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กิจกรรมพิเศษระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ณ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ท

เตรี ยมพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท “Happiest Celebration!” - แกรนด์ฟินาเล่
ระยะเวลากิจกรรม : วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม - วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2019
โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ทจะจัดหลากหลายโปรแกรมสุ ดหรรษาในแบบฉบับเฉพาะช่วงฤดูกาลนี้เท่านั้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 11 มกราคม วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาหรับโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะจัด “กิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท
‘Happiest Celebration!’ - แกรนด์ฟินาเล่” เพื่ออาลาส่ งท้ายกิจกรรม “ครบรอบ 35 ปี
โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท ‘Happiest Celebration!’”
ซึ่งได้มอบความสนุกสนานให้แก่เกสท์ทุกท่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วนั อาทิตย์ที่ 15 เมษายน
2018
ในระหว่างช่วงกิจกรรม เกสท์ทุกท่านจะได้พบกับหลากหลายความพิเศษภายใน
สวนสนุก อาทิ ขบวนพาเหรดช่วงกลางวันอันแสนตระการตาด้วยสี สันแห่งการเฉลิมฉลอง
“ดรี มมิ่ง อัพ! (Dreaming Up!)” จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาการแสดงบางส่ วนและจัดแสดงใน
โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์
“กิ
จ
กรรมฉลองครบรอบ
โตเกียวดิสทนี ย(Main
ร์ ี สอร์ท
เวอร์ชนั่ พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรม อีกทั้ง การแสดงแสงสี เสี ยงในยามค่าคืนของ “เซเลเบรชันสตรี ท (Celebration Street)” หรื35 อปี เมนสตรี
‘Happiest Celebration!’ - แกรนด์ฟินาเล่”
Street) ภายในเวิลด์บาซาร์ (World
Bazaar) ก็จะจัดแสดงในเวอร์ชนั่ ใหม่เฉพาะช่วงแกรนด์ฟินาเล่ดว้ ยเช่นกัน
สาหรับโตเกียวดิสนียซ์ ีจะจัดกิจกรรมพิเศษ “พิกซาร์ เพลย์ไทม์ (Pixar Playtime)”
ที่ให้เกสท์ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับโลกแห่งภาพยนตร์ดิสนีย/์ พิกซาร์ผา่ นหลากหลาย
โปรแกรมความบันเทิง อาทิ “พิกซาร์ เพลย์ไทม์ แพลส์ (Pixar Playtime Pals)” การแสดง
บนเวทีที่เกสท์สามารถมีส่วนร่ วมกับการแสดง พร้อมสนุกสนานไปกับเหล่าผองเพื่อน
พิกซาร์จานวนมาก อีกทั้ง จะประดับตกแต่งตามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุกในธีมของ
บอร์ดเกม (เกมกระดาน) อาทิ ซุม้ เกมในคอนเซ็ปต์ของหลากหลายภาพยนตร์ดิสนีย/์ พิกซาร์
ที่เกสท์สามารถร่ วมสนุก
โตเกียวดิสนี ยซ์ ี
พร้อมด้วยจุดถ่ายรู ปที่เกสท์สามารถเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของภาพนั้นได้
“พิกซาร์ เพลย์ไทม์ (Pixar Playtime)”
สาหรับกิจกรรมพิเศษครั้งนี้จะเพิ่มจุดถ่ายรู ปในธีมของภาพยนตร์เรื่ องต่าง ๆ อาทิ “FINDING
NEMO นีโม...ปลาเล็ก หัวใจโต๊...โต” ซีรีส์ และ “COCO วันอลวน วิญญาณอลเวง”
เพื่อให้เกสท์สามารถเพลิดเพลินไปกับโลกของภาพยนตร์ดิสนีย/์ พิกซาร์ได้อย่าง
เต็มอิ่มมากยิง่ ขึ้น

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
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อีกทั้ง เตรี ยมพบกับโปรแกรมของดัฟฟี่ และผองเพื่อนที่จะมาสร้างความอบอุ่นให้กบั หัวใจของเกสท์ทุกท่านอีกครั้งใน “ดัฟฟี่ ส์
ฮาร์ทวอร์มมิง เดย์ (Duffy's Heartwarming Days)” ผ่านเรื่ องราวของดัฟฟี่ เชลลี่เมย์ เจลาโทนี่
และสเตลล่าลูที่ได้มอบของขวัญซึ่งอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกจากใจให้แก่ คนสาคัญของพวกเขา
โดยภาพดังกล่าวจะไปปรากฏในเมนูอาหารและสิ นค้าที่ระลึกนานาชนิด พร้อมด้วยการตกแต่งในรู ปแบบใหม่ตามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก
นอกจากนี้ เกสท์ทุกท่านสามารถสนุ กสนานพร้อมสัมผัสประสบการณ์ตกจากที่สูงหลากหลายรู ปแบบสุ ดระทึกกับแอทแทรคชัน “โรงแรมสยอง
ขวัญทาวเวอร์ออฟเทร์ เรอร์ (Tower of Terror)” ของโตเกียวดิสนียซ์ ีในเวอร์ ชนั่ พิเศษ “โรงแรมสยองขวัญทาวเวอร์ออฟเทร์ เรอร์ ‘อันลิมิเต็ด’ (Tower of
Terror “Unlimited”)” เฉพาะช่วงกิจกรรมเท่านั้น
สาหรับโรงแรมดิสนีย ์ (Disney Hotels) รวมถึงดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ก็จะจัดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพิเศษของ
สวนสนุกทั้งสองแห่งด้วยเช่นกัน
ขอเชิญเกสท์ทุกท่านมาร่ วมสนุกสนานกับหลากหลายโปรแกรมพิเศษที่อดั แน่นไปด้วยความสนุกสุ ดหรรษาในฤดูหนาวที่กาลังจะมาถึงนี้
ณ โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท
การติดต่ อสอบถามข้ อมูลสาหรับบุคคลทัว่ ไป
ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท โทร. 0570-00-8632 (เวลาทาการ 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

