร้อมดว้ยเหล่าผองเพ่ือนดิสนียจ์ะมาปรากฏตวับนเรือซ่ึงส่องประกาย 
งดงามดว้ยของประดบัตกแต่งในแบบฉบบัเทศกาลคริสตม์าส พร้อมแต่งแตม้สีสัน 
เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) ในยามราตรีใหอ้บอวลไปดว้ย 
บรรยากาศอนัแสนโรแมนติกมากยิง่ข้ึน 
 

 “คลัเลอร์ออฟคริสตม์าส (Colors of Christmas)” 

เอกสารเพ่ิมเติม 
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ตัวละครที่ร่วมการแสดง 
มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์, โดนลัด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊, กู๊ฟฟ่ี, พลูโต, ชิป, เดล, ดฟัฟ่ี, เชลล่ีเมย,์ เจลาโทน่ี, สเตลล่าลู, พินอคคิโอ, 
จิมินี คริกเก็ต, จีน่ี, อาบู 
 

 

“คัลเลอร์ออฟคริสต์มาส : อาฟเตอร์โกลว์ (Colors of Christmas: Afterglow)” 

สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)  

ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 3 นาที 
(ทุก ๆ 15 นาทีหลงัจบการแสดงดอกไมไ้ฟ “แบรนดนิ์วดรีม (Brand New Dream)”) 

 

แมก้ารแสดงดอกไมไ้ฟจะจบลง ตน้คริสตม์าสนอ้ยใหญ่ท่ีส่องสวา่งเป็นประกาย 
ดว้ยค าอธิษฐานของทุกท่านจากการแสดง “คลัเลอร์ออฟคริสตม์าส (Colors of  
Christmas)” จะยงัคงส่องประกายสลบัสับเปล่ียนหลากสีสันอยา่งต่อเน่ือง ท่ามกลาง 
ท่วงท านองดนตรีประจ าเทศกาลคริสตม์าส ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์  
(Mediterranean Harbor) ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยแสงไฟระยบิระยบัเป็นประกายพร่างพราว 
อีกทั้ง ในปีน้ีบางส่วนของการแสดงจะมีหิมะโปรยปราย ใหท่้านสามารถเพลิดเพลิน 
กบับรรยากาศแสนโรแมนติกไดอี้กเช่นเคย 
 

 

ความบันเทงิอืน่ ๆ 
บริการพบกบัตวัละครดิสนีย ์และแอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) บางชุดจะใหบ้ริการในเวอร์ชัน่ 

พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียค์ริสตม์าส (Disney Christmas)” เท่านั้นดว้ยเช่นกนั ดงัรายละเอียดดา้นล่างน้ี 

แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) สถานท่ีแสดง 
โตเกียวดิสนียซี์มาริไทมแ์บนด ์(Tokyo DisneySea Maritime Band) 

วอเตอร์ฟรอนทพ์าร์ค (Waterfront Park) 
ฟันคสัโตเดียน (Fun Custodial) 

พบกบัตวัละครดิสนีย ์ สถานท่ี 
ดฟัฟ่ี วลิเลจกรีตติงเพลส (Village Greeting Place) 
เชลล่ีเมย ์ ทางเขา้สวนสนุก 

แอเรียล แอเรียลส์กรีตติงกรอตโต ้(Ariel’s Greeting Grotto) 
นอกจากน้ี ยงัมีตวัละครดิสนียท่ี์สวมใส่เคร่ืองประดบัหรือชุดคอสตูมตอ้นรับเทศกาลคริสตม์าสอยูต่ามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก 

 

*อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงจ านวนรอบการแสดง รวมถึงเปล่ียนแปลงเน้ือหา หรือยกเลิกโปรแกรมความบนัเทิง ข้ึนอยูก่บัสภาพ 
อากาศ หรือเหตุขดัขอ้งอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 “คลัเลอร์ออฟคริสตม์าส : อาฟเตอร์โกลว ์
(Colors of Christmas: Afterglow)” 
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การตกแต่ง 

