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กิจกรรมพิเศษ “ดิสนีย์อสี เตอร์ (Disney’s Easter)” ณ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ท
ระยะเวลากิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน - วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2019
โตเกียวดิสนียซ์ ีและโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะจัดกิจกรรมพิเศษสุ ดหรรษาอันน่าประหลาดใจประจาฤดูใบไม้ผลิ “ดิสนีย์อีสเตอร์
(Disney’s Easter)” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 เป็ นระยะเวลา 60 วัน โดยในปี นี้จะจัดกิจกรรม
พิเศษ “ดิสนียอ์ ีสเตอร์ (Disney’s Easter)” ในธีมที่แตกต่างกัน ณ สวนสนุกทั้ง 2 แห่งอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้จดั กิจกรรมพิเศษนี้
ภายในสวนสนุ กทั้ง 2 แห่งพร้อมกันเป็ นเวลา 2 ปี อีกทั้ง สถานที่ต่าง ๆ ภายในโตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท อาทิ โรงแรมดิสนีย ์ (Disney
Hotels) และดิสนี ยร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ก็จะอบอวลไปด้วยบรรยากาศของกิจกรรมพิเศษประจาเทศกาลอีสเตอร์
อันแสนสนุกสนานด้วยเช่นกัน
สาหรับโตเกียวดิสนียซ์ ี ในปี นี้จะจัดกิจกรรมพิเศษประจาเทศกาลอีสเตอร์ในธีมใหม่
โดยมี “อุซาปิ โยะ1” ตัวละครใหม่ที่มาปรากฏตัวเป็ นครั้งแรก พร้อมด้วยเหล่าผองเพื่อน
ดิสนียท์ ี่จะมามอบกิจกรรมพิเศษ “ดิสนีย์อสี เตอร์ (Disney’s Easter)” แสนน่ารัก
สุ ดอัศจรรย์ให้แก่เกสท์ทุกท่าน
“อุซาปิ โยะ” คือตัวละครผูก้ าเนิดจากไข่อีสเตอร์ที่มีลวดลายเป็ นรู ปลูกเจี๊ยบบน
เปลือกไข่ซ่ ึงมิกกี้ เมาส์และผองเพื่อนดิสนียพ์ บในระหว่างจัดเตรี ยมงานเทศกาลอีสเตอร์
และเมื่อมินนี่ เมาส์และเดซี่ ดัก๊ วาดรู ปหูกระต่ายเติมลงไปบนเปลือกไข่ฟองดังกล่าว
ทันใดนั้น “อุซาปิ โยะ” ก็ฟักตัวออกมาจากไข่อีสเตอร์ ฟองนั้น จากนั้น “อุซาปิ โยะ”
จานวนมากต่างก็ทยอยฟักตัวออกมาจากไข่อีสเตอร์ฟองอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน และบรรดา
“อุซาปิ โยะ” แรกเกิดอันแสนบริ สุทธิ์ไร้เดียงสาจานวนมากเหล่านี้จะมาสร้างความ
ภาพตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ
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(Disney’s Easter)” ณ โตเกียวดิสนียซ์ ี
สนุกสนานให้กบั เทศกาลอีสเตอร์แสนน่ารักสุ ดอัศจรรย์ประจาปี นี้
อีกทั้ง เกสท์ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับ “Tip-Top อีสเตอร์ (Tip-Top Easter)” การแสดงชุดใหม่ ณ บริ เวณเมดิเตอร์เรเนียน
ฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) ที่เหล่าบรรดา “อุซาปิ โยะ” แรกเกิดจานวนมากได้มาปรากฏตัวด้วยเช่นกัน พวกเขาจะมาช่วยกัน
เสริ มสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานในงานรื่ นเริ งสุ ดหรรษา “อีสเตอร์ฟันแฟร์ (Easter funfair)” ร่ วมกับมิกกี้ เมาส์และผองเพื่อน
ดิสนียใ์ ห้ทวีความครื้ นเครงมากยิ่งขึ้น เพื่อมอบเทศกาลอีสเตอร์แสนสนุ กสุ ดแฮปปี้ ยิง่ กว่าครั้งใดให้แก่เกสท์ทุกท่าน
นอกจากนี้ ยังมีบริ เวณที่ประดับตกแต่งภาพของบรรดาเหล่า “อุซาปิ โยะ” แสนน่ารักจานวนมาก อาทิ จุดถ่ายภาพที่เกสท์จะได้รู้สึก
สนิทสนมคุน้ เคยกับตัวละคร “อุซาปิ โยะ” ได้มากยิง่ ขึ้น ณ บริ เวณเมดิเตอร์ เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) และอเมริ กนั
วอเตอร์ฟรอนท์ (American Waterfront)
สาหรับโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ จะจัดกิจกรรม “ดิสนีย์อีสเตอร์ (Disney’s Easter)”
ขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้จดั กิจกรรมพิเศษนี้เป็ นเวลา 2 ปี โดยมีเจ้า “อุซาทามะ2”
ตัวละครรู ปทรงไข่อีสเตอร์ประดับด้วยหูกระต่ายจอมซุกซนผูเ้ ต็มไปด้วยความอยากรู้
อยากเห็นกลับมาปรากฏตัวเพื่อมอบความสนุกสุ ดหรรษาแสนอลหม่านให้แก่เกสท์
ทุกท่านในกิจกรรมพิเศษนี้อีกครั้ง เมื่อเกิดเรื่ องไม่คาดฝันขึ้นในขณะที่เหล่าผองเพื่อน
ดิสนียก์ าลังจัดเตรี ยมไข่อีสเตอร์เพื่อใช้สาหรับเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ ไข่เหล่านั้น
กลับกลายเป็ นเจ้า “อุซาทามะ” จานวนมากและหลบหนีเข้ามาภายในสวนสนุก

ภาพตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ
“ดิสนียอ์ ีสเตอร์ (Disney’s Easter)” ณ โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น
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พร้อมมอบความสนุกสนานใน “การหลบหนีของอุซาทามะ! (Usatama on the Run!)” การแสดงพาเหรดแสนสนุกสุ ดอลเวง
ไม่เหมือนใคร ณ เส้นทางพาเหรด (Parade Route) โดยเหล่าผองเพื่อนดิสนียจ์ ะมารับหน้าที่เป็ น “อุซาทามะเชสเซอร์ (Usatama
Chaser)” เพื่อตามจับเจ้า “อุซาทามะ” ที่หลบหนี อยูภ่ ายในสวนสนุก
อีกทั้ง เกสท์สามารถชมการประดับตกแต่งภาพของเหล่าบรรดา “อุซาทามะ” ที่กาลังสนุกสนานภายในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
ในระหว่างการหลบหนีได้ตามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก พร้อมด้วยจุดถ่ายภาพที่จาลองภาพของเครื่ องทาไข่อีสเตอร์ ที่ให้กาเนิด
เจ้า “อุซาทามะ” ซึ่งตั้งอยูภ่ ายในตูนทาวน์ดว้ ยเช่นกัน
ขอเชิญเกสท์ทุกท่านมาร่ วมเพลิดเพลินกับกิจกรรมพิเศษสุ ดหรรษาอันน่าประหลาดใจประจาฤดูใบไม้ผลิ “ดิสนียอ์ ีสเตอร์
(Disney’s Easter)” พร้อมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ณ โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท
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ชื่อ “อุซาปิ โยะ” มีที่มาจากการประสมคาระหว่างคาว่า “อุซางิ (กระต่าย)” และ “ปิ โยะปิ โยะ (คาแสดงเสี ยงร้องของลูกเจี๊ยบ)” ในภาษาญี่ปนุ่

2

ชื่อ “อุซาทามะ” มีที่มาจากการประสมคาระหว่างคาว่า “อุซางิ (กระต่าย)” และ “ทามะโกะ (ไข่)” ในภาษาญี่ปุ่น

การติดต่ อสอบถามข้ อมูลสาหรับบุคคลทัว่ ไป
ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท โทร. 0570-00-8632 (เวลาทาการ 9:00 - 19:00 น. (เวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ป่ ุ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

เอกสารเพิ่มเติม
◆โตเกียวดิสนีย์ซี◆

โปรแกรมความบันเทิง
Tip-Top อีสเตอร์ (Tip-Top Easter)
สถานที่แสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์ เบอร์ (Mediterranean Harbor)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วันละ 3 รอบ)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 130 คน
จานวนเรื อ : 5 ลา
เตรี ยมพบกับ “Tip-Top อีสเตอร์ (Tip-Top Easter)” การแสดงแสนสนุกสุ ดอัศจรรย์ซ่ ึงจะจัดขึ้นในปี นี้เป็ นครั้งแรก ณ เมดิเตอร์
เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) โดยมี “อุซาปิ โยะ” ตัวละครใหม่แสนน่ารักที่จะมาสร้างความสนุกสนานร่ วมกับเหล่าผอง
เพื่อนดิสนีย ์
มิกกี้ เมาส์และผองเพื่อนดิสนียจ์ ะจัดงานรื่ นเริ งสุ ดหรรษา “อีสเตอร์ฟันแฟร์ (Easter funfair)” เพื่อให้เกสท์ทุกท่านได้มาร่ วมสนุก
กับบรรดา “อุซาปิ โยะ” แรกเกิด พร้อมเพลิดเพลินกับหลากหลายการละเล่นภายในงาน อาทิ การประกวดเต้น โดยเหล่านักแสดงที่มี
เอกลักษณ์ไม่ซ้ าใครจะทยอยกันมาปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบความบันเทิงผ่านการแสดงหลากหลายรู ปแบบ พร้อมเสริ มสร้าง
บรรยากาศแห่งความสนุกสนานในงานรื่ นเริ งสุ ดหรรษาให้ทวีความครื้ นเครงมากยิง่ ขึ้น
บรรดาเหล่า “อุซาปิ โยะ” ที่มาร่ วมงานต่างพยายามเลียนแบบท่าทางของเหล่าผองเพื่อนดิสนีย ์ แต่ดว้ ยยังเป็ นเพียงลูกเจี๊ยบวัยแรกเกิด
จึงทาให้พวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วมากนัก แม้กระนั้น ท่าทางอันแสนน่ารักขี้เล่นและความพยายามอย่างเต็มที่
ของเจ้า “อุซาปิ โยะ” กลับทาให้มิกกี้ เมาส์และเหล่าผองเพื่อนดิสนีย ์ รวมถึงบรรดานักแสดงต่างอดไม่ได้ที่จะร่ วมกันให้กาลังใจเหล่า
ลูกเจี๊ยบน้อยผูน้ ่าเอ็นดู
และในท้ายที่สุดงาน “อีสเตอร์ฟันแฟร์ (Easter funfair)” ซึ่งทวีความสนุ กสนานครื้ นเครงมากยิ่งขึ้นจนถึงขีดสุ ดก็ได้ปิดฉาก
การแสดงสุ ดแฮปปี้ ด้วยความบันเทิงสุ ดหรรษาจากบรรดาเจ้า “อุซาปิ โยะ” ผูแ้ สนน่ารัก
ข้ อมูลโดยสั งเขปของเรือแต่ ละลา
ธีมประจาเรื อ
อีสเตอร์บอลลูน (Easter Balloon)
อีสเตอร์สวิง (Easter Swing)
อีสเตอร์คารู เซล (Easter Carousel)
อีสเตอร์ฟลายเออร์ (Easter Flyer)

