
 

 เดือนกุมภาพนัธ์ 2019 
ส าหรับประชาสัมพนัธ์ 

บริษทั Oriental Land Co., Ltd. 

 

กจิกรรมพเิศษ “ดสินีย์อสีเตอร์ (Disney’s Easter)” ณ โตเกยีวดสินีย์รีสอร์ท 
ระยะเวลากจิกรรม : วนัพฤหัสบดทีี ่4 เมษายน - วนัอาทติย์ที ่2 มถุินายน 2019 

โตเกียวดิสนียซี์และโตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะจดักิจกรรมพิเศษสุดหรรษาอนัน่าประหลาดใจประจ าฤดูใบไมผ้ลิ “ดสินีย์อีสเตอร์  
(Disney’s Easter)” ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 4 เมษายน - วนัอาทิตยท่ี์ 2 มิถุนายน 2019 เป็นระยะเวลา 60 วนั โดยในปีน้ีจะจดักิจกรรม 
พิเศษ “ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)” ในธีมท่ีแตกต่างกนั ณ สวนสนุกทั้ง 2 แห่งอีกคร้ัง หลงัจากท่ีไม่ไดจ้ดักิจกรรมพิเศษน้ี 
ภายในสวนสนุกทั้ง 2 แห่งพร้อมกนัเป็นเวลา 2 ปี อีกทั้ง สถานท่ีต่าง ๆ ภายในโตเกียวดิสนียรี์สอร์ท อาทิ โรงแรมดิสนีย ์(Disney  
Hotels) และดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ก็จะอบอวลไปดว้ยบรรยากาศของกิจกรรมพิเศษประจ าเทศกาลอีสเตอร์ 
อนัแสนสนุกสนานดว้ยเช่นกนั 

ส าหรับโตเกียวดิสนียซี์ ในปีน้ีจะจดักิจกรรมพิเศษประจ าเทศกาลอีสเตอร์ในธีมใหม่  
โดยมี “อุซาปิโยะ1” ตวัละครใหม่ท่ีมาปรากฏตวัเป็นคร้ังแรก พร้อมดว้ยเหล่าผองเพ่ือน 
ดิสนียท่ี์จะมามอบกิจกรรมพิเศษ “ดิสนีย์อสีเตอร์ (Disney’s Easter)” แสนน่ารัก 
สุดอศัจรรยใ์หแ้ก่เกสททุ์กท่าน 

 “อุซาปิโยะ” คือตวัละครผูก้  าเนิดจากไข่อีสเตอร์ท่ีมีลวดลายเป็นรูปลูกเจ๊ียบบน
เปลือกไข่ซ่ึงมิกก้ี เมาส์และผองเพ่ือนดิสนียพ์บในระหวา่งจดัเตรียมงานเทศกาลอีสเตอร์  
และเม่ือมินน่ี เมาส์และเดซ่ี ดัก๊วาดรูปหูกระต่ายเติมลงไปบนเปลือกไข่ฟองดงักล่าว  
ทนัใดนั้น “อุซาปิโยะ” ก็ฟักตวัออกมาจากไข่อีสเตอร์ฟองนั้น จากนั้น “อุซาปิโยะ”  
จ านวนมากต่างก็ทยอยฟักตวัออกมาจากไข่อีสเตอร์ฟองอ่ืน ๆ ดว้ยเช่นกนั และบรรดา  
“อุซาปิโยะ” แรกเกิดอนัแสนบริสุทธ์ิไร้เดียงสาจ านวนมากเหล่าน้ีจะมาสร้างความ 
สนุกสนานใหก้บัเทศกาลอีสเตอร์แสนน่ารักสุดอศัจรรยป์ระจ าปีน้ี 

 อีกทั้ง เกสททุ์กท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั “Tip-Top อสีเตอร์ (Tip-Top Easter)” การแสดงชุดใหม่ ณ บริเวณเมดิเตอร์เรเนียน 
ฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) ท่ีเหล่าบรรดา “อุซาปิโยะ” แรกเกิดจ านวนมากไดม้าปรากฏตวัดว้ยเช่นกนั พวกเขาจะมาช่วยกนั 
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานในงานร่ืนเริงสุดหรรษา “อีสเตอร์ฟันแฟร์ (Easter funfair)” ร่วมกบัมิกก้ี เมาส์และผองเพ่ือน 
ดิสนียใ์หท้วีความคร้ืนเครงมากยิ่งข้ึน เพื่อมอบเทศกาลอีสเตอร์แสนสนุกสุดแฮปป้ียิง่กวา่คร้ังใดใหแ้ก่เกสททุ์กท่าน 

นอกจากน้ี ยงัมีบริเวณท่ีประดบัตกแต่งภาพของบรรดาเหล่า “อุซาปิโยะ” แสนน่ารักจ านวนมาก อาทิ จุดถ่ายภาพท่ีเกสทจ์ะไดรู้้สึก 
สนิทสนมคุน้เคยกบัตวัละคร “อุซาปิโยะ” ไดม้ากยิง่ข้ึน ณ บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) และอเมริกนั 
วอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) 

