เดือนเมษายน 2019
สาหรับประชาสัมพันธ์
บริ ษทั Oriental Land Co., Ltd.

กิจกรรมพิเศษประจาฤดูร้อน ณ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ท
โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ทจะจัดกิจกรรมพิเศษประจาฤดูร้อน ณ สถานที่บริ การแต่ละแห่ง อาทิ โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ โตเกียวดิสนียซ์ ี
โรงแรมดิสนีย ์ (Disney Hotels) รวมถึงอาคารศูนย์การค้า “อิกสเพียรี (Ikspiari)” เพื่อมอบความทรงจาสุ ดหรรษาในวันหยุดฤดูร้อน
ให้แก่เกสท์ทุกท่านผ่านหลากหลายโปรแกรมแสนสนุก ดังนี้
ระหว่างวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
จะจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่สุดร้อนแรงที่มาพร้อมความสนุกสนาน
ครื้ นเครงในแบบฉบับของฤดูร้อน “โดนัลด์ ดัก๊ ส์ ฮอตจังเกิลซัมเมอร์ (Donald's Hot
Jungle Summer)” พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีช่วงกลางคืนชุดใหม่ “โอ้! ซัมเมอร์ บันไซ!
(Oh! Summer Banzai!)” หลังจากที่ไม่ได้จดั การแสดงบนเวทีดา้ นหน้าปราสาทซินเดอเรลล่า
(Cinderella Castle) เป็ นเวลา 6 ปี โดนัลด์ ดัก๊ และบรรดาผองเพื่อนดิสนียจ์ ะมาปรากฏตัว ณ
ป่ าดงดิบหลากสี สัน เพื่อมอบความบันเทิงรู ปแบบใหม่อนั แสนเร่ าร้อนให้แก่เกสท์ทุกท่าน
ท่ามกลางเปลวไฟอันร้อนแรงและสายน้ าสุ ดชุ่มฉ่า เสริ มสร้างบรรยากาศของสวนสนุกในช่วง
ฤดูร้อนให้เต็มไปด้วยความสนุกสุ ดหรรษาที่มากยิง่ ขึ้น
ภาพตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ
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อีกทั้ง เกสท์ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับโปรแกรมที่เต็มไปด้วยความสดชื่น
ณ โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
ท่ามกลางสายน้ าเย็นชื่นใจร่ วมกับจูด้ ี ฮอปส์และนิค ไวลด์ ตัวละครจากภาพยนตร์
ดิสนียเ์ รื่ อง “Zootopia นครสัตว์มหาสนุก” ได้กบั โปรแกรมความบันเทิงช่วงกลางวัน
ชุดใหม่ “จูดแี้ อนด์นิคส์ จัมปิ งสแปลช (Judy and Nick’s Jumpin’ Splash)” ในระหว่าง
ช่วงกิจกรรมพิเศษนี้ดว้ ยเช่นกัน
สาหรับโตเกียวดิสนียซ์ ีจะจัดกิจกรรมพิเศษ “ดิสนีย์ไพเรทส์ ซัมเมอร์ (Disney
Pirates Summer)” ในธีมโลกแห่งภาพยนตร์ดิสนียเ์ รื่ อง “ไพเรทส์ออฟเดอะ
แคริ บเบียน (PIRATES OF THE CARIBBEAN)” ซีรีส์อีกเช่นเคยระหว่าง
ภาพตัวอย่างกิจกรรมพิเศษ
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 ให้เกสท์ทุกท่านได้
“ดิสนียไ์ พเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)”
เพลิดเพลินกับ “ไพเรทส์ ซัมเมอร์ แบทเทิล ‘เก็ทเว็ท!’ (Pirates Summer Battle
ณ โตเกียวดิสนียซ์ ี
‘Get Wet!’)” การแสดงการต่อสู้อนั ทรงพลังของเหล่าโจรสลัดจอมอันธพาลนาโดย
กัปตันแจ็ค สแปร์โรว์และกัปตันบาร์บอสซ่าท่ามกลางสายน้ าสุ ดชุ่มฉ่าที่สาดกระเซ็นจนชุ่มโชกไปทัว่ บริ เวณ
นอกจากนี้ โรงแรมดิสนีย ์ (Disney Hotels) ดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) และอิกสเพียรี (Ikspiari) จะจัดโปรแกรมพิเศษ
เฉพาะช่วงฤดูร้อนด้วยเช่นกัน พร้อมให้เกสท์ทุกท่านได้สร้างความทรงจาแสนพิเศษในช่วงฤดูร้อนร่ วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ณ โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท
การติดต่ อสอบถามข้ อมูลสาหรับบุคคลทัว่ ไป
ศูนย์ประชาสัมพันธ์โตเกียวดิสนียร์ ี สอร์ท โทร. 0570-00-8632 (เวลาทาการ 9:00 - 17:00 น. (เวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ป่ ุน))
สาหรับโทรศัพท์ PHS และ IP บางส่วน หรื อโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โทร. 045-330-5211