เอกสารเพิม่ เติม
◆ โปรแกรมของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ◆
■ กิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี

โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ท “Happiest Celebration!” - แกรนด์ ฟินาเล่

โปรแกรมความบันเทิง
◇ “ดรี มมิง่ อัพ! (Dreaming Up!)” เวอร์ ชั่นพิเศษเฉพาะช่ วงกิจกรรม
สถานที่แสดง : เส้นทางพาเหรด (Parade Route)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 45 นาที (วันละ 1 - 2 รอบ)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 140 คน
(ประกอบด้วยตัวละครดิสนียป์ ระมาณ 55 ตัวละคร)
จานวนรถพาเหรด : 13 คัน
ขอเชิญเกสท์ทุกท่านมาร่ วมดื่มด่าไปกับโลกแห่งความฝันที่จะแผ่ขยายอย่าง
ไร้ขีดจากัดพร้อมกับบรรดาผองเพื่อนดิสนียใ์ นการแสดงพาเหรดช่วงกลางวันที่
ได้เริ่ มการแสดงเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ของโตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท
“ดรี มมิ่ง อัพ! (Dreaming Up!)” ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเป็ นเวอร์ชนั่ พิเศษเฉพาะช่วง
กิจกรรม โดยขบวนพาเหรดจะหยุดเคลื่อนขบวนระหว่างการแสดง 1 ครั้ง เพื่อให้
เกสท์ทุกท่านและเหล่าผองเพื่อนดิสนียไ์ ด้ร่วมโบกมือและปรบมือเป็ นจังหวะ
ประกอบบทเพลงประจากิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี
พร้อมให้ทุกท่านได้สนุกสนานครื้ นเครงกับช่วงแกรนด์ฟินาเล่ของกิจกรรมฉลอง
ครบรอบ 35 ปี ได้มากยิง่ ขึ้น

“ดรี มมิ่ง อัพ! (Dreaming Up!) ”

*อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลีย่ นแปลงจานวนรอบการแสดง หรื อเปลีย่ นแปลงเนื้อหาหรือยกเลิกโปรแกรมความบันเทิง ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศหรื อ
เหตุขัดข้ องอืน่ ๆ

การตกแต่ ง
◇ เซเลเบรชันสตรี ท (Celebration Street)

การแสดงแสงสี เสี ยงในยามค่าคืนของ “เซเลเบรชันสตรี ท (Celebration Street)”
หรื อที่เป็ นที่รู้จกั กันดีในชื่อเมนสตรี ท (Main Street) ถนนภายในเวิลด์บาซาร์
(World Bazaar) อันเปี่ ยมไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี
จะจัดแสดงในเวอร์ชนั่ ใหม่เฉพาะช่วงแกรนด์ฟินาเล่น้ ีเท่านั้น

“เซเลเบรชันสตรี ท (Celebration Street)”

สิ นค้ าที่ระลึกพิเศษ
พบกับสิ นค้าที่ระลึกพิเศษเนื่องในโอกาสอาลากิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี ของโตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ทจานวนกว่า 65 ชนิด ได้แก่ สิ นค้า
ในดีไซน์ภาพของบรรดาผองเพื่อนดิสนียข์ ณะกาลังมุ่งหน้าไปสู่ โลกแห่งความฝันซึ่งแผ่ขยายออกไปอย่างไร้ที่สิ้นสุ ด อาทิ ผ้าขนหนู ฯลฯ
สิ นค้าในดีไซน์ที่ชวนให้ระลึกถึงเมนูอาหาร สิ นค้าที่ระลึก และการตกแต่งภายในสวนสนุกของกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี อาทิ สมุดบันทึก
โปสการ์ด กระเป๋ าใส่ ของกระจุกกระจิก ฯลฯ รวมถึงชุดโปสการ์ดพิเศษรวมภาพของ “แฮปปี้ เอสท์มิกกี้สปอต (Happiest Mickey Spot)”
พร้อมด้วยสิ นค้าในดีไซน์ของดิสนี ยร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ที่ตกแต่งลวดลายพิเศษเฉพาะกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี และอื่น ๆ
อีกมากมาย
*สิ นค้ าที่ระลึกพิเศษเริ่มวางจาหน่ ายล่วงหน้ าตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2019 เป็ นต้ นไป และวางจาหน่ ายภายในโตเกียวดิสนีย์ซีด้วยเช่ นกัน

ผ้าขนหนู 3,400 เยน

เมนูพเิ ศษ

สมุดบันทึก 1,500 เยน
โปสการ์ด 380 เยน
กระเป๋ าใส่ ของกระจุกกระจิก 2,200 เยน

อิ่มอร่ อยกับหลากหลายเมนูพิเศษในแบบฉบับเฉพาะช่วงแกรนด์ฟินาเล่ของกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี
อาทิ เมนูพิเศษสี สันสดใสแสดงถึงบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงแกรนด์ฟินาเล่ซ่ ึงจะจาหน่ าย ณ
ร้านอาหาร “แกรนด์มาซาร่ าส์คิทเช่น (Grandma Sara's Kitchen)” และเมนูขา้ วหน้าเนื้อวัวคาลบิ
(เนื้อวัวส่ วนท้อง) บรรจุโคนซึ่งจะกลับมาจาหน่ายอีกครั้งในโฉมใหม่ดว้ ยการประดับแผ่นทองคาเปลว
รู ปดาวสุ ดหรู ณ ร้านอาหาร “เดอะกาซีโบ (The Gazebo)” อีกทั้ง เกสท์สามารถลิ้มลองพิซซ่ารสชาติใหม่ที่
จาลองความอร่ อยจากมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ซ่ ึงเป็ นภูมิภาคสุ ดท้ายของ “พิซซ่าสมอลเวิลด์” เมนูพิเศษที่
ปรับเปลี่ยนรสชาติในแต่ละช่วงระยะเวลาที่จาหน่าย เปรี ยบเสมือนการเดินทางไปในแต่ละภาคพื้นทวีปของ
โลกตามคอนเซ็ปต์ของแอทแทรคชัน “อิทส์อะสมอลเวิลด์ (“it's a small world”)” ที่ได้ปรับปรุ งโฉมใหม่
เนื่องในโอกาสกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี

ชุดขนมรวมรส 950 เยน

อาหารชุดพิเศษ 1,580 เยน
ร้านอาหารที่จาหน่าย :
“แกรนด์มาซาร่ าส์คิทเช่น
(Grandma Sara's Kitchen)”

*เมนูพเิ ศษเริ่มจาหน่ ายล่วงหน้ าตั้งแต่ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2018 เป็ นต้นไป
*อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสิ นค้ าที่ระลึกพิเศษและเมนูพิเศษ
หรื ออาจมีกรณีที่จาหน่ ายหมดก่ อนกาหนด

อาหารชุดพิเศษ 760 เยน
ร้านอาหารที่จาหน่าย :
“กัปตันฮุกส์แกลลีย ์
(Captain Hook's Galley)”

บริการอืน่ ๆ
เชิญร่ วมย้อนราลึกประวัติศาสตร์กว่า 35 ปี ของโตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ทผ่านบริ การทัวร์นาเที่ยว
พิเศษเฉพาะช่วงแกรนด์ฟินาเล่ซ่ ึงจัดขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี
เกสท์ที่ใช้บริ การนี้จะได้ชมภาพถ่ายของสวนสนุกในสมัยแรกเริ่ มในระหว่างที่พนักงานนาชม
สถานที่ต่าง ๆ ภายในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ พร้อมหวนราลึกถึงสวนสนุกในครั้งอดีตและสัมผัส
เสน่ห์ของสวนสนุกในมุมมองที่ต่างไปจากทุกครั้ง ให้เกสท์สามารถสัมผัสประสบการณ์
บริ การทัวร์นาเที่ยว

“สุ ดแฮปปี้ (Happiest)” ในแบบฉบับเฉพาะกิ จกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี นี้ได้อย่างเต็มอิ่ม
หมายเหตุ
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
· บริ การนี้มีค่าบริ การเพิ่มเติม และให้บริ การในรู ปแบบกรุ๊ ปทัวร์
· ท่านจาเป็ นต้องสารองบริ การล่วงหน้าที่เว็บไซต์สารองที่พกั /ซื้อบัตรทางออนไลน์โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท (ภาษาญี่ปุ่น)
(https://reserve.tokyodisneyresort.jp/) ก่อนเข้าใช้บริ การ
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◆ โปรแกรมของโตเกียวดิสนีย์ซี ◆
■ พิกซาร์ เพลย์ ไทม์ (Pixar Playtime)

โปรแกรมความบันเทิง
◇ “พิกซาร์ เพลย์ ไทม์ แพลส์ (Pixar Playtime Pals)”
สถานที่แสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)
บริ เวณลานเปี ยซซา โตโปลีโน (Piazza Topolino)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 30 นาที (วันละ 2 - 3 รอบ)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 40 คน
(ประกอบด้วยตัวละครดิสนีย ์ 17 ตัวละคร)
เชิญร่ วมประลองฝี มือกับเกมแสนสนุกพร้อมกับเหล่าผองเพื่อนพิกซาร์จานวนมาก
ที่จะมารวมตัวกัน ณ เปี ยซซา โตโปลีโน (Piazza Topolino) ในโปรแกรมความบันเทิง
รู ปแบบการแสดงบนเวทีที่เกสท์สามารถมีส่วนร่ วมกับการแสดง
เกสท์จะได้ร่วมเล่นเกมหลากหลายรู ปแบบในธีมของโลกแห่งภาพยนตร์ 3 เรื่ อง
ได้แก่ “TOY STORY ทอย สตอรี่ ” ซีรีส์ “THE INCREDIBLES รวมเหล่ายอดคนพิทกั ษ์
โลก” ซีรีส์ และ “FINDING NEMO นีโม...ปลาเล็ก หัวใจโต๊...โต” ซีรีส์ โดยจะให้เกสท์
“พิกซาร์ เพลย์ไทม์ แพลส์ (Pixar Playtime Pals)”
ทุกท่านและผองเพื่อนพิกซาร์มาช่วยกันรวมพลังเพื่อเคลียร์เกมให้สาเร็ จ
เมื่อเกสท์สามารถเคลียร์เกมทั้งหมดได้แล้ว เหล่าผองเพื่อนพิกซาร์ ที่ร่วมการแสดงทั้งหมดจะปรากฏตัวออกมาเรื่ อย ๆ เสริ มสร้างให้บรรยากาศ
แห่งความสนุกสนานครื้ นเครงยิง่ พุ่งสู งขึ้น สาหรับกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ นักออกแบบเสื้ อผ้าผูเ้ ปี่ ยมพรสวรรค์ เอ็ดน่า โหมด ตัวละครที่ทุกท่าน
คุน้ เคยจากภาพยนตร์เรื่ อง “THE INCREDIBLES รวมเหล่ายอดคนพิทกั ษ์โลก” ซีรีส์จะมาปรากฏตัวเป็ นครั้งแรกในการแสดงชุดนี้ และเมื่อถึง
ช่วงสุ ดท้ายของการแสดง ช่อลูกโป่ งขนาดยักษ์ในดีไซน์ของบรรดาผองเพื่อนพิกซาร์ จานวนมากจะปรากฏขึ้น เปรี ยบเสมือนความรู้สึกของ
พวกเขาที่หลอมรวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน พร้อมอาลาการแสดงสุ ดหรรษานี้อย่างยิง่ ใหญ่ตระการตา