ส าหรับโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์จะจดักิจกรรม “ดิสนีย์อีสเตอร์ (Disney’s Easter)”  
ข้ึนอีกคร้ังหลงัจากท่ีไม่ไดจ้ดักิจกรรมพิเศษน้ีเป็นเวลา 2 ปี โดยมีเจา้ “อุซาทามะ2”  
ตวัละครรูปทรงไข่อีสเตอร์ประดบัดว้ยหูกระต่ายจอมซุกซนผูเ้ต็มไปดว้ยความอยากรู้ 
อยากเห็นกลบัมาปรากฏตวัเพื่อมอบความสนุกสุดหรรษาแสนอลหม่านใหแ้ก่เกสท ์
ทุกท่านในกิจกรรมพิเศษน้ีอีกคร้ัง เม่ือเกิดเร่ืองไม่คาดฝันข้ึนในขณะท่ีเหล่าผองเพ่ือน 
ดิสนียก์  าลงัจดัเตรียมไข่อีสเตอร์เพื่อใชส้ าหรับเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ ไข่เหล่านั้น 
กลบักลายเป็นเจา้ “อุซาทามะ” จ านวนมากและหลบหนีเขา้มาภายในสวนสนุก 

 

 ภาพตวัอยา่งกิจกรรมพิเศษ 
“ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)” ณ โตเกียวดิสนียซี์ 

ภาพตวัอยา่งกิจกรรมพิเศษ 
“ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)” ณ โตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 

*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 

 



พร้อมมอบความสนุกสนานใน “การหลบหนีของอุซาทามะ! (Usatama on the Run!)” การแสดงพาเหรดแสนสนุกสุดอลเวง 
ไม่เหมือนใคร ณ เส้นทางพาเหรด (Parade Route) โดยเหล่าผองเพื่อนดิสนียจ์ะมารับหนา้ท่ีเป็น “อุซาทามะเชสเซอร์ (Usatama  
Chaser)” เพื่อตามจบัเจา้ “อุซาทามะ” ท่ีหลบหนีอยูภ่ายในสวนสนุก 

อีกทั้ง เกสทส์ามารถชมการประดบัตกแต่งภาพของเหล่าบรรดา “อุซาทามะ” ท่ีก าลงัสนุกสนานภายในโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
ในระหวา่งการหลบหนีไดต้ามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก พร้อมดว้ยจุดถ่ายภาพท่ีจ าลองภาพของเคร่ืองท าไข่อีสเตอร์ท่ีใหก้ าเนิด 
เจา้ “อุซาทามะ” ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในตูนทาวน์ดว้ยเช่นกนั 

ขอเชิญเกสททุ์กท่านมาร่วมเพลิดเพลินกบักิจกรรมพิเศษสุดหรรษาอนัน่าประหลาดใจประจ าฤดูใบไมผ้ลิ “ดิสนียอี์สเตอร์ 
(Disney’s Easter)” พร้อมกบัครอบครัวและเพ่ือนฝงู ณ โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท 

 
1 ช่ือ “อุซาปิโยะ” มีท่ีมาจากการประสมค าระหวา่งค าวา่ “อุซางิ (กระต่าย)” และ “ปิโยะปิโยะ (ค าแสดงเสียงร้องของลูกเจ๊ียบ)” ในภาษาญ่ีปุ่น 
2 ช่ือ “อุซาทามะ” มีท่ีมาจากการประสมค าระหวา่งค าวา่ “อุซางิ (กระต่าย)” และ “ทามะโกะ (ไข่)” ในภาษาญ่ีปุ่น 

 

  

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 



 

◆โตเกยีวดิสนีย์ซี◆ 

โปรแกรมความบันเทงิ 
Tip-Top อสีเตอร์ (Tip-Top Easter) 

สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วนัละ 3 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 130 คน 
จ านวนเรือ : 5 ล  า 

 

เตรียมพบกบั “Tip-Top อีสเตอร์ (Tip-Top Easter)” การแสดงแสนสนุกสุดอศัจรรยซ่ึ์งจะจดัข้ึนในปีน้ีเป็นคร้ังแรก ณ เมดิเตอร์ 
เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) โดยมี “อุซาปิโยะ” ตวัละครใหม่แสนน่ารักท่ีจะมาสร้างความสนุกสนานร่วมกบัเหล่าผอง 
เพื่อนดิสนีย ์  

มิกก้ี เมาส์และผองเพื่อนดิสนียจ์ะจดังานร่ืนเริงสุดหรรษา “อีสเตอร์ฟันแฟร์ (Easter funfair)” เพื่อใหเ้กสททุ์กท่านไดม้าร่วมสนุก 
กบับรรดา “อุซาปิโยะ” แรกเกิด พร้อมเพลิดเพลินกบัหลากหลายการละเล่นภายในงาน อาทิ การประกวดเตน้ โดยเหล่านกัแสดงท่ีมี 
เอกลกัษณ์ไม่ซ ้าใครจะทยอยกนัมาปรากฏตวัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อมอบความบนัเทิงผา่นการแสดงหลากหลายรูปแบบ พร้อมเสริมสร้าง 
บรรยากาศแห่งความสนุกสนานในงานร่ืนเริงสุดหรรษาใหท้วีความคร้ืนเครงมากยิง่ข้ึน 

