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เดือนเมษายน 2019 
ส าหรับประชาสัมพนัธ์ 

บริษทั Oriental Land Co., Ltd. 

กจิกรรมพเิศษประจ าฤดูร้อน ณ โตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ท 

โตเกียวดิสนียรี์สอร์ทจะจดักิจกรรมพิเศษประจ าฤดูร้อน ณ สถานท่ีบริการแต่ละแห่ง อาทิ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์โตเกียวดิสนียซี์  
โรงแรมดิสนีย ์(Disney Hotels) รวมถึงอาคารศูนยก์ารคา้ “อิกสเพียรี (Ikspiari)” เพื่อมอบความทรงจ าสุดหรรษาในวนัหยดุฤดูร้อน 
ใหแ้ก่เกสททุ์กท่านผา่นหลากหลายโปรแกรมแสนสนุก ดงัน้ี 

ระหวา่งวนัองัคารท่ี 9 กรกฎาคม - วนัอาทิตยท่ี์ 1 กนัยายน 2019 โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
จะจดักิจกรรมพิเศษภายใตค้อนเซ็ปตใ์หม่สุดร้อนแรงท่ีมาพร้อมความสนุกสนาน
คร้ืนเครงในแบบฉบบัของฤดูร้อน “โดนัลด์ ดัก๊ส์ฮอตจังเกลิซัมเมอร์ (Donald's Hot 
Jungle Summer)” พร้อมดว้ยการแสดงบนเวทีช่วงกลางคืนชุดใหม่ “โอ้! ซัมเมอร์ บันไซ! 
(Oh! Summer Banzai!)” หลงัจากท่ีไม่ไดจ้ดัการแสดงบนเวทีดา้นหนา้ปราสาทซินเดอเรลล่า 
(Cinderella Castle) เป็นเวลา 6 ปี โดนลัด ์ดัก๊และบรรดาผองเพื่อนดิสนียจ์ะมาปรากฏตวั ณ  
ป่าดงดิบหลากสีสัน เพื่อมอบความบนัเทิงรูปแบบใหม่อนัแสนเร่าร้อนใหแ้ก่เกสททุ์กท่าน
ท่ามกลางเปลวไฟอนัร้อนแรงและสายน ้าสุดชุ่มฉ ่า เสริมสร้างบรรยากาศของสวนสนุกในช่วง 
ฤดูร้อนใหเ้ตม็ไปดว้ยความสนุกสุดหรรษาท่ีมากยิง่ข้ึน  

อีกทั้ง เกสททุ์กท่านสามารถเพลิดเพลินกบัโปรแกรมท่ีเตม็ไปดว้ยความสดช่ืน 
ท่ามกลางสายน ้าเยน็ช่ืนใจร่วมกบัจูด้ี ฮอปส์และนิค ไวลด ์ตวัละครจากภาพยนตร์ 
ดิสนียเ์ร่ือง “Zootopia นครสัตวม์หาสนุก” ไดก้บัโปรแกรมความบนัเทิงช่วงกลางวนั 
ชุดใหม่ “จูดีแ้อนด์นิคส์จัมปิงสแปลช (Judy and Nick’s Jumpin’ Splash)” ในระหวา่ง 
ช่วงกิจกรรมพิเศษน้ีดว้ยเช่นกนั  

ส าหรับโตเกียวดิสนียซี์จะจดักิจกรรมพิเศษ “ดิสนีย์ไพเรทส์ซัมเมอร์ (Disney  
Pirates Summer)” ในธีมโลกแห่งภาพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “ไพเรทส์ออฟเดอะ 
แคริบเบียน (PIRATES OF THE CARIBBEAN)” ซีรีส์อีกเช่นเคยระหวา่ง 
วนัองัคารที่ 9 กรกฎาคม - วนัอาทิตยท่ี์ 1 กนัยายน 2019 ใหเ้กสททุ์กท่านได้
เพลิดเพลินกบั “ไพเรทส์ซัมเมอร์แบทเทิล ‘เกท็เว็ท!’ (Pirates Summer Battle 
‘Get Wet!’)” การแสดงการต่อสู้อนัทรงพลงัของเหล่าโจรสลดัจอมอนัธพาลน าโดย 
กปัตนัแจค็ สแปร์โรวแ์ละกปัตนับาร์บอสซ่าท่ามกลางสายน ้าสุดชุ่มฉ ่าท่ีสาดกระเซ็นจนชุ่มโชกไปทัว่บริเวณ 