ตัวละครที่ร่วมแสดง
มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์
โดนัลด์ ดัก๊ , เดซี่ ดัก๊ , กู๊ฟฟี่
ชิป, เดล, พลูโต
ดัฟฟี่ , เชลลี่เมย์, เจลาโทนี่ , สเตลล่าลู

แอทโมสเฟี ยร์ เอนเตอร์ เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment)
แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment) ดังต่อไปนี้ จะให้บริ การในเวอร์ชนั่ พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรมพิเศษ
“ดิสนียอ์ ีสเตอร์ (Disney’s Easter)” เท่านั้นด้วยเช่นกัน
แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment)
โตเกียวดิสนียซ์ ีมาริ ไทม์แบนด์ (Tokyo DisneySea Maritime Band)
ฟันคัสโตเดียน (Fun Custodial)

สถานที่แสดง
วอเตอร์ฟรอนท์พาร์ค (Waterfront Park)
วอเตอร์ฟรอนท์พาร์ค (Waterfront Park)
และบริ เวณใกล้เคียง

*อาจมีกรณี ที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลงจานวนรอบการแสดง รวมถึงเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรื อยกเลิกโปรแกรมความบันเทิง
ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ หรื อเหตุขดั ข้องอื่น ๆ

การตกแต่ ง
โตเกียวดิสนี ยซ์ ี จะประดับตกแต่งบริ เวณต่าง ๆ ภายในสวนสนุกด้วยเหล่าบรรดา
“อุซาปิ โยะ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริ เวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean
Harbor) และอเมริ กนั วอเตอร์ฟรอนท์ (American Waterfront) ที่เกสท์จะได้พบกับ
ภาพของตัวละครใหม่แสนน่ารักนี้เป็ นจานวนมาก
นอกจากบริ เวณทางเข้าสวนสนุกที่จะจัดวางไข่อีสเตอร์หลากสี สันแล้ว บริ เวณถนน
มิราคอสตา (Passaggio MiraCosta) ก็จะประดับตกแต่งภาพเรื่ องราวความเป็ นมาของ
“อุซาปิ โยะ” อีกทั้ง บริ เวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) จะจัดวาง
จุดถ่ายภาพจาลองภาพเหตุการณ์การกาเนิดของเจ้า “อุซาปิ โยะ” ด้วยเช่นกัน
อีกทั้ง บริ เวณวอเตอร์ฟรอนท์พาร์ค (Waterfront Park) ภายในอเมริ กนั วอเตอร์
ฟรอนท์ (American Waterfront) จะประดับตกแต่งในดีไซน์ของเจ้า “อุซาปิ โยะ”
ในอิริยาบถต่าง ๆ อาทิ “อุซาปิ โยะ” ขณะกาลังเลียนแบบท่าทางของมิกกี้ เมาส์และ
พลูโต หรื อ “อุซาปิ โยะ” ขณะกาลังใกล้ชิดสนิทสนมกับมินนี่ เมาส์และเดซี่ ดัก๊
รวมถึงจัดวางจุดถ่ายภาพที่เกสท์สามารถเป็ นส่ วนหนึ่งของภาพ ให้เกสท์ทุกท่าน
รู้สึกสนิทสนมคุน้ เคยกับ “อุซาปิ โยะ” ได้มากยิง่ ขึ้น

ตัวอย่างการตกแต่ง
บริ เวณอเมริ กนั วอเตอร์ฟรอนท์ (American Waterfront)

สิ นค้ าทีร่ ะลึกพิเศษ
โตเกียวดิสนี ยซ์ ี จะวางจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกพิเศษจานวนกว่า 60 ชนิดในดีไซน์ของ “อุซาปิ โยะ” พร้อมด้วยเหล่าผองเพื่อนดิสนีย ์
อาทิ ตุ๊กตาและหมอนอิงสุ ดน่ารักที่มีสัมผัสนุ่มนิ่มในดีไซน์ของ “อุซาปิ โยะ” อีกทั้ง จะจาหน่ายสิ นค้าในดีไซน์ที่สัมผัสได้ถึง
ฤดูใบไม้ผลิ อาทิ แผ่นรองนัง่ ผ้าขนหนู ฯลฯ

