ดีสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ ... สถานบันเทิงโลกแห่ งใหม่ ในจีน
________________________________________
ข่าวใหญ่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงกลางปี ที่ผา่ นมา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่พี่นอ้ งชาวจีนที่มี “ความ
บันเทิง” ในหัวใจคงหนีไม่พน้ ข่าวการเปิ ดสวนสนุก
ระดับโลก ภายใต้ชื่อ “ดีสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ ”
(Shanghai Disney Land) อย่างเป็ นทางการ ณ นคร
เซี่ยงไฮ้ เมื่อ “วันที่ 16 เดือน 6 ปี 2016” ฤกษ์มงคลจากเลข “6” ที่ชาวจีนนิยม ...
ทีม่ าทีไ่ ปดีสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ ... การกรุ ยทางสู่ ความหฤหรรษ์
สวนสนุกดีสนียแ์ ลนด์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Disneyland Park) ตั้งอยูฝ่ ั่งผูต่ ง (ด้านซี ก
ตะวันออกของแม่น้ าหวงผู)่ เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการดีสนียร์ ี สอร์ทเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Disney Resort) ซึ่ง
ยังประกอบด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกอีกมากมาย อาทิ โรงแรมที่ออกแบบก่อสร้างบนสองแนวคิดหลัก อัน
ได้แก่ โรงแรมดีสนียแ์ ลนด์เซี่ ยงไฮ้ (Shanghai Disneyland Hotel) เป็ นที่พกั ระดับห้าดาวติดทะเลสาบขนาด
ใหญ่ที่ชื่อ “Wishing Star Lake” ภายใน
โครงการ และโรงแรมทอยสตอร์รี่ (Toy
Story Hotel) รวมทั้งดีสนียท์ าวน์
(Disneytown) พื้นที่สันทนาการขนาด
มหึมาที่รวบรวมเอาแหล่งช้อปปิ้ ง โซน
รับประทานอาหาร และสถานบันเทิง อาทิ Lion King theatre ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามในบรรยากาศที่
กลมกลืนเสมือนเป็ นส่ วนหนึ่ งของดีสนียแ์ ลนด์อย่างแท้จริ ง
ทั้งนี้ บริ ษทั วอลท์ดีสนีย ์ (Walt Disney Company) ของสหรัฐฯ ได้เริ่ มเปิ ดการเจรจากับ
รัฐบาลจีนนับแต่ปี 2544 และตามมาด้วยการสารวจสถานที่โครงการในหลายปี ต่อมา สาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลจีน
ใช้เวลาพิจารณาโครงการเป็ นเวลานานก็เพื่อเปิ ดโอกาสให้ดีสนียแ์ ลนด์ฮ่องกงที่เปิ ดตัวในปี 2548 ภายหลัง
การระบาดของโรคซาร์ (SARS) ราวสองปี ได้พลิกฟื้ นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของฮ่องกงใน
ระดับหนึ่งก่อน
ต่อมา โครงการดังกล่าวได้รับอนุมตั ิจากรัฐบาลเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 และใน
ราวหนึ่งปี ต่อมา บริ ษทั วอลท์ดีสนียไ์ ด้จดั งานแถลงข่าวอย่างยิง่ ใหญ่ พร้อมลงนามในความตกลงกับกลุ่ม
ธุ รกิจเครื อเซิ นตี้ (Shendi Group) รัฐวิสาหกิจจีนในการร่ วมทุนกันดาเนินโครงการก่อสร้างและบริ หาร
จัดการรี สอร์ทและสวนสนุกแห่งนี้ในสัดส่ วน 43:57
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จากแผนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ร่ วมทุนดังกล่าวพบว่า โครงการนี้แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ
