
 

เดือนมกราคม 2020 

ส าหรับประชาสัมพนัธ์ 

บริษทั Oriental Land Co., Ltd. 

 

พบกบักจิกรรมพเิศษประจ ำฤดูใบไม้ผล ิ“ดสินีย์อสีเตอร์ (Disney Easter)”  
พร้อมด้วยกรีตตงิโปรแกรมใหม่ของดฟัฟ่ีและผองเพือ่น ณ โตเกยีวดสินีย์ซี                           

เร่ิมตั้งแต่ 27 มนีำคม 2020 เป็นต้นไป 
 

โตเกียวดิสนียซี์จะจดักิจกรรมพิเศษสุดหรรษาอนัน่าประหลาดใจประจ าฤดูใบไมผ้ลิ “ดสินีย์อสีเตอร์ (Disney Easter)”  
ระหวา่งวนัศุกร์ท่ี 27 มีนาคม - วนัศุกร์ท่ี 12 มิถุนายน 2020 เป็นระยะเวลา 78 วนั พร้อมดว้ยกรีตติงโปรแกรมของเพ่ือนใหม่ของดฟัฟ่ี  
“CookieAnn” ในช่ือ “CookieAnn's Greeting Drive” ซ่ึงจะจดัแสดงระหวา่งวนัศุกร์ท่ี 27 มีนาคม - วนัอาทิตยท่ี์ 31 พฤษภาคม 2020  
เป็นระยะเวลา 66 วนั โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดงัน้ี 

 
มิกก้ี เมาส์และเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์พร้อมดว้ยบรรดา “อุซาปิโยะ1” ตวัละครท่ีก าเนิด 

จากไข่อีสเตอร์จะมาร่วมเฉลิมฉลองการมาเยอืนของฤดูใบไมผ้ลิอนัเป่ียมไปดว้ยความสนุก 
สุดหรรษา ณ ท่าเรือ (themed port) “เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)”  
ในการแสดงแสนสนุก “Tip-Top อสีเตอร์ (Tip-Top Easter)” 

อีกทั้ง เกสททุ์กท่านยงัสามารถสัมผสับรรยากาศแสนสนุกสุดอศัจรรยไ์ดอ้ยา่งเตม็อ่ิม  
พร้อมใกลชิ้ดสนิทสนมกบับรรดา “อุซาปิโยะ” แสนน่ารักผา่นจุดถ่ายรูปท่ีเกสทส์ามารถ 
เป็นส่วนหน่ึงของภาพและการตกแต่งจ านวนมากภายในบริเวณท่าเรือ (themed port)  
“เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)” และท่าเรือ (themed port) “อเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront)” 

 พร้อมกนัน้ี CookieAnn ดฟัฟ่ี และมิกก้ี เมาส์จะมาปรากฏตวับนแอทแทรคชนั “บ๊ิกซิต้ีวฮิีเคิล (Big City Vehicles)” ซ่ึงประดบั 
ตกแต่งในดีไซน์สุดน่ารัก พร้อมเคล่ือนที่ไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ภายในบริเวณท่าเรือ (themed port) “อเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์ 
(American Waterfront)” ในกรีตติงโปรแกรม “CookieAnn's Greeting Drive” 
 

ขอเชิญเกสททุ์กท่านมาร่วมเพลิดเพลินกบัช่วงเวลาอนัแสนคร้ืนเครงผา่นกิจกรรมพิเศษประจ าฤดูใบไมผ้ลิและกรีตติงโปรแกรมใหม่ 
ของดฟัฟ่ีและผองเพื่อนท่ีก าลงัจะเร่ิมข้ึน ณ โตเกียวดิสนียซี์ 

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

 

หมายเหตุ : เอกสารส าหรับประชาสมัพนัธ์ ณ เดือนมกราคม 2020 ฉบบัน้ีไดเ้พ่ิมเติมหรือแกไ้ขเน้ือหาบางส่วนจากฉบบัเดิมท่ีออกเผยแพร่  

ณ เดือนมกราคม 2020 

 

  

