
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนตุลาคม 2018  

ส าหรับประชาสมัพนัธ์ 

บริษทั Oriental Land Co., Ltd. 

 

กจิกรรมพเิศษระหว่างเดอืนมกราคม - เดอืนมนีาคม ณ โตเกยีวดสินีย์รีสอร์ท 
เตรียมพบกบักิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท “Happiest Celebration!” - แกรนดฟิ์นาเล่  

ระยะเวลากจิกรรม : วนัศุกร์ที ่11 มกราคม - วนัจนัทร์ที ่25 มนีาคม 2019 
 

โตเกียวดิสนียรี์สอร์ทจะจดัหลากหลายโปรแกรมสุดหรรษาในแบบฉบบัเฉพาะช่วงฤดูกาลน้ีเท่านั้นในระหวา่งวนัศุกร์ท่ี 11 มกราคม -  
วนัจนัทร์ท่ี 25 มีนาคม 2019 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ส าหรับโตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะจดั “กิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท 
 ‘Happiest Celebration!’ - แกรนดฟิ์นาเล่” เพ่ืออ าลาส่งทา้ยกิจกรรม “ครบรอบ 35 ปี  
โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท ‘Happiest Celebration!’” 
ซ่ึงไดม้อบความสนุกสนานใหแ้ก่เกสททุ์กท่านอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่วนัอาทิตยท่ี์ 15 เมษายน 
2018 
    ในระหวา่งช่วงกิจกรรม เกสททุ์กท่านจะไดพ้บกบัหลากหลายความพิเศษภายใน 
สวนสนุก อาทิ ขบวนพาเหรดช่วงกลางวนัอนัแสนตระการตาดว้ยสีสันแห่งการเฉลิมฉลอง 
“ดรีมม่ิง อพั! (Dreaming Up!)” จะปรับเปล่ียนเน้ือหาการแสดงบางส่วนและจดัแสดงใน 
เวอร์ชัน่พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรม อีกทั้ง การแสดงแสงสีเสียงในยามค ่าคืนของ “เซเลเบรชนัสตรีท (Celebration Street)” หรือเมนสตรีท (Main 
Street) ภายในเวลิดบ์าซาร์ (World  
Bazaar) ก็จะจดัแสดงในเวอร์ชัน่ใหม่เฉพาะช่วงแกรนดฟิ์นาเล่ดว้ยเช่นกนั 

ส าหรับโตเกียวดิสนียซี์จะจดักิจกรรมพิเศษ “พิกซาร์ เพลยไ์ทม ์(Pixar Playtime)”  
ท่ีใหเ้กสททุ์กท่านสามารถเพลิดเพลินกบัโลกแห่งภาพยนตร์ดิสนีย/์พิกซาร์ผา่นหลากหลาย 
โปรแกรมความบนัเทิง อาทิ “พิกซาร์ เพลยไ์ทม ์แพลส์ (Pixar Playtime Pals)” การแสดง 
บนเวทีท่ีเกสทส์ามารถมีส่วนร่วมกบัการแสดง พร้อมสนุกสนานไปกบัเหล่าผองเพ่ือน 
พิกซาร์จ านวนมาก อีกทั้ง จะประดบัตกแต่งตามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุกในธีมของ 
บอร์ดเกม (เกมกระดาน) อาทิ ซุม้เกมในคอนเซ็ปตข์องหลากหลายภาพยนตร์ดิสนีย/์พิกซาร์ 
ท่ีเกสทส์ามารถร่วมสนุก 
พร้อมดว้ยจุดถ่ายรูปท่ีเกสทส์ามารถเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของภาพนั้นได ้
ส าหรับกิจกรรมพิเศษคร้ังน้ีจะเพ่ิมจุดถ่ายรูปในธีมของภาพยนตร์เร่ืองต่าง ๆ อาทิ “FINDING 
NEMO นีโม...ปลาเลก็ หวัใจโต๊...โต” ซีรีส์ และ “COCO วนัอลวน วญิญาณอลเวง” 
เพ่ือใหเ้กสทส์ามารถเพลิดเพลินไปกบัโลกของภาพยนตร์ดิสนีย/์พิกซาร์ไดอ้ยา่ง 
เตม็อ่ิมมากยิง่ข้ึน 

*ภาพประกอบเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney ©Disney/Pixar 

 

โตเกียวดิสนียซี์ 
 “พิกซาร์ เพลยไ์ทม ์(Pixar Playtime)” 

โตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 
“กิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท 

‘Happiest Celebration!’ - แกรนดฟิ์นาเล่” 

 



     อีกทั้ง เตรียมพบกบัโปรแกรมของดฟัฟ่ีและผองเพื่อนท่ีจะมาสร้างความอบอุ่นใหก้บัหวัใจของเกสททุ์กท่านอีกคร้ังใน “ดฟัฟ่ีส์ 
ฮาร์ทวอร์มมิง เดย ์(Duffy's Heartwarming Days)” ผา่นเร่ืองราวของดฟัฟ่ี เชลล่ีเมย ์เจลาโทน่ี 
และสเตลล่าลูท่ีไดม้อบของขวญัซ่ึงอดัแน่นไปดว้ยความรู้สึกจากใจให้แก่คนส าคญัของพวกเขา 
โดยภาพดงักล่าวจะไปปรากฏในเมนูอาหารและสินคา้ท่ีระลึกนานาชนิด พร้อมดว้ยการตกแต่งในรูปแบบใหม่ตามจุดต่าง  ๆภายในสวนสนุก 

นอกจากน้ี เกสททุ์กท่านสามารถสนุกสนานพร้อมสัมผสัประสบการณ์ตกจากท่ีสูงหลากหลายรูปแบบสุดระทึกกบัแอทแทรคชนั “โรงแรมสยอง 
ขวญัทาวเวอร์ออฟเทร์เรอร์ (Tower of Terror)” ของโตเกียวดิสนียซี์ในเวอร์ชัน่พิเศษ “โรงแรมสยองขวญัทาวเวอร์ออฟเทร์เรอร์ ‘อนัลิมิเตด็’ (Tower of 
Terror “Unlimited”)” เฉพาะช่วงกิจกรรมเท่านั้น 