นอกจากน้ี โรงแรมดิสนีย ์(Disney Hotels) ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) และอิกสเพียรี (Ikspiari) จะจดัโปรแกรมพิเศษ 
เฉพาะช่วงฤดูร้อนดว้ยเช่นกนั พร้อมใหเ้กสททุ์กท่านไดส้ร้างความทรงจ าแสนพิเศษในช่วงฤดูร้อนร่วมกบัครอบครัวและเพ่ือนฝงู  
ณ โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพตวัอยา่งกิจกรรมพิเศษ  
“โดนลัด ์ดัก๊ส์ฮอตจงัเกิลซัมเมอร์ (Donald's Hot Jungle Summer)” 

ณ โตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 

 

ภาพตวัอยา่งกิจกรรมพิเศษ  
“ดิสนียไ์พเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)” 

ณ โตเกียวดิสนียซี์ 

 

การตดิต่อสอบถามข้อมูลส าหรับบุคคลทัว่ไป 
ศูนยป์ระชาสมัพนัธ์โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท โทร. 0570-00-8632 (เวลาท าการ 9:00 - 17:00 น. (เวลาทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่น)) 

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

การติดต่อสอบถามส าหรับส่ือมวลชนทุกท่าน : บริษทั Oriental Land Co., Ltd. ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ โทร. 047-305-5111 
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◆กจิกรรมพเิศษ “โดนัลด์ ดัก๊ส์ฮอตจงัเกลิซัมเมอร์ (Donald's Hot Jungle Summer)” ณ โตเกยีวดสินีย์แลนด์◆ 

 
โปรแกรมความบันเทงิ 
“โอ้! ซัมเมอร์ บนัไซ! (Oh! Summer Banzai!)” 

สถานท่ีแสดง : แคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 20 นาที (วนัละ 2 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 45 คน 

เตรียมพบกบั “โอ!้ ซมัเมอร์ บนัไซ! (Oh! Summer Banzai!)” โปรแกรมความบนัเทิงยามค ่าคืนประจ าฤดูร้อนชุดใหม่ท่ีจะจดัแสดง 
บนเวทีดา้นหนา้ปราสาทซินเดอเรลล่า (Cinderella Castle) หลงัจากท่ีไม่ไดจ้ดัการแสดง ณ บริเวณดงักล่าวเป็นเวลา 6 ปี พร้อมใหเ้กสททุ์กท่านได ้
เพลิดเพลินกบัการแสดงสุดอลงัการท่ามกลางเปลวเพลิงอนัทรงพลงัและสายน ้าท่ีสาดกระเซ็นไปทัว่บริเวณ 

โดนลัด ์ดัก๊ พร้อมดว้ยมิกก้ี เมาส์และบรรดาผองเพื่อนดิสนียใ์นชุดคอสตูมหลากสีสันจะมาแสดงลีลาการเตน้ในจงัหวะดนตรีแสนสนุก  
ณ ป่าดงดิบสีสันสดใสสะดุดตาซ่ึงมาปรากฏโฉมในโตเกียวดิสนียแ์ลนดอ์ยา่งน่าพิศวง เพ่ือมอบการแสดงบนเวทีอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจใหแ้ก่เกสท์
ทุกท่าน 

เปลวเพลิงอนัร้อนแรงและสายน ้าสุดชุ่มฉ ่าผสมผสานกบัเทคนิคการฉายภาพแบบโปรเจคชัน่แมปป้ิง (Projection mapping) จะเสริมสร้างให ้
คืนฤดูร้อนภายในป่าดงดิบแห่งน้ีทวคีวามคร้ืนเครงมากยิง่ข้ึน และเม่ือถึงช่วงทา้ยของการแสดง เกสทแ์ละเหล่าผองเพื่อนดิสนียจ์ะไดร่้วมแบ่งปัน 
ช่วงเวลาอนัแสนพิเศษ พร้อมรวมใจเป็นหน่ึงเดียวกนัท่ามกลางสายน ้าท่ีสาดกระเซ็นอยา่งรุนแรงมากยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ  ณ ป่าดงดิบสุดอศัจรรยท่ี์มี 
เฉพาะโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ห่งน้ี  

