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เทีย่วญ่ีปุ่ นย่านโตเกียว อย่าพลาดแวะมาถ่ายรูปและสนุกกับอีเวนต ์“พิคาชูโต้คลื่นขนาดยักษ”์ 
ต่อด้วยอร่อยจุใจกับเมนูสตรอวเ์บอรรี์ในงาน LaLaport TOKYO-BAY STRAWBERRY FAIR 
และตบท้ายด้วยชมไฟประดับสุดโรแมนติก Makuhari New City Illumination 2019/2020 

 

 
“LaLaport TOKYO-BAY มิตซึอ ิช้อปป้ิงพารค์” 

วันเสารท์ี ่25 มกราคม 2020 อนุสาวรีย ์"พิคาชูโต้คลื่นขนาดยักษ!์” ความสูงประมาณ 4 เมตร 
จะปรากฏตัวที ่LaLaport TOKYO-BAY แห่งเดียวเท่าน้ัน! 

“พิคาชูโต้คลื่นขนาดยักษ!์ ปรากฏตัวที ่LaLaport TOKYO-BAY แห่งเดียวเท่าน้ัน!” 

    
"LaLaport TOKYO-BAY มิตซึอิ ช้อปป้ิงพารค์" บริหารโดยบริษัท Mitsui Fudosan Retail Management จ ากัด 

(ที่ตัง้ เขตชูโอ กรุงโตเกียว, ประธานกรรมการบริหาร นายทาเคฮิสะ อาโอยางิ) จะติดตัง้อนุสาวรีย ์"พิคาชูโตค้ล่ืนขนาดยกัษ์!" 
ความสงูประมาณ 4 เมตร ซึ่งจะพบไดท้ี่ LaLaport TOKYO-BAY เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในวนัเสารท์ี่ 25 มกราคม 2020 ที่ลาน
นาฬิกา และมุ่งด าเนินกิจกรรมที่จะสรา้งความเพลิดเพลินใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญ่ีปุ่ นดว้ย 

และเพื่อเป็นการฉลองการปรากฏตวัของอนุสาวรีย์ "พิคาชูโตค้ล่ืนขนาดยกัษ์!” จะมีการจดัอีเวนตพ์ิเศษของพิคาชู 
เช่น พาเหรดพิคาชู 10 ตัว และแสตมป์แรลล่ี เป็นตน้ นอกจากนี ้ภายในอาคารยังมี "Pokémon Center TOKYO-BAY" รา้น
โปเกมอนอย่างเป็นทางการท่ีสามารถเพลิดเพลินกบัการซือ้สินคา้ออรจิินอลที่หลากหลายไดอ้ีกดว้ย 

ขอเชิญทา่นมาหา "พิคาชโูตค้ลื่นขนาดยกัษ์!" ที่จะพบไดท้ี่ LaLaport TOKYO-BAY แหง่เดยีวเท่านัน้ กรุณาดู
รายละเอียดที่เว็บไซตเ์ฉพาะกจิ (https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/cp/naminori_pikachu/thai/) 

    
*โปรดทราบวา่อาจมีการเปลี่ยนแปลงวนัติดตัง้อนสุาวรีย ์"พคิาชโูตค้ลืน่ขนาดยกัษ์!" เนื่องจากสภาพอากาศหรืออื่น ๆ *ภาพเป็นเพียงตวัอย่างเท่านัน้ 
*โปรดทราบวา่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเนือ้หาที่แสดงโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
*ภาพเป็นเพียงตวัอยา่งเทา่นัน้ 

*หากตอ้งการเผยแพรก่ารประชาสมัพนัธน์ี ้กรุณาแสดงลขิสทิธิน์ี ้  

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/cp/naminori_pikachu/thai/
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จุใจกับเมนูสตรอวเ์บอรรี์ ฟินรับลมหนาวทีง่าน 

LaLaport TOKYO-BAY STRAWBERRY FAIR 

       
Mitsui Shopping Park LaLaport TOKYO-BAY จัดงาน STRAWBERRY FAIR ขนเมนูสตรอวเ์บอรร์ีสดๆ 

รับฤดูหนาวมาให้ทุกท่านลิม้ลองมากมาย ณ รา้นอาหารและคาเฟ่ชั้นน าภายในห้างสรรพสินค้า  ตั้งแต่วันที่  10 
มกราคม ถึง 11 มีนาคม 2563   

รา้นอาหารและคาเฟ่ต่างๆ ไดอ้อกแบบเมนูสดุพิเศษเพื่อเทศกาลนีโ้ดยเฉพาะ เช่น แพนเคก้สตรอวเ์บอรร์ี
ราดเมเปิ้ลไซรัป จากรา้น KUA`AINA ชั้น 3 อาคารฝ่ังทิศใต้ คุณจะไดอ้ร่อยกับแพนเคก้นุ่มอันเป็นเอกลักษณข์อง 
KUA`AINA และสตรอวเ์บอรร์ีสดชื่นใจในราคารวมภาษีแลว้เพียง 846 เยน (จานเดียว) และยงัมีวาฟเฟิลเบอรร์ี สตรอว์
เบอรร์ีและบานาน่าจากรา้น motherleaf ชัน้ 1 ฝ่ังทิศเหนือ ที่หวานมนัดว้ยครีมและกลว้ยกลมกลอ่ม ตบดว้ยรสเปรีย้ว
ของซอสเบอรร์ี และความหอมของซอสถั่วพิสตาชิโอ ในราคาเพียง 1090 เยน รวมภาษีแลว้ 