ตุก๊ ตา 2,900 เยน

หมอนอิง 2,600 เยน

แผ่นรองนั่ง (พร้อมกระเป๋ าสาหรับจัดเก็บ) 650 เยน

*สิ นค้าที่ระลึ กพิเศษเริ่ มวางจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 1 เมษายน 2019 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ สิ นค้าที่ระลึกพิเศษบางชนิดเริ่ มวางจาหน่ ายตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 22 เมษายน 2019 เป็ นต้นไป
*สิ นค้าที่ระลึ กพิเศษมีจานวนจากัด จึงอาจมีกรณี ที่จาหน่ายหมดหรื อยุติการจาหน่ ายก่อนกาหนด

เมนูพเิ ศษ
ร้านอาหารภายในสวนสนุกทั้ง 2 แห่ งจะจาหน่ายเมนูอาหารนานาชนิ ดที่มีไข่เป็ น
ส่ วนผสมหรื อตกแต่งให้มีลกั ษณะรู ปทรงคล้ายไข่ ให้เกสท์ทุกท่านสามารถอิ่มอร่ อย
กับการรับประทานอาหารอันหลากหลายภายใต้คอนเซ็ปต์ “มาตามหาอาหารประเภทไข่
กันเถอะ” เฉกเช่นเดียวกับการค้นหาไข่อีสเตอร์ อนั เป็ นกิจกรรมประจาเทศกาลอีสเตอร์
ที่เป็ นที่รู้จกั กันดี
สาหรับโตเกียวดิสนียซ์ ี ร้านอาหาร “นิวยอร์กเดลิ (New York Deli)” จะจาหน่าย
อาหารชุดพิเศษประกอบด้วยแซนด์วชิ ไส้แฮมและอะโวคาโดประกบด้วยขนมปัง
ที่มีรูปทรงคล้ายไข่ดาว อีกทั้ง ร้านอาหาร “คาเฟ่ ปอร์โตฟี โน (Cafe Portofino)”

อาหารชุดพิเศษ 1,230 เยน
อาหารชุดพิเศษ 1,880 เยน
ร้านอาหารที่จาหน่าย :
ร้านอาหารที่จาหน่าย :
นิวยอร์กเดลิ (New York Deli) คาเฟ่ ปอร์โตฟี โน(Cafe Portofino)
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น
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จะจาหน่ายอาหารชุดพิเศษประกอบด้วยอาหารเรี ยกน้ าย่อยสี สันสดใสประดับด้วยไข่ พร้อมด้วยพาสต้าคาโบนาร่ าอันเป็ นเมนูอาหาร
ยอดนิยมที่มีไข่เป็ นส่ วนผสม และขนมหวานพุดดิ้งมะพร้าวที่โดดเด่นด้วยการจัดแต่งให้ดูเหมือนภาพของไข่ขณะกาลังถูกตอกลงใน
ภาชนะ นอกจากนี้ ยังมีจาหน่ายขนมหวานบรรจุในถ้วยที่ระลึกในดีไซน์ของ “อุซาปิ โยะ” ด้วยเช่นกัน
*เมนูพิเศษเริ่ มจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั อังคารที่ 26 มีนาคม 2019 เป็ นต้นไป
*อาจมีกรณี ที่เปลี่ยนแปลงเมนูพิเ ศษโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีกรณี ที่จาหน่ายหมดหรื อยุติการจาหน่ ายก่อนกาหนด

อืน่ ๆ
“Disney’s Easter” Be a Usapiyo Friend
ขอเชิญเกสท์ทุกท่านมาสนุกกับกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอ์ ีสเตอร์ (Disney’s Easter)”
ณ โตเกียวดิสนียซ์ ีร่วมกับบรรดา “อุซาปิ โยะ” ตัวละครผูท้ ี่จะมามอบความสุ ขและ
รอยยิม้ ให้กบั ทุกท่านที่ได้ใกล้ชิด โดยเกสท์สามารถรับแผ่นพับ “‘Disney’s Easter’
Be a Usapiyo Friend” (ภาษาอังกฤษประกอบภาษาญี่ปุ่น) ซึ่งแนบมาพร้อมกับเอกสาร
“โตเกียวดิสนียซ์ ี Today” ฉบับภาษาญี่ปุ่น (ฟรี ) ได้ที่บริ เวณทางเข้าสวนสนุก
ให้เกสท์ทุกท่านสามารถใกล้ชิดสนิทสนมกับ “อุซาปิ โยะ” ได้มากยิง่ ขึ้น

ตัวอย่างหน้าปกของแผ่นพับ
“‘Disney’s Easter’ Be a Usapiyo Friend”

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น
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◆โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ◆

โปรแกรมความบันเทิง
การหลบหนีของอุซาทามะ! (Usatama on the Run!)
สถานที่แสดง : เส้นทางพาเหรด (Parade Route)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 45 นาที (วันละ 2 รอบ)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 90 คน
จานวนรถพาเหรด : 7 คัน