ตัวละครที่ร่วมการแสดง

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

ชื่อตัวละคร
วูด้ ดี้, บัซ ไลท์เยียร์, เจสซี่, บูลส์อาย, ลอทส์-โอ'-ฮักกิน-แบร์
มิสเตอร์ อินเครดิเบิล, มิสซิส อินเครดิเบิล, เอ็ดน่า โหมด
ไมค์, ซัลลีย ์
เรมี่
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ภาพยนตร์ ดสิ นีย์/พิกซาร์
“TOY STORY ทอย สตอรี่ ” ซีรีส์
“THE INCREDIBLES
รวมเหล่ายอดคนพิทกั ษ์โลก” ซีรีส์
“MONSTERS, INC. บริ ษทั รับจ้างหลอน (ไม่)
จากัด” ซีรีส์
“RATATOUILLE ระ-ทะ-ทู-อี่ พ่อครัวตัวจี๊ด
หัวใจคับโลก”

ปู่ คาร์ล, รัสเซล, ดัก๊

“UP ปู่ ซ่าบ้าพลัง”

เมริ ดา้

“BRAVE นักรบสาวหัวใจมหากาฬ”

ลั้ลลา, เศร้าซึม

“Inside Out มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง”

◇ “ไลท์ นิ่ง แม็คควีน วิคตอรี แล็ป (Lightning McQueen Victory Lap)”

สถานที่แสดง : อเมริ กนั วอเตอร์ฟรอนท์ (American Waterfront)
บริ เวณนิวยอร์กแอเรี ย (New York area)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วันละ 3 - 4 รอบ)
เตรี ยมพบกับไลท์นิ่ง แม็คควีน อัจฉริ ยะแห่งวงการการแข่งขันรถยนต์ผมู้ ีชื่อก้องโลก
ที่จะมาทักทายเกสท์ทุกท่าน ณ อเมริ กนั วอเตอร์ฟรอนท์ (American Waterfront)
การแสดงจะเริ่ มต้นขึ้นท่ามกลางเสี ยงเครื่ องยนต์ที่ดงั กระหึ่ มพร้อมการปรากฏตัวอย่าง
ยิง่ ใหญ่ของไลท์นิ่ง แม็คควีนและเหล่านักเต้น เมื่อพวกเขาเคลื่อนขบวนมาถึงด้านหน้าของ
เกสท์ทุกท่าน ก็ได้เวลาร่ วมออกสเต็ปแดนซ์ไปพร้อมกัน โดยเหล่านักเต้นจะส่ งเสี ยงชักชวน
เกสท์ที่อยูบ่ ริ เวณสองข้างทางให้มาร่ วมออกโลดแล่นไปบนท้องถนนพร้อมสนุกสนานกับ
“ไลท์นิ่ง แม็คควีน วิคตอรี แล็ป (Lightning McQueen Victory Lap)”
การออกท่าทางร่ วมกัน จากนั้น เมื่อจานวนของเกสท์ที่มาร่ วมสนุกเพิม่ มากขึ้นตามลาดับ
จนเกิดเป็ นขบวนแถวที่เคลื่อนขบวนคดเคี้ยวไปตามถนนของนิวยอร์กแอเรี ย (New York area) ในช่วงครึ่ งหลังของการแสดง เสี ยงดนตรี
ในจังหวะสนุกสนานก็จะยิง่ ทวีความครื้ นเครงมากขึ้นเรื่ อย ๆ และในท้ายที่สุด ธงตราหมากรุ กขาว-ดาจะโบกสะบัดพร้อมรอต้อนรับเกสท์
ทุกท่าน ณ จุดเส้นชัยเฉกเช่นเดียวกับฉากสุ ดท้ายของการแข่งขันรถยนต์
ตัวละครที่ร่วมการแสดง
ชื่อตัวละคร

ภาพยนตร์ ดสิ นีย์/พิกซาร์

ไลท์นิ่ง แม็คควีน

“CARS สี่ ลอ้ ซิ่งซ่าท้าโลก” ซีรีส์

◇ “เชฟเรมี่ & ยู (Chef Remy & You)”

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน
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้
สถานที่แสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์ เบอร์ (Mediterranean
Harbor)
บริ เวณด้านหน้าร้านอาหาร “แซมบีนิ บราเธอร์ส ริ สโตรันเต
(Zambini Brothers' Ristorante)”
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 20 นาที (วันละ 2 - 4 รอบ)

พบกับ “ระทะทูอี่ (RATATOUILLE)” ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมจาก
ภาพยนตร์ เรื่ อง “RATATOUILLE ระ-ทะ-ทู-อี่ พ่อครัวตัวจี๊ด หัวใจคับโลก” ที่จะ
กลับมาเปิ ดให้บริ การชัว่ คราวอีกครั้ง ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)
พร้อมเสิ ร์ฟความสนุกให้เกสท์ทุกท่านผ่านเรื่ องราวของสองพ่อครัวฝึ กหัดที่ตอ้ งช่วยกัน
ปรุ ง “เมนูอาหารพิเศษประจาวัน” เพียงลาพังโดยไม่ทนั ตั้งตัว เมื่อพนักงานเสิ ร์ฟผูม้ ี
“เชฟเรมี่ & ยู (Chef Remy & You)”
อัธยาศัยดีเผลอไปรับออเดอร์จากเกสท์ในระหว่างที่เรมี่และบรรดารองหัวหน้าพ่อครัว
ไม่อยูท่ ี่ร้าน ภายในครัวจึงเกิดความชุลมุนวุน่ วายในขณะที่ท้ งั สองจัดเตรี ยมวัตถุดิบ จนในที่สุดก็เกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงขึ้นจนได้
ทันใดนั้นเอง เรมี่และเหล่ารองหัวหน้าพ่อครัวก็ปรากฏตัวขึ้น และเสนอให้ทุกคนมาช่วยกันปรุ งอาหารด้วยกันอีกครั้ง จากนั้น เกสท์และ
พ่อครัวฝึ กหัดจึงร่ วมใจกันปรุ งอาหารอย่างสนุกสนาน โดยมีเรมี่และพนักงานเสิ ร์ฟคอยให้กาลังใจจนสามารถปรุ งเมนูอาหารพิเศษได้สาเร็ จ
ตัวละครที่ร่วมการแสดง
ชื่อตัวละคร