ส าหรับโรงแรมดิสนีย ์(Disney Hotels) รวมถึงดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ก็จะจดัโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมพิเศษของ 
สวนสนุกทั้งสองแห่งดว้ยเช่นกนั 

 
ขอเชิญเกสททุ์กท่านมาร่วมสนุกสนานกบัหลากหลายโปรแกรมพิเศษท่ีอดัแน่นไปดว้ยความสนุกสุดหรรษาในฤดูหนาวท่ีก าลงัจะมาถึงน้ี  

ณ โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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



 

 

 

 

 

◆ โปรแกรมของโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ ◆ 

■ กจิกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี โตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ท “Happiest Celebration!” - แกรนด์ฟินาเล่ 

โปรแกรมความบันเทิง 
◇ “ดรีมมิง่ อพั! (Dreaming Up!)” เวอร์ช่ันพเิศษเฉพาะช่วงกจิกรรม 

สถานท่ีแสดง : เส้นทางพาเหรด (Parade Route)     
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 45 นาที (วนัละ 1 - 2 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 140 คน                                                                                                                                      
                             (ประกอบดว้ยตวัละครดิสนียป์ระมาณ 55 ตวัละคร)                                 
จ  านวนรถพาเหรด : 13 คนั 
 

ขอเชิญเกสททุ์กท่านมาร่วมด่ืมด ่าไปกบัโลกแห่งความฝันท่ีจะแผข่ยายอยา่ง 
ไร้ขีดจ ากดัพร้อมกบับรรดาผองเพื่อนดิสนียใ์นการแสดงพาเหรดช่วงกลางวนัท่ี 
ไดเ้ร่ิมการแสดงเน่ืองในโอกาสครบรอบ 35 ปีของโตเกียวดิสนียรี์สอร์ท  
“ดรีมม่ิง อพั! (Dreaming Up!)” ซ่ึงจะปรับเปล่ียนเป็นเวอร์ชัน่พิเศษเฉพาะช่วง 
กิจกรรม โดยขบวนพาเหรดจะหยดุเคล่ือนขบวนระหวา่งการแสดง 1 คร้ัง เพ่ือให้ 
เกสททุ์กท่านและเหล่าผองเพ่ือนดิสนียไ์ดร่้วมโบกมือและปรบมือเป็นจงัหวะ 
ประกอบบทเพลงประจ ากิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี 
พร้อมใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานคร้ืนเครงกบัช่วงแกรนดฟิ์นาเล่ของกิจกรรมฉลอง
ครบรอบ 35 ปีไดม้ากยิง่ข้ึน 

 

*อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลีย่นแปลงจ านวนรอบการแสดง หรือเปลีย่นแปลงเนื้อหาหรือยกเลกิโปรแกรมความบันเทิง ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศหรือ 
เหตุขัดข้องอืน่ ๆ 
 

การตกแต่ง 

◇ เซเลเบรชันสตรีท (Celebration Street) 

การแสดงแสงสีเสียงในยามค ่าคืนของ “เซเลเบรชนัสตรีท (Celebration Street)”  
หรือท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือเมนสตรีท (Main Street) ถนนภายในเวลิดบ์าซาร์  
(World Bazaar) อนัเป่ียมไปดว้ยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี 
จะจดัแสดงในเวอร์ชัน่ใหม่เฉพาะช่วงแกรนดฟิ์นาเล่น้ีเท่านั้น 

 

 

 

“ดรีมม่ิง อพั! (Dreaming Up!) ” 

 

เอกสารเพิม่เตมิ 
 

“เซเลเบรชนัสตรีท (Celebration Street)” 



 

 

สินค้าที่ระลกึพเิศษ 

พบกบัสินคา้ท่ีระลึกพิเศษเน่ืองในโอกาสอ าลากิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปีของโตเกียวดิสนียรี์สอร์ทจ านวนกวา่ 65 ชนิด ไดแ้ก่ สินคา้ 
ในดีไซน์ภาพของบรรดาผองเพ่ือนดิสนียข์ณะก าลงัมุ่งหนา้ไปสู่โลกแห่งความฝันซ่ึงแผข่ยายออกไปอยา่งไร้ท่ีส้ินสุด อาทิ ผา้ขนหนู ฯลฯ  
สินคา้ในดีไซน์ที่ชวนใหร้ะลึกถึงเมนูอาหาร สินคา้ท่ีระลึก และการตกแต่งภายในสวนสนุกของกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี อาทิ สมุดบนัทึก  
โปสการ์ด กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก ฯลฯ รวมถึงชุดโปสการ์ดพิเศษรวมภาพของ “แฮปป้ีเอสทมิ์กก้ีสปอต (Happiest Mickey Spot)”  
พร้อมดว้ยสินคา้ในดีไซน์ของดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ท่ีตกแต่งลวดลายพิเศษเฉพาะกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี และอ่ืน ๆ  
อีกมากมาย 

*สินค้าที่ระลกึพเิศษเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 เป็นต้นไป และวางจ าหน่ายภายในโตเกยีวดิสนีย์ซีด้วยเช่นกนั 
 

 
 

 

 

 

เมนูพเิศษ 

     อ่ิมอร่อยกบัหลากหลายเมนูพิเศษในแบบฉบบัเฉพาะช่วงแกรนดฟิ์นาเล่ของกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี  
อาทิ เมนูพิเศษสีสันสดใสแสดงถึงบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงแกรนดฟิ์นาเล่ซ่ึงจะจ าหน่าย ณ  
ร้านอาหาร “แกรนดม์าซาร่าส์คิทเช่น (Grandma Sara's Kitchen)” และเมนูขา้วหนา้เน้ือววัคาลบิ  
(เน้ือววัส่วนทอ้ง) บรรจุโคนซ่ึงจะกลบัมาจ าหน่ายอีกคร้ังในโฉมใหม่ดว้ยการประดบัแผน่ทองค าเปลว 
รูปดาวสุดหรู ณ ร้านอาหาร “เดอะกาซีโบ (The Gazebo)” อีกทั้ง เกสทส์ามารถลิ้มลองพิซซ่ารสชาติใหม่ท่ี 
จ าลองความอร่อยจากมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใตซ่ึ้งเป็นภูมิภาคสุดทา้ยของ “พิซซ่าสมอลเวลิด”์ เมนูพิเศษท่ี 
ปรับเปล่ียนรสชาติในแต่ละช่วงระยะเวลาท่ีจ าหน่าย เปรียบเสมือนการเดินทางไปในแต่ละภาคพ้ืนทวปีของ 
โลกตามคอนเซ็ปตข์องแอทแทรคชนั “อิทส์อะสมอลเวลิด ์(“it's a small world”)” ท่ีไดป้รับปรุงโฉมใหม่ 
เน่ืองในโอกาสกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี 
 