เชิญพบกับเหล่าผองเพื่อนดิสนียแ์ ละเจ้า “อุซาทามะ” ตัวละครรู ปทรงไข่อีสเตอร์
ประดับด้วยหูกระต่ายใน “การหลบหนีของอุซาทามะ! (Usatama on the Run!)”
การแสดงพาเหรดที่จะกลับมามอบความสนุกสุ ดอลหม่านให้แก่เกสท์ทุกท่านอีกครั้ง
หลังจากไม่ได้จดั การแสดงชุดนี้เป็ นเวลา 2 ปี
ในวันหนึ่ ง ขณะที่เหล่าผองเพื่อนดิสนียก์ าลังวุน่ กับการจัดเตรี ยมไข่อีสเตอร์เพื่อใช้
สาหรับเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ แต่ไข่เหล่านั้นกลับกลายเป็ นเจ้า “อุซาทามะ”
จานวนมากและหลบหนีเข้ามาภายในสวนสนุก เหล่าผองเพื่อนดิสนียจ์ ึงต้องสวมบทบาท
“การหลบหนีของอุซาทามะ! (Usatama on the Run!)”
เป็ น “อุซาทามะเชสเซอร์ (Usatama Chaser)” และพยายามตามจับเจ้า “อุซาทามะ”
อย่างเต็มกาลังด้วยอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ เครื่ องดูดฝุ่ นขนาดยักษ์ และเครื่ องตรวจจับ “อุซาทามะ”
ขบวนพาเหรดซึ่งประกอบด้วยรถพาเหรดจานวน 7 คัน พร้อมด้วยยานพาหนะขนาดเล็กและใหญ่จะหยุดเคลื่อนขบวนระหว่าง
การแสดงเพื่อให้เกสท์ได้มีส่วนร่ วมตามจับเจ้า “อุซาทามะ” แต่เจ้า “อุซาทามะ” ที่จบั ไว้ได้ก็สามารถหลบหนีไปได้อีกครั้งแล้วครั้งเล่า
จนเกิดเป็ นความวุน่ วายแสนสนุกที่ไม่สิ้นสุ ด ให้เกสท์ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับเทศกาลอีสเตอร์ แสนครื้ นเครงสุ ดหรรษาไม่เหมือน
ใครได้อย่างเต็มอิ่ม
ข้ อมูลโดยสั งเขปของรถพาเหรดแต่ ละคัน
ธีมประจารถพาเหรด
“อุซาทามะ” ปรากฏตัว!
1
จุดเริ่ มต้นของเทศกาลอีสเตอร์อนั แสนวุน่ วาย
ปฏิบตั ิการตามจับ “อุซาทามะ” ของเหล่า “อุซาทามะเชสเซอร์ (Usatama
2
Chaser)” นาโดยมิกกี้ เมาส์
3

การเล่นซ่อนแอบของ “อุซาทามะ” ณ สวนอีสเตอร์

ตัวละครที่ร่วมแสดง
พลูโต
มิกกี้ เมาส์
ธัมเปอร์, มิสบันนี่ , แบร์แรบบิท,
แร็ บบิท, กระต่ายขาว
ชิป, เดล

4

มินนี่ เมาส์กบั บอลลูนตรวจการณ์ตามจับ “อุซาทามะ”

มินนี่ เมาส์

5

โดนัลด์ ดัก๊ กับเหตุการณ์สุดระทึกที่คาเฟ่ !

โดนัลด์ ดัก๊ , คลารา คลัก

6

รักสวยรักงามไปกับ “อุซาทามะ” พร้อมด้วยเดซี่ ดัก๊ และผองเพื่อน

เดซี่ ดัก๊ , แคลรี ซ, คลาราเบลล์ คาว

7

กู๊ฟฟี่ และแม็กซ์ออกแสดงฝี มือด้วยเครื่ องตรวจจับ “อุซาทามะ”

กู๊ฟฟี่ , แม็กซ์

8

จูด้ ี ฮอปส์และนิค ไวลด์จบั ตัว “อุซาทามะ” ได้แล้ว!?

จูด้ ี ฮอปส์, นิค ไวลด์

*การแสดงพาเหรด “การหลบหนีของอุซาทามะ! (Usatama on the Run!)” ได้รับการสนับสนุนจาก Japan Airlines
หมายเหตุ
1. มีตวั ละครดิสนียบ์ างส่ วนที่ปรากฏตัวบนยานพาหนะขนาดเล็กหรื อเดินบนเส้นทางพาเหรด
2. ตาแหน่งที่พาเหรดหยุดเคลื่อนขบวนคือ 1. บริ เวณเวสเทิร์นแลนด์ (Westernland) และแฟนตาซีแลนด์ (Fantasyland) 2. พลาซ่า (Plaza)
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น
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แอทโมสเฟี ยร์ เอนเตอร์ เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment)
แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment) ดังต่อไปนี้ จะให้บริ การในเวอร์ชนั่ พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรมพิเศษ
“ดิสนียอ์ ีสเตอร์ (Disney’s Easter)” เท่านั้นด้วยเช่นกัน
แอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment)
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์แบนด์ (Tokyo Disneyland Band)
ไบซิเคิลเปี ยโน (Bicycle Piano)
โอพัสไฟว์ (Opus Five)
ฟันเมนเทนแนนซ์ (Fun Maintenance)