“RATATOUILLE ระ-ทะ-ทู-อี่ พ่อครัวตัวจี๊ด หัวใจคับ
โลก”

เรมี่

◇ “พิกซาร์

ภาพยนตร์ ดสิ นีย์/พิกซาร์

แพลส์ สตีเมอร์ (Pixar Pals Steamer)”
สถานที่แสดง : บนผืนน้ าของโตเกียวดิสนียซ์ ี
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 20 นาที (วันละ 2 - 3 รอบ)

เหล่าผองเพื่อนพิกซาร์ที่อยากร่ วมสนุกสนานกับเกสท์ทุกท่านในช่วงกิจกรรมพิเศษ
“พิกซาร์ เพลย์ไทม์ (Pixar Playtime)” จะนัง่ เรื อทรานซิตสตีเมอร์ไลน์ (Transit Steamer Line)
วนรอบโตเกียวดิสนียซ์ ี 1 รอบเพื่อทักทายเกสท์ทุกท่าน

“พิกซาร์ แพลส์ สตีเมอร์ (Pixar Pals Steamer)”

ตัวละครที่ร่วมการแสดง
ชื่อตัวละคร

ภาพยนตร์ ดสิ นีย์/พิกซาร์

วูด้ ดี้, บัซ ไลท์เยียร์ , เจสซี่ , ลอทส์-โอ'-ฮักกิน-แบร์

“TOY STORY ทอย สตอรี่ ” ซีรีส์

ไมค์, ซัลลีย,์ CDA

“MONSTERS, INC. บริ ษทั รับจ้างหลอน (ไม่) จากัด” ซีรีส์

◇ แอทโมสเฟี ยร์ เอนเตอร์ เทนเมนท์

(Atmosphere Entertainment)

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
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สถานที่แสดง : อเมริ กนั วอเตอร์ฟรอนท์ (American Waterfront)
“โตเกียวดิสนียซ์ ีมาริ ไทม์แบนด์ (Tokyo DisneySea Maritime Band)” จะมาปรากฏตัว
ในเวอร์ชนั่ พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรม “พิกซาร์ เพลย์ไทม์ (Pixar Playtime)”

“โตเกียวดิสนียซ์ ี มาริ ไทม์แบนด์
(Tokyo DisneySea Maritime Band)”

*อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลีย่ นแปลงจานวนรอบการแสดง หรื อเปลีย่ นแปลงเนื้อหาหรือยกเลิกโปรแกรมความบันเทิง
ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศหรื อเหตุขัดข้ องอืน่ ๆ

การตกแต่ ง
เกสท์ทุกท่านสามารถสัมผัสโลกแห่งภาพยนตร์ดิสนีย/์ พิกซาร์ผา่ นการประดับตกแต่งหลากหลายรู ปแบบภายในสวนสนุก อาทิ วอเตอร์
ฟรอนท์พาร์ค (Waterfront Park) ที่จะเปลี่ยนโฉมใหม่เป็ นสถานที่ซ่ ึงเป็ นเสมือนดัง่ สัญลักษณ์ของธีมบอร์ดเกมด้วยการตกแต่งพื้นถนนภายใน
บริ เวณนั้นให้เป็ นลายตารางบอร์ดเกมหลากสี สัน นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับการประดับตกแต่งในรู ปแบบของซุม้ เกมที่จาลองสถานการณ์
เสมือนท่านกาลังรวมพลังกับเพื่อนฝูงช่วยกันเคลียร์เกมหลากหลายรู ปแบบตามจุดต่าง ๆ ของสวนสนุก อาทิ ช่วยเปลี่ยนยางรถยนต์ให้ไลท์นิ่ง
แม็คควีน หรื อช่วยเรมี่ผชู้ ื่นชอบการทาอาหารปรุ งอาหารให้เสร็ จสมบูรณ์ ฯลฯ
อีกทั้ง ในครั้งนี้จะเพิ่มจุดถ่ายรู ปที่เกสท์สามารถเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของภาพนั้นได้ในธีมของภาพยนตร์ เรื่ อง “FINDING NEMO นีโม...
ปลาเล็ก หัวใจโต๊...โต” ซีรีส์ “THE INCREDIBLES รวมเหล่ายอดคนพิทกั ษ์โลก” ซีรีส์ และ “COCO วันอลวน วิญญาณอลเวง” อีกด้วย

การตกแต่งบนพื้นถนนบริ เวณ
วอเตอร์ฟรอนท์พาร์ค (Waterfront Park)

จุดถ่ายรู ปในธีมของภาพยนตร์เรื่ อง
“FINDING NEMO
นีโม...ปลาเล็ก หัวใจโต๊...โต” ซี รีส์

จุดถ่ายรู ปในธีมของภาพยนตร์เรื่ อง
“THE INCREDIBLES
รวมเหล่ายอดคนพิทกั ษ์โลก” ซี รีส์

จุดถ่ายรู ปในธีมของภาพยนตร์เรื่ อง
“COCO วันอลวน วิญญาณอลเวง”