เกสททุ์กท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการประดบัตกแต่งหลากหลายรูปแบบเพื่อตอ้นรับเทศกาลคริสตม์าสไดใ้นแต่ละท่าเรือ 
ของโตเกียวดิสนียซี์ อาทิ ในปีน้ีบริเวณดา้นหนา้เรือส าราญสุดหรู S.S. โคลมัเบีย (S.S. Columbia) ภายในอเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์ 
(American Waterfront) จะจดัวางตน้คริสตม์าสขนาดยกัษสู์งถึง 15 เมตรอีกเช่นเคย พร้อมประดบัตราสัญลกัษณ์ประจ ากิจกรรม 
ครบรอบ 35 ปี เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองซ่ึงมีเฉพาะปีน้ีเท่านั้นใหม้ากยิง่ข้ึน อีกทั้ง บริเวณวอเตอร์ฟรอนทพ์าร์ค   
(Waterfront Park) จะตกแต่งแสงไฟประดบัหลากหลายรูปแบบในช่ือ “สโนวค์ริสตลัอิลลูมิเนชนั (Snow Crystal Illumination)”  
อาทิ ของประดบัตกแต่งรูปทรงเกลด็หิมะ พร้อมดว้ยผลึกแกว้รูปทรงตน้คริสตม์าสซ่ึงส่องประกายแวววาวชวนฝัน ใหเ้กสททุ์กท่าน 
สามารถด่ืมด ่ากบับรรยากาศอนัแสนโรแมนติกไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

นอกจากน้ี การตกแต่งและประดบัไฟตอ้นรับเทศกาลคริสตม์าส ณ ลอสทริ์เวอร์เดลตา (Lost River Delta) ในปีน้ีจะทว ี
ความสวยงามตระการตา พร้อมดว้ยประกายระยิบระยบัท่ีมากยิ่งข้ึน ภายใตค้อนเซ็ปตก์ารตกแต่งและประดบัไฟหลากสีสันประจ า 
เทศกาลคริสตม์าสท่ีโดนลัด ์ดัก๊ โฮเซ การิโอกา ปันจิโต และชาวเมืองทั้งหลายไดร่้วมใจกนัประดบัตกแต่งลอสทริ์เวอร์เดลตา (Lost  
River Delta) ใหอ้บอวลไปดว้ยบรรยากาศสุดครึกคร้ืนยิ่งกว่าคร้ังใด เพื่อตอ้นรับเกสททุ์กท่านสู่เทศกาลคริสตม์าสอนัแสนสุขสันต ์
หรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตน้คริสตม์าสบริเวณอเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์
(American Waterfront)               

ตวัอยา่งการตกแต่งบริเวณลอสทริ์เวอร์เดลตา (Lost River Delta) 
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◆ โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ ◆ 

การตกแต่ง 

เซเลเบรชันสตรีท (Celebration Street) 
การแสดงแสงสีเสียงในยามค ่าคืนของ “เซเลเบรชนัสตรีท (Celebration Street)” ภายในเวลิดบ์าซาร์ (World Bazaar) ซ่ึงไดม้อบ 

ประสบการณ์ความบนัเทิงอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจใหแ้ก่เกสททุ์กท่านมาโดยตลอดช่วงกิจกรรมเฉลิมฉลอง “ครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนีย ์
รีสอร์ท ‘Happiest Celebration!’” จะจดัแสดงในเวอร์ชัน่คริสตม์าสเฉพาะช่วงระยะเวลาจ ากดั พร้อมใหเ้กสททุ์กท่านไดด่ื้มด ่าไปกบั 
การแสดงแสงสีเสียงสุดพิเศษประจ าเทศกาลคริสตม์าสท่ีมีเฉพาะในปีน้ีเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การตกแต่งอืน่ ๆ 
บริเวณดา้นหลงัปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) ของโตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะจดัวางตน้คริสตม์าสซ่ึงเป็นตน้ไมจ้ริง พร้อม 