ภาพตวัอยา่งโปรแกรมความบนัเทิง  
“Tip-Top อีสเตอร์ (Tip-Top Easter)” 

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

ส าหรับ PHS และโทรศพัท ์IP บางส่วน หรือโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ โทร. 045-330-5211 

กำรติดต่อสอบถำมส ำหรับส่ือมวลชนทุกท่ำน : บริษทั Oriental Land Co., Ltd. ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ โทร. 047-305-5111 
 



ภาพทั้งหมดเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney 

ภาพตวัอยา่งโปรแกรมความบนัเทิง  
“Tip-Top อีสเตอร์ (Tip-Top Easter)” 

ภาพตวัอยา่งการตกแต่งบริเวณท่าเรือ (themed port)  
“อเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront)” 

 

◆กจิกรรมพเิศษ “ดิสนีย์อสีเตอร์ (Disney Easter)”◆ 
 
โปรแกรมควำมบันเทิง 
“Tip-Top อสีเตอร์ (Tip-Top Easter)” 

สถานท่ีแสดง : เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)  
ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 25 นาที (วนัละ 2 - 3 รอบ) 
จ านวนนกัแสดง : ประมาณ 130 คน 
จ านวนเรือ : 5 ล  า 

เตรียมพบกบั “Tip-Top อสีเตอร์ (Tip-Top Easter)” การแสดงแสนสนุกสุดอศัจรรย ์
ท่ีมิกก้ี เมาส์และผองเพ่ือนดิสนียจ์ะมาแนะน าเก่ียวกบัการเฉลิมฉลองการมาเยอืนของฤดูใบไมผ้ลิ 
อนัเป่ียมไปดว้ยความสนุกสุดหรรษาใหแ้ก่บรรดา “อุซาปิโยะ” และเกสททุ์กท่าน ณ ท่าเรือ  
(themed port) “เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)” 

เม่ือเสียงระฆงับอกถึงการมาเยอืนของฤดูใบไมผ้ลิดงักงัวานข้ึนเป็นสัญญาณเร่ิมงานร่ืนเริง 
สุดหรรษา “อีสเตอร์ฟันแฟร์ (Easter funfair)” เหล่าผองเพ่ือนดิสนียจ์ะมาปรากฏตวับนเรือสีสัน 
สดใสกนัอยา่งพร้อมหนา้ ณ ท่าเรือ (themed port) “เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)”  
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองตอ้นรับฤดูใบไมผ้ลิในแบบฉบบัของพวกเขาแต่ละคนผา่นลีลาการเตน้ ชุดคอสตูม  
และความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ 

 บรรดาเหล่า “อุซาปิโยะ” เห็นดงันั้นก็พยายามเลียนแบบการเฉลิมฉลองการมาเยอืนของฤดูใบไมผ้ลิท่ีไดเ้ห็นเป็นคร้ังแรกอยา่งตั้งอกตั้งใจ  
อีกทั้ง เม่ือสอนใหบ้รรดา “อุซาปิโยะ” ขยบัมือตามจงัหวะเพ่ือสร้างความสนิทสนมกบัทุกคน พร้อมใหพ้วกเขาไดเ้พลิดเพลินกบังานร่ืนเริงน้ี 
มากยิง่ข้ึน บรรดา “อุซาปิโยะ” ก็เร่ิมแสดงท่าทางต่าง ๆ อยา่งสนุกสนานร่วมกบัเกสทจ์นสนิทสนมคุน้เคยกนัมากยิง่ข้ึน จากนั้น เม่ือทุกคน 
มาร่วมเฉลิมฉลองตามท่ีเหล่าผองเพ่ือนดิสนียแ์นะน าทั้งหมดอีกคร้ังอยา่งสนุกสนาน บรรดา “อุซาปิโยะ” ท่ีจดจ าการเฉลิมฉลองไดท้ั้งหมด 
ก็สามารถท าตามไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม มิกก้ี เมาส์และผองเพ่ือนต่างยนิดีกบัความส าเร็จของเหล่า “อุซาปิโยะ” และในทา้ยท่ีสุด งานร่ืนเริงประจ า 
ฤดูใบไมผ้ลิน้ีก็ไดปิ้ดฉากลงอยา่งงดงามตระการตา 
 