*เมนูพเิศษเร่ิมจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วันพุธท่ี 26 ธันวาคม 2018 เป็นต้นไป 
 
*อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าท่ีระลึกพิเศษและเมนูพิเศษ  
หรืออาจมีกรณีที่จ าหน่ายหมดก่อนก าหนด 

 

บริการอืน่ ๆ 

    เชิญร่วมยอ้นร าลึกประวติัศาสตร์กวา่ 35 ปีของโตเกียวดิสนียรี์สอร์ทผา่นบริการทวัร์น าเท่ียว 
พิเศษเฉพาะช่วงแกรนดฟิ์นาเล่ซ่ึงจดัข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี 
เกสทท่ี์ใชบ้ริการน้ีจะไดช้มภาพถ่ายของสวนสนุกในสมยัแรกเร่ิมในระหวา่งท่ีพนกังานน าชม 
สถานท่ีต่าง ๆ ภายในโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์พร้อมหวนร าลึกถึงสวนสนุกในคร้ังอดีตและสัมผสั 
เสน่ห์ของสวนสนุกในมุมมองท่ีต่างไปจากทุกคร้ัง ใหเ้กสทส์ามารถสัมผสัประสบการณ์  

อาหารชุดพิเศษ 1,580 เยน 

ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : 
“แกรนดม์าซาร่าส์คิทเช่น  
(Grandma Sara's Kitchen)” 

อาหารชุดพิเศษ 760 เยน 

ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : 
“กปัตนัฮุกส์แกลลีย ์ 

(Captain Hook's Galley)” 
 

ผา้ขนหนู 3,400 เยน สมุดบนัทึก 1,500 เยน 
โปสการ์ด 380 เยน 

กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก 2,200 เยน 

 

ชุดขนมรวมรส 950 เยน 

  

บริการทวัร์น าเท่ียว 

 

 

 



“สุดแฮปป้ี (Happiest)” ในแบบฉบบัเฉพาะกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปีน้ีไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม 

 

หมายเหตุ 

· บริการน้ีมีค่าบริการเพ่ิมเติม และใหบ้ริการในรูปแบบกรุ๊ปทวัร์ 
· ท่านจ าเป็นตอ้งส ารองบริการล่วงหนา้ท่ีเวบ็ไซตส์ ารองท่ีพกั/ซ้ือบตัรทางออนไลน์โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท (ภาษาญี่ปุ่น)      
(https://reserve.tokyodisneyresort.jp/) ก่อนเขา้ใชบ้ริการ 

 

 

◆ โปรแกรมของโตเกยีวดิสนีย์ซี ◆ 

 

■ พกิซาร์ เพลย์ไทม์ (Pixar Playtime) 

โปรแกรมความบันเทิง 
◇ “พกิซาร์ เพลย์ไทม์ แพลส์ (Pixar Playtime Pals)” 

                    สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) 
                   บริเวณลานเปียซซา โตโปลีโน (Piazza Topolino) 

ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 30 นาที (วนัละ 2 - 3 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 40 คน 

                                                                                                                                        (ประกอบดว้ยตวัละครดิสนีย ์17 ตวัละคร) 
 

    เชิญร่วมประลองฝีมือกบัเกมแสนสนุกพร้อมกบัเหล่าผองเพ่ือนพิกซาร์จ านวนมาก 
ท่ีจะมารวมตวักนั ณ เปียซซา โตโปลีโน (Piazza Topolino) ในโปรแกรมความบนัเทิง 
รูปแบบการแสดงบนเวทีท่ีเกสทส์ามารถมีส่วนร่วมกบัการแสดง  
     เกสทจ์ะไดร่้วมเล่นเกมหลากหลายรูปแบบในธีมของโลกแห่งภาพยนตร์ 3 เร่ือง  
ไดแ้ก่ “TOY STORY ทอย สตอร่ี” ซีรีส์ “THE INCREDIBLES รวมเหล่ายอดคนพิทกัษ ์
โลก” ซีรีส์ และ “FINDING NEMO นีโม...ปลาเลก็ หวัใจโต๊...โต” ซีรีส์ โดยจะใหเ้กสท ์
ทุกท่านและผองเพื่อนพิกซาร์มาช่วยกนัรวมพลงัเพ่ือเคลียร์เกมใหส้ าเร็จ   
เม่ือเกสทส์ามารถเคลียร์เกมทั้งหมดไดแ้ลว้ เหล่าผองเพ่ือนพิกซาร์ท่ีร่วมการแสดงทั้งหมดจะปรากฏตวัออกมาเร่ือย ๆ เสริมสร้างใหบ้รรยากาศ 
แห่งความสนุกสนานคร้ืนเครงยิง่พุ่งสูงข้ึน ส าหรับกิจกรรมพิเศษคร้ังน้ี นกัออกแบบเส้ือผา้ผูเ้ป่ียมพรสวรรค ์เอด็น่า โหมด ตวัละครท่ีทุกท่าน 
คุน้เคยจากภาพยนตร์เร่ือง “THE INCREDIBLES รวมเหล่ายอดคนพิทกัษโ์ลก” ซีรีส์จะมาปรากฏตวัเป็นคร้ังแรกในการแสดงชุดน้ี และเม่ือถึง 
ช่วงสุดทา้ยของการแสดง ช่อลูกโป่งขนาดยกัษใ์นดีไซน์ของบรรดาผองเพื่อนพิกซาร์จ านวนมากจะปรากฏข้ึน เปรียบเสมือนความรู้สึกของ 
พวกเขาท่ีหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกนั พร้อมอ าลาการแสดงสุดหรรษาน้ีอยา่งยิง่ใหญ่ตระการตา 