ประดบัตราสัญลกัษณ์ประจ ากิจกรรมครบรอบ 35 ปีเป็นพิเศษเฉพาะปีน้ีเท่านั้น เพื่อตอ้นรับเกสททุ์กท่านอยา่งอบอุ่นดว้ยไออุ่นจาก 
ตน้ไมต้ามธรรมชาติ 
      อีกทั้ง เกสททุ์กท่านสามารถชมการประดบัตกแต่งภาพบรรยากาศวนัคริสตม์าสอนัแสนสนุกสนานร่ืนเริงของมิกก้ี เมาส์และเหล่า 
ผองเพื่อนดิสนียไ์ด ้ณ บริเวณพลาซ่า (Plaza) ดา้นหนา้ปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) อีกดว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ี ในแต่ละธีมแลนดจ์ะจดัวางจุดถ่ายรูปและของตกแต่งหลากหลายรูปแบบในแบบฉบบัเฉพาะเทศกาลคริสตม์าส พร้อมแต่ง 
แตม้ใหท้ัว่ทั้งโตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มเป่ียมไปดว้ยสีสันแห่งเทศกาลคริสตม์าสมหศัจรรยสุ์ดหรรษา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ตน้คริสตม์าสบริเวณดา้นหลงัปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle)  

จุดถ่ายรูปบริเวณพลาซ่า (Plaza) ดา้นหนา้ปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) 

ภาพตวัอยา่ง “เซเลเบรชนัสตรีท (Celebration Street)” 
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โปรแกรมความบันเทงิ 

“ดิสนีย์คริสต์มาสสตอร่ีส์ (Disney Christmas Stories)”  
สถานท่ีแสดง : เส้นทางพาเหรด (Parade Route) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 40 นาที (วนัละ 2 รอบ / ช่วงกลางวนั) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 120 คน  

 “ดิสนียค์ริสตม์าสสตอร่ีส์ (Disney Christmas Stories)” คือขบวนพาเหรดมหัศจรรย ์
สุดหรรษาท่ีเรียงร้อยเร่ืองราวของเหล่าผองเพ่ือนดิสนียท่ี์ไดใ้ชเ้วลาร่วมกบับรรดา 
คนส าคญัของพวกเขา 

เพลิดเพลินไปกบั 7 เร่ืองราวของบรรดาผองเพื่อนดิสนีย ์น าโดยรถพาเหรดภายใต ้
คอนเซ็ปตก์ารใชเ้วลาร่วมกบัครอบครัวในวนัคริสตม์าสของโดนลัด ์ดัก๊ในชุด 
ซานตาคลอสท่ีก าลงัมีช่วงเวลาแสนสนุกสนานร่วมกบัเดซ่ี ดัก๊ และบรรดาหลานชายวยั 
ไร้เดียงสาจอมซนทั้งสาม ไดแ้ก่ ฮิวอ้ี ดิวอ้ี และลูอ้ี พร้อมดว้ยรถพาเหรดของมิกก้ี เมาส์ 
และมินน่ี เมาส์ท่ีก าลงัมีช่วงเวลาอนัแสนสนุกสนานร่วมกบัเหล่าผองเพ่ือนคนส าคญั 
ในวนัคริสตม์าส และรถพาเหรดสุดโรแมนติกของคู่รักในวนัคริสตม์าสของเบลลแ์ละเจา้ชายอสูร เป็นตน้ 

ระหวา่งการแสดง เม่ือขบวนพาเหรดหยดุเคล่ือนขบวน ณ ต าแหน่งท่ีก าหนด 2 แห่ง เสียงระฆงัจะดงักงัวานข้ึนเป็นสัญญาณเร่ิม 

งานคริสตม์าสปาร์ต้ี พร้อมให้เกสททุ์กท่านไดร่้วมสนุกกบัพาเหรดโดยการปรบมือไปพร้อมกบัเหล่าผองเพ่ือนดิสนียท่ี์ร่วมกนัส่ัน 