ตัวละครที่ร่วมแสดง 
มิกก้ี เมาส์, มินน่ี เมาส์, โดนลัด ์ดัก๊, เดซ่ี ดัก๊, กู๊ฟฟ่ี, พลูโต, ชิป, เดล, ดฟัฟ่ี, เชลล่ีเมย,์ เจลาโทน่ี, สเตลล่าล ู
 

หมายเหตุ : อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงจ านวนรอบการแสดงหรือรายละเอียดต่าง ๆ หรือยกเลิกโปรแกรมความบนัเทิง 

เน่ืองดว้ยสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยหรือเหตุขดัขอ้งอ่ืน ๆ 
 

 

กำรตกแต่ง 

สวนสนุกจะประดบัตกแต่งตามจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณท่าเรือ (themed port)  
“เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)” และท่าเรือ (themed port) “อเมริกนั 
วอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront)” ดว้ยเหล่าบรรดา “อุซาปิโยะ” จ านวนมาก 
อาทิ ภาพเร่ืองราวความเป็นมาของ “อุซาปิโยะ” บริเวณถนนมิราคอสตา (Passaggio  
MiraCosta) และจุดถ่ายรูปของ “อุซาปิโยะ” พร้อมดว้ยไข่อีสเตอร์บริเวณท่าเรือ  
(themed port) “เมดิเตอร์เรเนียนฮาร์เบอร์ (Mediterranean Harbor)” 
 
 

เอกสารเพ่ิมเติม 



ตุก๊ตาหุ่นมือ 2,800 เยน ขนมเคก้แซนด์วชิไส้ครีม 1,500 เยน  
ช็อกโกแลตครันช์ 1,700 เยน 

 

พวงกุญแจตุก๊ตา ช้ินละ 1,900 เยน เส้ือยดื  
ไซส์ S - LL ตวัละ 2,600 เยน 
ไซส์ 3L ตวัละ 2,900 เยน 

กระเป๋าสะพายขนาดเล็ก 2,500 เยน 
หมวกคาดศีรษะ 2,600 เยน 
ลูกโป่งแบบพกพา 600 เยน 

ภาพทั้งหมดเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney 

 

อีกทั้ง เกสทส์ามารถเพลิดเพลินกบัการตกแต่งท่ีเกสทส์ามารถเป็นส่วนหน่ึงของภาพ พร้อมดว้ยการตกแต่งในดีไซน์สุดน่ารักของ  
“อุซาปิโยะ” ในอิริยาบถต่าง ๆ อาทิ “อุซาปิโยะ” ขณะก าลงัเลียนแบบท่าทางของมิกก้ี เมาส์และพลูโต หรือ “อุซาปิโยะ” ขณะก าลงั 
ใกลชิ้ดสนิทสนมกบัมินน่ี เมาส์และเดซ่ี ดัก๊ ณ บริเวณวอเตอร์ฟรอนทพ์าร์ค (Waterfront Park) ภายในท่าเรือ (themed port) “อเมริกนั 
วอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront)” ดว้ยเช่นกนั 
 

 

สินค้ำที่ระลกึพเิศษ 

 สวนสนุกจะวางจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกจ านวนกวา่ 80 ชนิดในดีไซนข์อง “อุซาปิโยะ” และเหล่าผองเพ่ือนดิสนีย ์อาทิ ตุ๊กตาหุ่นมือ 
ท่ีมีเสียงร้องของ “อุซาปิโยะ” พวงกุญแจตุ๊กตาไข่อีสเตอร์พร้อมดว้ย “อุซาปิโยะ” ซ่ึงแสดงสีหนา้หลากหลายรูปแบบ  
อีกทั้ง จะจ าหน่ายกระเป๋าสะพายขนาดเลก็ท่ีมีสัมผสันุ่มน่ิม หมวกคาดศีรษะ และสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัต่าง ๆ  
รวมถึงลูกโป่งแบบพกพารูปทรง “อุซาปิโยะ” ท่ีจะช่วยเพ่ิมความโดดเด่นใหก้บัรูปถ่ายของท่าน ขนมเคก้แซนดว์ชิไส้ครีมบรรจุในถุงผา้ 
มีหูรูดรูปทรงใบหนา้ของ “อุซาปิโยะ” และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหตุ 