 

 

 

“พิกซาร์ เพลยไ์ทม ์แพลส์ (Pixar Playtime Pals)” 

*ภาพประกอบเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney  

 

https://reserve.tokyodisneyresort.jp/


 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง 

ช่ือตัวละคร ภาพยนตร์ดสินีย์/พกิซาร์ 

วูด้ด้ี, บซั ไลทเ์ยยีร์, เจสซ่ี, บูลส์อาย, ลอทส์-โอ'-ฮกักิน-แบร์ “TOY STORY ทอย สตอร่ี” ซีรีส์ 

มิสเตอร์ อินเครดิเบิล, มิสซิส อินเครดิเบิล, เอด็น่า โหมด 
“THE INCREDIBLES 
รวมเหล่ายอดคนพิทกัษโ์ลก” ซีรีส์ 

ไมค,์ ซลัลีย ์
“MONSTERS, INC. บริษทัรับจา้งหลอน (ไม่) 
จ  ากดั” ซีรีส์ 

เรม่ี 
“RATATOUILLE ระ-ทะ-ทู-อ่ี พ่อครัวตวัจ๊ีด 
หวัใจคบัโลก” 

ปู่ คาร์ล, รัสเซล, ดัก๊ “UP ปู่ ซ่าบา้พลงั” 

เมริดา้ “BRAVE นกัรบสาวหวัใจมหากาฬ” 

ลั้ลลา, เศร้าซึม “Inside Out มหศัจรรยอ์ารมณ์อลเวง” 

 

◇ “ไลท์น่ิง แมค็ควนี วคิตอรีแลป็ (Lightning McQueen Victory Lap)” 

สถานท่ีแสดง : อเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) 
บริเวณนิวยอร์กแอเรีย (New York area) 

ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วนัละ 3 - 4 รอบ)   
 

เตรียมพบกบัไลทน่ิ์ง แมค็ควนี อจัฉริยะแห่งวงการการแข่งขนัรถยนตผ์ูมี้ช่ือกอ้งโลก 

ท่ีจะมาทกัทายเกสททุ์กท่าน ณ อเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) 
     การแสดงจะเร่ิมตน้ข้ึนท่ามกลางเสียงเคร่ืองยนตท่ี์ดงักระห่ึมพร้อมการปรากฏตวัอยา่ง 
ยิง่ใหญ่ของไลทน่ิ์ง แมค็ควนีและเหล่านกัเตน้ เม่ือพวกเขาเคล่ือนขบวนมาถึงดา้นหนา้ของ 
เกสททุ์กท่าน ก็ไดเ้วลาร่วมออกสเต็ปแดนซ์ไปพร้อมกนั โดยเหล่านกัเตน้จะส่งเสียงชกัชวน 

เกสทท่ี์อยูบ่ริเวณสองขา้งทางใหม้าร่วมออกโลดแล่นไปบนทอ้งถนนพร้อมสนุกสนานกบั 
การออกท่าทางร่วมกนั จากนั้น เม่ือจ านวนของเกสทท่ี์มาร่วมสนุกเพ่ิมมากข้ึนตามล าดบั  
จนเกิดเป็นขบวนแถวท่ีเคล่ือนขบวนคดเค้ียวไปตามถนนของนิวยอร์กแอเรีย (New York area) ในช่วงคร่ึงหลงัของการแสดง เสียงดนตรี 
ในจงัหวะสนุกสนานก็จะยิง่ทวคีวามคร้ืนเครงมากข้ึนเร่ือย ๆ และในทา้ยท่ีสุด ธงตราหมากรุกขาว-ด าจะโบกสะบดัพร้อมรอตอ้นรับเกสท ์
ทุกท่าน ณ จุดเส้นชยัเฉกเช่นเดียวกบัฉากสุดทา้ยของการแข่งขนัรถยนต ์

ตัวละครที่ร่วมการแสดง  

ช่ือตัวละคร ภาพยนตร์ดสินีย์/พกิซาร์ 

*ภาพประกอบเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney ©Disney/Pixar 

 

“ไลทน่ิ์ง แม็คควนี วคิตอรีแล็ป (Lightning McQueen Victory Lap)” 
 



ไลทน่ิ์ง แมค็ควนี “CARS ส่ีลอ้ซ่ิงซ่าทา้โลก” ซีรีส์ 

 

◇ “เชฟเรมี ่& ยู (Chef Remy & You)” 
สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) 

บริเวณดา้นหนา้ร้านอาหาร “แซมบีนิ บราเธอร์ส ริสโตรันเต 
(Zambini Brothers' Ristorante)” 

ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 20 นาที (วนัละ 2 - 4 รอบ) 
 

พบกบั “ระทะทูอ่ี (RATATOUILLE)” ภตัตาคารอาหารฝร่ังเศสยอดนิยมจาก 
ภาพยนตร์เร่ือง “RATATOUILLE ระ-ทะ-ทู-อ่ี พ่อครัวตวัจ๊ีด หวัใจคบัโลก” ท่ีจะ 
กลบัมาเปิดใหบ้ริการชัว่คราวอีกคร้ัง ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)  
พร้อมเสิร์ฟความสนุกใหเ้กสททุ์กท่านผา่นเร่ืองราวของสองพ่อครัวฝึกหดัท่ีตอ้งช่วยกนั 
ปรุง “เมนูอาหารพิเศษประจ าวนั” เพียงล าพงัโดยไม่ทนัตั้งตวั เม่ือพนกังานเสิร์ฟผูมี้ 
อธัยาศยัดีเผลอไปรับออเดอร์จากเกสทใ์นระหวา่งท่ีเรม่ีและบรรดารองหวัหนา้พ่อครัว 
ไม่อยูท่ี่ร้าน ภายในครัวจึงเกิดความชุลมุนวุน่วายในขณะท่ีทั้งสองจดัเตรียมวตัถุดิบ จนในท่ีสุดก็เกิดความผิดพลาดอยา่งใหญ่หลวงข้ึนจนได ้ 
ทนัใดนั้นเอง เรม่ีและเหล่ารองหวัหนา้พ่อครัวก็ปรากฏตวัข้ึน และเสนอใหทุ้กคนมาช่วยกนัปรุงอาหารดว้ยกนัอีกคร้ัง จากนั้น เกสทแ์ละ 
พ่อครัวฝึกหัดจึงร่วมใจกนัปรุงอาหารอยา่งสนุกสนาน โดยมีเรม่ีและพนักงานเสิร์ฟคอยใหก้ าลงัใจจนสามารถปรุงเมนูอาหารพิเศษไดส้ าเร็จ 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง  