การติดต่อสอบถามสาหรับสื่ อมวลชนทุกท่าน : บริ ษทั Oriental Land Co., Ltd. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โทร. 047-305-5111
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

เอกสารเพิ่มเติม
◆กิจกรรมพิเศษ “โดนัลด์ ดัก
๊ ส์ ฮอตจังเกิลซัมเมอร์

(Donald's Hot Jungle Summer)” ณ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ◆

โปรแกรมความบันเทิง
“โอ้! ซัมเมอร์ บันไซ! (Oh! Summer Banzai!)”
สถานที่แสดง : แคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 20 นาที (วันละ 2 รอบ)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 45 คน
เตรี ยมพบกับ “โอ้! ซัมเมอร์ บันไซ! (Oh! Summer Banzai!)” โปรแกรมความบันเทิงยามค่าคืนประจาฤดูร้อนชุดใหม่ที่จะจัดแสดง
บนเวทีดา้ นหน้าปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) หลังจากที่ไม่ได้จดั การแสดง ณ บริ เวณดังกล่าวเป็ นเวลา 6 ปี พร้อมให้เกสท์ทุกท่านได้
เพลิดเพลินกับการแสดงสุ ดอลังการท่ามกลางเปลวเพลิงอันทรงพลังและสายน้ าที่สาดกระเซ็นไปทัว่ บริ เวณ
โดนัลด์ ดัก๊ พร้อมด้วยมิกกี้ เมาส์และบรรดาผองเพื่อนดิสนียใ์ นชุดคอสตูมหลากสี สันจะมาแสดงลีลาการเต้นในจังหวะดนตรี แสนสนุก
ณ ป่ าดงดิบสี สันสดใสสะดุดตาซึ่งมาปรากฏโฉมในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์อย่างน่าพิศวง เพื่อมอบการแสดงบนเวทีอนั น่าตื่นตาตื่นใจให้แก่เกสท์
ทุกท่าน
เปลวเพลิงอันร้อนแรงและสายน้ าสุ ดชุ่มฉ่าผสมผสานกับเทคนิคการฉายภาพแบบโปรเจคชัน่ แมปปิ้ ง (Projection mapping) จะเสริ มสร้างให้
คืนฤดูร้อนภายในป่ าดงดิบแห่งนี้ทวีความครื้ นเครงมากยิง่ ขึ้น และเมื่อถึงช่วงท้ายของการแสดง เกสท์และเหล่าผองเพื่อนดิสนียจ์ ะได้ร่วมแบ่งปัน
ช่วงเวลาอันแสนพิเศษ พร้อมรวมใจเป็ นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางสายน้ าที่สาดกระเซ็นอย่างรุ นแรงมากยิง่ ขึ้นเรื่ อย ๆ ณ ป่ าดงดิบสุ ดอัศจรรย์ที่มี
เฉพาะโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์แห่งนี้
ตัวละครที่ร่วมแสดง
โดนัลด์ ดัก๊ , มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, เดซี่ ดัก๊ , กู๊ฟฟี่ , ชิป, เดล, แคลรี ซ
หมายเหตุ : อาจมีกรณี ที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลงจานวนรอบการแสดง หรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรื อยกเลิกโปรแกรมความบันเทิง เนื่องด้วยสภาพอากาศที่
ไม่เอื้ออานวยหรื อเหตุขดั ข้องอื่น ๆ