 

ตัวละครที่ร่วมแสดง 
โดนลัด ์ดัก๊, มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์, เดซ่ี ดัก๊, กู๊ฟฟ่ี, ชิป, เดล, แคลรีซ 
 

หมายเหตุ : อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงจ านวนรอบการแสดง หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือยกเลิกโปรแกรมความบนัเทิง เน่ืองดว้ยสภาพอากาศท่ี 

ไม่เอ้ืออ านวยหรือเหตุขดัขอ้งอ่ืน ๆ 
 

การตกแต่ง 

โตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะประดบัตกแต่งบริเวณทางเขา้สวนสนุกในธีมของป่าดงดิบหลากสีสัน พร้อมดว้ยภาพของบรรดาผองเพื่อนดิสนีย ์
ในชุดคอสตูมสีสันสดใส เสริมสร้างใหบ้รรยากาศแห่งความหรรษาในแบบฉบบัของฤดูร้อนทวีความคร้ืนเครงมากยิง่ข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารเพ่ิมเติม 

ภาพตวัอยา่งการตกแต่งบริเวณทางเขา้สวนสนุก 
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พวงกุญแจตุก๊ตา ช้ินละ 1,700 เยน 
หมายเหตุ : พวงกุญแจตุก๊ตาชิปแอนดเ์ดล 

จ าหน่ายเป็นคู่ ชุดละ 2,800 เยน 

เส้ือยดืไซส์ S, M, L, LL ตวัละ 2,600 เยน 
กางเกงขาสั้นไซส์ M, L ตวัละ 2,300 เยน 

 

เส้ือยดื  
ไซส์ส าหรับผูท่ี้มีส่วนสูง 100 ซม. และ 120 ซม.

ตวัละ 1,900 เยน 
ไซส์ส าหรับผูท่ี้มีส่วนสูง 140 ซม.  

ตวัละ 2,300 เยน 
ไซส์ S, M, L, LL ตวัละ 2,600 เยน 

ไซส์ 3L ตวัละ 2,900 เยน 
 

ผา้เยน็อเนกประสงค ์Coolcore 2,000 เยน 
 

อาหารชุดพิเศษ 960 เยน 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย :  

รีเฟรชเมนทค์อร์เนอร์ (Refreshment Corner) 
 

เคร่ืองด่ืมสปาร์คกลิง (น ้ าเช่ือมบลูไซรัป) 380 เยน 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : บอยเลอร์รูมไบตส์ (Boiler Room Bites) 

เคร่ืองด่ืมสปาร์คกลิง (น ้ าเช่ือมเลมอน) 380 เยน 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : กปัตนัฮุกส์แกลลีย ์(Captain Hook's Galley) 

เคร่ืองด่ืมสปาร์คกลิง (น ้ าเช่ือมราสเบอร์รี) 380 เยน 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : ฮิวอ้ี,ดิวอ้ีแอนดลู์อ้ีส์กูดไทมค์าเฟ่  

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

ก าไลเรืองแสง วงละ 500 เยน 
 

 

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 
โตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษจ านวนกวา่ 80 ชนิดในธีมของ “โดนัลด ์ดัก๊ส์ฮอตจงัเกิลซัมเมอร์ (Donald's Hot  

Jungle Summer)” กิจกรรมพิเศษท่ีจะช่วยสร้างสีสันใหฤ้ดูร้อนน้ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความสนุกสุดหรรษา ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีสามารถเพลิดเพลินกบั
การแต่งตวัหรือประดบัตกแต่งของใชส่้วนตวัเป็นคู่กบัเพ่ือนฝงู ให้เกสทส์ามารถสนุกสนานกบัการเท่ียวชมสวนสนุกในช่วงฤดูร้อนน้ีไดม้าก
ยิง่ข้ึน อาทิ เส้ือยืด กางเกงขาส้ัน พวงกุญแจตุ๊กตา รวมถึงก าไลเรืองแสงสีสันสดใสอนัแสนสะดุดตาในยามค ่าคืน นอกจากน้ี ยงัมีจ  าหน่าย
สินคา้นานาชนิดในดีไซน์สุดโดดเด่น อาทิ หมอนขา้งในดีไซน์ของโดนลัด ์ดัก๊ กล่องใส่กระดาษทิชชู่รูปทรงใบหนา้ของโดนลัด ์ดัก๊ 
และอ่ืน  ๆอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูพเิศษ 