โดยส่ วนที่เปิ ดไปแล้วเป็ นเพียงโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ราว 2 ใน 3 ของโครงการโดยรวม
ได้ฤกษ์เริ่ มตอกเสาเข็มเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 อย่างไรก็ดี การก่อสร้างก็มีปัญหาเกิดขึ้นตามมามากมาย
อาทิ ความล่าช้า และคุณภาพงานก่อสร้าง ทาให้การ
เปิ ดตัวสวนสนุกอย่างเป็ นทางการเลื่อนออกไปหลายครั้ง
จนในท้ายที่สุดก็มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 12 มกราคม
2559 ว่า สวนสนุกพร้อมใช้งานและจะเปิ ดอย่างเป็ น
ทางการในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 รวมระยะเวลาก่อสร้าง
และตกแต่งให้มีอตั ลักษณ์ความเป็ นจีนถึงราว 5 ปี
หลังจากนั้น บริ ษทั ฯ ก็เริ่ มเดินหน้าทาแคมเปญการตลาดอย่างต่อเนื่ อง อาทิ การสร้างความ
ฮือฮาด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษเมื่อเที่ยงคืนของวันที่ 28 มีนาคม 2559 เปิ ดขายตัว๋ เข้าสวนสนุกในวันเปิ ดอย่าง
เป็ นทางการดังกล่าว ท่ามกลางอากาศที่เริ่ มคลายความหนาวเย็นในนครเซี่ ยงไฮ้ ผลปรากฏว่า “ตั๋ววันเปิ ด”
ขายหมดลงในเวลาเพียงสองชัว่ โมงเท่านั้น จนมีเสี ยงเรี ยกร้องจากแฟนคลับมากมายที่มาเข้าคิวรอซื้ อตัว๋ ใน
ค่าคืนนั้น ขอให้ดีสนียแ์ ลนด์เซี่ยงไฮ้นาตัว๋ อีกส่ วนหนึ่งออกมาจาหน่ายล่วงหน้าเพิ่มเติม ซึ่งผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ก็ดาเนินกิจกรรมตามกระแสเรี ยกร้องในเวลาต่อมา พร้อมกับประกาศแนะนาให้ผทู ้ ี่ยงั ไม่มีบตั รผ่าน
ประตูกรุ ณาอย่าเดินทางไปสวนสนุกในวันดังกล่าว แต่ก็มีปัญหาใหม่ตามมาจนได้เมื่อชาวจีนที่ยอมจ่ายเงิน
แพงซื้ อบัตรผ่านประตูที่นามาจาหน่ายออนไลน์จากบุคคลที่ 3 ปรากฏว่า บัตรเหล่านั้นเป็ นของปลอม ส่ งผล
ให้เกิดความชุลมุนในบริ เวณหน้าประตูทางเข้า ท้ายที่สุด ยังโชคดีที่การเจรจายุติลงและคนเหล่านั้นยอมไป
ต่อคิวซื้ อบัตรผ่านประตูที่มีเหลืออยูน่ อ้ ยนิด
นอกจากนี้ ก็ยงั มีกระแสข่าวเล็ดลอดออกมาว่า กว่าดีสนียแ์ ลนด์เซี่ ยงไฮ้จะฟันฝ่ าอุปสรรค
จนเปิ ดตัวได้ ผูบ้ ริ หารก็ตอ้ งทุ่มเททรัพยากรมากมาย เหนื อ
สิ่ งอื่นใดก็คือ การ “ทาใจ” กับหลายสิ่ ง โดยเฉพาะ
งบประมาณก่อสร้างและค่าอุปกรณ์เครื่ องเล่น/การแสดงที่
บานปลายจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 3,700 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
พุง่ เป็ นถึง 5,500 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ข้ อมูลทีค่ วรรู้ ก่อนการเดินทาง
หากท่านและคณะจะเดินทางไปเยือนดีสนียแ์ ลนด์เซี่ยงไฮ้ ก็ควรหาเวลาวางแผนให้ดี
นิตยสาร “Time Out Shanghai”ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม ก็มีขอ้ แนะนาสาหรับการเตรี ยมตัว ดังนี้
1. ไปแต่ เช้ า ในระหว่างวันจันทร์ -พฤหัสบดี ดีสนียแ์ ลนด์เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 9 โมงเช้า