การตกแต่ ง
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะประดับตกแต่งบริ เวณทางเข้าสวนสนุกในธี มของป่ าดงดิบหลากสี สัน พร้อมด้วยภาพของบรรดาผองเพื่อนดิสนีย ์
ในชุดคอสตูมสี สันสดใส เสริ มสร้างให้บรรยากาศแห่ งความหรรษาในแบบฉบับของฤดูร้อนทวีความครื้ นเครงมากยิง่ ขึ้น

ภาพตัวอย่างการตกแต่งบริ เวณทางเข้าสวนสนุ ก

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

สินค้ าทีร่ ะลึกพิเศษ
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะจาหน่ ายสิ นค้าที่ระลึกพิเศษจานวนกว่า 80 ชนิ ดในธี มของ “โดนัลด์ ดัก๊ ส์ฮอตจังเกิลซัมเมอร์ (Donald's Hot
Jungle Summer)” กิจกรรมพิเศษที่จะช่วยสร้างสี สันให้ฤดูร้อนนี้เต็มเปี่ ยมไปด้วยความสนุกสุ ดหรรษา ได้แก่ สิ นค้าที่สามารถเพลิดเพลินกับ
การแต่งตัวหรื อประดับตกแต่งของใช้ส่วนตัวเป็ นคู่กบั เพื่อนฝูง ให้เกสท์สามารถสนุ กสนานกับการเที่ยวชมสวนสนุกในช่วงฤดูร้อนนี้ ได้มาก
ยิง่ ขึ้น อาทิ เสื้ อยืด กางเกงขาสั้น พวงกุญแจตุ๊กตา รวมถึงกาไลเรื องแสงสี สันสดใสอันแสนสะดุดตาในยามค่าคืน นอกจากนี้ ยังมีจาหน่ าย
สิ นค้านานาชนิ ดในดีไซน์สุดโดดเด่น อาทิ หมอนข้างในดีไซน์ของโดนัลด์ ดัก๊ กล่องใส่ กระดาษทิชชู่รูปทรงใบหน้าของโดนัลด์ ดัก๊
และอื่น ๆ อีกมากมาย

เสื้ อยืดไซส์ S, M, L, LL ตัวละ 2,600 เยน
กางเกงขาสั้นไซส์ M, L ตัวละ 2,300 เยน

เสื้ อยืด
ไซส์สาหรับผูท้ ี่มีส่วนสู ง 100 ซม. และ 120 ซม.
ตัวละ 1,900 เยน
ไซส์สาหรับผูท้ ี่มีส่วนสู ง 140 ซม.
ตัวละ 2,300 เยน
ไซส์ S, M, L, LL ตัวละ 2,600 เยน
ไซส์ 3L ตัวละ 2,900 เยน

กาไลเรื องแสง วงละ 500 เยน

พวงกุญแจตุก๊ ตา ชิ้นละ 1,700 เยน
หมายเหตุ : พวงกุญแจตุก๊ ตาชิปแอนด์เดล
จาหน่ายเป็ นคู่ ชุดละ 2,800 เยน