กระด่ิงประกอบบทเพลงคริสตม์าสซ่ึงมีจงัหวะเร็วข้ึนเร่ือย ๆ เป็นล าดบั เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานใหพุ่้งสูงข้ึนจนถึง 
ขีดสุด และในช่วงสุดทา้ยของการแสดง ทั้งเกสทแ์ละเหล่าผองเพ่ือนดิสนียจ์ะไดร่้วมกนัฉลองเทศกาลคริสตม์าสอนัแสนอบอุ่นหวัใจ 
ท่ามกลางหิมะท่ีโปรยปรายไปทัว่เส้นทางพาเหรด 

 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง 
มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์, โดนลัด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊, กู๊ฟฟ่ี, พลูโต, ชิป, เดล, แมก็ซ์, สครูจ แมคดัก๊, ฮิวอ้ี, ดิวอ้ี, ลูอ้ี, วูด้ด้ี, เจสซ่ี, บซั ไลทเ์ยยีร์,  
บูลลอ์าย, กรีน อาร์มี เมน, สโนวไ์วท,์ คนแคระทั้งเจ็ด, ลีโล่, สติทช,์ แองเจิล, เบลล,์ เจา้ชายอสูร, อนันา, เอลซ่า, โอลาฟ 

 

*ต าแหน่งท่ีพาเหรดหยดุเคล่ือนขบวน  2  แห่ง ไดแ้ก่ 1. บริเวณระหวา่งเวสเทิร์นแลนด ์(Westernland) และแฟนตาซีแลนด ์(Fantasyland)  
2. พลาซ่า (Plaza) 

 

 

ความบันเทิงอื่น ๆ 

พาเหรด บริการพบกบัตวัละครดิสนีย ์และแอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) บางชุดจะใหบ้ริการใน 
เวอร์ชัน่พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียค์ริสตม์าส (Disney Christmas)” เท่านั้นดว้ยเช่นกนั ดงัรายละเอียดดา้นล่างน้ี 
 

พาเหรด สถานท่ีแสดง 
โตเกียวดิสนียแ์ลนดอิ์เลก็ทริเคิลพาเหรด ดรีมไลทส์  
(Tokyo Disneyland Electrical Parade Dreamlights) 

เส้นทางพาเหรด (Parade Route) 

 

 

 

 

 

 “ดิสนียค์ริสตม์าสสตอร่ีส์ (Disney Christmas Stories)” 
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พบกบัตวัละครดิสนีย ์
บรรดาผองเพื่อนดิสนียท่ี์สวมใส่เคร่ืองประดบัหรือชุดคอสตูมตอ้นรับเทศกาลคริสตม์าสจะมาปรากฏตวัตามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก  
โดยสามารถพบไดท่ี้บริเวณตูนทาวน์ (Toontown) เป็นหลกั 
 

แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) สถานท่ีแสดง 
โตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์บนด ์(Tokyo Disneyland Band) 

เวลิดบ์าซาร์ (World Bazaar) / พลาซ่าเทอร์เรซ (Plaza  
Terrace) 

ไบซิเคิลเปียโน (Bicycle Piano) 
แซกซ์โฟร์ (Sax Four) 
โอพสัไฟว ์(Opus Five) ทูมอร์โรวแ์ลนด ์(Tomorrowland) 
ฟันเมนเทนแนนซ์ (Fun Maintenance) เส้นทางพาเหรด (Parade Route) และอ่ืน ๆ 
 

*อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงจ านวนรอบการแสดง รวมถึงเปล่ียนแปลงเน้ือหา หรือยกเลิกโปรแกรมความบนัเทิง ข้ึนอยูก่บัสภาพ 
อากาศ หรือเหตุขดัขอ้งอ่ืน ๆ 
 

 

 