บรรดาเหล่า “อุซาปิโยะ” ท่ีมาร่วมงานต่างพยายามเลียนแบบท่าทางของเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์แต่ดว้ยยงัเป็นเพียงลูกเจ๊ียบวยัแรกเกิด  
จึงท าให้พวกเขาไม่สามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งคล่องแคล่วมากนกั แมก้ระนั้น ท่าทางอนัแสนน่ารักข้ีเล่นและความพยายามอยา่งเต็มท่ี 
ของเจา้ “อุซาปิโยะ” กลบัท าให้มิกก้ี เมาส์และเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์รวมถึงบรรดานกัแสดงต่างอดไม่ไดท่ี้จะร่วมกนัใหก้ าลงัใจเหล่า 
ลูกเจ๊ียบนอ้ยผูน่้าเอน็ดู 

และในทา้ยท่ีสุดงาน “อีสเตอร์ฟันแฟร์ (Easter funfair)” ซ่ึงทวคีวามสนุกสนานคร้ืนเครงมากยิ่งข้ึนจนถึงขีดสุดก็ไดปิ้ดฉาก 
การแสดงสุดแฮปป้ีดว้ยความบนัเทิงสุดหรรษาจากบรรดาเจา้ “อุซาปิโยะ” ผูแ้สนน่ารัก 

ข้อมูลโดยสังเขปของเรือแต่ละล า 

ธีมประจ าเรือ ตวัละครท่ีร่วมแสดง 

อีสเตอร์บอลลูน (Easter Balloon) มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์ 

อีสเตอร์สวงิ (Easter Swing) โดนลัด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊, กู๊ฟฟ่ี 
อีสเตอร์คารูเซล (Easter Carousel) ชิป, เดล, พลูโต 
อีสเตอร์ฟลายเออร์ (Easter Flyer) ดฟัฟ่ี, เชลล่ีเมย,์ เจลาโทน่ี, สเตลล่าลู 

แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment) 

แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) ดงัต่อไปน้ีจะใหบ้ริการในเวอร์ชัน่พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรมพิเศษ  
“ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)” เท่านั้นดว้ยเช่นกนั 

 

แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) สถานท่ีแสดง 
โตเกียวดิสนียซี์มาริไทมแ์บนด ์(Tokyo DisneySea Maritime Band) วอเตอร์ฟรอนทพ์าร์ค (Waterfront Park) 

ฟันคสัโตเดียน (Fun Custodial) 
วอเตอร์ฟรอนทพ์าร์ค (Waterfront Park) 
และบริเวณใกลเ้คียง 

*อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงจ านวนรอบการแสดง รวมถึงเปล่ียนแปลงเน้ือหา หรือยกเลิกโปรแกรมความบนัเทิง 
ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ หรือเหตุขดัขอ้งอ่ืน ๆ 

เอกสารเพ่ิมเติม 



การตกแต่ง 

โตเกียวดิสนียซี์จะประดบัตกแต่งบริเวณต่าง ๆ ภายในสวนสนุกดว้ยเหล่าบรรดา  
“อุซาปิโยะ” โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean  
Harbor) และอเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) ท่ีเกสทจ์ะไดพ้บกบั 
ภาพของตวัละครใหม่แสนน่ารักน้ีเป็นจ านวนมาก 

นอกจากบริเวณทางเขา้สวนสนุกท่ีจะจดัวางไข่อีสเตอร์หลากสีสันแลว้ บริเวณถนน 
มิราคอสตา (Passaggio MiraCosta) ก็จะประดบัตกแต่งภาพเร่ืองราวความเป็นมาของ  
“อุซาปิโยะ” อีกทั้ง บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) จะจดัวาง 
จุดถ่ายภาพจ าลองภาพเหตุการณ์การก าเนิดของเจา้ “อุซาปิโยะ” ดว้ยเช่นกนั 

อีกทั้ง บริเวณวอเตอร์ฟรอนทพ์าร์ค (Waterfront Park) ภายในอเมริกนัวอเตอร์ 
ฟรอนท ์(American Waterfront) จะประดบัตกแต่งในดีไซน์ของเจา้ “อุซาปิโยะ”  
ในอิริยาบถต่าง ๆ อาทิ “อุซาปิโยะ” ขณะก าลงัเลียนแบบท่าทางของมิกก้ี เมาส์และ 
พลูโต หรือ “อุซาปิโยะ” ขณะก าลงัใกลชิ้ดสนิทสนมกบัมินน่ี เมาส์และเดซ่ี ดัก๊  
รวมถึงจดัวางจุดถ่ายภาพท่ีเกสทส์ามารถเป็นส่วนหน่ึงของภาพ ใหเ้กสททุ์กท่าน 
รู้สึกสนิทสนมคุน้เคยกบั “อุซาปิโยะ” ไดม้ากยิง่ข้ึน 

 