โตเกียวดิสนียแ์ลนดจ์ะจ าหน่ายเมนูพิเศษจ านวน 12 ชนิดท่ีใหท่้านสามารถเพลิดเพลินกบั “โดนลัด ์ดัก๊ส์ฮอตจงัเกิลซมัเมอร์ (Donald's  
Hot Jungle Summer)” กิจกรรมพิเศษสุดคร้ืนเครงอนัเป่ียมไปดว้ยพลงัของสายน ้าและเปลวไฟไดม้ากยิ่งข้ึน อาทิ ฮอทดอกท่ีโดดเด่นดว้ย 
แป้งขนมปังสีแดงอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเปลวไฟ ราดดว้ยซอสท่ีมีส่วนผสมของผกันานาชนิด ให้เกสทส์ามารถเติมพลงัระหว่างเท่ียวชม 
สวนสนุก ณ ร้านอาหาร “รีเฟรชเมนทค์อร์เนอร์ (Refreshment Corner)” หรือเคร่ืองด่ืมสีสันสดใสสุดน่ารัก 3 สี ประกอบดว้ยสีฟ้า สีแดง  
และสีเหลือง ซ่ึงแต่ละสีจะจ าหน่ายเฉพาะท่ีร้านอาหารท่ีก าหนด ไดแ้ก่ ร้านอาหาร “บอยเลอร์รูมไบตส์ (Boiler Room Bites)” ร้านอาหาร  
“ฮิวอ้ี,ดิวอ้ีแอนดล์ูอ้ีส์กดูไทมค์าเฟ่ (Huey, Dewey and Louie's Good Time Cafe)” และร้านอาหาร “กปัตนัฮุกส์แกลลีย ์(Captain Hook's  
Galley)” ใหเ้กสทส์ามารถดบักระหายคลายร้อนกบัเมนูเคร่ืองด่ืมเยน็ช่ืนใจอนัเป็นสัญลกัษณ์ของสายน ้า นอกจากน้ี ยงัมีจ  าหน่ายของหวาน 
พร้อมถว้ยท่ีระลึกหรือจานท่ีระลึกในดีไซน์ของโดนลัด ์ดัก๊ดว้ยเช่นกนั  
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หมายเหตุ 
• สินคา้ท่ีระลึกพิเศษและเมนูพิเศษเร่ิมจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2019 เป็นตน้ไป 

• อาจมีกรณีท่ีเปล่ียนแปลงรายละเอียดของสินคา้ท่ีระลึกพิเศษหรือเมนูพิเศษโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมด 
หรือยติุการจ าหน่ายก่อนก าหนด 
 

 

 

 

◆โปรแกรมความบันเทิงอืน่ ๆ ของโตเกยีวดสินีย์แลนด์◆ 

โปรแกรมความบันเทงิ 
“จูดีแ้อนด์นคิส์จมัปิงสแปลช (Judy and Nick’s Jumpin’ Splash)” 

สถานท่ีแสดง : แคสเซิลฟอร์คอร์ต (Castle Forecourt) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 10 นาที (วนัละ 4 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 10 คน 

ขอเชิญเกสททุ์กท่านมาร่วมคลายร้อนพร้อมสนุกสนานกบั “จูด้ีแอนดนิ์คส์จมัปิงสแปลช  
(Judy and Nick’s Jumpin’ Splash)” การแสดงท่ามกลางสายน ้าสุดชุ่มฉ ่าชุดใหม่ประจ าปีน้ีร่วมกบั 
จูด้ี ฮอปส์และนิค ไวลด ์ตวัละครจากภาพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “Zootopia นครสัตวม์หาสนุก”  
ท่ีจะมามอบโปรแกรมความบนัเทิงอนัเตม็เป่ียมไปดว้ยความเยน็สดช่ืนท่ามกลางสายน ้าท่ี 
สาดกระเซ็นและหลากหลายบทเพลงในจงัหวะสนุกสนานร่ืนเริง อาทิ “Try Everything”  
บทเพลงประกอบภาพยนตร์ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีจากภาพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “Zootopia นครสัตว ์
มหาสนุก”  
 