สถานที่แสดง
เวิลด์บาซาร์ (World Bazaar) / พลาซ่าเทอร์เรซ (Plaza
Terrace)
ทูมอร์โรว์แลนด์ (Tomorrowland)
เส้นทางพาเหรด (Parade Route) และอื่น ๆ

*อาจมีกรณี ที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลงจานวนรอบการแสดง รวมถึงเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรื อยกเลิกโปรแกรมความบันเทิง
ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ หรื อเหตุขดั ข้องอื่น ๆ

การตกแต่ ง
กิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอ์ ีสเตอร์ (Disney’s Easter)” ประจาปี นี้ ณโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะประดับตกแต่งบริ เวณต่าง ๆ ภายใน
สวนสนุกด้วยเหล่า “อุซาทามะ” ตัวละครจอมซุกซนผูเ้ ต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นจานวนมากอีกเช่นเคย อาทิ บริ เวณพลาซ่า
(Plaza) ด้านหน้าปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) จะประดับตกแต่งด้วยเหล่าผองเพื่อนดิสนี ยแ์ ละ “อุซาทามะ” ใน
อิริยาบถต่าง ๆ อาทิ เหล่าผองเพื่อนดิสนี ยข์ ณะกาลังยินดีที่ได้พบกับเจ้า “อุซาทามะ” อีกครั้ง หรื อเหล่าผองเพื่อนดิสนี ย ์
ขณะแสดงท่าทางประหลาดใจกับการเล่นสนุ กของเจ้า “อุซาทามะ” อีกทั้ง บริ เวณตูนทาวน์ (Toontown) จะจัดวางจุดถ่ายภาพ
ซึ่ งจาลองภาพของเครื่ องทาไข่อีสเตอร์ ที่ให้กาเนิ ดเจ้า “อุซาทามะ” ให้เกสท์ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการประดับตกแต่งด้วย
เหล่าบรรดา “อุซาทามะ” ที่กาลังสนุกสนานอยูต่ ามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก

ตัวอย่างการตกแต่งบริ เวณพลาซ่ า (Plaza) ด้านหน้าปราสาทซิ นเดอเรลล่า (Cinderella Castle)

สิ นค้ าทีร่ ะลึกพิเศษ
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะวางจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกพิเศษจานวนกว่า 60 ชนิด อาทิ สิ นค้าในดีไซน์ของ “อุซาทามะ” พร้อมด้วย
เหล่าผองเพื่อนดิสนียใ์ นชุดคอสตูมของ “อุซาทามะเชสเซอร์ (Usatama Chaser)” ที่ปรากฏตัวในการแสดงพาเหรด “การหลบหนี
ของอุซาทามะ! (Usatama on the Run!)” และสิ นค้าต่าง ๆ ที่เกสท์สามารถนามาใช้สาหรับแปลงโฉมเป็ น “อุซาทามะเชสเซอร์
(Usatama Chaser)” ได้เช่นกัน อาทิ หมวกตัวละครดิสนีย ์ ฯลฯ

ชุดพวงกุญแจ 1,800 เยน

ผ้าขนหนูขนาดใหญ่ 3,400 เยน

หมวกตัวละครดิสนี ย ์ 2,500 เยน
ที่คาดผม 1,800 เยน
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น
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*สิ นค้าที่ระลึ กพิเศษเริ่ มวางจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 1 เมษายน 2019 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ สิ นค้าที่ระลึกพิเศษบางชนิดเริ่ มวางจาหน่ ายตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 22 เมษายน 2019 เป็ นต้นไป
*สิ นค้าที่ระลึ กพิเศษมีจานวนจากัด จึงอาจมีกรณี ที่จาหน่ ายหมดหรื อยุติการจาหน่ ายก่อนกาหนด

เมนูพเิ ศษ
ร้านอาหารภายในสวนสนุกทั้ง 2 แห่ งจะจาหน่ายเมนูอาหารนานาชนิ ดที่มีไข่เป็ น
ส่ วนผสมหรื อตกแต่งให้มีลกั ษณะรู ปทรงคล้ายไข่ ให้เกสท์ทุกท่านสามารถอิ่มอร่ อย
กับการรับประทานอาหารอันหลากหลายภายใต้คอนเซ็ปต์ “มาตามหาอาหารประเภทไข่
กันเถอะ” เฉกเช่นเดียวกับการค้นหาไข่อีสเตอร์อนั เป็ นกิจกรรมประจาเทศกาลอีสเตอร์
ที่เป็ นที่รู้จกั กันดี
สาหรับโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ ร้านอาหาร “ฮิวอี้,ดิวอี้แอนด์ลูอ้ ีส์กดู ไทม์คาเฟ่
(Huey, Dewey and Louie's Good Time Cafe)” จะจาหน่ายเมนูอาหารพิเศษประกอบด้วย
แซนด์วชิ ไส้ไข่คนและแฮมชุบเกล็ดขนมปังทอดประกบด้วยแผ่นแป้ งซาลาเปารู ปไข่
อาหารชุดพิเศษ 990 เยน
อีกทั้ง ร้านอาหาร “แกรนด์มาซาร่ าส์คิทเช่น (Grandma Sara's Kitchen)” จะจาหน่าย
ร้านอาหารที่จาหน่าย :
อาหารชุดพิเศษประกอบด้วยข้าวผัดซอสมะเขือเทศเสิ ร์ฟพร้อมไข่คน โดยจัดแต่ง
ฮิวอี้,ดิวอี้แอนด์ลูอ้ ีส์กูดไทม์คาเฟ่
ให้มีลกั ษณะเหมือนภาพของไข่ขณะกาลังถูกตอกลงในภาชนะ และขนมหวาน
(Huey, Dewey and Louie's Good Time Cafe)
ที่ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตรู ปทรงไข่ นอกจากนี้ จะจาหน่ายขนมหวานบรรจุในถ้วย
ที่ระลึกในดีไซน์ของ “อุซาทามะ” ด้วยเช่นกัน