ขณะที่ระหว่างวันศุกร์ -อาทิตย์ ก็เปิ ดตั้งแต่ 8 โมงเช้าเลย แต่กว่าที่ท่านจะผ่านด่านตรวจความปลอดภัย
(Security Check) ได้ก็อาจใช้เวลาพอสมควร ด่านตรวจเหล่านี้ดาเนินการอย่างเข้มข้นในระดับมาตรฐาน
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เดียวกับการเข้าสนามบิน และอย่างที่เราได้รับคาแนะนาเวลาเดินทางต่างประเทศว่า อย่าเข้าคิวต่อหลังคนที่มี
เด็กมา ด้วย แต่ที่ดีสนียแ์ ลนด์เซี่ยงไฮ้ดูเหมือนท่านจะไม่มีทางเลือก เพราะทุกช่องทางจะคราคร่ าไปด้วยเด็ก
เล็กทั้งสิ้ น หลายคนไปถึงสายหน่อยก็อาจต้องเจอคิวยาวเหยียดตั้งแต่หน้าประตู “ถนนของมิกกี”้ (Mickey
Avenue) และอาจต้องใช้เวลาเข้าคิวรอ 20-30 นาที ซึ่งก็อาจทาให้ท่านเริ่ มรู ้สึกถึงความน่าสะพึงกลัวที่จะพบ
ในการยืนรอคิวเข้าใช้เครื่ องเล่นแต่ละจุดด้านในสวนสนุกกันแล้ว
ข้อแนะนาก็คือ ควรไปถึงประตูใหญ่ก่อนเวลาเปิ ดสักเล็กน้อย และเมื่อไปถึงก็ควรรี บไป
ยืนเข้าคิวรอในบริ เวณพื้นที่หน้าด่านตรวจเลย หาก
หลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่มีความจาเป็ นจริ ง ๆ ก็
ควรหลีกเลี่ยงการไปเที่ยวในวันเสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดพิเศษ รวมทั้งในช่วงปิ ดเทอมที่พ่อแม่ชาวจีน
จะพาลูกหลานหลัง่ ไหลจากทัว่ ทุกสารทิศมาซึ มซับ
บรรยากาศความเป็ น “ดีสนีย์” กันเต็มไปหมด
แม้กระทัง่ โรงแรมในเมืองที่มีทาเลดียงั หาจองยากเลย
2. ไปอย่างไรดี ดีสนียแ์ ลนด์เซี่ ยงไฮ้ต้ งั อยูด่ า้ นซี กตะวันออกของนครเซี่ ยงไฮ้ ใกล้สนามบิน
นานาชาติผตู่ ง (Pudong International Airport) ที่หลายครั้งที่คนไทยมักเรี ยกว่าสนามบิน “ปูดอง” อยูห่ ่างจาก
ใจกลางเมืองไปราว 40 กิโลเมตร ดังนั้น หากท่านเลือกใช้รถแท๊กซี่ ก็อาจต้องจ่ายค่าเดินทางราว 150 หยวน
หรื อเกือบ 1,000 บาท แต่ถา้ ท่านลงเครื่ องที่สนามบินนานาชาติผตู่ งและจะตะลุยไปสวนสนุกเลย ค่าแท๊กซี่ ก็
น่าจะอยูท่ ี่ราว 70-80 หยวน และจุดรับส่ งก็อยูห่ ่างจากประตูทางเข้าหลักราว 10 นาทีเดิน ซึ่งสาหรับคนจีน
แล้วถือว่า “ชิลชิล” แต่สาหรับคนไทยแล้ว ผมสังเกตว่าจะเริ่ มมีเสี ยงบ่นพึมพากันแล้ว
หากท่านเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ก็ใช่วา่ จะสบายตัวนัก ถ้ามีคนขับรถไปรับส่ ง
ก็ค่อยยังชัว่ หน่อย มิฉะนั้นก็อาจต้องเสี ยเวลาวนหาที่จอดรถ
เหมาะ ๆ อีกนาน ลานจอดรถที่ใกล้ที่สุดอยูห่ ่างจากประตู
ทางเข้าราว 15 นาทีเดิน แถมพออิ่มหนากับความสนานใน
สวนสนุกกันแล้ว ก็อาจต้องเดินหารถยนต์ของท่านอีกนาน
ตามด้วยการจ่ายค่าที่จอดรถระหว่าง 60-100 หยวน ที่สาคัญ
ก็คือ การเดินทางโดยรถยนต์ก็อาจประสบกับปัญหา
การจราจรที่ไม่อาจคาดเดาได้ ... ไม่แพ้สภาพการจราจรใน
กทม. ของเราเหมือนกัน
ดั้งนั้น คาแนะนาของผมก็คือ การเลือกเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน ซึ่งทั้งประหยัดตังค์และ
เวลา นัง่ ไปจนสุ ดสาย 11 ก็มี “ป้ายดีสนีย์” (Disney Station) เป็ นการเฉพาะ รับรองไม่หลงแน่ เพราะทุกคน