ตัวละครที่ร่วมแสดง 
จูด้ี ฮอปส์, นิค ไวลด ์
 

หมายเหตุ : อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงจ านวนรอบการแสดง หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือยกเลิกโปรแกรมความบนัเทิง เน่ืองดว้ยสภาพอากาศท่ี 

ไม่เอ้ืออ านวยหรือเหตุขดัขอ้งอ่ืน ๆ 
 

  

ภาพตวัอยา่งโปรแกรมความบนัเทิง 
“จูด้ีแอนด์นิคส์จมัปิงสแปลช  

(Judy and Nick’s Jumpin’ Splash)” 
 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน ©Disney 

◆กจิกรรมพเิศษ “ดสินีย์ไพเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)” ณ โตเกยีวดสินีย์ซี◆ 

โปรแกรมความบันเทงิ 
“ไพเรทส์ซัมเมอร์แบทเทลิ ‘เกท็เวท็!’ (Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)” 

สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) 
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วนัละ 3 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 90 คน 

ส าหรับปีน้ีโตเกียวดิสนียซี์จะจดัการแสดงท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวการต่อสู้อนัทรงพลงั 
ของเหล่าโจรสลดัท่ามกลางสายน ้าสุดชุ่มฉ ่า ณ เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean 
Harbor) อีกเช่นเคย น าโดยกปัตนับาร์บอสซ่าพร้อมเรือในต านานและกลุ่มโจรสลดั 
ในสังกดัซ่ึงมาปรากฏตวั ณ ปอร์โตปาราดีโซ (Porto Paradiso) น่านน ้าหลกัของเมดิเตอร์ 
เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) หลงัเขา้ยดึครองพ้ืนท่ีดงักล่าวไดส้ าเร็จ เพื่อฝึก
วชิาใหแ้ก่เกสทท่ี์ตอ้งการมีคุณสมบติัของโจรสลดัท่ีแทจ้ริงท่ามกลางสายน ้าท่ีสาดกระเซ็น
ไปทัว่บริเวณ  
      ขณะท่ีเกสทแ์ละเหล่าโจรสลดัรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัผา่นการฝึกวชิาดงักล่าว  
ทนัใดนั้น กปัตนัแจ็ค สแปร์โรวก์ป็รากฏตวัข้ึนพร้อมเรือสภาพเก่าคร ่ าคร่าเพ่ือขอสงบศึก
กบับาร์บอสซ่าผูเ้ป็นศตัรูคู่อริ บาร์บอสซ่าตอบตกลงและจดังานเล้ียงข้ึนท่ามกลางสายน ้า
สุดชุ่มฉ ่าเพื่อ “ลบลา้ง” ความบาดหมางท่ีเคยมีมาในอดีต แต่ทวา่ การกระท าบางอยา่ง 
ท่ีไม่คาดฝันของแจค็กลบัเปล่ียนงานเล้ียงสังสรรคสุ์ดหรรษาใหก้ลายเป็นการต่อสู้ท่ีพวัพนั
กบัเรือในต านาน ใหเ้กสททุ์กท่านไดเ้พลิดเพลินกบัโลกของเหล่าโจรสลดัผูดิ้บเถ่ือน 
แต่แฝงไปดว้ยความสงบเยอืกเยน็เสียจนปัดเป่าอากาศอนัร้อนระอุของฤดูร้อนไปจน 
หมดส้ินผา่นหลากหลายฉากการแสดงอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ อาทิ ฉากการต่อสู้อนัทรงพลงั
ท่ามกลางสายน ้าและเปลวเพลิงสุดร้อนแรง หรือฉากงานเล้ียงสังสรรคสุ์ดคร้ืนเครงของ
เหล่าโจรสลดั และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 

ตัวละครที่ร่วมแสดง 
กปัตนัแจค็ สแปร์โรว,์ กปัตนับาร์บอสซ่า 
 

โปรแกรมความบันเทงิอืน่ ๆ 

ขอเชิญร่วมสนุกกบัแอทโมสเฟียร์เอนเตอร์เทนเมนท ์(Atmosphere Entertainment)  
ท่ีใหเ้กสทไ์ดมี้ส่วนร่วมเรียนวชิาการเป็นโจรสลดัท่ีแทจ้ริงจากอาจารยผ์ูฝึ้กสอนโจรสลดั  
ณ บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) อีกทั้ง เกสทส์ามารถพบปะ 
กบัเหล่าโจรสลดัผูเ้ป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และกปัตนัแจค็ สแปร์โรวไ์ด ้ณ 
สถานท่ีต่าง ๆ ภายในสวนสนุกดว้ยเช่นกนั 
 