แอทแทรคชัน 

สนุกสนานกบัแอทแทรคชนั 2 แห่งท่ีให้บริการในรูปแบบโปรแกรมพิเศษเฉพาะช่วงเวลา ดงัรายละเอียดดา้นล่างน้ี 

แอทแทรคชนั ระยะเวลาการจดัโปรแกรม 
คฤหาสน์หลอนฮอนเตดแมนชนั “ฮอลิเดยไ์นทแ์มร์” 
(Haunted Mansion “Holiday Nightmare”) 

วนัเสาร์ท่ี 1 กนัยายน 2018 - วนัพฤหสับดีท่ี 3 มกราคม 2019 

คนัทรีแบร์เธียเตอร์ “จิงเกิลเบลลแ์จมโบรี” 
(Country Bear Theater “Jingle Bell Jamboree”) 

วนัเสาร์ท่ี 3 พฤศจิกายน - วนัศุกร์ท่ี 28 ธนัวาคม 2018 
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◆ โตเกยีวดิสนีย์แลนด์/โตเกยีวดิสนีย์ซี ◆ 

 

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 

โตเกียวดิสนียซี์จะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษกวา่ 50 ชนิด อาทิ เคร่ืองเขียน พวงกุญแจตุ๊กตา และขนมชนิดต่าง ๆ ในดีไซน์ 
ของมิกก้ี เมาส์และมินน่ี เมาส์ในชุดคอสตูมโฉมใหม่ท่ีมีฉากหลงัเป็นตน้คริสตม์าสประจ ากิจกรรมครบรอบ 35 ปี อีกทั้ง จะจ าหน่าย 
ชุดครีมบ ารุงมือในดีไซน์ตวัละครดิสนียซ่ึ์งวาดดว้ยลายเส้นแบบเรียบง่าย นอกจากน้ี จะวางจ าหน่ายสินคา้ในดีไซน์ของดฟัฟ่ีและ 
ผองเพื่อนที่ก  าลงัเพลิดเพลินกบัช่วงฤดูหนาวในเคปคอด พร้อมดว้ยสินคา้ในดีไซน์ของดฟัฟ่ีและผองเพื่อนในยามเชา้ของ 
วนัคริสตม์าสดว้ยเช่นกนั 

โตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษประจ าเทศกาลคริสตม์าสท่ีเตม็ไปดว้ยสีสันแห่งกิจกรรมเฉลิมฉลอง 
ครบรอบ 35 ปีจ านวนกวา่ 55 ชนิด โดยในปีน้ีจะวางจ าหน่ายสายรัดขอ้มือตุ๊กตาเป็นคร้ังแรก ซ่ึงจะส่งเสียงกระด่ิงอนัแสนไพเราะ  
เม่ือท่านโบกมือตามจงัหวะเสียงเพลงระหวา่งการแสดงพาเหรด ใหท่้านสามารถเพลิดเพลินกบัการชมพาเหรดไดม้ากยิ่งข้ึน  
นอกจากน้ี ในปีน้ีสโนสโนว ์“เมค อิท มายน์” (SnoSnow “Make It Mine”) สินคา้ท่ีสามารถแต่งตวัให้กบัตุ๊กตาออริจินอล  
“สโนสโนว ์(SnoSnow)” ไดต้ามใจชอบ จะวางจ าหน่ายเฉพาะท่ีโตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ท่านั้น 

ส าหรับสินคา้ท่ีระลึกพิเศษท่ีจะวางจ าหน่ายภายในสวนสนุกทั้ง 2 แห่ง ไดแ้ก่ สินคา้ในดีไซน์ของตุ๊กตา “สโนสโนว ์(SnoSnow)”  
ซ่ึงไดเ้พ่ิมตวัละครใหม่ “สโนวพ์ลูโต (Snow Pluto)” และเคร่ืองประดบัมีไฟกะพริบซ่ึงสามารถสวมใส่หรือประดบัตกแต่งร่างกายใน 
ระหวา่งเท่ียวชมสวนสนุก ยิง่ไปกวา่นั้น จะวางจ าหน่ายสินคา้ในดีไซน์ที่ชวนใหห้วนร าลึกถึงกิจกรรมพิเศษประจ าเทศกาลคริสตม์าส 
ซ่ึงจดัข้ึนต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 35 ปีนบัตั้งแต่โตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ปิดท าการ อาทิ หมอนอิงในดีไซน์มิกก้ี เมาส์และมินน่ี เมาส์ใน 
ชุดคอสตูมของกิจกรรมพิเศษประจ าเทศกาลคริสตม์าสในอดีต และอ่ืน ๆ รวมทั้งส้ินกวา่ 95 ชนิด 
 