• สวนสนุกเร่ิมจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกพิเศษล่วงหนา้ตั้งแต่วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนาคม 2020 เป็นตน้ไป 

• อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของสินคา้ท่ีระลึกพิเศษโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมด 

หรือยติุการจ าหน่ายก่อนก าหนด 
 

 

เมนูพเิศษ 

สวนสนุกจะจ าหน่ายเมนูพิเศษจ านวนกวา่ 15 ชนิดท่ีมีไข่เป็นส่วนผสมหรือตกแต่งตามแบบฉบบัของเทศกาลอีสเตอร์ในธีม  
“เอก้กฮ์นัทเ์ทสต้ิง (Egg Hunt Tasting)” ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถเพลิดเพลินกบับรรยากาศการคน้หาไข่อีสเตอร์อนัเป็นกิจกรรมประจ า 
เทศกาลอีสเตอร์ท่ีเป็นที่รู้จกักนัดีผา่นหลากหลายเมนูพิเศษ ดงัน้ี  

ร้านอาหารฮอไรซอนเบย ์(Horizon Bay Restaurant) จะจ าหน่ายอาหารชุดพิเศษซ่ึงมีอาหารจานหลกัเป็นแฮมเบิร์ก แต่งหนา้ดว้ย 
แผน่ชีสในดีไซน์ภาพของ “อุซาปิโยะ” พร้อมของหวานซ่ึงตกแต่งใหดู้คลา้ยกบัรังนกดว้ยมาร์ชแมลโลวห์ลากสีและครีมราสเบอร์รี  
อีกทั้ง จะจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมพิเศษประเภทซอฟทด์ริงก ์(ไร้แอลกอฮอล)์ ท่ีโดดเด่นดว้ยการไล่ระดบัสีในโทนสีส้มสดใส พร้อมประดบั 
ดว้ยช็อกโกแลตรูปทรงหูกระต่ายในดีไซน์ของ “อุซาปิโยะ” 

พร้อมกนัน้ี ร้านอาหาร “นิวยอร์กเดลิ (New York Deli)” จะจ าหน่ายอาหารชุดพิเศษซ่ึงประกอบดว้ยแซนดว์ชิไก่ทอดราดซอสเทอริยากิ  
สอดไส้ดว้ยสลดัท่ีมีส่วนผสมของไข่อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์ ประกบดว้ยขนมปังสีชมพท่ีูชวนใหนึ้กถึงฤดูใบไมผ้ลิ 
ดว้ยเช่นกนั 

 
 

    



ภาพทั้งหมดเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

• สวนสนุกเร่ิมจ าหน่ายเมนูพิเศษล่วงหนา้ตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 20 มีนาคม 2020 เป็นตน้ไป 

• อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเมนูพิเศษโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ และอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมด 

หรือยติุการจ าหน่ายก่อนก าหนด

อาหารชุดพิเศษ 1,260 เยน 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย :  

นิวยอร์กเดลิ (New York Deli) 

อาหารชุดพิเศษ 1,980 เยน 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย :  
ร้านอาหารฮอไรซอนเบย ์ 
(Horizon Bay Restaurant)  

 

เคร่ืองด่ืมพิเศษ (รสส้ม&ครีม) 450 เยน 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย :  
ร้านอาหารฮอไรซอนเบย ์ 
(Horizon Bay Restaurant)  

 

หมายเหตุ : เกสทส์ามารถเปล่ียนเคร่ืองด่ืมท่ีรวมอยูใ่นอาหารชุดเป็นเคร่ืองด่ืมพิเศษ 
โดยช าระเงินเพิ่ม 200 เยน 



ภาพทั้งหมดเป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น  ©Disney 

 