 

หมายเหตุ : อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงจ านวนรอบการแสดง หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือยกเลิกโปรแกรมความบนัเทิง เน่ืองดว้ยสภาพอากาศท่ี 

ไม่เอ้ืออ านวยหรือเหตุขดัขอ้งอ่ืน ๆ  

ภาพตวัอยา่งโปรแกรมความบนัเทิง 
“ไพเรทส์ซัมเมอร์แบทเทิล ‘เก็ทเวท็!’ 

 (Pirates Summer Battle ‘Get Wet!’)” 
 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน ©Disney 

เส้ือยดืบุรุษไซส์ M, L 
ตวัละ 2,600 เยน 

 

 

ผา้ขนหนู 3,400 เยน เส้ือยดื  
ไซส์ส าหรับผูท่ี้มีส่วนสูง 100 ซม. และ 120 ซม.

ตวัละ 1,900 เยน 
ไซส์ส าหรับผูท่ี้มีส่วนสูง 140 ซม.  

ตวัละ 2,300 เยน 
ไซส์ S, M, L, LL ตวัละ 2,600 เยน 

ไซส์ 3L ตวัละ 2,900 เยน 
 

ริสแบนด ์900 เยน 
 

ผา้เยน็อเนกประสงค ์Coolcore 2,000 เยน 

 

อาหารชุดพิเศษ 1,880 เยน 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย : 

คาเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino) 
 

ของเล่น 2,000 เยน แกว้น ้ า 1,500 เยน เส้ือยดืสตรีไซส์ M, L 
ตวัละ 2,600 เยน 

 

การตกแต่ง 

บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor) ท่ีถูกยดึครองโดยเหล่าโจรสลดัจอมอนัธพาลจะมาปรากฏโฉมใหม่ 
ในบรรยากาศของโลกแห่งโจรสลดัอนัประกอบดว้ยโทนสีด าและสีแดงเป็นหลกั พร้อมประดบัตกแต่งผา้พิมพล์ายหัวกะโหลกใน 
คอนเซ็ปตข์องธงโจรสลดั นอกจากน้ี ยงัมีจุดถ่ายรูปซ่ึงเกสทส์ามารถเป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพนั้นท่ีใหเ้กสทส์ามารถโพสท่าราวกบั 
ก าลงัล่องเรือโจรสลดัเพ่ือออกเดินทางสู่การผจญภยัดว้ยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าทีร่ะลกึพเิศษ 

โตเกียวดิสนียซี์จะจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษจ านวนกวา่ 70 ชนิดท่ีใหเ้กสทส์ามารถสนุกสนานกบัโลกแห่งโจรสลดัไดม้ากยิง่ข้ึน  
ไดแ้ก่ สินคา้ในธีมของโลกแห่งภาพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “ไพเรทส์ออฟเดอะแคริบเบียน (PIRATES OF THE CARIBBEAN)” อาทิ  
เส้ือยดื ผา้ขนหนู และริสแบนดใ์นดีไซน์ของธงโจรสลดั รวมถึงแกว้น ้ามีหูจบัในดีไซน์สุดเท่สมกบัภาพลกัษณ์ของเหล่าโจรสลดั  
อีกทั้ง ยงัมีจ  าหน่ายสินคา้ในดีไซน์ของบรรดาผองเพ่ือนดิสนียท่ี์ออกเดินทางสู่การผจญภยัในมาดของเหล่าโจรสลดั อาทิ เส้ือยดื  
หมวกมีหูในดีไซน์สไตลโ์จรสลดั ฯลฯ นอกจากน้ี จะวางจ าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ ดว้ยเช่นกนั อาทิ ของเล่นแสนสนุกสุดต่ืนเตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เมนูพเิศษ 