ผ้าเย็นอเนกประสงค์ Coolcore 2,000 เยน

เมนูพเิ ศษ
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์จะจาหน่ ายเมนูพิเศษจานวน 12 ชนิดที่ให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ “โดนัลด์ ดัก๊ ส์ฮอตจังเกิลซัมเมอร์ (Donald's
Hot Jungle Summer)” กิจกรรมพิเศษสุ ดครื้ นเครงอันเปี่ ยมไปด้วยพลังของสายน้ าและเปลวไฟได้มากยิ่งขึ้น อาทิ ฮอทดอกที่โดดเด่นด้วย
แป้ งขนมปังสี แดงอันเป็ นสัญลักษณ์ของเปลวไฟ ราดด้วยซอสที่มีส่วนผสมของผักนานาชนิ ด ให้เกสท์สามารถเติมพลังระหว่างเที่ยวชม
สวนสนุก ณ ร้านอาหาร “รี เฟรชเมนท์คอร์ เนอร์ (Refreshment Corner)” หรื อเครื่ องดื่มสี สันสดใสสุ ดน่ ารัก 3 สี ประกอบด้วยสี ฟ้า สี แดง
และสี เหลือง ซึ่ งแต่ละสี จะจาหน่ายเฉพาะที่ร้านอาหารที่กาหนด ได้แก่ ร้านอาหาร “บอยเลอร์รูมไบตส์ (Boiler Room Bites)” ร้านอาหาร
“ฮิวอี้,ดิวอี้แอนด์ลูอ้ ีส์กดู ไทม์คาเฟ่ (Huey, Dewey and Louie's Good Time Cafe)” และร้านอาหาร “กัปตันฮุกส์แกลลีย ์ (Captain Hook's
Galley)” ให้เกสท์สามารถดับกระหายคลายร้อนกับเมนู เครื่ องดื่มเย็นชื่นใจอันเป็ นสัญลักษณ์ของสายน้ า นอกจากนี้ ยังมีจาหน่ ายของหวาน
พร้อมถ้วยที่ระลึกหรื อจานที่ระลึกในดีไซน์ของโดนัลด์ ดัก๊ ด้วยเช่นกัน

อาหารชุดพิเศษ 960 เยน
ร้านอาหารที่จาหน่าย :
รี เฟรชเมนท์คอร์เนอร์ (Refreshment Corner)

เครื่ องดื่มสปาร์ คกลิง (น้ าเชื่อมบลูไซรัป) 380 เยน
ร้านอาหารที่จาหน่าย : บอยเลอร์รูมไบตส์ (Boiler Room Bites)
เครื่ องดื่มสปาร์ คกลิง (น้ าเชื่อมเลมอน) 380 เยน
ร้านอาหารที่จาหน่าย : กัปตันฮุกส์แกลลีย ์ (Captain Hook's Galley)
เครื่ องดื่มสปาร์ คกลิง (น้ าเชื่อมราสเบอร์ รี) 380 เยน
ร้านอาหารที่จาหน่าย : ฮิวอี้,ดิวอี้แอนด์ลูอ้ ีส์กูดไทม์คาเฟ่
(Huey, Dewey and Louie's Good Time Cafe)
*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

หมายเหตุ
• สิ นค้าที่ระลึกพิเศษและเมนูพิเศษเริ่ มจาหน่ ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2019 เป็ นต้นไป
• อาจมีกรณี ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสิ นค้าที่ระลึกพิเศษหรื อเมนูพิเศษโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีกรณี ที่จาหน่ ายหมด
หรื อยุติการจาหน่ายก่อนกาหนด

◆โปรแกรมความบันเทิงอืน
่ ๆ ของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ◆

โปรแกรมความบันเทิง
“จูดแี้ อนด์ นิคส์ จมั ปิ งสแปลช (Judy and Nick’s Jumpin’ Splash)”
สถานที่แสดง : แคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 10 นาที (วันละ 4 รอบ)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 10 คน

ขอเชิญเกสท์ทุกท่านมาร่ วมคลายร้อนพร้อมสนุกสนานกับ “จูด้ ีแอนด์นิคส์จมั ปิ งสแปลช
(Judy and Nick’s Jumpin’ Splash)” การแสดงท่ามกลางสายน้ าสุ ดชุ่มฉ่าชุดใหม่ประจาปี นี้ร่วมกับ
จูด้ ี ฮอปส์และนิค ไวลด์ ตัวละครจากภาพยนตร์ดิสนียเ์ รื่ อง “Zootopia นครสัตว์มหาสนุก”
ที่จะมามอบโปรแกรมความบันเทิงอันเต็มเปี่ ยมไปด้วยความเย็นสดชื่นท่ามกลางสายน้ าที่
สาดกระเซ็นและหลากหลายบทเพลงในจังหวะสนุกสนานรื่ นเริ ง อาทิ “Try Everything”
บทเพลงประกอบภาพยนตร์ ที่เป็ นที่รู้จกั กันดีจากภาพยนตร์ ดิสนียเ์ รื่ อง “Zootopia นครสัตว์
มหาสนุก”
ตัวละครที่ร่วมแสดง
จูด้ ี ฮอปส์, นิค ไวลด์