◆โรงแรมดิสนีย์ (Disney Hotels)◆ 

ภตัตาคารอาหารเมดิเตอร์เรเนียน “โอเชียโน (Oceano)” และลอ็บบ้ีเลานจ ์“เบลล่าวสิตา้เลานจ ์(BellaVista Lounge)” ของ 
โรงแรม Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta จะใหบ้ริการเมนูพิเศษท่ีสามารถสัมผสัถึงบรรยากาศของกิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอี์สเตอร์  
(Disney Easter)” ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการมาเยอืนของฤดูใบไมผ้ลิ พร้อมอ่ิมอร่อยกบัเมนูพิเศษสีสันสดใสท่ีมี 
ส่วนผสมของวตัถุดิบประจ าฤดูใบไมผ้ลิไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม 
 
หมำยเหตุ 

• โรงแรมเร่ิมจ าหน่ายเมนูพิเศษล่วงหน้าตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 20 มีนาคม 2020 เป็นตน้ไป 

• อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเมนูพิเศษโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ และอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมด 

หรือยติุการจ าหน่ายก่อนก าหนด 
 
 

◆ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ (Disney Resort Line)◆ 

ดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort Line) จะจ าหน่ายบตัรโดยสารรายวนัในดีไซน์พิเศษ 
เฉพาะช่วงระยะเวลาจ ากดัท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมพิเศษ “ดิสนียอี์สเตอร์ (Disney Easter)”  
ของสวนสนุกท่ีเคร่ืองจ าหน่ายบตัรอตัโนมติัของสถานีแต่ละแห่ง 
อีกทั้ง จะจ าหน่ายเหรียญท่ีระลึกในดีไซน์ออริจินอลของดิสนียรี์สอร์ทไลน์ (Disney Resort  
Line) เฉพาะช่วงกิจกรรมพิเศษดว้ยเช่นกนั 

ตวัอยา่งบตัรโดยสารรายวนัในดีไซน์พิเศษ 



ช็อกโกแลตหลากสีพร้อมกล่องใส่ขนม  
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย :  

ด็อกไซดไ์ดเนอร์ (Dockside Diner) 

ภาพตวัอยา่งการตกแต่ง 
บริเวณภายนอกร้านอาหาร 

“ด็อกไซดไ์ดเนอร์ (Dockside Diner)” 

อาหารชุดพิเศษ 
ร้านอาหารท่ีจ าหน่าย :  

ด็อกไซดไ์ดเนอร์ (Dockside Diner) 

◆โปรแกรมของดัฟฟ่ีและผองเพือ่น◆ 
 

กรีตตงิโปรแกรม 
“CookieAnn's Greeting Drive” 

สถานท่ีแสดง : อเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront) 
บริเวณนิวยอร์กแอเรีย (New York area) 

ระยะเวลาแสดง : ประมาณ 15 นาที (วนัละ 3 - 4 รอบ) 

CookieAnn เพ่ือนใหม่ของดฟัฟ่ีท่ีมาปรากฏตวั ณ โตเกียวดิสนียซี์ พร้อมดว้ยดฟัฟ่ีและ 
มิกก้ี เมาส์จะมาทกัทายเกสททุ์กท่านบนแอทแทรคชนั “บ๊ิกซิต้ีวฮิีเคิล (Big City Vehicles)”  
ซ่ึงประดบัตกแต่งในดีไซน์สุดน่ารัก ใหเ้กสททุ์กท่านไดช้มความน่ารักของ CookieAnn  
ผูมี้จิตใจอนัเป่ียมไปดว้ยความอยากรู้อยากเห็นขณะต่ืนตาต่ืนใจกบัทิวทศัน์ของท่าเรือ  
(themed port) “อเมริกนัวอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront)” ท่ีไดเ้ห็นเป็นคร้ังแรก 
 

 

หมายเหตุ : อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงจ านวนรอบการแสดงหรือรายละเอียดต่าง ๆ หรือยกเลิกกรีตติงโปรแกรม 

เน่ืองดว้ยสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยหรือเหตุขดัขอ้งอ่ืน ๆ 
 

 