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

*เมนูพิเศษเริ่ มจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั อังคารที่ 26 มีนาคม 2019 เป็ นต้นไป
*อาจมีกรณี ที่เปลี่ยนแปลงเมนูพิเศษโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีกรณี ที่จาหน่ ายหมดหรื อยุติการจาหน่ ายก่อนกาหนด

อืน่ ๆ
“‘Disney’s Easter’ Search for ‘Usatama’!”
ขอเชิญเกสท์ทุกท่านมาร่ วมตามหาบรรดาเจ้า “อุซาทามะ” ที่เล่นสนุกอยูต่ ามสถานที่ต่าง ๆ ภายในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
โดยเกสท์สามารถรับแผ่นพับ “‘Disney’s Easter’ Search for ‘Usatama’!” (ภาษาอังกฤษประกอบภาษาญี่ปน)
ุ่ ที่แนบมาพร้อมกับ
เอกสาร “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ Today” ฉบับภาษาญี่ปุ่น (ฟรี ) ได้ที่บริ เวณทางเข้าสวนสนุก ในเอกสารจะระบุขอ้ มูลคาบอกเล่าของ
ผูท้ ี่พบเห็น “อุซาทามะ” ให้ท่านสามารถใช้เป็ นเบาะแสเพื่อตามหาเจ้า “อุซาทามะ” ที่หลบซ่อนอยูต่ ามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก
สาหรับเกสท์ที่สามารถค้นหาจนพบตัวเจ้า “อุซาทามะ” ได้จนครบตามที่ระบุในแผ่นพับจะได้รับสติ๊กเกอร์ลายออริ จินอลอันเป็ น
สัญลักษณ์แห่งการพิชิตภารกิจได้สาเร็ จ

ตัวอย่างหน้าปกของแผ่นพับ
“‘Disney’s Easter’ Search for ‘Usatama’!”

สติ๊กเกอร์ลายออริ จินอลของ
“‘Disney’s Easter’ Search for ‘Usatama’!”
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น
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◆โตเกียวดิสนีย์แลนด์ /โตเกียวดิสนีย์ซี◆

สิ นค้ าทีร่ ะลึกพิเศษ
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียวดิสนียซ์ ีจะจาหน่ายที่คาดผมและหมวกประดับด้วยหูกระต่ายที่ท่านสามารถสวมใส่ ในระหว่าง
เที่ยวชมสวนสนุก ให้เกสท์ทุกท่านสามารถสนุกสนานกับการแต่งตัวเป็ นคู่หรื อเลือกสวมใส่ ที่คาดผมหรื อหมวกที่สีแตกต่างกันกับ
ครอบครัวหรื อเพื่อนฝูง อีกทั้ง จะจาหน่ายยางรัดผมที่เกสท์สามารถนามาประดับตกแต่งหูกระต่ายให้มีเอกลักษณ์ในแบบที่ชื่นชอบได้
ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ จะจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกพิเศษจานวนกว่า 30 ชนิดที่แฝงด้วยลูกเล่นแสนน่ารักในดีไซน์ของไข่อีสเตอร์ที่มีลวดลาย
เป็ นภาพของเหล่าตัวละครดิสนียซ์ ่ ึงแสดงสี หน้าหลากหลายรู ปแบบหรื อพยายามแอบซ่อนตัวตามคอนเซ็ปต์ของกิจกรรมค้นหา
ไข่อีสเตอร์ พร้อมด้วยสิ นค้าที่ระลึกจานวนกว่า 30 ชนิดที่จะแต่งแต้มสี สันให้ภายในบ้านของเกสท์ทุกท่านเต็มไปด้วยบรรยากาศของ
ฤดูใบไม้ผลิในดีไซน์ของมิสบันนี่และธัมเปอร์ ตัวละครกระต่ายน้อยน่ารักของดิสนีย ์ อาทิ อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่งบ้าน
ฯลฯ

หมวกแก๊ป ใบละ 2,600 เยน
ที่คาดผมหู กระต่าย ชิ้นละ 1,300 เยน
ยางรัดผม 700 - 900 เยน

ชุดแฟ้ มใสลวดลายต่าง ๆ 1,100 เยน

จาน 1,300 เยน
แก้วมัก 1,300 เยน

*สิ นค้าที่ระลึ กพิเศษเริ่ มวางจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 1 เมษายน 2019 เป็ นต้นไป
*สิ นค้าที่ระลึ กพิเศษมีจานวนจากัด จึงอาจมีกรณี ที่จาหน่ายหมดหรื อยุติการจาหน่ ายก่อนกาหนด
◆โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ทเวเคชันแพ็กเกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package)◆

พบกับโตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ทเวเคชันแพ็กเกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package) แพ็กเกจที่พกั พร้อมบัตรเข้าสวนสนุก
บัตรฟาสท์พาสที่ไม่ระบุเวลา ฯลฯ ที่ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอ์ ีสเตอร์ (Disney’s Easter)” ของสวนสนุก
ทั้ง 2 แห่งได้อย่างเต็มอิ่มใน “2DAYS / 3DAYS สุ ขสันต์หรรษากับกิจกรรมพิเศษ ‘ดิสนียอ์ ีสเตอร์ (Disney’s Easter)’ ของสวนสนุก
ทั้ง 2 แห่ง”
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สารองที่พกั /ซื้ อบัตรทางออนไลน์โตเกียวดิสนี ยร์ ี สอร์ ท (ภาษาญี่ปน)
ุ่ (https://reserve.tokyodisneyresort.jp/)
◆โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels)◆

เกสท์สามารถเพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มกับกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอ์ ีสเตอร์ (Disney’s Easter)” ภายในโรงแรมดิสนีย ์ (Disney Hotels)
ได้เช่นเดียวกัน อาทิ ภายในห้องพักของโรงแรม Disney Ambassador Hotel โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel และโรงแรม Tokyo
Disney Celebration Hotel จะจัดเตรี ยมโปสการ์ ด3ในดีไซน์ที่แตกต่างกันในแต่ละโรงแรม อีกทั้ง ภายในห้องพักของโรงแรม Disney
Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel จะจัดเตรี ยมถุงกระดาษ3ในดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรมด้วยเช่นกัน
พร้อมทั้งจัดโปรแกรมพิเศษเฉพาะผูเ้ ข้าพัก (ฟรี )3 ให้เกสท์สามารถร่ วมสนุ กพร้อมบุตรหลานของท่าน นอกจากนี้ โรงแรม Tokyo
Disney Celebration Hotel จะปรับเปลี่ยนดีไซน์ของชุดของใช้ในห้องพักและกุญแจห้องพัก ให้เป็ นดีไซน์ของกิจกรรมพิเศษ “ดิสนีย ์
อีสเตอร์ (Disney’s Easter)” เพื่อต้อนรับเกสท์ทุกท่าน
สาหรับภัตตาคารและเลานจ์ของโรงแรม Disney Ambassador Hotel โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel และโรงแรม Tokyo
DisneySea Hotel MiraCosta จะบริ การเมนูอาหารที่ให้ท่านอิ่มอร่ อยกับวัตถุดิบหลากสี สันของฤดูใบไม้ผลิพร้อมด้วยเมนูอาหาร
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น
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ที่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอ์ ีสเตอร์ (Disney’s Easter)” ให้เกสท์ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับการมาเยือน
ของฤดูใบไม้ผลิได้อย่างเต็มอิ่ม ณ โรงแรมดิสนีย ์
3

ยกเว้นห้องพักบางประเภทของโรงแรม Disney Ambassador Hotel

*เมนูอาหารสาหรับกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอ์ ีสเตอร์ (Disney’s Easter)” ของภัตตาคารและเลานจ์ของโรงแรมดิสนียเ์ ริ่ มจาหน่ ายล่วงหน้าตั้งแต่
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019 เป็ นต้นไป

ถุงกระดาษสาหรับเกสท์ที่เข้าพัก
โรงแรม Disney Ambassador Hotel
และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel

โปสการ์ ดสาหรับเกสท์ที่เข้าพัก
โรงแรม Disney Ambassador Hotel

◆ดิสนีย์รีสอร์ ทไลน์

โปสการ์ ดสาหรับเกสท์ที่เข้าพัก
โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel

โปสการ์ ดสาหรับเกสท์ที่เข้าพัก
โรงแรม Tokyo Disney Celebration Hotel

(Disney Resort Line)◆

ดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจาหน่ายบัตรโดยสารรายวันในดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรม พร้อมต้อนรับเกสท์
ทุกท่านด้วยการประดับตกแต่งภายในสถานีรีสอร์ทเกตเวย์ (Resort Gateway Station) ให้สอดคล้องกับกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอ์ ีสเตอร์
(Disney’s Easter)” ของสวนสนุก อีกทั้ง จะจาหน่ายเหรี ยญที่ระลึกในดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรมอันเป็ นดีไซน์ออริ จินอลของดิสนีย ์
รี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างบัตรโดยสารรายวันดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรม “ดิสนียอ์ ีสเตอร์ (Disney’s Easter)”
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น
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■อิกสเพียรี (Ikspiari)■

เกสท์สามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งฤดูใบไม้ผลิได้อย่างเต็มอิ่มผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงหลากหลายเมนูอาหารและ
สิ นค้า ณ อาคารศูนย์การค้า “อิกสเพียรี (Ikspiari)” อันประกอบด้วยร้านอาหารและร้านค้ากว่า 140 แห่งพร้อมด้วยโรงภาพยนตร์
ซึ่งตั้งอยูด่ า้ นหน้าสถานีรถไฟ JR ไมฮามะได้ดว้ ยเช่นกัน