สิ นค้ าที่ระลึกพิเศษ
โตเกียวดิสนียซ์ ีจะวางจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกพิเศษจานวนกว่า 100 ชนิดที่จะช่วยเสริ มสร้างให้บรรยากาศภายในโลกแห่งบอร์ดเกมสุ ดหรรษา
ของบรรดาผองเพื่อนพิกซาร์ ซ่ ึงแผ่ปกคลุมไปทัว่ สวนสนุกทวีความครื้ นเครงมากยิง่ ขึ้น อาทิ เสื้ อแขนยาวหรื อหมวกแก๊ปที่ให้เกสท์สามารถ
สนุกสนานกับการแต่งตัวเป็ นคู่กบั เพื่อนฝูงในระหว่างเที่ยวชมสวนสนุก รวมถึงสิ นค้าที่จะช่วยให้เกสท์สามารถเพลิดเพลินกับการแสดง
“ไลท์นิ่ง แม็คควีน วิคตอรี แล็ป (Lightning McQueen Victory Lap)” ได้มากยิง่ ขึ้น อีกทั้ง จะจาหน่ายขนมเซมเบ้ที่สามารถนามาใช้สาหรับเล่น
เกมกระดานทอยลูกเต๋ าได้ โดยสามารถตัดชิ้นส่ วนของกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์มาทาเป็ นตัวหมากได้อีกด้วย

ให้เกสท์สามารถใช้ช่วงเวลาแสนสนุกร่ วมกับเหล่าผองเพื่อนพิกซาร์ ได้ภายในบ้านของทุกท่านด้วยเช่นกัน
*สิ นค้ าที่ระลึกพิเศษเริ่มวางจาหน่ ายล่วงหน้ าตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2019 เป็ นต้ นไป
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

เสื้ อแขนยาว (บุรุษ) 3,900 เยน
เสื้ อแขนยาว (สตรี ) 3,600 เยน
หมวกแก๊ป 2,600 เยน
เคสโทรศัพท์มือถือ 2,000 เยน

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

เมนูพเิ ศษ
เชิญอิ่มอร่ อยพร้อมเพลิดเพลินกับหลากหลายเมนูอาหารในคอนเซ็ปต์ของเหล่าผองเพื่อนพิกซาร์ผสู้ ดใสร่ าเริ งได้ ณ
ร้านอาหารภายในสวนสนุก อาทิ เมนูพิเศษในคอนเซ็ปต์ของตัวละครจากภาพยนตร์เรื่ อง “CARS สี่ ลอ้ ซิ่งซ่าท้าโลก”
ซีรีส์ ณ ร้านอาหาร “นิวยอร์กเดลิ (New York Deli)” พร้อมด้วยเมนูพิเศษในคอนเซ็ปต์ของตัวละครจากภาพยนตร์เรื่ อง
“MONSTERS, INC. บริ ษทั รับจ้างหลอน (ไม่) จากัด” ซีรีส์ ณ ร้านอาหาร “สุ ลต่านโอเอซิส (Sultan's Oasis)” และ
“ร้านอาหารวัลแคเนีย (Vulcania Restaurant)” นอกจากนี้ ร้านอาหาร “คาเฟ่ ปอร์โตฟี โน (Cafe Portofino)” จะให้
บริ การเมนูพิเศษอันประกอบด้วยพาสต้า ซุป และของหวานซึ่งอาหารแต่ละชนิดจะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันตามคอนเซ็ปต์
ของตัวละครจากภาพยนตร์เรื่ อง “TOY STORY ทอย สตอรี่ ” ซีรีส์ อีกทั้ง ร้านอาหาร “คาสบาห์ฟดคอร์
ู้
ต (Casbah Food
Court)” จะให้บริ การเมนูพิเศษในคอนเซ็ปต์ของตัวละครจากภาพยนตร์ เรื่ อง “THE INCREDIBLES รวมเหล่ายอดคน
พิทกั ษ์โลก” ซีรีส์ ให้เกสท์ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารพร้อมสัมผัสโลกแห่งภาพยนตร์ดิสนีย/์
พิกซาร์ สุดหรรษาได้อย่างเต็มอิ่ม

อาหารชุดทอย สตอรี่ 1,880 เยน
ร้านอาหารที่จาหน่าย :
“คาเฟ่ ปอร์ โตฟี โน (Cafe Portofino)”

*เมนูพเิ ศษเริ่มจาหน่ ายล่วงหน้ าตั้งแต่ วันพุธที่ 9 มกราคม 2019 เป็ นต้ นไป
*อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสิ นค้ าที่ระลึกพิเศษและเมนูพิเศษ หรื ออาจมีกรณีที่จาหน่ ายหมดก่ อนกาหนด
■“ดัฟฟี่ ส์

ฮาร์ ทวอร์ มมิง เดย์ (Duffy's Heartwarming Days)”

โปรแกรมของดัฟฟี่ และผองเพื่อนจะกลับมามอบช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นหัวใจให้แก่เกสท์ทุกท่าน
อีกครั้ง ณ บริ เวณเคปคอด (Cape Cod) ผ่านภาพซึ่งแสดงเรื่ องราวของดัฟฟี่ เชลลี่เมย์ เจลาโทนี่ และ
สเตลล่าลูที่ต้ งั ใจประดิษฐ์ของขวัญทามือเพื่อตอบแทนและถ่ายทอดความรู้สึกจากใจให้แก่มินนี่ เมาส์ที่
ได้มอบของขวัญให้แก่พวกเขา โดยภาพดังกล่าวจะไปปรากฏในเมนูอาหารและสิ นค้าที่ระลึกนานาชนิด
รวมถึงการตกแต่งตามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก

การตกแต่ ง
สาหรับกิจกรรมครั้งนี้จะจัดวางจุดถ่ายรู ปโฉมใหม่ซ่ ึงแสดงภาพของดัฟฟี่ เชลลี่เมย์ เจลาโทนี่ และสเตลล่าลูพร้อมด้วยของขวัญที่อดั แน่น
ไปด้วยความรู้สึกจากใจของพวกเขาที่บริ เวณด้านหน้าร้านค้า “แอนท์เพ็กส์วลิ เลจสโตร์ (Aunt Peg's Village Store)” พร้อมด้วยกระดานประชา

สัมพันธ์แนะนาเหตุการณ์อนั แสนอบอุ่นหัวใจของดัฟฟี่ และผองเพื่อน และการประดับตกแต่งซึ่งแสดงภาพของดัฟฟี่ และผองเพื่อนขณะกาลัง
จัดเตรี ยมของขวัญที่ประดิษฐ์ข้ ึนจากใจของพวกเขา
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

ภาพตัวอย่างกระดานประชาสัมพันธ์

จุดถ่ายรู ปบริ เวณด้านหน้า
ร้านค้า “แอนท์เพ็กส์วลิ เลจสโตร์
(Aunt Peg's Village Store)”)
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ตัวอย่างการประดับตกแต่งซึ่ งแสดงภาพของดัฟฟี่ และผองเพื่อนขณะกาลังจัดเตรี ยมของขวัญ

บริการพบกับตัวละครดิสนีย์
ดัฟฟี่ ณ สถานที่พบกับตัวละครดิสนีย ์ “วิลเลจกรี ตติงเพลส (Village Greeting Place)” และเชลลี่เมย์ ณ บริ เวณด้านข้างร้านอาหาร “เคปคอดคุกออฟ (Cape Cod Cook-Off)” จะรอต้อนรับเกสท์ทุกท่านในชุดคอสตูมใหม่พิเศษเฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้น

สิ นค้ าที่ระลึกพิเศษ
โตเกียวดิสนียซ์ ีจะจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกประจาโปรแกรมของดัฟฟี่ และผองเพื่อนจานวนกว่า 40 ชนิด อาทิ เซ็ตชุดคอสตูมซึ่งมินนี่ เมาส์ได้
เย็บประดับชิ้นผ้ารู ปหัวใจสุ ดน่ารักที่ออกแบบเป็ นพิเศษเพื่อทั้ง 4 คนในดีไซน์ที่ต่างกัน และกระเป๋ าสะพายรู ปทรงตุ๊กตาทาจากวัสดุที่มีสัมผัส
นุ่มนิ่ มอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของดัฟฟี่ และผองเพื่อน โดยนอกจากดัฟฟี่ และเชลลี่เมย์แล้ว ในครั้งนี้ จะวางจาหน่ายกระเป๋ าสะพายรู ปทรงเจลาโทนี่
และสเตลล่าลูดว้ ยเช่นกัน ให้เกสท์สามารถสนุกสนานกับการแต่งกายเป็ นคู่กบั เพื่อนฝูงภายในสวนสนุก อีกทั้ง จะวางจาหน่ายสิ นค้าประเภทวัสดุ
อุปกรณ์งานฝี มือเป็ นครั้งแรก อาทิ ผ้าคละลาย หมอนปักเข็ม ฯลฯ เพื่อให้เกสท์สามารถนาไปประดิษฐ์เป็ นของขวัญที่อดั แน่นไปด้วยความรู้สึกจาก
ใจได้ดว้ ยเช่นกัน
*สิ นค้ าที่ระลึกพิเศษเริ่มวางจาหน่ ายล่วงหน้ าตั้งแต่ วันอังคารที่ 8 มกราคม 2019 เป็ นต้ นไป

เซ็ตชุดคอสตูม
ชุดละ 4,800 เยน
*ตุก๊ ตา (ไซส์ S)
มีจาหน่ายต่างหาก

หมอนปักเข็ม
2,000 เยน

ผ้าคละลาย
ผืนละ 2,000 เยน

กระเป๋ าสะพายรู ปทรงตุ๊กตา
ใบละ 3,400 เยน

เมนูพเิ ศษ

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
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ร้านอาหาร “เคปคอดคุก-ออฟ (Cape Cod Cook-Off)” จะจาหน่ายอาหารชุดพิเศษพร้อมกระเป๋ าใส่ อุปกรณ์รับประทานอาหาร รวมถึงของหวาน
พร้อมจานที่ระลึกหรื อถ้วยที่ระลึก อีกทั้ง จะประดับตกแต่งภายในร้านด้วยแผ่นโปสเตอร์แสดงเรื่ องราวของโปรแกรมพิเศษนี้ พร้อมด้วยของตกแต่ง
ชนิดต่าง ๆ อาทิ พรมแขวนผนัง ธงราว ฯลฯ ในดีไซน์ของดัฟฟี่ และผองเพื่อนทั้งสี่ ให้เกสท์ทุกท่านสามารถลิม้ รสอาหารแสนอร่ อย พร้อม
เพลิดเพลินกับการประดับตกแต่งที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศแสนน่ารักของดัฟฟี่ และผองเพื่อน
*เมนูพเิ ศษเริ่มจาหน่ ายล่วงหน้ าตั้งแต่ วันอังคารที่ 8 มกราคม 2019 เป็ นต้ นไป
*อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสิ นค้ าที่ระลึกพิเศษและเมนูพิเศษ หรื ออาจมีกรณีที่จาหน่ ายหมดก่ อนกาหนด

■ โรงแรมสยองขวัญทาวเวอร์ ออฟเทร์ เรอร์

“อันลิมิเต็ด” (Tower of Terror “Unlimited”)
ระยะเวลาให้ บริการ : วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม - วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019