ภาพตัวอย่างโปรแกรมความบันเทิง
“จูด้ ีแอนด์นิคส์จมั ปิ งสแปลช
(Judy and Nick’s Jumpin’ Splash)”

หมายเหตุ : อาจมีกรณี ที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลงจานวนรอบการแสดง หรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรื อยกเลิกโปรแกรมความบันเทิง เนื่องด้วยสภาพอากาศที่
ไม่เอื้ออานวยหรื อเหตุขดั ข้องอื่น ๆ

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

◆กิจกรรมพิเศษ “ดิสนีย์ไพเรทส์ ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)” ณ โตเกียวดิสนีย์ซี◆

โปรแกรมความบันเทิง
“ไพเรทส์ ซัมเมอร์ แบทเทิล ‘เก็ทเว็ท!’ (Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)”
สถานที่แสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์ เบอร์ (Mediterranean Harbor)
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วันละ 3 รอบ)
จานวนนักแสดง : ประมาณ 90 คน
สาหรับปี นี้โตเกียวดิสนียซ์ ีจะจัดการแสดงที่ถ่ายทอดเรื่ องราวการต่อสู้อนั ทรงพลัง
ของเหล่าโจรสลัดท่ามกลางสายน้ าสุ ดชุ่มฉ่า ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์ เบอร์ (Mediterranean
Harbor) อีกเช่นเคย นาโดยกัปตันบาร์บอสซ่าพร้อมเรื อในตานานและกลุ่มโจรสลัด
ในสังกัดซึ่งมาปรากฏตัว ณ ปอร์โตปาราดีโซ (Porto Paradiso) น่านน้ าหลักของเมดิเตอร์
เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) หลังเข้ายึดครองพื้นที่ดงั กล่าวได้สาเร็ จ เพื่อฝึ ก
วิชาให้แก่เกสท์ที่ตอ้ งการมีคุณสมบัติของโจรสลัดที่แท้จริ งท่ามกลางสายน้ าที่สาดกระเซ็น
ไปทัว่ บริ เวณ
ขณะที่เกสท์และเหล่าโจรสลัดรู้สึกเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันผ่านการฝึ กวิชาดังกล่าว
ทันใดนั้น กัปตันแจ็ค สแปร์โรว์ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมเรื อสภาพเก่าคร่ าคร่ าเพื่อขอสงบศึก
กับบาร์บอสซ่าผูเ้ ป็ นศัตรู ค่อู ริ บาร์บอสซ่าตอบตกลงและจัดงานเลี้ยงขึ้นท่ามกลางสายน้ า
สุ ดชุ่มฉ่ าเพื่อ “ลบล้าง” ความบาดหมางที่เคยมีมาในอดีต แต่ทว่า การกระทาบางอย่าง
ที่ไม่คาดฝันของแจ็คกลับเปลี่ยนงานเลี้ยงสังสรรค์สุดหรรษาให้กลายเป็ นการต่อสู้ที่พวั พัน
กับเรื อในตานาน ให้เกสท์ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับโลกของเหล่าโจรสลัดผูด้ ิบเถื่อน
แต่แฝงไปด้วยความสงบเยือกเย็นเสี ยจนปัดเป่ าอากาศอันร้อนระอุของฤดูร้อนไปจน
หมดสิ้ นผ่านหลากหลายฉากการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจ อาทิ ฉากการต่อสู้อนั ทรงพลัง
ท่ามกลางสายน้ าและเปลวเพลิงสุ ดร้อนแรง หรื อฉากงานเลี้ยงสังสรรค์สุดครื้ นเครงของ
เหล่าโจรสลัด และอื่น ๆ อีกมากมาย

ภาพตัวอย่างโปรแกรมความบันเทิง
“ไพเรทส์ซัมเมอร์แบทเทิล ‘เก็ทเว็ท!’
(Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)”