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 

โตเกียวดิสนียซี์จะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษจ านวนกวา่ 60 ชนิดในดีไซน์ของ “อุซาปิโยะ” พร้อมดว้ยเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์ 
อาทิ ตุ๊กตาและหมอนอิงสุดน่ารักท่ีมีสัมผสันุ่มน่ิมในดีไซน์ของ “อุซาปิโยะ” อีกทั้ง จะจ าหน่ายสินคา้ในดีไซน์ท่ีสัมผสัไดถึ้ง 
ฤดูใบไมผ้ลิ อาทิ แผน่รองนัง่ ผา้ขนหนู ฯลฯ 
 

 

 

 

 

*สินคา้ท่ีระลึกพิเศษเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 1 เมษายน 2019 เป็นตน้ไป 

ทั้งน้ี สินคา้ท่ีระลึกพิเศษบางชนิดเร่ิมวางจ าหน่ายตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2019 เป็นตน้ไป 

*สินคา้ท่ีระลึกพิเศษมีจ านวนจ ากดั จึงอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมดหรือยติุการจ าหน่ายก่อนก าหนด 

 

เมนูพเิศษ 

ร้านอาหารภายในสวนสนุกทั้ง 2 แห่งจะจ าหน่ายเมนูอาหารนานาชนิดท่ีมีไข่เป็น 
ส่วนผสมหรือตกแต่งใหมี้ลกัษณะรูปทรงคลา้ยไข่ ให้เกสททุ์กท่านสามารถอ่ิมอร่อย 
กบัการรับประทานอาหารอนัหลากหลายภายใตค้อนเซ็ปต ์“มาตามหาอาหารประเภทไข่ 
กนัเถอะ” เฉกเช่นเดียวกบัการคน้หาไข่อีสเตอร์อนัเป็นกิจกรรมประจ าเทศกาลอีสเตอร์ 
ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี 
 ส าหรับโตเกียวดิสนียซี์ ร้านอาหาร “นิวยอร์กเดลิ (New York Deli)” จะจ าหน่าย 
อาหารชุดพิเศษประกอบดว้ยแซนดว์ชิไส้แฮมและอะโวคาโดประกบดว้ยขนมปัง 
ท่ีมีรูปทรงคลา้ยไข่ดาว อีกทั้ง ร้านอาหาร “คาเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino)”  

ตวัอยา่งการตกแต่ง 
บริเวณอเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) 

ตุก๊ตา 2,900 เยน 

อาหารชุดพิเศษ 1,230 เยน 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย :  

นิวยอร์กเดลิ (New York Deli) 

อาหารชุดพิเศษ 1,880 เยน 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : 

คาเฟ่ปอร์โตฟีโน(Cafe Portofino) 

 

ア 

タ 

リ 

หมอนอิง 2,600 เยน แผน่รองนั่ง (พร้อมกระเป๋าส าหรับจดัเก็บ) 650 เยน 

*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 

 



จะจ าหน่ายอาหารชุดพิเศษประกอบดว้ยอาหารเรียกน ้ายอ่ยสีสันสดใสประดบัดว้ยไข่ พร้อมดว้ยพาสตา้คาโบนาร่าอนัเป็นเมนูอาหาร 
ยอดนิยมท่ีมีไข่เป็นส่วนผสม และขนมหวานพุดด้ิงมะพร้าวท่ีโดดเด่นดว้ยการจดัแต่งให้ดูเหมือนภาพของไข่ขณะก าลงัถูกตอกลงใน 
ภาชนะ นอกจากน้ี ยงัมีจ  าหน่ายขนมหวานบรรจุในถว้ยท่ีระลึกในดีไซน์ของ “อุซาปิโยะ” ดว้ยเช่นกนั 
 

*เมนูพิเศษเร่ิมจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัองัคารท่ี 26 มีนาคม 2019 เป็นตน้ไป 
*อาจมีกรณีท่ีเปล่ียนแปลงเมนูพิเศษโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมดหรือยติุการจ าหน่ายก่อนก าหนด 
 

อืน่ ๆ 

“Disney’s Easter” Be a Usapiyo Friend 

ขอเชิญเกสททุ์กท่านมาสนุกกบักิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)”  
ณ โตเกียวดิสนียซี์ร่วมกบับรรดา “อุซาปิโยะ” ตวัละครผูท่ี้จะมามอบความสุขและ 
รอยยิม้ใหก้บัทุกท่านท่ีไดใ้กลชิ้ด โดยเกสทส์ามารถรับแผน่พบั “‘Disney’s Easter’  
Be a Usapiyo Friend” (ภาษาองักฤษประกอบภาษาญี่ปุ่น) ซ่ึงแนบมาพร้อมกบัเอกสาร  

“โตเกียวดิสนียซี์ Today” ฉบบัภาษาญ่ีปุ่น (ฟรี) ไดท่ี้บริเวณทางเขา้สวนสนุก  
ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถใกลชิ้ดสนิทสนมกบั “อุซาปิโยะ” ไดม้ากยิง่ข้ึน 

 

 

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

 

*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 

 



◆โตเกยีวดิสนีย์แลนด์◆ 

โปรแกรมความบันเทงิ 
การหลบหนีของอุซาทามะ! (Usatama on the Run!) 