เมนูพเิศษ 

ร้านอาหาร “ดอ็กไซดไ์ดเนอร์ (Dockside Diner)” ภายในบริเวณท่าเรือ (themed port) “อเมริกนั 
วอเตอร์ฟรอนท ์(American Waterfront)” ซ่ึงอบอวลไปดว้ยบรรยากาศแห่งความสนุกสนานคร้ืนเครง 
ของกรีตติงโปรแกรม “CookieAnn's Greeting Drive” จะจ าหน่ายเมนูอาหารท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก  
CookieAnn ผูม้กัน าส่ิงต่าง ๆ มาผสมเขา้ดว้ยกนัดว้ยความอยากรู้อยากเห็น และมีฝีมือดา้นการสร้างสรรค ์
เมนูอาหารแปลกใหม่  
อาหารชุดพิเศษน้ีประกอบดว้ยแซนดว์ชิขนมปังเดนิชท่ีผสมผสานความอร่อยของเน้ือววัอบ ผงครัมเบิ้ล2 

รสชีส&เปปเปอร์ ผกักาดหวานและวตัถุดิบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งลงตวั ใหเ้กสทไ์ดเ้พลิดเพลินกบัรสชาติและ 
เน้ือสัมผสัท่ีชวนใหนึ้กถึงสลดัซีซาร์อยา่งน่าประหลาดใจ พร้อมกนัน้ี จะจ าหน่ายกล่องใส่ขนมในดีไซน์ 
ของ CookieAnn ขณะก าลงัท าขนมอยา่งสนุกสนานดว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ี ร้านอาหารจะประดบัตกแต่งภายในร้านและบริเวณทางเขา้ในธีมของ  
CookieAnn ใหเ้กสททุ์กท่านสามารถเพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัแสนน่ารักสดใสของ  
CookieAnn ท่ีมีเฉพาะช่วงเวลาพิเศษน้ีเท่านั้น 
 

 

 

หมำยเหตุ 

• สวนสนุกจะจ าหน่ายเมนูพิเศษระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนาคม - วนัพธุท่ี 2 กนัยายน 2020 

• อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเมนูพิเศษโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ และอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมด 

หรือยติุการจ าหน่ายก่อนก าหนด 

2อาหารชนิดหน่ึงท่ีมีแป้ง น ้ าตาล และเนยเป็นส่วนผสมหลกั มีลกัษณะเป็นผงคลา้ยคุกก้ีบด 

ภาพตวัอยา่งกรีตติงโปรแกรม “CookieAnn's Greeting Drive” 
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สินค้ำที่ระลกึและเมนูอำหำรของดฟัฟ่ีและผองเพือ่นในธีมฤดูใบไม้ผลิ 

 โตเกียวดิสนียซี์จะจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกของดฟัฟ่ีและผองเพื่อนในธีมฤดูใบไมผ้ลิจ านวนกวา่ 40 ชนิด 
ในช่ือ “สปริงอินบลูม (Spring in Bloom)” อนัประกอบดว้ยสินคา้ท่ีเหมาะส าหรับน ามาประดบัตกแต่ง 
ภายในบา้นใหอ้บอวลไปดว้ยบรรยากาศของฤดูใบไมผ้ลิ อีกทั้ง จะจ าหน่ายเมนูอาหารและของท่ีระลึก 
จ านวน 5 ชนิด ใหเ้กสทไ์ดสั้มผสัช่วงเวลาอนัแสนสดใสเบิกบานเฉกเช่นเดียวกบัอากาศอนัแจ่มใสของ 
ฤดูใบไมผ้ลิร่วมกบัดฟัฟ่ีและผองเพ่ือน 
 
หมำยเหตุ 

• สวนสนุกเร่ิมจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกและเมนูอาหารตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 23 มีนาคม 2020 เป็นตน้ไป 

• อาจมีกรณีท่ีตอ้งขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดของสินคา้ท่ีระลึกและเมนูอาหารโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ และอาจมีกรณีท่ีจ  าหน่ายหมด 

หรือยติุการจ าหน่ายก่อนก าหนด 
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