โตเกียวดิสนียซี์จะจ าหน่ายเมนูพิเศษภายใตค้อนเซ็ปตข์องเหล่าโจรสลดัอนัประกอบดว้ย 
เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลรวมทั้งส้ินจ านวน 16 ชนิด อาทิ อาหารชุดพาสตา้แต่งหนา้ดว้ย 
ปลาคาเรอิ (ปลาเน้ือขาวชนิดหน่ึงในวงศป์ลาลิ้นหมาตาขา้งขวา) ชุบแป้งทอดช้ินใหญ่จุใจ อนัเป็น
เมนูอาหารท่ีโดดเด่นดว้ยรสเปร้ียวก าลงัพอดี เหมาะส าหรับเติมความสดช่ืนในฤดูร้อน ซ่ึงจ าหน่าย ณ 
ร้านอาหาร “คาเฟ่ปอร์โตฟีโน (Cafe Portofino)” และเมนูอาหารภายใตค้อนเซ็ปตข์องทะเลและโจรสลดั
ซ่ึงจ าหน่าย ณ ร้านอาหาร “นิวยอร์กเดลิ (New York Deli)” และร้านอาหาร “มมัมาบิสกอตตีส์เบเกอร่ี 
(Mamma Biscotti's Bakery)” อีกทั้ง เกสทส์ามารถลิ้มรสเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลหลากชนิด พร้อมด่ืมด ่ากบั
บรรยากาศของโลกแห่งโจรสลดัท่ีอบอวลภายในสวนสนุกไดด้ว้ยเช่นกนั 

 

ภาพตวัอยา่งจุดถ่ายรูป 
 

ภาพตวัอยา่งการตกแต่ง 
 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน ©Disney 

หมายเหตุ 
• สินคา้ท่ีระลึกพิเศษและเมนูพิเศษเร่ิมจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2019 เป็นตน้ไป 

• อาจมีกรณีท่ีเปล่ียนแปลงรายละเอียดของสินคา้ท่ีระลึกพิเศษหรือเมนูพิเศษโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมด 

หรือยติุการจ าหน่ายก่อนก าหนด 

 

 

 

◆โรงแรมดสินีย์ (Disney Hotels)◆ 

ขอเชิญเกสททุ์กท่านพร้อมดว้ยครอบครัวและเพ่ือนฝงูมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความหรรษา ณ โรงแรมดิสนีย ์(Disney  
Hotels) พร้อมอ่ิมอร่อยกบัเมนูพิเศษสีสันสดใสสไตลฤ์ดูร้อนภายใตค้อนเซ็ปตข์องกิจกรรมพิเศษ “โดนลัด ์ดัก๊ส์ฮอตจงัเกิลซมัเมอร์  
(Donald's Hot Jungle Summer)” ของโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ณ ร้านอาหารภายในโรงแรม Disney Ambassador Hotel และโรงแรม Tokyo  
Disneyland Hotel หรือเมนูพิเศษภายใตค้อนเซ็ปตข์องกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียไ์พเรทส์ซัมเมอร์ (Disney Pirates Summer)” ของโตเกียว 
ดิสนียซี์ รวมถึงเคร่ืองด่ืมพิเศษพร้อมแกว้ส าหรับสะสม ณ ร้านอาหารภายในโรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta  
นอกจากน้ี ยงัมีจ  าหน่ายเหรียญท่ีระลึกเฉพาะช่วงกิจกรรมพิเศษในดีไซน์ออริจินอลเฉพาะโรงแรมดว้ยเช่นกนั 

 

หมายเหตุ 

• เมนูพิเศษเร่ิมจ าหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2019 เป็นตน้ไป 

• แกว้ส าหรับสะสมมีจ านวนจ ากดั 

 

◆ดสินีย์รีสอร์ทไลน์ (Disney Resort Line)◆ 

ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจ าหน่ายบตัรโดยสารรายวนัในดีไซน์ของ 
กิจกรรมพิเศษ “โดนลัด ์ดัก๊ส์ฮอตจงัเกิลซมัเมอร์ (Donald's Hot Jungle Summer)” ของโตเกียว 
ดิสนียแ์ลนด ์และกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียไ์พเรทส์ซมัเมอร์ (Disney Pirates Summer)” ของโตเกียว 
ดิสนียซี์ท่ีเคร่ืองจ าหน่ายบตัรอตัโนมติัของสถานีแต่ละแห่งในช่วงระยะเวลาจ ากดั  
อีกทั้ง จะจ าหน่ายเหรียญท่ีระลึกส าหรับกิจกรรมพิเศษในดีไซน์ออริจินอลเฉพาะของ 
ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) เท่านั้นภายในสถานีแต่ละแห่งดว้ยเช่นกนั 