สถานท่ีแสดง : เส้นทางพาเหรด (Parade Route) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 45 นาที (วนัละ 2 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 90 คน 
จ านวนรถพาเหรด : 7 คนั 

เชิญพบกบัเหล่าผองเพ่ือนดิสนียแ์ละเจา้ “อุซาทามะ” ตวัละครรูปทรงไข่อีสเตอร์ 
ประดบัดว้ยหูกระต่ายใน “การหลบหนีของอุซาทามะ! (Usatama on the Run!)”  
การแสดงพาเหรดท่ีจะกลบัมามอบความสนุกสุดอลหม่านใหแ้ก่เกสททุ์กท่านอีกคร้ัง 
หลงัจากไม่ไดจ้ดัการแสดงชุดน้ีเป็นเวลา 2 ปี 

ในวนัหน่ึง ขณะท่ีเหล่าผองเพ่ือนดิสนียก์  าลงัวุน่กบัการจดัเตรียมไข่อีสเตอร์เพื่อใช ้
ส าหรับเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ แต่ไข่เหล่านั้นกลบักลายเป็นเจา้ “อุซาทามะ”  
จ านวนมากและหลบหนีเขา้มาภายในสวนสนุก เหล่าผองเพ่ือนดิสนียจึ์งตอ้งสวมบทบาท 
เป็น “อุซาทามะเชสเซอร์ (Usatama Chaser)” และพยายามตามจบัเจา้ “อุซาทามะ”  
อยา่งเตม็ก าลงัดว้ยอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ เคร่ืองดูดฝุ่ นขนาดยกัษ ์และเคร่ืองตรวจจบั “อุซาทามะ” 

ขบวนพาเหรดซ่ึงประกอบดว้ยรถพาเหรดจ านวน 7 คนั พร้อมดว้ยยานพาหนะขนาดเลก็และใหญ่จะหยดุเคล่ือนขบวนระหวา่ง 
การแสดงเพื่อใหเ้กสทไ์ดมี้ส่วนร่วมตามจบัเจา้ “อุซาทามะ” แต่เจา้ “อุซาทามะ” ท่ีจบัไวไ้ดก้็สามารถหลบหนีไปไดอี้กคร้ังแลว้คร้ังเล่า
จนเกิดเป็นความวุน่วายแสนสนุกท่ีไม่ส้ินสุด ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถเพลิดเพลินกบัเทศกาลอีสเตอร์แสนคร้ืนเครงสุดหรรษาไม่เหมือน
ใครไดอ้ยา่งเต็มอ่ิม 

ข้อมูลโดยสังเขปของรถพาเหรดแต่ละคัน 

ธีมประจ ารถพาเหรด ตัวละครที่ร่วมแสดง 

1 
“อุซาทามะ” ปรากฏตวั!  
จุดเร่ิมตน้ของเทศกาลอีสเตอร์อนัแสนวุน่วาย 

พลูโต 

2 
ปฏิบติัการตามจบั “อุซาทามะ” ของเหล่า “อุซาทามะเชสเซอร์ (Usatama  
Chaser)” น าโดยมิกก้ี เมาส์ 

มิกก้ี เมาส์ 

3 การเล่นซ่อนแอบของ “อุซาทามะ” ณ สวนอีสเตอร์ 

ธมัเปอร์, มิสบนัน่ี, แบร์แรบบิท,  
แร็บบิท, กระต่ายขาว 

ชิป, เดล 

4 มินน่ี เมาส์กบับอลลูนตรวจการณ์ตามจบั “อุซาทามะ” มินน่ี เมาส์ 

5 โดนลัด ์ดัก๊กบัเหตุการณ์สุดระทึกท่ีคาเฟ่! โดนลัด ์ดัก๊, คลารา คลกั 

6 รักสวยรักงามไปกบั “อุซาทามะ” พร้อมดว้ยเดซ่ี ดัก๊ และผองเพื่อน เดซ่ี ดัก๊, แคลรีซ, คลาราเบลล ์คาว 

7 กู๊ฟฟ่ีและแมก็ซ์ออกแสดงฝีมือดว้ยเคร่ืองตรวจจบั “อุซาทามะ” กู๊ฟฟ่ี, แมก็ซ์ 

8 จูด้ี ฮอปส์และนิค ไวลดจ์บัตวั “อุซาทามะ” ไดแ้ลว้!? จูด้ี ฮอปส์, นิค ไวลด ์

*การแสดงพาเหรด “การหลบหนีของอุซาทามะ! (Usatama on the Run!)” ไดรั้บการสนบัสนุนจาก Japan Airlines 

หมายเหตุ 
1. มีตวัละครดิสนียบ์างส่วนท่ีปรากฏตวับนยานพาหนะขนาดเลก็หรือเดินบนเส้นทางพาเหรด 

2. ต าแหน่งท่ีพาเหรดหยดุเคล่ือนขบวนคือ 1. บริเวณเวสเทิร์นแลนด ์(Westernland) และแฟนตาซีแลนด ์(Fantasyland) 2. พลาซ่า (Plaza) 

“การหลบหนีของอุซาทามะ! (Usatama on the Run!)” 