ช่ือตัวละคร ภาพยนตร์ดสินีย์/พกิซาร์ 

เรม่ี 
“RATATOUILLE ระ-ทะ-ทู-อ่ี พ่อครัวตวัจ๊ีด หวัใจคบั 
โลก” 

 

◇ “พกิซาร์ แพลส์ สตเีมอร์ (Pixar Pals Steamer)” 

สถานท่ีแสดง : บนผนืน ้าของโตเกียวดิสนียซี์ 
              ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 20 นาที (วนัละ 2 - 3 รอบ) 

 

เหล่าผองเพ่ือนพิกซาร์ท่ีอยากร่วมสนุกสนานกบัเกสททุ์กท่านในช่วงกิจกรรมพิเศษ 
“พิกซาร์ เพลยไ์ทม ์(Pixar Playtime)” จะนัง่เรือทรานซิตสตีเมอร์ไลน์ (Transit Steamer Line) 
วนรอบโตเกียวดิสนียซี์ 1 รอบเพ่ือทกัทายเกสททุ์กท่าน 

 

 

 

ตัวละครที่ร่วมการแสดง  

ช่ือตัวละคร ภาพยนตร์ดสินีย์/พกิซาร์ 

“เชฟเรม่ี & ย ู(Chef Remy & You)” 

“พิกซาร์ แพลส์ สตีเมอร์ (Pixar Pals Steamer)” 

 

*ภาพประกอบเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney ©Disney/Pixar 

 



วูด้ด้ี, บซั ไลทเ์ยยีร์, เจสซ่ี, ลอทส์-โอ'-ฮกักิน-แบร์ “TOY STORY ทอย สตอร่ี” ซีรีส์ 

ไมค,์ ซลัลีย,์ CDA “MONSTERS, INC. บริษทัรับจา้งหลอน (ไม่) จ  ากดั” ซีรีส์ 

◇ แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment) 

สถานท่ีแสดง : อเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) 
 

 “โตเกียวดิสนียซี์มาริไทมแ์บนด ์(Tokyo DisneySea Maritime Band)” จะมาปรากฏตวั 
ในเวอร์ชัน่พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรม “พิกซาร์ เพลยไ์ทม ์(Pixar Playtime)”  

 

 

 

 

 

*อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลีย่นแปลงจ านวนรอบการแสดง หรือเปลีย่นแปลงเนื้อหาหรือยกเลกิโปรแกรมความบันเทิง 
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศหรือเหตุขัดข้องอืน่ ๆ 
 

การตกแต่ง 

เกสททุ์กท่านสามารถสัมผสัโลกแห่งภาพยนตร์ดิสนีย/์พิกซาร์ผา่นการประดบัตกแต่งหลากหลายรูปแบบภายในสวนสนุก อาทิ วอเตอร์ 
ฟรอนทพ์าร์ค (Waterfront Park) ท่ีจะเปล่ียนโฉมใหม่เป็นสถานท่ีซ่ึงเป็นเสมือนดัง่สัญลกัษณ์ของธีมบอร์ดเกมดว้ยการตกแต่งพ้ืนถนนภายใน 
บริเวณนั้นใหเ้ป็นลายตารางบอร์ดเกมหลากสีสัน นอกจากน้ี ท่านจะไดพ้บกบัการประดบัตกแต่งในรูปแบบของซุม้เกมท่ีจ าลองสถานการณ์ 

เสมือนท่านก าลงัรวมพลงักบัเพ่ือนฝงูช่วยกนัเคลียร์เกมหลากหลายรูปแบบตามจุดต่าง ๆ ของสวนสนุก อาทิ ช่วยเปล่ียนยางรถยนตใ์หไ้ลทน่ิ์ง  
แมค็ควนี หรือช่วยเรม่ีผูช่ื้นชอบการท าอาหารปรุงอาหารใหเ้สร็จสมบูรณ์ ฯลฯ 

อีกทั้ง ในคร้ังน้ีจะเพ่ิมจุดถ่ายรูปท่ีเกสทส์ามารถเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของภาพนั้นไดใ้นธีมของภาพยนตร์เร่ือง “FINDING NEMO นีโม... 
ปลาเลก็ หวัใจโต๊...โต” ซีรีส์ “THE INCREDIBLES รวมเหล่ายอดคนพิทกัษโ์ลก” ซีรีส์ และ “COCO วนัอลวน วญิญาณอลเวง” อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าที่ระลกึพเิศษ 

    โตเกียวดิสนียซี์จะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษจ านวนกวา่ 100 ชนิดท่ีจะช่วยเสริมสร้างใหบ้รรยากาศภายในโลกแห่งบอร์ดเกมสุดหรรษา 
ของบรรดาผองเพื่อนพิกซาร์ซ่ึงแผป่กคลุมไปทัว่สวนสนุกทวคีวามคร้ืนเครงมากยิง่ข้ึน อาทิ เส้ือแขนยาวหรือหมวกแก๊ปท่ีใหเ้กสทส์ามารถ 