ส าหรับเมนูเค้กก็มีใหเ้ลือกมากมาย อาทิ แรรช์ีสเค้กสตรอว์เบอรร์ี จากรา้น Yomenya Goemon ชั้น 2 
อาคารฝ่ังทิศเหนือ แรรช์ีสเคก้รสออกเปรีย้วเนือ้เนียนนุ่มละลายในปาก ท็อปปิ้งดว้ยสตรอวเ์บอรร์ีสดแบบจัดเต็ม 
ผสมผสานรสชาติหอมสดชื่นเขา้กันอย่างลงตัว ดว้ยราคารวมภาษีแลว้เพียง 440 เยน นอกจากนี ้ยังมีเมนูไอศกรีม
หวานเย็น เช่น พาเฟ่ตซ์อฟทค์รีมสตรอวเ์บอรร์ี จากรา้น Mother Farm CAFÉ & SOFTCREAM ชัน้ 1 ฝ่ังทิศเหนือ อดั
แน่นดว้ยสตรอวเ์บอรร์ีสดจดัเรียงอย่างสวยงามราวกบัดอกไมช้่อโต กลมกลอ่มเขา้กนักบัซอสสตรอวเ์บอรร์ีสตูรลบัจาก
ทางรา้น 

เมนูที่ยกมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้ ท่านสามารถเดินทางมาลิม้ลองเมนูแสนอร่อยอื่นๆ อีกมากมายไดท้ี่ 
Mitsui Shopping Park LaLaport TOKYO-BAY โดยขึน้รถไฟ JR มาลงที่สถานี Minami-Funabashi และเดินต่อราว 
5 นาที หรือนั่งรถไฟสาย Keisei ลงสถานี Funabashikeibajo และเดินต่อราว 10 นาที 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับห้างสรรพสินค้าได้ที่  https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-
bay/en/  

  

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/en/
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/en/
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ชมแสงไฟอิลลูมิเนชันผสมผสานศิลปะกระจกสุดโรแมนติก 
ณ Makuhari New City Illumination 2019/2020 

       
วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 มกราคม 2563 ณ ประตทูางออกฝ่ังเหนือและใต ้สถานี Kaihimmakuhari 

ใกลห้า้งสรรพสินคา้ MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI จงัหวดัจิบะ ไดจ้ดังานแสดงแสงไฟประดบัสดุตระการตา
ในชื่อ Makuhari New City Illumination 2019/2020 ใหทุ้กท่านชมและถ่ายรูปอย่างจุใจตัง้แต่เวลา 17:00-23:00 น. 
โดยนิทรรศการในครัง้นีไ้ดร้ับเกียรติจากศิลปินมากฝีมืออย่าง  “MIRROR BOWLER” มาออกแบบศิลปะไฟประดับ
ภายใตแ้นวคิดการผสมผสานแสงไฟเขา้กับศิลปะกระจกสะทอ้นแสงหลากสี  เป็นภาพที่งดงามแปลกตาราวกับอยู่ใน
กลอ้งสลบัลาย 

นอกจากนี ้ที่ MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI ไดจ้ัดงานไฟประดับอิลลูมิเนชนัเช่นกัน โดยในปีนีไ้ด้
ปรบัแต่งนิทรรศการใหง้ดงามกว่าเดิม คณุจะไดพ้บกับทอ้งฟ้าประดบัแสงดาวที่จะยอ้มค ่าคืนมืดมิดใหส้ว่างไสว และ
จดุถ่ายรูปปีกนกสดุเก๋ รบัรองว่าคณุจะไดภ้าพสวยไม่เหมือนใคร โดยจะเปิดไฟตัง้แต่เวลา 16:00-22:00 น. 

ท่านสามารถเดินทางมาชมนิทรรศการทั้งสองงานได้โดยนั่ งรถไฟ  JR สาย Keiyo มาลงที่สถานี  
Kaihimmakuhari และหากตอ้งการไป MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI ใหอ้อกประตฝ่ัูงใต ้และเดินต่อเพียง 2 
นาที 

ศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัหา้งสรรพสินคา้ที่ https://mitsui-shopping-
park.com/mop/makuhari/english/ และขอ้มลูเก่ียวกบั Makuhari New City Illumination 2019/2020 ที่ 
https://www.makuhari-illumi.com/  
 
 
ข้อมูลอ้างอิง 
Mitsui Shopping Park LaLaport TOKYO-BAY 

【ที่อยู่】 2-1-1 Hama-cho, Funabashi City, Chiba, 273-8530 

【การเดินทาง】 รถไฟ JR ลงสถานี Minami-Funabashi เดินต่อราว 5 นาที หรือนั่งรถไฟสาย Keisei ลงสถานี Funabashikeibajo เดินต่อราว 
10 นาที 

【จ านวนรา้นคา้】 ประมาณ 440 รา้นคา้ 

【เว็บไซต】์  https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/en/  

 
MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI 

【ที่อยู่】 2-6-1,Hibino,Mihama-ku,Chiba City,Chiba 

https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/english/
https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/english/
https://www.makuhari-illumi.com/
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/en/
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【การเดินทาง】รถไฟ JR สาย Keiyo ลงสถานี Kaihimmakuhari ออกประตทูิศใต ้เดินต่อเพียง 2 นาที 

【จ านวนรา้นคา้】 ประมาณ 140 รา้นคา้ 

【เว็บไซต】์  https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/english/  

 

# # # 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ 
บริษัท เวกเตอร ์กรุ๊ป จ ากัด 
โทร. 02-045-5164 
อีเมล info-th@vectorinc.co.jp 

https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/english/
mailto:info-th@vectorinc.co.jp