จะเฮโลลงสถานีน้ ีกนั หมด แต่ขอเตือนก่อนว่า รถไฟใต้ดินสาย 11 ไม่ได้แล่นผ่านใจกลางเมือง นัน่ เท่ากับว่า
ท่านจะต้องต่อรถไฟ ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อน ซึ่ งอาจกินเวลามากขึ้นเล็กน้อย และควรพยายามหลีกเลี่ยงช่วง
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ชัว่ โมงเร่ งด่วน ไม่เช่นนั้นแล้ว ท่านและคณะจะต้องไปเบียดเสี ยดกับคลื่นมหาชนจนทาเอาเกือบหมดแรง
ตั้งแต่เริ่ มต้นทริ ป ท่านสามารถซื้ อ “ตั๋ววัน” ในราคา 18 หยวนเพื่อลดเวลาและความยุง่ ยากในการต่อคิวซื้ อ
ตัว๋ ในแต่ละจุด ถ้าท่านเลือกรู ปแบบการเดินทางนี้ก็จะใช้เวลาราว 1 ชัว่ โมง (จากใจกลางเมือง) หลังจากลง
สถานีดีสนียแ์ ล้ว ก็เดินชื่นชมทัศนียภาพสองข้างทางต่ออีกแค่ 5 นาทีก็ถึงประตูหลักหน้าสวนสนุกในฝันที่
เห็น “เมจิค คิงดอม” (Magic Kingdom) อยูไ่ กล ๆ กันแล้ว เอาเป็ นว่า ถ้าเลือกใช้รถไฟใต้ดิน ท่านจะใช้เวลา
เดินทางรวมไม่เกินสองชัว่ โมงในแต่ละเที่ยว
3. พักทีไ่ หน การเลือกที่พกั ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่งที่ท่านและคณะควรให้ความสาคัญ หากท่าน
อยากซึมซับบรรยากาศ “ดีสนีย์” อย่างเต็มที่ และไม่อยากเสี ยเวลาและเรี่ ยวแรงไปกับการเดินทาง โดยไม่
สนใจประเด็นค่าใช้จ่าย ผมเสนอให้ไปพักที่ดีสนียร์ ี สอร์ ทซึ่งมีโรงแรมเปิ ดให้บริ การอยู่ 2 แห่ง คือ โรงแรม
ดีสนีย์เซี่ยงไฮ้ ระดับห้าดาวที่ต้ งั อยูต่ ิดกับทะเลสาบ “Wishing Star” ภายในโครงการ และมีทิวทัศน์ที่
ตระการตา มาก โรงแรมนี้มีหอ้ งพักอยู่ 420 ห้อง สนนราคาอยูท่ ี่ 1,650 หยวนต่อคืน พร้อมบริ การแท๊กซี่ น้ า
ข้ามทะเลสาบ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ขณะที่โรงแรมทอย สตอร์ รี่
สามารถรองรับความต้องการลูกค้าถึง 800 ห้อง ภายในยังมี
ร้านอาหารขนาดใหญ่ที่ชื่อ “Sunnyside Cafe” ที่ตกแต่งด้วยตัว
การ์ ตูนของดีสนียท์ ี่กาลังเหาะเหิ รด้วยว่าวจีนอยูท่ ี่เพดาน ค่า
ห้องพักอยูท่ ี่ 900 หยวนต่อคืน พร้อมบริ การรถรับส่ งโรงแรมสวนสนุกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นกัน
ท่านสามารถจองห้องในสองโรงแรมนี้ทางอินเตอร์ เน็ตได้ แต่ในช่วงที่เปิ ดใหม่เช่นนี้ คิว
การจองยังเต็มเหยียดไปอีกหลายเดือน อีกทางเลือกหนึ่งที่ดีก็คือ การเลือกโรงแรมในเมืองที่ใกล้สถานีรถไฟ
ใต้ดิน ขณะที่การหารถแท๊กซี่ ในนครเซี่ยงไฮ้ในช่วงที่อากาศดีไม่มีฝนตกก็ไม่ใช่เรื่ องยากแต่อย่างใด และ
ขอให้ติดนามบัตรโรงแรมไว้กบั ตัวด้วย เพราะแท๊กซี่ ส่วนใหญ่สื่อสารภาษาจีนกลางเป็ นหลัก และวิธีการ
ออกเสี ยงภาษาจีน “พินอิน” ก็อาจแตกต่างจากภาษาอังกฤษอยูบ่ า้ ง ซึ่งอาจทาให้คนขับรถแท๊กซี่ ไม่เข้าใจใน
สาเนียงของท่านได้
4. วางแผนให้ ดี แม้วา่ ดีสนียแ์ ลนด์
เซี่ ยงไฮ้ที่เปิ ดให้บริ การอยูใ่ นขณะนี้จะเป็ นเพียง
ระยะแรกเท่านั้น แต่ก็จดั ว่ามีขนาดราว 3.9 ล้าน
ตารางเมตร ใหญ่กว่าดีสนียแ์ ลนด์ฮ่องกงถึง 3
เท่าตัว เฉพาะการเดินชื่นชมและเก็บภาพ
สถาปัตยกรรมของอาคารสถานที่ภายใน สวนสนุก