 

 

◆โตเกยีวดิสนีย์รีสอร์ทเวเคชันแพก็เกจ (Tokyo Disney Resort Vacation Package)◆ 

พบกบัหลากหลายแพก็เกจท่ีพกัท่ีจะมอบความทรงจ าสุดหรรษาในวนัหยดุฤดูร้อนใหแ้ก่เกสททุ์กท่าน อาทิ แพก็เกจท่ีพกัพร้อม 
บตัรเขา้ชมโปรแกรมความบนัเทิงประจ าฤดูร้อน ณ ท่ีนัง่หรือพ้ืนท่ีชมการแสดงพิเศษ นอกจากน้ี ยงัมีแพก็เกจท่ีพกัพร้อมโปรแกรม  
“คสัโตเดียนคิดส์! (Custodial Kids!)” ท่ีใหคุ้ณหนู ๆ ไดล้องสัมผสัประสบการณ์การท างานของพนกังานท าความสะอาด (คสัโตเดียน)  
ภายในสวนสนุก หรือแพก็เกจท่ีพกัพร้อมโปรแกรม “เวเนเชียนกอนโดลา ‘คิดส์กอนโดเลียร์’ (Venetian Gondolas ‘Kids  
Gondoliers’)” ท่ีคุณหนู ๆ จะไดล้องพายเรือกอนโดลาของจริงเช่นเดียวกบัเหล่ากอนโดเลียร์ (อาชีพคนพายเรือกอนโดลาในภาษา 
อิตาลี) ณ แอทแทรคชนั “เวเนเชียนกอนโดลา (Venetian Gondolas)” ของโตเกียวดิสนียซี์ 

ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาดูเวบ็ไซตส์ ารองท่ีพกั/ซ้ือบตัรทางออนไลน์โตเกียวดิสนียรี์สอร์ท (ภาษาญ่ีปุ่ น) 
(https://reserve.tokyodisneyresort.jp/) 
 

 

 

 

 

ตวัอยา่งบตัรโดยสารรายวนัในดีไซน์ของโปรแกรมพิเศษ 
 



*ภาพประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างเท่าน้ัน ©Disney 

 

 

 

◇อกิสเพยีรี (Ikspiari)◇ 

ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็นตน้ไป อาคารศูนยก์ารคา้ “อิกสเพียรี (Ikspiari)”  
ซ่ึงตั้งอยูด่า้นหนา้สถานีรถไฟ JR ไมฮามะจะจดักิจกรรมประจ าฤดูร้อนอนัประกอบดว้ย 
หลากหลายโปรแกรมและกิจกรรมสุดหรรษา อาทิ โปรแกรมชุ่มฉ ่าคลายร้อนท่ีมีก าหนดการ 
มอบความเยน็สดช่ืนใหแ้ก่เกสททุ์กท่าน ณ ชั้น 2 บริเวณเซเลเบรชนัพลาซ่า (Celebration  
Plaza) หรือกิจกรรมเวร์ิคช็อปท่ีคุณหนู ๆ สามารถลองฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ ในช่วงวนัหยุด 
ฤดูร้อน 

อีกทั้ง ร้านคา้ภายในอิกสเพียรี (Ikspiari) จะจ าหน่ายสินคา้นานาชนิดท่ีช่วยใหเ้กสท ์
สามารถสนุกสนานกบัการท ากิจกรรมนอกบา้นในช่วงฤดูร้อนไดม้ากยิง่ข้ึน อาทิ สินคา้แฟชัน่  
สินคา้ส าหรับกิจกรรมกลางแจง้และนนัทนาการ ฯลฯ นอกจากน้ี เกสทส์ามารถอ่ิมอร่อยกบัหลากหลายเมนูของหวานเยน็ช่ืนใจ 
ไดท่ี้ร้านอาหารและคาเฟ่ภายในอาคารศูนยก์ารคา้แห่งน้ีดว้ยเช่นกนั 

ภาพตวัอยา่งบรรยากาศกิจกรรมประจ าฤดูร้อน 
ณ อิกสเพียรี (Ikspiari) ในปีท่ีผา่นมา 

 