แอทแทรคชันยอดนิยม “โรงแรมสยองขวัญทาวเวอร์ออฟเทร์ เรอร์ (Tower of Terror)”
ที่พาเกสท์ทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์เหนือธรรมชาติท่ามกลางวังวนแห่งความหวาดผวา
และเสี ยงกรี ดร้องภายในลิฟต์โดยสารซึ่งตกลงจากที่สูงในแนวดิ่ง จะให้บริ การในเวอร์ชน่ั พิเศษ
ที่เกสท์สามารถสนุกสนานกับประสบการณ์ตกจากที่สูงหลากหลายรู ปแบบ พร้อมให้เกสท์ทุกท่าน
รวมทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูงได้ร่วมเผชิญความระทึกขวัญซึ่งทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้นด้วย
อาถรรพ์ของเทวรู ปต้องคาสาป “ชิริกิ อุตุนดุ (Shiriki Utundu)”

“โรงแรมสยองขวัญทาวเวอร์ ออฟเทร์ เรอร์ ‘อันลิมิเต็ด’
(Tower of Terror “Unlimited”)”
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
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◆ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ทเวเคชันแพ็กเกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package) ◆
พบกับโตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ทเวเคชันแพ็กเกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package) แพ็กเกจที่พกั พร้อมบัตรเข้าสวนสนุก
บัตรฟาสท์พาสที่ไม่ระบุเวลา หรื อบัตรเข้าชมโปรแกรมความบันเทิง ฯลฯ ที่ให้เกสท์สามารถเพลิดเพลินได้ท้ งั การเฉลิมฉลองส่ งท้าย
กิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ทที่ครึ กครื้ นมากยิง่ ขึ้น ณ โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ และกิจกรรมพิเศษ “พิกซาร์ เพลย์ไทม์ (Pixar
Playtime)” ณ โตเกียวดิสนียซ์ ีใน “2DAYS / 3DAYS สุ ขสันต์หรรษากับช่วงแกรนด์ฟินาเล่ของกิจกรรมฉลองครบรอบ 35
ปี พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษ ‘พิกซาร์ เพลย์ไทม์’”
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สารองที่พกั /ซื้ อบัตรทางออนไลน์โตเกียวดิสนี ยร์ ี สอร์ ท (ภาษาญี่ปน)
ุ่ (https://reserve.tokyodisneyresort.jp/)

◆ โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels) ◆
โรงแรมดิ สนี ย ์ (Disney Hotels) จะขอมอบช่ วงเวลา “สุ ดแฮปปี้ (Happiest)” ในแบบฉบับเฉพาะช่วงแกรนด์ฟินาเล่ของกิจกรรมฉลอง
ครบรอบ 35 ปี พร้อมให้เกสท์ทุกท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองของสวนสนุกได้อย่างต่อเนื่องแม้ระหว่างพานักภายใน
โรงแรม

สาหรับโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel จะปรับเปลี่ยนลวดลายของกุญแจห้องพัก ในดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงครบรอบ 35 ปี เป็ นดีไซน์
ภาพของบรรดาผองเพื่อนดิสนียข์ ณะกาลังมุ่งหน้าไปสู่ โลกแห่งความฝันซึ่งแผ่ขยายออกไปอย่างไร้ที่สิ้นสุ ดอันเป็ นดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงกิจกร
รมเท่านั้น โดยจะเริ่ มปรับเปลี่ยนตั้งแต่วนั ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019 เป็ นต้นไป อีกทั้ง ร้านอาหารภายในโรงแรมก็จะจัดเตรี ยมเมนูพิเศษ
ที่จะมาช่วยแต่งแต้มให้ช่วงแกรนด์ฟินาเล่ของกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี มีสีสันมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ร้านอาหารภายในโรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta จะให้บริ การเมนูพิเศษ
ที่สอดคล้องกับ “พิกซาร์ เพลย์ไทม์ (Pixar Playtime)” กิจกรรมพิเศษของโตเกียวดิสนียซ์ ี ให้เกสท์สามารถสัมผัสได้ถึงโลกแห่งภาพยนตร์
ดิสนีย/์ พิกซาร์และเหล่าผองเพื่อนพิกซาร์ ได้อย่างเต็มอิ่ม
*เมนูพเิ ศษเริ่มจาหน่ ายล่วงหน้ าตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2019 เป็ นต้ นไป

ตัวอย่างกุญแจห้องพักในดีไซน์ครบรอบ 35 ปี
สาหรับห้องพักประเภทสแตนดาร์ ดหรื อคาแรคเตอร์
(ดีไซน์สาหรับวันที่ 11 มกราคม - 25 มีนาคม 2019)

ตัวอย่างกุญแจห้องพักในดีไซน์ครบรอบ 35 ปี
สาหรับห้องพักประเภทคอนเซี ยสหรื อสวีท
(ดีไซน์สาหรับวันที่ 11 มกราคม - 25 มีนาคม 2019)

◆ ดิสนีย์รีสอร์ ทไลน์ (Disney Resort Line) ◆
ดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจาหน่ายบัตรโดยสารรายวันใน
ดีไซน์ที่สอดคล้องกับ “พิกซาร์ เพลย์ไทม์ (Pixar Playtime)” และ “ดัฟฟี่ ส์
ฮาร์ทวอร์มมิง เดย์ (Duffy's Heartwarming Days)” โปรแกรมและกิจกรรม
พิเศษของโตเกียวดิสนียซ์ ีที่เครื่ องจาหน่ายบัตรอัตโนมัติของแต่ละสถานี

ตัวอย่างบัตรโดยสารรายวัน
ดีไซน์ “พิกซาร์ เพลย์ไทม์
(Pixar Playtime)”

ตัวอย่างบัตรโดยสารรายวัน
ดีไซน์ “ดัฟฟี่ ส์ ฮาร์ทวอร์มมิง เดย์
(Duffy's Heartwarming Days)”

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
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