*สินคา้ท่ีระลึกพิเศษเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัพฤหัสบดีท่ี 1 พฤศจิกายน 2018 เป็นตน้ไป 
*สินคา้ดฟัฟ่ีและผองเพ่ือนเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2018 เป็นตน้ไป 

* “สโนสโนว ์‘เมค อิท มายน์’ (SnoSnow “Make It Mine”)” เร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัองัคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2018 เป็นตน้ไป 

*สินคา้ท่ีระลึกพิเศษมีจ านวนจ ากดั จึงอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมดก่อนได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ชุดครีมบ ารุงมือ 2,100 เยน 

(โตเกียวดิสนียซี์) 
สายรัดขอ้มือตุก๊ตา 1,500 เยน 

(โตเกียวดิสนียแ์ลนด์) 

หมอนอิง 2,000 เยน 

ชุดเขม็กลดั 3,200 เยน 

กระดาษจดบนัทึก 700 เยน 

(สวนสนุกทั้ง 2 แห่ง) 

สโนสโนว ์“เมค อิท มายน์”  
(SnoSnow “Make It Mine”) 
ชุดเบสิก (Basic Set) 2,200 เยน 

ของประดบั ช้ินละ 400 เยน 

(โตเกียวดิสนียแ์ลนด)์ 

พวงกุญแจตุก๊ตา ช้ินละ 1,500 เยน 

(สวนสนุกทั้ง 2 แห่ง) 
 

 

เซตชุดคอสตูม ชุดละ 4,800 เยน 

*ตุก๊ตา (ไซส์ S) มีจ  าหน่ายต่างหาก 
 (โตเกียวดิสนียซี์) 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 
 

เมนูพเิศษ 

โตเกียวดิสนียซี์จะจ าหน่ายเมนูอาหารท่ีท่านสามารถสัมผสัถึงเทศกาลคริสตม์าสไดอ้ย่างเต็มอ่ิม อาทิ อาหารชุดพิเศษท่ีจ าหน่าย  
ณ “คาเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino)” อนัประกอบไปดว้ยพาสตา้ท่ีชวนให้นึกถึงตน้คริสตม์าส เสิร์ฟพร้อมซุปร้อน ๆ ท่ีมีโทนสีเขา้ 
กบัเทศกาลคริสตม์าส และของหวานในดีไซน์ของกล่องของขวญั  

โตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะจ าหน่ายเมนูอาหารซ่ึงเติมแต่งเป็นพิเศษกว่าท่ีเคยเพื่อตอ้นรับเทศกาลคริสตม์าส อาทิ ขา้วราดซอสฮายาชิ  
(สตูเน้ือววัสไตลญ่ี์ปุ่น) ในสูตรพิเศษ ซ่ึงจะจ าหน่าย ณ “ร้านอาหารฮงักรีแบร์ (Hungry Bear Restaurant)” เสริมสร้างใหม้ื้ออาหาร 
ภายในสวนสนุกอบอวลไปดว้ยบรรยากาศแห่งเทศกาลคริสตม์าส อีกทั้ง จะจ าหน่ายโดนทัในดีไซน์ของพวงมาลยัคริสตม์าส  
เมนูอาหารว่างแสนสะดวกท่ีให้เกสททุ์กท่านสามารถอ่ิมอร่อยพร้อมเพลิดเพลินกบัเทศกาลคริสตม์าสในระหว่างเท่ียวชมสวนสนุก 