ตัวละครที่ร่วมแสดง
กัปตันแจ็ค สแปร์โรว์, กัปตันบาร์บอสซ่า

โปรแกรมความบันเทิงอืน่ ๆ
ขอเชิญร่ วมสนุกกับแอทโมสเฟี ยร์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Atmosphere Entertainment)
ที่ให้เกสท์ได้มีส่วนร่ วมเรี ยนวิชาการเป็ นโจรสลัดที่แท้จริ งจากอาจารย์ผฝู้ ึ กสอนโจรสลัด
ณ บริ เวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) อีกทั้ง เกสท์สามารถพบปะ
กับเหล่าโจรสลัดผูเ้ ปี่ ยมไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว และกัปตันแจ็ค สแปร์โรว์ได้ ณ
สถานที่ต่าง ๆ ภายในสวนสนุกด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ : อาจมีกรณี ที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลงจานวนรอบการแสดง หรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรื อยกเลิกโปรแกรมความบันเทิง เนื่องด้วยสภาพอากาศที่
ไม่เอื้ออานวยหรื อเหตุขดั ข้องอื่น ๆ

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

การตกแต่ ง
บริ เวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) ที่ถูกยึดครองโดยเหล่าโจรสลัดจอมอันธพาลจะมาปรากฏโฉมใหม่
ในบรรยากาศของโลกแห่งโจรสลัดอันประกอบด้วยโทนสี ดาและสี แดงเป็ นหลัก พร้อมประดับตกแต่งผ้าพิมพ์ลายหัวกะโหลกใน
คอนเซ็ปต์ของธงโจรสลัด นอกจากนี้ ยังมีจุดถ่ายรู ปซึ่งเกสท์สามารถเป็ นส่ วนหนึ่งของรู ปภาพนั้นที่ให้เกสท์สามารถโพสท่าราวกับ
กาลังล่องเรื อโจรสลัดเพื่อออกเดินทางสู่ การผจญภัยด้วยเช่นกัน

ภาพตัวอย่างจุดถ่ายรู ป

ภาพตัวอย่างการตกแต่ง

สินค้ าทีร่ ะลึกพิเศษ
โตเกียวดิสนียซ์ ีจะจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึกพิเศษจานวนกว่า 70 ชนิดที่ให้เกสท์สามารถสนุกสนานกับโลกแห่งโจรสลัดได้มากยิง่ ขึ้น
ได้แก่ สิ นค้าในธีมของโลกแห่งภาพยนตร์ดิสนียเ์ รื่ อง “ไพเรทส์ออฟเดอะแคริ บเบียน (PIRATES OF THE CARIBBEAN)” อาทิ
เสื้ อยืด ผ้าขนหนู และริ สแบนด์ในดีไซน์ของธงโจรสลัด รวมถึงแก้วน้ ามีหูจบั ในดีไซน์สุดเท่สมกับภาพลักษณ์ของเหล่าโจรสลัด
อีกทั้ง ยังมีจาหน่ายสิ นค้าในดีไซน์ของบรรดาผองเพื่อนดิสนียท์ ี่ออกเดินทางสู่ การผจญภัยในมาดของเหล่าโจรสลัด อาทิ เสื้ อยืด
หมวกมีหูในดีไซน์สไตล์โจรสลัด ฯลฯ นอกจากนี้ จะวางจาหน่ายสิ นค้าประเภทอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน อาทิ ของเล่นแสนสนุกสุ ดตื่นเต้น

เสื้ อยืดบุรุษไซส์ M, L
ตัวละ 2,600 เยน

เสื้ อยืดสตรี ไซส์ M, L
ตัวละ 2,600 เยน

ผ้าขนหนู 3,400 เยน

แก้วน้ า 1,500 เยน

เสื้ อยืด
ไซส์สาหรับผูท้ ี่มีส่วนสู ง 100 ซม. และ 120 ซม.
ตัวละ 1,900 เยน
ไซส์สาหรับผูท้ ี่มีส่วนสู ง 140 ซม.
ตัวละ 2,300 เยน
ไซส์ S, M, L, LL ตัวละ 2,600 เยน
ไซส์ 3L ตัวละ 2,900 เยน