ก็ใช้เวลานานแล้ว ตามเส้นทางเดินภายในสวนก็มีมุมให้ถ่ายภาพ และร้านจาหน่ายของที่ระลึกที่มีผคู้ นและ
สิ นค้าให้เลือกมากมาย แถมคิวจ่ายเงินก็ช่างเคี้ยวคดจนอดนึกไม่ได้วา่ คนจีนกาลังเข้าคิวรับของที่ระลึกฟรี กนั
หรื อ ประการสาคัญ เวลาส่ วนใหญ่อาจหมดไปกับการรอคิวอันยาวเหยียดที่เห็นแล้วบอกได้คาเดียวว่า
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“ละเหี่ยใจ” เพราะหากท่านอยากใช้เครื่ องเล่นหรื อชมการแสดงยอดนิยมก็อาจต้องเข้าคิวรอ 3-4 ชัว่ โมงกัน
เลยทีเดียว
ผมรับรองว่า วันเดียวท่านเดินเที่ยวไม่หมดอย่างแน่นอน ดังนั้น หากท่านตัดสิ นใจหรื อ
ต้องไปเยือน ดีสนียแ์ ลนด์เซี่ ยงไฮ้ดว้ ยเหตุอนั ใดก็ตามและอยากเที่ยวให้มากและเก็บเกี่ยวสิ่ งดี ๆ ให้มากสุ ด
แล้วล่ะก็ ผมขอแนะนาให้ท่านเลือกวันที่สภาพอากาศเหมาะ ๆ โดยเช็คดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อลด
ความเสี่ ยงซะหน่อย เพราะเซี่ ยงไฮ้เป็ นอีกเมืองหนึ่งที่มีฝนค่อนข้างชุกในบางช่วงเวลาของปี ครั้นเข้าฤดูร้อน
(ต้นเดือนกรกฎาคม-กลางเดือนกันยายน) ก็จะร้อนชื้ นจนเหนอะหนะตัว และอาจอ่อนเพลียเอาง่าย ๆ รวมทั้ง
ควรเลือกรองเท้าที่ใส่ สบาย (อย่าใช้รองเท้าใหม่ที่อาจดูสวยแต่ใส่ เดินไม่สบายเท้า) หมวกสักใบ เสื้ อผ้าที่
เหมาะสมกับสภาพอากาศ สาหรับท่านที่เป็ นห่วงการหมองคล้ าของผิวพรรณก็อาจติดซันสกรี นไปด้วย
เพราะดีสนียแ์ ลนด์เป็ นสวนสนุกแบบกลางแจ้ง การเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็อาจต้องตากแดด และ
แม้วา่ พื้นที่รอคิวจะมีหลังคาคลุม แต่บางจุดก็อาจมีตน้ ไม้หรื อสิ่ งก่อสร้างอื่นมาเบียดบังบ้าง ทาให้อาจต้อง
ตากแดดเป็ นระยะ รวมทั้งการเลือกหากระเป๋ าสะพายหรื อเป้ สะพายหลังไว้ใส่ ขา้ วของ จะได้ไม่ตอ้ งหอบหิ้ว
พะรุ งพะรัง
นอกเหนือจากการวางแผนการเดินทางไปกลับแล้ว ท่านยังควรวางแผนในเรื่ องเส้นทาง
การเดินภายในสวนสนุกไว้แต่เนิ่ น ๆ โดยอาจดาน์วโหลดแผนที่จาก www.shanghaidisneyresort.com เพื่อ
ใช้ศึกษาเส้นทางเดิน และเลือกเครื่ องเล่นที่สนใจไว้ล่วงหน้า
ถ้าท่านชอบความตื่นเต้น ผมขอแนะนา “Tron Lightcycle
Power Run” “Pirates of the Caribbean” และ “Explorer
Canoes” รวมทั้ง “Tarzan Spectacular” แต่ผมเตือนไว้นิด
นะครับ เครื่ องเล่นหรื อการแสดงบางชุดอาจจัดแสดงใน
ภาษาจีนกลางเท่านั้น อาทิ Frozen หรื อใช้ตวั แสดงชาวจีนเป็ น
หลัก ท่านจะได้ทาใจและไม่เสี ยอารมณ์
ถ้าอากาศไม่อานวยก็เลือกเครื่ องเล่นในร่ มเพื่อออมแรงเอาไว้ลุยช่วงหลังอาหารค่า ซึ่ ง
เป็ นช่วงที่ผคู ้ นจะเริ่ มบางตาและคิวสั้นลงอย่างเห็นได้ชดั ขบวนพาเหรดประจาวัน “Mickey’s Storybook
Express” ก็เป็ นการแสดงที่ท่านไม่ควรพลาดอย่างยิง่
เพราะผมเชื่ อว่า ตัวการ์ตูนและเสี ยงดนตรี ที่ร่าเริ งจะช่วย
สร้างรอยยิม้ และให้โอกาสเก็บภาพสวย ๆ ได้อย่าง
แน่นอน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถประหยัดเวลาภายใน
สวนสนุกด้วยการออกไปหาซื้ อของที่ระลึกตามร้าน