นอกจากน้ี ในปีน้ีโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียซี์จะจ าหน่ายชูโรสรสช็อกโกแลต เมนูอาหารประจ ากิจกรรมพิเศษของ 
เทศกาลคริสตม์าส และเคร่ืองด่ืมร้อนท่ีมีส่วนผสมของแอปเป้ิลอีกเช่นเคย 

 

*เมนูพิเศษเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัพฤหสับดีท่ี 1 พฤศจิกายน 2018 เป็นตน้ไป 

*อาจมีกรณีท่ีเปล่ียนแปลงเมนูพิเศษ หรืออาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมดก่อนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมอาหาร 

โตเกียวดิสนียซี์จะจดัโปรแกรมอาหาร “เทสตอ์อฟคริสตม์าส (Taste of Christmas)” ข้ึนเป็นคร้ังแรก ณ บริเวณนิวยอร์กแอเรีย  
(New York Area) ภายในอเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) ในธีม “สัมผสัช่วงเวลาแสนวเิศษก่อนเวลารับประทาน 
อาหารท่ีใหท่้านเพลิดเพลินกบัการสนทนาพร้อมรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ่ึ์งจดัเตรียมโดยเหล่าชาวเมือง 
นิวยอร์ก” โดยร้านอาหารแต่ละแห่งภายในบริเวณนิวยอร์กแอเรีย (New York Area) จะตกแต่งดว้ยของประดบัในแบบฉบบัพิเศษ 
เฉพาะเทศกาลคริสตม์าสพร้อมทั้งตอ้นรับเกสททุ์กท่านดว้ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร้์อนท่ีมีจ าหน่ายเฉพาะฤดูกาลน้ีเท่านั้น พร้อมดว้ย 
เมนูอาหารท่ีเหมาะส าหรับรับประทานคู่กนั 

เกสททุ์กท่านจะไดสั้มผสัช่วงเวลาแห่งความพิเศษในบรรยากาศสุดคลาสสิกราวกบัไดก้ลายเป็นชาวเมืองนิวยอร์กอยา่งแทจ้ริง  
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งเทศกาลคริสตม์าสอนัแสนอบอุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งการตกแต่งของ 
โปรแกรม “เทสตอ์อฟคริสตม์าส (Taste of Christmas)” 

ร้านอาหารฮงักรีแบร์ (Hungry Bear Restaurant) 
ขา้วราดซอสฮายาชิพร้อมไข่& 
แฮมเบอร์เกอร์สเตก็ (ขนาดใหญ่) 

1,280 เยน 

คาเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino) 
อาหารชุดพิเศษ 
1,880 เยน 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 
 

◆ โตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ทเวเคชันแพก็เกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package) ◆ 

 

เปิดส ารอง “2DAYS / 3DAYS สุขสันตห์รรษากบักิจกรรมพิเศษ ‘ดิสนียค์ริสตม์าส’ ของสวนสนุกทั้ง 2 แห่ง” แพก็เกจท่ีพกั 
พร้อมบตัรเขา้สวนสนุก บตัรฟาสทพ์าสท่ีไม่ระบุเวลา หรือบตัรเขา้ชมโปรแกรมความบนัเทิง ฯลฯ ท่ีท่านสามารถเพลิดเพลินไปกบั 

เทศกาลคริสตม์าสของสวนสนุก 2 แห่งทั้งโตเกียวดิสนียซี์และโตเกียวดิสนียแ์ลนดไ์ดอ้ยา่งเต็มอ่ิม 
*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซตส์ ารองท่ีพกั/ซ้ือบตัรทางออนไลน์โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท (ภาษาญ่ีปุ่ น) (https://reserve.tokyodisneyresort.jp/) 
 

 

◆ โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels) ◆ 

 