สนุกสนานกบัการแต่งตวัเป็นคู่กบัเพ่ือนฝงูในระหวา่งเท่ียวชมสวนสนุก รวมถึงสินคา้ท่ีจะช่วยใหเ้กสทส์ามารถเพลิดเพลินกบัการแสดง  
“ไลทน่ิ์ง แมค็ควนี วคิตอรีแลป็ (Lightning McQueen Victory Lap)” ไดม้ากยิง่ข้ึน อีกทั้ง จะจ าหน่ายขนมเซมเบท่ี้สามารถน ามาใชส้ าหรับเล่น 
เกมกระดานทอยลูกเต๋าได ้โดยสามารถตดัช้ินส่วนของกล่องบรรจุภณัฑม์าท าเป็นตวัหมากไดอี้กดว้ย 

“โตเกียวดิสนียซี์มาริไทม์แบนด์ 
(Tokyo DisneySea Maritime Band)” 

การตกแต่งบนพื้นถนนบริเวณ 
วอเตอร์ฟรอนทพ์าร์ค (Waterfront Park) 
 

จุดถ่ายรูปในธีมของภาพยนตร์เร่ือง 
“FINDING NEMO  

นีโม...ปลาเล็ก หัวใจโต.๊..โต” ซีรีส์ 

จุดถ่ายรูปในธีมของภาพยนตร์เร่ือง 
“THE INCREDIBLES 

รวมเหล่ายอดคนพิทกัษโ์ลก” ซีรีส์ 

จุดถ่ายรูปในธีมของภาพยนตร์เร่ือง 
“COCO วนัอลวน วญิญาณอลเวง” 

*ภาพประกอบเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney ©Disney/Pixar 

 



ใหเ้กสทส์ามารถใชช่้วงเวลาแสนสนุกร่วมกบัเหล่าผองเพื่อนพิกซาร์ไดภ้ายในบา้นของทุกท่านดว้ยเช่นกนั 

*สินค้าที่ระลกึพเิศษเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูพเิศษ 

    เชิญอ่ิมอร่อยพร้อมเพลิดเพลินกบัหลากหลายเมนูอาหารในคอนเซ็ปตข์องเหล่าผองเพ่ือนพิกซาร์ผูส้ดใสร่าเริงได ้ณ  
ร้านอาหารภายในสวนสนุก อาทิ  เมนูพิเศษในคอนเซ็ปตข์องตวัละครจากภาพยนตร์เร่ือง “CARS ส่ีลอ้ซ่ิงซ่าทา้โลก”  
ซีรีส์ ณ ร้านอาหาร “นิวยอร์กเดลิ (New York Deli)” พร้อมดว้ยเมนูพิเศษในคอนเซ็ปตข์องตวัละครจากภาพยนตร์เร่ือง  
“MONSTERS, INC. บริษทัรับจา้งหลอน (ไม่) จ  ากดั” ซีรีส์ ณ ร้านอาหาร “สุลต่านโอเอซิส (Sultan's Oasis)” และ  
“ร้านอาหารวลัแคเนีย (Vulcania Restaurant)” นอกจากน้ี ร้านอาหาร “คาเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino)” จะให้ 
บริการเมนูพิเศษอนัประกอบดว้ยพาสตา้ ซุป และของหวานซ่ึงอาหารแต่ละชนิดจะมีดีไซน์ท่ีแตกต่างกนัตามคอนเซ็ปต ์
ของตวัละครจากภาพยนตร์เร่ือง “TOY STORY ทอย สตอร่ี” ซีรีส์  อีกทั้ง ร้านอาหาร “คาสบาห์ฟู้ ดคอร์ต (Casbah Food  
Court)” จะใหบ้ริการเมนูพิเศษในคอนเซ็ปตข์องตวัละครจากภาพยนตร์เร่ือง “THE INCREDIBLES รวมเหล่ายอดคน 
พิทกัษโ์ลก” ซีรีส์ ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการรับประทานอาหารพร้อมสัมผสัโลกแห่งภาพยนตร์ดิสนีย/์ 
พิกซาร์สุดหรรษาไดอ้ยา่งเต็มอ่ิม 
 
*เมนูพเิศษเร่ิมจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วันพุธท่ี 9 มกราคม 2019 เป็นต้นไป 
 
*อาจมีกรณีท่ีต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าท่ีระลึกพิเศษและเมนูพิเศษ หรืออาจมีกรณีท่ีจ าหน่ายหมดก่อนก าหนด 

 

■“ดัฟฟ่ีส์ ฮาร์ทวอร์มมิง เดย์ (Duffy's Heartwarming Days)” 

    โปรแกรมของดฟัฟ่ีและผองเพ่ือนจะกลบัมามอบช่วงเวลาอนัแสนอบอุ่นหวัใจใหแ้ก่เกสททุ์กท่าน 
อีกคร้ัง ณ บริเวณเคปคอด (Cape Cod) ผา่นภาพซ่ึงแสดงเร่ืองราวของดฟัฟ่ี เชลล่ีเมย ์เจลาโทน่ี และ 
สเตลล่าลูท่ีตั้งใจประดิษฐข์องขวญัท ามือเพื่อตอบแทนและถ่ายทอดความรู้สึกจากใจใหแ้ก่มินน่ี เมาส์ท่ี 
ไดม้อบของขวญัให้แก่พวกเขา โดยภาพดงักล่าวจะไปปรากฏในเมนูอาหารและสินคา้ท่ีระลึกนานาชนิด  
รวมถึงการตกแต่งตามจุดต่าง  ๆภายในสวนสนุก 
 

การตกแต่ง 

ส าหรับกิจกรรมคร้ังน้ีจะจดัวางจุดถ่ายรูปโฉมใหม่ซ่ึงแสดงภาพของดฟัฟ่ี เชลล่ีเมย ์เจลาโทน่ี และสเตลล่าลพูร้อมดว้ยของขวญัท่ีอดัแน่น 

ไปดว้ยความรู้สึกจากใจของพวกเขาท่ีบริเวณดา้นหน้าร้านคา้ “แอนทเ์พก็ส์วลิเลจสโตร์ (Aunt Peg's Village Store)” พร้อมดว้ยกระดานประชา 

 ขนมเซมเบ ้1,200 เยน หมวกแก๊ป 2,500 เยน 
ธง 600 เยน 

 