ของเล่น 2,000 เยน

ริ สแบนด์ 900 เยน

เมนูพเิ ศษ

ผ้าเย็นอเนกประสงค์ Coolcore 2,000 เยน

โตเกียวดิสนียซ์ ี จะจาหน่ายเมนูพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ของเหล่าโจรสลัดอันประกอบด้วย
เมนูอาหารและเครื่ องดื่มค็อกเทลรวมทั้งสิ้ นจานวน 16 ชนิ ด อาทิ อาหารชุดพาสต้าแต่งหน้าด้วย
ปลาคาเรอิ (ปลาเนื้อขาวชนิ ดหนึ่ งในวงศ์ปลาลิน้ หมาตาข้างขวา) ชุบแป้ งทอดชิ้นใหญ่จุใจ อันเป็ น
เมนูอาหารที่โดดเด่นด้วยรสเปรี้ ยวกาลังพอดี เหมาะสาหรับเติมความสดชื่นในฤดูร้อน ซึ่งจาหน่าย ณ
ร้านอาหาร “คาเฟ่ ปอร์ โตฟี โน (Cafe Portofino)” และเมนูอาหารภายใต้คอนเซ็ปต์ของทะเลและโจรสลัด
ซึ่งจาหน่าย ณ ร้านอาหาร “นิ วยอร์กเดลิ (New York Deli)” และร้านอาหาร “มัมมาบิสกอตตีส์เบเกอรี่
(Mamma Biscotti's Bakery)” อีกทั้ง เกสท์สามารถลิม้ รสเครื่ องดื่มค็อกเทลหลากชนิ ด พร้อมดื่มด่ากับ
บรรยากาศของโลกแห่งโจรสลัดที่อบอวลภายในสวนสนุกได้ดว้ ยเช่นกัน

อาหารชุดพิเศษ 1,880 เยน
ร้านอาหารที่จาหน่าย :
คาเฟ่ ปอร์โตฟี โน (Cafe Portofino)

*ภาพประกอบเป็ นเพียงตัวอย่ างเท่ านั้น ©Disney

หมายเหตุ
• สิ นค้าที่ระลึกพิเศษและเมนูพิเศษเริ่ มจาหน่ ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2019 เป็ นต้นไป
• อาจมีกรณี ที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสิ นค้าที่ระลึกพิเศษหรื อ เมนูพิเศษโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีกรณี ที่จาหน่ ายหมด
หรื อยุติการจาหน่ายก่อนกาหนด

◆โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels)◆

ขอเชิญเกสท์ทุกท่านพร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อนฝูงมาร่ วมแบ่งปั นช่วงเวลาแห่ งความหรรษา ณ โรงแรมดิสนี ย ์ (Disney
Hotels) พร้อมอิ่มอร่ อยกับเมนูพิเศษสี สันสดใสสไตล์ฤดูร้อนภายใต้คอนเซ็ปต์ของกิจกรรมพิเศษ “โดนัลด์ ดัก๊ ส์ฮอตจังเกิลซัมเมอร์
(Donald's Hot Jungle Summer)” ของโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ ณ ร้านอาหารภายในโรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo
Disneyland Hotel หรื อเมนูพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ของกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียไ์ พเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)” ของโตเกียว
ดิสนียซ์ ี รวมถึงเครื่ องดื่มพิเศษพร้อมแก้วสาหรับสะสม ณ ร้านอาหารภายในโรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta
นอกจากนี้ ยังมีจาหน่ ายเหรี ยญที่ระลึกเฉพาะช่วงกิจกรรมพิเศษในดีไซน์ออริ จินอลเฉพาะโรงแรมด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ
• เมนูพิเศษเริ่ มจาหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนั จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2019 เป็ นต้นไป
• แก้วสาหรับสะสมมีจานวนจากัด
◆ดิสนีย์รีสอร์ ทไลน์ (Disney Resort Line)◆

ดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจาหน่ายบัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ของ
กิจกรรมพิเศษ “โดนัลด์ ดัก๊ ส์ฮอตจังเกิลซัมเมอร์ (Donald's Hot Jungle Summer)” ของโตเกียว
ดิสนียแ์ ลนด์ และกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียไ์ พเรทส์ซมั เมอร์ (Disney Pirates Summer)” ของโตเกียว
ดิสนียซ์ ีที่เครื่ องจาหน่ายบัตรอัตโนมัติของสถานีแต่ละแห่งในช่วงระยะเวลาจากัด
อีกทั้ง จะจาหน่ายเหรี ยญที่ระลึกสาหรับกิจกรรมพิเศษในดีไซน์ออริ จินอลเฉพาะของ
ดิสนียร์ ี สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) เท่านั้นภายในสถานีแต่ละแห่งด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างบัตรโดยสารรายวันในดีไซน์ของโปรแกรมพิเศษ

◆โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ทเวเคชันแพ็กเกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package)◆

พบกับหลากหลายแพ็กเกจที่พกั ที่จะมอบความทรงจาสุ ดหรรษาในวันหยุดฤดูร้อนให้แก่เกสท์ทุกท่าน อาทิ แพ็กเกจที่พกั พร้อม
บัตรเข้าชมโปรแกรมความบันเทิงประจาฤดูร้อน ณ ที่นงั่ หรื อพื้นที่ชมการแสดงพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีแพ็กเกจที่พกั พร้อมโปรแกรม
“คัสโตเดียนคิดส์! (Custodial Kids!)” ที่ให้คุณหนู ๆ ได้ลองสัมผัสประสบการณ์การทางานของพนักงานทาความสะอาด (คัสโตเดียน)
ภายในสวนสนุก หรื อแพ็กเกจที่พกั พร้อมโปรแกรม “เวเนเชียนกอนโดลา ‘คิดส์กอนโดเลียร์ ’ (Venetian Gondolas ‘Kids
Gondoliers’)” ที่คุณหนู ๆ จะได้ลองพายเรื อกอนโดลาของจริ งเช่นเดียวกับเหล่ากอนโดเลียร์ (อาชีพคนพายเรื อกอนโดลาในภาษา
อิตาลี) ณ แอทแทรคชัน “เวเนเชียนกอนโดลา (Venetian Gondolas)” ของโตเกียวดิสนียซ์ ี
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาดูเว็บไซต์สารองที่พกั /ซื้ อบัตรทางออนไลน์โตเกียวดิสนี ยร์ ี สอร์ ท (ภาษาญี่ปน)
ุ่
(https://reserve.tokyodisneyresort.jp/)
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◇อิกสเพียรี (Ikspiari)◇

ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็ นต้นไป อาคารศูนย์การค้า “อิกสเพียรี (Ikspiari)”
ซึ่งตั้งอยูด่ า้ นหน้าสถานีรถไฟ JR ไมฮามะจะจัดกิจกรรมประจาฤดูร้อนอันประกอบด้วย
หลากหลายโปรแกรมและกิจกรรมสุ ดหรรษา อาทิ โปรแกรมชุ่มฉ่าคลายร้อนที่มีกาหนดการ
มอบความเย็นสดชื่นให้แก่เกสท์ทุกท่าน ณ ชั้น 2 บริ เวณเซเลเบรชันพลาซ่า (Celebration
Plaza) หรื อกิจกรรมเวิร์คช็อปที่คุณหนู ๆ สามารถลองฝึ กทักษะด้านต่าง ๆ ในช่วงวันหยุด
ฤดูร้อน
ภาพตัวอย่างบรรยากาศกิจกรรมประจาฤดูร้อน
อีกทั้ง ร้านค้าภายในอิกสเพียรี (Ikspiari) จะจาหน่ายสิ นค้านานาชนิดที่ช่วยให้เกสท์
ณ อิกสเพียรี (Ikspiari) ในปี ที่ผา่ นมา
สามารถสนุกสนานกับการทากิจกรรมนอกบ้านในช่วงฤดูร้อนได้มากยิง่ ขึ้น อาทิ สิ นค้าแฟชัน่
สิ นค้าสาหรับกิจกรรมกลางแจ้งและนันทนาการ ฯลฯ นอกจากนี้ เกสท์สามารถอิ่มอร่ อยกับหลากหลายเมนูของหวานเย็นชื่นใจ
ได้ที่ร้านอาหารและคาเฟ่ ภายในอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้ดว้ ยเช่นกัน
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