ดีสนียท์ ี่เปิ ดอยูห่ ลายจุดภายในเมืองได้ อาทิ ใกล้หอคอย
ไข่มุก/ซุ ปเปอร์ แบรนด์มอลล์ และถนนหนานจิง
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5. รับบัตรผ่านเร็ว เพื่อไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปกับการเข้าคิว ท่านอาจเลือกใช้บริ การ “บัตรผ่าน
เร็ว” (Fast Pass) บริ การนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และเปิ ดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกเวลามาใช้บริ การเครื่ อง
เล่นนั้น ๆ ตามรอบเวลาที่จองไว้ ซึ่งอาจช่วยประหยัดเวลาไปมากเพราะคิวสั้นกว่า โดยท่านสามารถรับบัตร
ดังกล่าวได้จากเค้าเตอร์ บริ การที่ต้ งั อยูใ่ นแต่ละพื้นที่เครื่ องเล่นนั้น ๆ แต่มีขอ้ พึงระวังก็คือ บริ การนี้มีจานวน
จากัดในแต่ละรอบ และคิวรอรับบัตรผ่านเร็ วก็อาจยาวเหยียดเช่นกัน
ดังนั้น ข้อแนะนาก็คือ ท่านควรเปรี ยบเทียบดูวา่ คิวไหนสั้นกว่ากัน จะได้ไม่เสี ยเวลา
เข้าคิวโดยเปล่าประโยชน์
6. ใส่ เสื้อสตาร์ วอส์ สาหรับท่านที่
ชื่นชอบภาพยนตร์ อวกาศสุ ดคลาสสิ ค “Star Wars”
เป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ก็ดูเหมือนการใส่ เสื้ อสตาร์ วอส์
ไปเดินดีสนียแ์ ลนด์จะไม่ใช่เรื่ องแปลกอะไร แต่ที่
น่าสนใจก็คือ ท่านอาจกลายเป็ นผูโ้ ชคดีได้ถ่ายภาพ
กับ “Sith Lord” ตัวร้ายของเรื่ องสตาร์ วอส์ ที่ซุ่มตัว
อยูก่ บั “Storm Troopers” ลูกสมุนคู่ใจอยูแ่ ถบ “Tomorrowland” เพราะดูเหมือนดาราตัวร้ายเหล่านี้จะ
“ลาเอียง” เลือกคนที่ใส่ เสื้ อสตาร์ วอส์มาถ่ายภาพกับพวกเขาอยูบ่ ่อย ๆ
7. ติดอาหารและเครื่องดื่มไว้ เล็กน้ อย อันที่จริ ง ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าดีสนียแ์ ลนด์เซี่ ยงไฮ้จะ
ไม่อนุญาตให้ลูกค้านาอาหารและเครื่ องดื่มติดตัวเข้าไป แต่ในช่วงที่ผา่ นมา กลับพบว่า สวนสนุกค่อนข้าง
ยืดหยุน่ กับการนาเอาอาหารและเครื่ องดื่มเล็กน้อยติดตัวเข้าไป แต่หากขนกันเพื่อนาเอาไปจาหน่ายก็ยอ่ มถูก
ห้ามเป็ นธรรมดา ส่ วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะเสี ยงบ่นจากชาวพลเมืองเน็ต (Netizen) ที่เข้าไปใช้บริ การสวนสนุก
ในช่วงทดลองเปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 (หนึ่งเดือนก่อนเปิ ดอย่างเป็ นทางการ)
อาหารที่ จาหน่ายภายในสวนสนุกมีให้เลือกมากมายและพร้อมรองรับคนทุกเพศ วัย
และศาสนา/ความเชื่อ แถมยังมีรสชาติดีเสี ยด้วย เรี ยกง่าย ๆ ว่า เต็มไปด้วยอาหารหลากสัญชาติที่ถูกปาก
ลูกค้า แต่ปัญหาคือ สนนราคาที่ค่อนข้างแพงน่ะซิ ยกตัวอย่างเช่น ชีสเบอร์ เกอร์ “Stargazer” ในโซนอาหาร
ของ Tomorrowland ก็ปาเข้าไป 80 หยวน ข้าวผัดผักราดซอส
ก็ราคาใกล้เคียงกัน เนื้อย่างเกาหลีพนั กิมจิชุดพออิ่มละ 50
หยวน (ที่ร้าน Piranha Bites) หรื อน่องไก่งวงอบก็ 55 หยวน
(ข้าง ๆ Treasure Cove) แถมคิวยังยาวอีกด้วย แฟนคลับชาว
จีนก็เลยเรี ยกร้องให้ดีสนียแ์ ลนด์ยดื หยุน่ กับเรื่ องนี้