เส้ือแขนยาว (บุรุษ) 3,900 เยน 
เส้ือแขนยาว (สตรี) 3,600 เยน 

หมวกแก๊ป 2,600 เยน 
เคสโทรศพัทมื์อถือ 2,000 เยน 

 

อาหารชุดทอย สตอร่ี 1,880 เยน 

ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : 
“คาเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino)” 

 

 

*ภาพประกอบเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney ©Disney/Pixar 

 

   



สัมพนัธ์แนะน าเหตุการณ์อนัแสนอบอุ่นหวัใจของดฟัฟ่ีและผองเพ่ือน และการประดบัตกแต่งซ่ึงแสดงภาพของดฟัฟ่ีและผองเพ่ือนขณะก าลงั 
จดัเตรียมของขวญัท่ีประดิษฐข้ึ์นจากใจของพวกเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการพบกบัตวัละครดิสนีย์ 

ดฟัฟ่ี ณ สถานท่ีพบกบัตวัละครดิสนีย ์“วลิเลจกรีตติงเพลส (Village Greeting Place)” และเชลล่ีเมย ์ณ บริเวณดา้นขา้งร้านอาหาร “เคปคอดคุก- 
ออฟ (Cape Cod Cook-Off)” จะรอตอ้นรับเกสททุ์กท่านในชุดคอสตูมใหม่พิเศษเฉพาะโปรแกรมน้ีเท่านั้น 
 

สินค้าที่ระลกึพเิศษ 

โตเกียวดิสนียซี์จะจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกประจ าโปรแกรมของดฟัฟ่ีและผองเพื่อนจ านวนกวา่ 40 ชนิด อาทิ เซ็ตชุดคอสตูมซ่ึงมินน่ี เมาส์ได ้
เยบ็ประดบัช้ินผา้รูปหัวใจสุดน่ารักท่ีออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือทั้ง 4 คนในดีไซน์ท่ีต่างกนั และกระเป๋าสะพายรูปทรงตุ๊กตาท าจากวสัดุท่ีมีสัมผสั 
นุ่มน่ิมอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของดฟัฟ่ีและผองเพ่ือน โดยนอกจากดฟัฟ่ีและเชลล่ีเมยแ์ลว้ ในคร้ังน้ีจะวางจ าหน่ายกระเป๋าสะพายรูปทรงเจลาโทน่ี 
และสเตลล่าลูดว้ยเช่นกนั ใหเ้กสทส์ามารถสนุกสนานกบัการแต่งกายเป็นคู่กบัเพ่ือนฝงูภายในสวนสนุก อีกทั้ง จะวางจ าหน่ายสินคา้ประเภทวสัดุ 

อุปกรณ์งานฝีมือเป็นคร้ังแรก อาทิ ผา้คละลาย หมอนปักเขม็ ฯลฯ เพื่อให้เกสทส์ามารถน าไปประดิษฐ์เป็นของขวญัท่ีอดัแน่นไปดว้ยความรู้สึกจาก 
ใจไดด้ว้ยเช่นกนั 

 

*สินค้าที่ระลกึพเิศษเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วันองัคารที ่8 มกราคม 2019 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *ภาพประกอบเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney ©Disney/Pixar 

 

จุดถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้ 
ร้านคา้ “แอนทเ์พก็ส์วลิเลจสโตร์  
(Aunt Peg's Village Store)”) 

 

 

ตวัอยา่งการประดบัตกแต่งซ่ึงแสดงภาพของดฟัฟ่ีและผองเพื่อนขณะก าลงัจดัเตรียมของขวญั 

 

ภาพตวัอยา่งกระดานประชาสัมพนัธ์ 

ผา้คละลาย 
ผนืละ 2,000 เยน 

 

หมอนปักเขม็ 
2,000 เยน 

 

เซ็ตชุดคอสตูม 
ชุดละ 4,800 เยน 
*ตุก๊ตา (ไซส์ S)  
มีจ าหน่ายต่างหาก 

 

 

กระเป๋าสะพายรูปทรงตุ๊กตา 
ใบละ 3,400 เยน 

 



 

 

เมนูพเิศษ 

      ร้านอาหาร “เคปคอดคุก-ออฟ (Cape Cod Cook-Off)” จะจ าหน่ายอาหารชุดพิเศษพร้อมกระเป๋าใส่อุปกรณ์รับประทานอาหาร รวมถึงของหวาน 

พร้อมจานท่ีระลึกหรือถว้ยท่ีระลึก อีกทั้ง จะประดบัตกแต่งภายในร้านดว้ยแผน่โปสเตอร์แสดงเร่ืองราวของโปรแกรมพิเศษน้ี พร้อมดว้ยของตกแต่ง 
ชนิดต่าง ๆ อาทิ พรมแขวนผนงั ธงราว ฯลฯ ในดีไซน์ของดฟัฟ่ีและผองเพ่ือนทั้งส่ี ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถลิม้รสอาหารแสนอร่อย พร้อม 

เพลิดเพลินกบัการประดบัตกแต่งท่ีรายลอ้มไปดว้ยบรรยากาศแสนน่ารักของดฟัฟ่ีและผองเพื่อน 

 

*เมนูพเิศษเร่ิมจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วันองัคารที่ 8 มกราคม 2019 เป็นต้นไป 
 
*อาจมีกรณีท่ีต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าท่ีระลึกพิเศษและเมนูพิเศษ หรืออาจมีกรณีท่ีจ าหน่ายหมดก่อนก าหนด 

 

 

■ โรงแรมสยองขวัญทาวเวอร์ออฟเทร์เรอร์ “อนัลมิิเต็ด” (Tower of Terror “Unlimited”) 
ระยะเวลาให้บริการ : วนัจันทร์ที ่7 มกราคม - วนัพุธที ่20 มีนาคม 2019 

  แอทแทรคชนัยอดนิยม “โรงแรมสยองขวญัทาวเวอร์ออฟเทร์เรอร์ (Tower of Terror)”  