*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 

 



แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment) 

แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) ดงัต่อไปน้ีจะใหบ้ริการในเวอร์ชัน่พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรมพิเศษ  
“ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)” เท่านั้นดว้ยเช่นกนั 

 

แอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment) สถานท่ีแสดง 
โตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์บนด ์(Tokyo Disneyland Band) เวลิดบ์าซาร์ (World Bazaar) / พลาซ่าเทอร์เรซ (Plaza  

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

*อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงจ านวนรอบการแสดง รวมถึงเปล่ียนแปลงเน้ือหา หรือยกเลิกโปรแกรมความบนัเทิง 
ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ หรือเหตุขดัขอ้งอ่ืน ๆ 

การตกแต่ง 

กิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)” ประจ าปีน้ี ณโตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะประดบัตกแต่งบริเวณต่าง ๆ ภายใน 
สวนสนุกดว้ยเหล่า “อุซาทามะ” ตวัละครจอมซุกซนผูเ้ตม็ไปดว้ยความอยากรู้อยากเห็นจ านวนมากอีกเช่นเคย อาทิ บริเวณพลาซ่า  
(Plaza) ดา้นหนา้ปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) จะประดบัตกแต่งดว้ยเหล่าผองเพ่ือนดิสนียแ์ละ “อุซาทามะ” ใน 
อิริยาบถต่าง ๆ อาทิ เหล่าผองเพ่ือนดิสนียข์ณะก าลงัยนิดีท่ีไดพ้บกบัเจา้ “อุซาทามะ” อีกคร้ัง หรือเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์
ขณะแสดงท่าทางประหลาดใจกบัการเล่นสนุกของเจา้ “อุซาทามะ” อีกทั้ง บริเวณตูนทาวน์ (Toontown) จะจดัวางจุดถ่ายภาพ 
ซ่ึงจ าลองภาพของเคร่ืองท าไข่อีสเตอร์ท่ีให้ก าเนิดเจา้ “อุซาทามะ” ให้เกสททุ์กท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการประดบัตกแต่งดว้ย 
เหล่าบรรดา “อุซาทามะ” ท่ีก าลงัสนุกสนานอยูต่ามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 

โตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษจ านวนกวา่ 60 ชนิด อาทิ สินคา้ในดีไซน์ของ “อุซาทามะ” พร้อมดว้ย 
เหล่าผองเพ่ือนดิสนียใ์นชุดคอสตูมของ “อุซาทามะเชสเซอร์ (Usatama Chaser)” ท่ีปรากฏตวัในการแสดงพาเหรด “การหลบหนี 
ของอุซาทามะ! (Usatama on the Run!)” และสินคา้ต่าง ๆ ท่ีเกสทส์ามารถน ามาใชส้ าหรับแปลงโฉมเป็น “อุซาทามะเชสเซอร์  
(Usatama Chaser)” ไดเ้ช่นกนั อาทิ หมวกตวัละครดิสนีย ์ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

ชุดพวงกุญแจ 1,800 เยน ผา้ขนหนูขนาดใหญ่ 3,400 เยน หมวกตวัละครดิสนีย ์2,500 เยน 
ท่ีคาดผม 1,800 เยน 

ตวัอยา่งการตกแต่งบริเวณพลาซ่า (Plaza) ดา้นหนา้ปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) 

 

*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney 

 



*สินคา้ท่ีระลึกพิเศษเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 1 เมษายน 2019 เป็นตน้ไป 

ทั้งน้ี สินคา้ท่ีระลึกพิเศษบางชนิดเร่ิมวางจ าหน่ายตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2019 เป็นตน้ไป 

*สินคา้ท่ีระลึกพิเศษมีจ านวนจ ากดั จึงอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมดหรือยติุการจ าหน่ายก่อนก าหนด 

เมนูพเิศษ 

ร้านอาหารภายในสวนสนุกทั้ง 2 แห่งจะจ าหน่ายเมนูอาหารนานาชนิดท่ีมีไข่เป็น 
ส่วนผสมหรือตกแต่งให้มีลกัษณะรูปทรงคลา้ยไข่ ให้เกสททุ์กท่านสามารถอ่ิมอร่อย 
กบัการรับประทานอาหารอนัหลากหลายภายใตค้อนเซ็ปต ์“มาตามหาอาหารประเภทไข่ 
กนัเถอะ” เฉกเช่นเดียวกบัการคน้หาไข่อีสเตอร์อนัเป็นกิจกรรมประจ าเทศกาลอีสเตอร์ 
ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี 

ส าหรับโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ร้านอาหาร “ฮิวอ้ี,ดิวอ้ีแอนดล์ูอ้ีส์กดูไทมค์าเฟ่  
(Huey, Dewey and Louie's Good Time Cafe)” จะจ าหน่ายเมนูอาหารพิเศษประกอบดว้ย 
แซนดว์ชิไส้ไข่คนและแฮมชุบเกลด็ขนมปังทอดประกบดว้ยแผน่แป้งซาลาเปารูปไข่  
อีกทั้ง ร้านอาหาร “แกรนดม์าซาร่าส์คิทเช่น (Grandma Sara's Kitchen)” จะจ าหน่าย 
อาหารชุดพิเศษประกอบดว้ยขา้วผดัซอสมะเขือเทศเสิร์ฟพร้อมไข่คน โดยจดัแต่ง 
ใหมี้ลกัษณะเหมือนภาพของไข่ขณะก าลงัถูกตอกลงในภาชนะ และขนมหวาน 
ท่ีตกแต่งดว้ยช็อกโกแลตรูปทรงไข่ นอกจากน้ี จะจ าหน่ายขนมหวานบรรจุในถว้ย 
ท่ีระลึกในดีไซน์ของ “อุซาทามะ” ดว้ยเช่นกนั 
 