ขณะเดียวกัน ผูบ้ ริ หารของดีสนียแ์ ลนด์เซี่ ยงไฮ้ก็คงไม่อยากปวดหัวกับพฤติกรรมการต่อ
ล้อต่อเถียงของชาวจีนตั้งแต่เริ่ มเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ จึงอนุญาตให้ลูกค้านาเอาอาหารแปรรู ปและ
เครื่ องดื่มที่ยงั ไม่เปิ ดผ่านด่านตรวจเข้ามาภายในสวนสนุกได้ จึงอาจถือว่า ช่วงนี้ เป็ นนาทีทองที่ดีสนียแ์ ลนด์
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เซี่ยงไฮ้เปิ ดให้ลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์เชิงบวกและใช้เวลาในการตะลุยสวนสนุกอย่างคุม้ ค่า แต่
ผมก็เชื่อว่า สวนสนุกจะเข้มงวดในเรื่ องนี้ในอนาคต
คาแนะนาในเรื่ องนี้ ก็คือ ท่านควรจัดเตรี ยมยาประจาตัว ขนมขบเคี้ยวและผลไม้สัก
เล็กน้อย รวมทั้งน้ าเปล่าสักขวดติดตัวไป เพราะภายในสวนสนุกมีจุดเติมน้ ากระจายอยูท่ วั่ จะได้ไม่ตอ้ งแบก
ให้เปลืองแรง และอาจเลือกทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาเที่ยงและเย็น (คนจีนทานอาหารค่อนข้างตรงเวลา) ซึ่ ง
จะช่วยให้ท่านประหยัดเวลารอคิวและหาที่นงั่ ไปได้มากเลย
นอกจากนี้ ท่านยังอาจแวะหรื อออกไปทานอาหารที่ “ดีสนีย์ทาวน์ ” ซึ่งเต็มไปด้วย
ร้านอาหารชั้นนาที่จาหน่ายในราคาที่ต่ากว่า อาทิ Coconut
Paradise (อาหารไทย) Jade Garden (อาหารจีน) Element
Fresh (อาหารอินเตอร์สุขภาพ) และ Cheeseburger Factory
(แฮมเบอร์เกอร์) ก่อนเข้าสวนสนุก หรื อหากเข้าไปแล้ว
ต้องการออกมาเปลี่ยนบรรยากาศ ก็สามารถออกมาใช้เวลาที่
ดีสนียท์ าวน์และกลับเข้าสวนสนุกได้อีกครั้ง เพียงการเอาหาง
ตัว๋ มาแสดงเท่านั้น ยิง่ อาหารมื้อเย็นที่หลายคนต้องการเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ควบคู่ไปด้วยแล้ว ก็ยงิ่ ควร
แวะมาโซนนี้ได้เลย เพราะในสวนสนุกไม่มีเครื่ องดื่มที่มีแลกอฮอล์จาหน่าย และยังถือโอกาสเดินถ่ายภาพ
และดูหนังได้อีกด้วย
8. ทาใจรอคิว นี่เป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่ทุกท่านควรเตรี ยมตัวเตรี ยมใจไว้ได้เลย หลายท่านอาจไป
เยือนดีสนียแ์ ลนด์หลายแห่งในโลก แต่ชวั่ โมงนี้ผมคิดว่าไม่มีแห่งใดคิวยาวเท่ากับดีสนี ยแ์ ลนด์เซี่ ยงไฮ้อย่าง
แน่นอน เพราะนอกจากเพิ่งเปิ ดใหม่แล้ว ยังเป็ นช่วงปิ ดเทอมและอยูใ่ นช่วงอากาศดี (แม้จะร้อนสักหน่อยก็
ตาม) แถมนี่เป็ นดีสนียแ์ ลนด์แห่งแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ ก็ยงิ่ ทาให้คนจีนตื่นเต้นและอยากไปเยือนมาก
ยิง่ ขึ้น ปกติแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในนครเซี่ ยงไฮ้ ก็คราคร่ าไปด้วผูค้ นอยูแ่ ล้ว แค่หาจังหวะถ่ายภาพใน
มุมสวย ๆ ยังเหนื่อยเลยครับ
จากสถิติที่รวบรวมจากลูกค้าในช่วงทดลอง
เปิ ด (Soft Opening) และระยะแรกของการเปิ ดอย่างเป็ นทางการ
พบว่า ผูค้ นต้องใช้เวลารอคิวอยูอ่ ย่างน้อย 2 ชัว่ โมงสาหรับ
เครื่ องเล่นและการแสดงยอดนิยม ผมสัมภาษณ์ชาวจีนบางคนที่
มีโอกาสไปเที่ยวในวันเสาร์ -อาทิตย์ ก็ได้รับคาตอบว่า เธอต้อง
รอถึงสี่ ชวั่ โมงในบางเครื่ องเล่น/การแสดงเลยก็มี ยังดีที่ระหว่าง