ท่ีพาเกสททุ์กท่านไปสัมผสัประสบการณ์เหนือธรรมชาติท่ามกลางวงัวนแห่งความหวาดผวา 

และเสียงกรีดร้องภายในลิฟตโ์ดยสารซ่ึงตกลงจากท่ีสูงในแนวด่ิง จะใหบ้ริการในเวอร์ชัน่พิเศษ 

ท่ีเกสทส์ามารถสนุกสนานกบัประสบการณ์ตกจากท่ีสูงหลากหลายรูปแบบ พร้อมให้เกสททุ์กท่าน  

รวมทั้งครอบครัวและเพ่ือนฝงูไดร่้วมเผชิญความระทึกขวญัซ่ึงทวคีวามรุนแรงมากยิ่งข้ึนดว้ย 

อาถรรพข์องเทวรูปตอ้งค าสาป “ชิริกิ อุตุนดุ (Shiriki Utundu)”  

 

◆ โตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ทเวเคชันแพก็เกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package) ◆ 

พบกบัโตเกียวดิสนียรี์สอร์ทเวเคชนัแพก็เกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package) แพก็เกจท่ีพกัพร้อมบตัรเขา้สวนสนุก  
บตัรฟาสทพ์าสท่ีไม่ระบุเวลา หรือบตัรเขา้ชมโปรแกรมความบนัเทิง ฯลฯ ท่ีใหเ้กสทส์ามารถเพลิดเพลินไดท้ั้งการเฉลิมฉลองส่งทา้ย 
กิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปีโตเกียวดิสนียรี์สอร์ทท่ีครึกคร้ืนมากยิง่ข้ึน ณ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์และกิจกรรมพิเศษ “พิกซาร์ เพลยไ์ทม ์(Pixar 
Playtime)” ณ โตเกียวดิสนียซี์ใน “2DAYS / 3DAYS สุขสันตห์รรษากบัช่วงแกรนดฟิ์นาเล่ของกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 
ปีพร้อมดว้ยกิจกรรมพิเศษ ‘พิกซาร์ เพลยไ์ทม’์”  
*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซตส์ ารองท่ีพกั/ซ้ือบตัรทางออนไลนโ์ตเกียวดิสนียรี์สอร์ท (ภาษาญ่ีปุ่ น) (https://reserve.tokyodisneyresort.jp/) 

 

◆ โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels) ◆ 

โรงแรมดิสนีย ์(Disney Hotels) จะขอมอบช่วงเวลา “สุดแฮปป้ี (Happiest)” ในแบบฉบบัเฉพาะช่วงแกรนดฟิ์นาเล่ของกิจกรรมฉลอง 

ครบรอบ 35 ปี พร้อมใหเ้กสททุ์กท่านสามารถสัมผสับรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองของสวนสนุกไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแมร้ะหวา่งพ านกัภายใน 

โรงแรม 

“โรงแรมสยองขวญัทาวเวอร์ออฟเทร์เรอร์ ‘อนัลิมิเตด็’ 
(Tower of Terror “Unlimited”)” 

 
 

*ภาพประกอบเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney  

 

*ภาพประกอบเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney  

 



     ส าหรับโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel จะปรับเปล่ียนลวดลายของกุญแจห้องพกัในดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงครบรอบ 35 ปี เป็นดีไซน ์
ภาพของบรรดาผองเพ่ือนดิสนียข์ณะก าลงัมุ่งหนา้ไปสู่โลกแห่งความฝันซ่ึงแผข่ยายออกไปอยา่งไร้ท่ีส้ินสุดอนัเป็นดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงกิจกร
รมเท่านั้น โดยจะเร่ิมปรับเปล่ียนตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2019 เป็นตน้ไป อีกทั้ง ร้านอาหารภายในโรงแรมก็จะจดัเตรียมเมนูพิเศษ 
ท่ีจะมาช่วยแต่งแตม้ใหช่้วงแกรนดฟิ์นาเล่ของกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปีมีสีสันมากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี ร้านอาหารภายในโรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta จะใหบ้ริการเมนูพิเศษ 

ท่ีสอดคลอ้งกบั “พิกซาร์ เพลยไ์ทม ์(Pixar Playtime)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียซี์ ใหเ้กสทส์ามารถสัมผสัไดถึ้งโลกแห่งภาพยนตร์ 
ดิสนีย/์พิกซาร์และเหล่าผองเพ่ือนพิกซาร์ไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม 
 
*เมนูพเิศษเร่ิมจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

                

 

 

 

◆ ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ◆ 

ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจ าหน่ายบตัรโดยสารรายวนัใน 
ดีไซน์ท่ีสอดคลอ้งกบั “พิกซาร์ เพลยไ์ทม ์(Pixar Playtime)” และ “ดฟัฟ่ีส์  
ฮาร์ทวอร์มมิง เดย ์(Duffy's Heartwarming Days)” โปรแกรมและกิจกรรม 
พิเศษของโตเกียวดิสนียซี์ท่ีเคร่ืองจ าหน่ายบตัรอตัโนมติัของแต่ละสถานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งกุญแจห้องพกัในดีไซน์ครบรอบ 35 ปี 
ส าหรับห้องพกัประเภทสแตนดาร์ดหรือคาแรคเตอร์ 
 (ดีไซน์ส าหรับวนัท่ี 11 มกราคม - 25 มีนาคม 2019) 

 

ตวัอยา่งกุญแจห้องพกัในดีไซน์ครบรอบ 35 ปี 
ส าหรับห้องพกัประเภทคอนเซียสหรือสวที 

 (ดีไซน์ส าหรับวนัท่ี 11 มกราคม - 25 มีนาคม 2019) 
 

ตวัอยา่งบตัรโดยสารรายวนั 
ดีไซน์ “พิกซาร์ เพลยไ์ทม ์ 

(Pixar Playtime)” 
 

ตวัอยา่งบตัรโดยสารรายวนั 
ดีไซน์ “ดฟัฟ่ีส์ ฮาร์ทวอร์มมิง เดย ์
(Duffy's Heartwarming Days)” 

 



 

   

 
 *ภาพประกอบเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney ©Disney/Pixar 
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