*เมนูพิเศษเร่ิมจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัองัคารท่ี 26 มีนาคม 2019 เป็นตน้ไป 

*อาจมีกรณีท่ีเปล่ียนแปลงเมนูพิเศษโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมดหรือยติุการจ าหน่ายก่อนก าหนด 
 

อืน่ ๆ 

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

ขอเชิญเกสททุ์กท่านมาร่วมตามหาบรรดาเจา้ “อุซาทามะ” ท่ีเล่นสนุกอยูต่ามสถานท่ีต่าง ๆ ภายในโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
โดยเกสทส์ามารถรับแผน่พบั “‘Disney’s Easter’ Search for ‘Usatama’!” (ภาษาองักฤษประกอบภาษาญี่ปุ่น) ท่ีแนบมาพร้อมกบั
เอกสาร “โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์Today” ฉบบัภาษาญี่ปุ่น (ฟรี) ไดท่ี้บริเวณทางเขา้สวนสนุก ในเอกสารจะระบุขอ้มลูค าบอกเล่าของ 
ผูท่ี้พบเห็น “อุซาทามะ” ใหท่้านสามารถใชเ้ป็นเบาะแสเพื่อตามหาเจา้ “อุซาทามะ” ท่ีหลบซ่อนอยูต่ามจุดต่าง ๆ ภายในสวนสนุก 
ส าหรับเกสทท่ี์สามารถคน้หาจนพบตวัเจา้ “อุซาทามะ” ไดจ้นครบตามท่ีระบุในแผน่พบัจะไดรั้บสต๊ิกเกอร์ลายออริจินอลอนัเป็น
สัญลกัษณ์แห่งการพิชิตภารกิจไดส้ าเร็จ 
 

 

อาหารชุดพิเศษ 990 เยน 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : 

ฮิวอ้ี,ดิวอ้ีแอนดลู์อ้ีส์กูดไทมค์าเฟ่ 
(Huey, Dewey and Louie's Good Time Cafe) 

 

อาหารชุดพิเศษ 1,580 เยน 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : 
แกรนดม์าซาร่าส์คิทเช่น 
(Grandma Sara's Kitchen) 

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

สต๊ิกเกอร์ลายออริจินอลของ 
“‘Disney’s Easter’ Search for ‘Usatama’!” 
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◆โตเกยีวดิสนีย์แลนด์/โตเกยีวดิสนีย์ซี◆ 

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 

 โตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียซี์จะจ าหน่ายท่ีคาดผมและหมวกประดบัดว้ยหูกระต่ายท่ีท่านสามารถสวมใส่ในระหวา่ง 
เท่ียวชมสวนสนุก ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถสนุกสนานกบัการแต่งตวัเป็นคู่หรือเลือกสวมใส่ท่ีคาดผมหรือหมวกท่ีสีแตกต่างกนักบั 
ครอบครัวหรือเพื่อนฝงู อีกทั้ง จะจ าหน่ายยางรัดผมท่ีเกสทส์ามารถน ามาประดบัตกแต่งหูกระต่ายใหมี้เอกลกัษณ์ในแบบท่ีช่ืนชอบได ้
ดว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ี จะจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษจ านวนกวา่ 30 ชนิดท่ีแฝงดว้ยลูกเล่นแสนน่ารักในดีไซน์ของไข่อีสเตอร์ท่ีมีลวดลาย 
เป็นภาพของเหล่าตวัละครดิสนียซ่ึ์งแสดงสีหนา้หลากหลายรูปแบบหรือพยายามแอบซ่อนตวัตามคอนเซ็ปตข์องกิจกรรมคน้หา 
ไข่อีสเตอร์ พร้อมดว้ยสินคา้ท่ีระลึกจ านวนกวา่ 30 ชนิดท่ีจะแต่งแตม้สีสันใหภ้ายในบา้นของเกสททุ์กท่านเตม็ไปดว้ยบรรยากาศของ 
ฤดูใบไมผ้ลิในดีไซน์ของมิสบนัน่ีและธมัเปอร์ ตวัละครกระต่ายนอ้ยน่ารักของดิสนีย ์อาทิ อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่งบา้น 
ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

*สินคา้ท่ีระลึกพิเศษเร่ิมวางจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 1 เมษายน 2019 เป็นตน้ไป 

*สินคา้ท่ีระลึกพิเศษมีจ านวนจ ากดั จึงอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมดหรือยติุการจ าหน่ายก่อนก าหนด 
 

◆โตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ทเวเคชันแพก็เกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package)◆ 