ยืนรอ ก็จะมีกิจกรรมสันทนาการที่ดีสนียแ์ ลนด์จดั มาสร้างความ
บันเทิงเป็ นระยะ แต่ก็ยงั เห็นว่าไม่คุม้ ค่าบัตรผ่านประตูที่เสี ยไป
แถมยังมีอาการปวดเมื่อยไปทัว่ สารพางค์กาย
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การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ “Shanghai Disneyland” ใส่ ในโทรศัพท์มือถือของท่าน
เพื่อสามารถเช็คดูสถานะการเข้าคิวของผูค้ นในขณะนั้นได้ตลอดเวลาก็อาจช่วยในบางโอกาส แต่ดูเหมือน
วัยรุ่ นจีนจะเก่งกาจในเรื่ องเหล่านี้ เพราะทันทีที่เราเห็นเครื่ องเล่น/การแสดงใดมีคิวที่ไม่ยาวมาก แต่เมื่อเดิน
ไปถึงก็อาจพบว่าวัยรุ่ นจีนไปยืนรอคิวกับเต็มไปหมดแล้ว เลยกลายเป็ นการเปลี่ยนจุดยืนเข้าคิวเท่านั้น
9. อยู่จนใกล้ ปิด ปัจจุบนั ค่าบัตรผ่านประตูสวนสนุกจาแนกเป็ นสองราคา คือ 499 หยวน
ต่อวันสาหรับผูใ้ หญ่ และ 375 หยวนต่อวันสาหรับเด็ก ซึ่ งถือว่าแพงเอาการอยู่ ดังนั้น เพื่อให้คุม้ กับค่าบัตร
ผ่านประตูที่เสี ยไป จึงควรไปแต่เช้ารอประตูเปิ ด และกลับมืดก่อนประตูปิดกันเลย ทั้งนี้ ในระหว่างวัน
จันทร์ -พฤหัสบดี สวนสนุกจะปิ ดตอนสามทุ่ม ขณะที่ระหว่างวันศุกร์ -อาทิตย์ จะเปิ ดให้บริ การยาวนานถึง 14
ชัว่ โมง ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มเลยทีเดียว ... ท่านอาจต้องฟิ ตร่ างกายซะหน่อย
นอกเหนือจากความคุม้ ค่าที่จะเกิดขึ้นแล้ว การอยูจ่ นดึกใกล้ปิดสวนสนุกยังมีขอ้ ดีอีก
หลายประการ ประการแรก คนน้อย การเข้าคิวรอชมการแสดงหรื อเครื่ องเล่นยอดนิยมใช้เวลาน้อยลง
ประการที่สอง ในช่วงฤดูร้อน อากาศที่ช่วงค่าใน
นครเซี่ ยงไฮ้ก็จะเย็นสบาย ประการสาคัญ ท่านยัง
สามารถเพลินเพลินกับอาคารสถานที่และ
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยแสงสี ยามค่าคืน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การแสดงพลุชุดพิเศษที่สุดอลังการณ์งาน
สร้าง “Ignite the Dream-A Night Time
Spectacular of Magic and Light” พร้อมด้วยเหล่านักแสดงที่สวมใส่ ชุดการ์ตูนยอดนิยมที่ออกมาสร้าง
ความบันเทิงเคล้าด้วยเพลงที่ร่าเริ งและแสงสี ที่ตระการตาบริ เวณปราสาทเมจิคคิงดอม ในช่วงเวลา 20.30 น.
และเวลา 21.00 น. ขึ้นอยูก่ บั วัน ชมการแสดงชุ ดนี้เสร็ จก็ทยอยเดินออกจากสวนสนุกพร้อมกับรอยยิม้ ใน
หัวใจ
ดีสนียแ์ ลนด์เซี่ยงไฮ้เป็ นอีกหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลจีนที่ตอ้ งการพัฒนานคร
เซี่ยงไฮ้ให้เป็ นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน และลอจิสติกส์ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของ
โลก มีโอกาสอย่าลืมแวะไปสัมผัสกับสวนสนุกด้วยตนเองนะครับ ...
__________________________________
รวบรวมและเรี ยบเรี ยงโดย
ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
เลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
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