โรงแรมดิสนีย ์(Disney Hotels) จะประดบัตกแต่งในแบบฉบบัพิเศษเฉพาะเทศกาลคริสตม์าส ใหเ้กสททุ์กท่านไดมี้ช่วงเวลาสุดพิเศษ 
ท่ีสามารถสัมผสัไดเ้ฉพาะช่วงกิจกรรมพิเศษน้ีเท่านั้น 

โรงแรม Disney Ambassador Hotel ซ่ึงตกแต่งตามคอนเซ็ปตข์องประเทศอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1930 ยุคทองของวงการ 
ฮอลลีวดูจะประดบัตกแต่งบริเวณทางเขา้ของโรงแรมดว้ยแสงไฟประดบัส่องประกายงดงาม พร้อมดว้ยตน้คริสตม์าสในดีไซน์ของ 
ฟิลม์ภาพยนตร์ 

ในปีน้ีล็อบบ้ีภายในตวัอาคาร “วิช (Wish)” และ “ดิสคฟัเวอร์ (Discover)” ทั้ง 2 แห่งของโรงแรม Tokyo Disney Celebration  
Hotel จะจดัวางตน้คริสตม์าสซ่ึงประดบัดว้ยของตกแต่งตามธีมของอาคารแต่ละแห่งอีกเช่นเคย ส าหรับอาคาร “วิช (Wish)” ใน 
ธีมของ “ความฝัน” และ “แฟนตาซี” จะประดบัตน้คริสตม์าสซ่ึงส่องประกายระยบิระยบัจากดอกกุหลาบและของประดบัต่าง ๆ  
ส าหรับอาคาร “ดิสคฟัเวอร์ (Discover)” ในธีมของ “การผจญภยั” และ “การคน้พบ” จะจดัวางตน้คริสตม์าสซ่ึงตกแต่งในโทนสีแดง 
ของดอกลีลาวดีและของประดบัต่าง ๆ แต่งแตม้สีสันใหล้็อบบ้ีของโรงแรมทวีความงดงามมากยิ่งข้ึน 

อีกทั้ง  ภตัตาคารและเลานจ์ของโรงแรมแต่ละแห่งจะให้บริการเมนูอาหารสุดหรูท่ีให้เกสทส์ามารถสัมผสัถึงบรรยากาศของ 
กิจกรรมพิเศษของสวนสนุกดว้ยเช่นกนั อาทิ โรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel จะ 
จดัเตรียมอาหารท่ีสามารถสัมผสัถึงโลกแห่งคริสตม์าสสุดหรรษาของเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์ส าหรับโรงแรม Tokyo DisneySea  
Hotel MiraCosta จะให้บริการบุฟเฟ่ตแ์ละอาหารคอร์สซ่ึงจดัแต่งอยา่งงดงามสมกบัเป็นเมนูอาหารส าหรับเทศกาลคริสตม์าส  
เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองท่ีพิเศษท่ีสุดของปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งไฟประดบัท่ี 
โรงแรม Disney Ambassador Hotel 

ภาพตวัอยา่งการประดบัตกแต่ง 
โรงแรม Tokyo Disney Celebration Hotel – Wish 

ภาพตวัอยา่งการประดบัตกแต่ง 
โรงแรม Tokyo Disney Celebration Hotel – Discover  



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 
 

◆ ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ◆ 

 

ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะประดบัตกแต่งรถไฟบางขบวนดว้ยสีสันแห่งเทศกาล 
คริสตม์าส และภายในสถานีแต่ละแห่งจะแต่งแตม้สีสันบรรยากาศแห่งเทศกาลคริสตม์าสของโตเกียวดิสนีย ์
รีสอร์ทดว้ยการตกแต่งในแบบฉบบัพิเศษเฉพาะเทศกาลคริสตม์าส พร้อมทั้งวางจ าหน่ายบตัรโดยสารรายวนั 

ในดีไซน์กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียซี์ดว้ยเช่นกนั 

 

บตัรโดยสารรายวนั 