พบกบัโตเกียวดิสนียรี์สอร์ทเวเคชนัแพก็เกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package) แพก็เกจท่ีพกัพร้อมบตัรเขา้สวนสนุก  
บตัรฟาสทพ์าสท่ีไม่ระบุเวลา ฯลฯ ท่ีใหท่้านเพลิดเพลินไปกบักิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)” ของสวนสนุก 
ทั้ง 2 แห่งไดอ้ยา่งเต็มอ่ิมใน “2DAYS / 3DAYS สุขสันตห์รรษากบักิจกรรมพิเศษ ‘ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)’ ของสวนสนุก 
ทั้ง 2 แห่ง” 

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

◆โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels)◆ 

เกสทส์ามารถเพลิดเพลินอยา่งเต็มอ่ิมกบักิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)” ภายในโรงแรมดิสนีย ์(Disney Hotels)  
ไดเ้ช่นเดียวกนั อาทิ ภายในห้องพกัของโรงแรม Disney Ambassador Hotel โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel และโรงแรม Tokyo  
Disney Celebration Hotel จะจดัเตรียมโปสการ์ด3ในดีไซน์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละโรงแรม อีกทั้ง ภายในห้องพกัของโรงแรม Disney  
Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel จะจดัเตรียมถุงกระดาษ3ในดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรมดว้ยเช่นกนั  
พร้อมทั้งจดัโปรแกรมพิเศษเฉพาะผูเ้ขา้พกั (ฟรี)3 ให้เกสทส์ามารถร่วมสนุกพร้อมบุตรหลานของท่าน นอกจากน้ี โรงแรม Tokyo  
Disney Celebration Hotel จะปรับเปล่ียนดีไซน์ของชุดของใชใ้นห้องพกัและกุญแจห้องพกัให้เป็นดีไซน์ของกิจกรรมพิเศษ “ดิสนีย ์
อีสเตอร์ (Disney’s Easter)” เพื่อตอ้นรับเกสททุ์กท่าน 

ส าหรับภตัตาคารและเลานจข์องโรงแรม Disney Ambassador Hotel โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel และโรงแรม Tokyo  
DisneySea Hotel MiraCosta จะบริการเมนูอาหารท่ีใหท่้านอ่ิมอร่อยกบัวตัถุดิบหลากสีสันของฤดูใบไมผ้ลิพร้อมดว้ยเมนูอาหาร 

หมวกแก๊ป ใบละ 2,600 เยน 

ท่ีคาดผมหูกระต่าย ช้ินละ 1,300 เยน 

ยางรัดผม 700 - 900 เยน 

จาน 1,300 เยน 

แกว้มกั 1,300 เยน 

ชุดแฟ้มใสลวดลายต่าง ๆ 1,100 เยน 

*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney    ©Disney/Pixar 



ท่ีสัมผสัไดถึ้งบรรยากาศของกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)” ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการมาเยอืน 
ของฤดูใบไมผ้ลิไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม ณ โรงแรมดิสนีย ์
3 ยกเวน้ห้องพกับางประเภทของโรงแรม Disney Ambassador Hotel 

*เมนูอาหารส าหรับกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)” ของภตัตาคารและเลานจข์องโรงแรมดิสนียเ์ร่ิมจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่ 

วนัองัคารท่ี 26 มีนาคม 2019 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ (Disney Resort Line)◆ 

ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจ าหน่ายบตัรโดยสารรายวนัในดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรม พร้อมตอ้นรับเกสท ์
ทุกท่านดว้ยการประดบัตกแต่งภายในสถานีรีสอร์ทเกตเวย ์(Resort Gateway Station) ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอี์สเตอร์  
(Disney’s Easter)” ของสวนสนุก อีกทั้ง จะจ าหน่ายเหรียญท่ีระลึกในดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรมอนัเป็นดีไซน์ออริจินอลของดิสนีย ์
รีสอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) ดว้ยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■อกิสเพยีรี (Ikspiari)■ 

เกสทส์ามารถเพลิดเพลินกบับรรยากาศแห่งฤดูใบไมผ้ลิไดอ้ยา่งเตม็อ่ิมผา่นกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงหลากหลายเมนูอาหารและ 
สินคา้ ณ อาคารศูนยก์ารคา้ “อิกสเพยีรี (Ikspiari)” อนัประกอบดว้ยร้านอาหารและร้านคา้กวา่ 140 แห่งพร้อมดว้ยโรงภาพยนตร์ 
ซ่ึงตั้งอยูด่า้นหนา้สถานีรถไฟ JR ไมฮามะไดด้ว้ยเช่นกนั 

ถุงกระดาษส าหรับเกสทท่ี์เขา้พกั 
โรงแรม Disney Ambassador Hotel 
และโรงแรม Tokyo Disneyland Hotel 

โปสการ์ดส าหรับเกสทท่ี์เขา้พกั 
โรงแรม Tokyo Disneyland Hotel 

 

โปสการ์ดส าหรับเกสทท่ี์เขา้พกั 
โรงแรม Disney Ambassador Hotel 

 

โปสการ์ดส าหรับเกสทท่ี์เขา้พกั 
โรงแรม Tokyo Disney Celebration Hotel 

 

ตวัอยา่งบตัรโดยสารรายวนัดีไซน์พิเศษเฉพาะช่วงกิจกรรม “ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney’s Easter)” 

*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน  ©Disney    ©Disney/Pixar 


