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สวนสนุกซานรโิอ พูโรแลนด์ เปน็สวนสนกุภายใต้ ซานริโอ้ เอน็เตอร์เทนเม้นท ์หรือที่รู้จักกนัดีใน

นาม Hello Kitty Land สวนสนุกที่ทา่นสามารถพบปะเหล่าตัวการต์ูนในดวงใจมากมาย รวมถึงตวั

ละครทีแ่สนโด่งดังอย่าง คิตตี้ จนถูกขนานนามว่าเป็น ดนิแดนแห่งตวัการ์ตนูซานริโอ ที่ดึงดูดเหล่า

บรรดาแฟนๆซานรโิอทั้งหลาย มาจากทั่วทุกมุมโลก 

สวนสนุกซานรโิอ พูโรแลนด์นั้น ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของกรุงโตเกียว เป็นสวนสนกุในร่ม ที่

ท่านสามารถสนกุไปกบัเครือ่งเล่นต่างๆได้โดยไม่ต้องกงัวลถึงสภาพอากาศ นอกจากสวนสนุกใน

ร่มอย่างสวนสนุกซานริโอ พโูรแลนดแ์ล้ว ที่จังหวดัโออิตะของภูมิภาคควิชู สวนสนุกซานรโิอ ที่ตั้ง

อยู่กลางแจ้งให้ได้สนุกกันอย่างสวนสนุกฮารโ์มนี่แลนดอ์ีกด้วย 

 

 

 ข้อมูลโดยรวมของบริษทั 

ชื่อบริษทั    บริษัท ซานริโอ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นท ์จ ากดั 

ผู้แทนประธานและประธานบริษัท  คุณShintaro Tsuji 

ก่อตั้งเมื่อ   วันที ่1 กรกฎาคม 2009 

เงินทุน     100 ล้านเยน 

บริษัทรว่ม    บริษัท ซานรีโอ จ ากัด  

(ก่อตั้งเมื่อปี 1960: บรษิัท ยอ่ย). 

พนักงาน    330 คน (ไม่รวมพนกังาน part-time, นักแสดง) 

ต าแหน่ง    1-31 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8588 

เบอร์โทรศัพท์หลัก   + 81-3-42-372-6500 

 

ธุรกิจหลัก    การด าเนนิการสวนสนกุ 

 

สถานประกอบการธุรกิจ 

Sanrio Entertainment Co.,Ltd. 

http://www.sanrio-entertainment.co.jp/ 

 

Sanrio Puroland http://www.puroland.jp/ 

1-31 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 

 

Harmonyland http://www.harmonyland.jp/ 

Fujiwara 5933, Oaza, Hijimachi, Hayami-gun, Oita-ken 

 

* การขยายกิจการในตา่งประเทศโดยได้รับใบอนุญาต 

ก่อตั้งธุรกิจในประเทศมาเลเซีย (2012) เกาหลี (2013) สหราชอาณาจักร (2014)และจีน (2015)  

เป้าหมายล่าสุดคือการเปดิสวนสนกุ Hello Kitty ในเวียดนาม (2018): 

http://www.sanrio-entertainment.co.jp/
http://www.puroland.jp/
http://www.harmonyland.jp/
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 แอคเคาท์บนโซเชียลมีเดีย 

Twitter：https://twitter.com/purolandjp 

ข้อมูลงานอีเวนทต์่างๆบน Twitter：https://twitter.com/sanrioent 

การแสดงและเอ็นเตอร์เทนเม้นท์บน Twitter : https://twitter.com/sanrioent 

Facebook : https://www.facebook.com/purolandjp/ 

Instagram : https://www.instagram.com/purolandjp/ 

LINE: https ://www.puroland.jp/line/ 

YouTube : https://www.youtube.com/user/purolandJP 

Twitter : https://twitter.com/purolandj 

 ประวตัิของสวนสนุก 

พ.ย. 1987 บริษัท ซานริโอคอมมิวนิเคชัน่เวิร์ด จ ากัด ถูกก่อตั้งขึ้นในต าแหน่ง บรษิัทที่รบัหนา้ทีใ่น

การด าเนนิการสวนสนกุ Sanrio Puroland 

ต.ค. 1988 บริษัทซานริโอ ร่วมกับเขตฮจิิมาจ ิจังหวัดโออิตะ และบรษิัทอื่นๆ สร้างสวนสนุก 

Harmonyland ในฐานะผูด้ าเนินการสวนสนุก Harmonyland 

ธ.ค. 1990 สวนสนุก Sanrio Puroland เปิดท าการ (มหานครโตเกยีว) 

เม.ย. 1991 สวนสนุก Harmonyland  เปิดท าการ (จังหวัดโออิตะ) 

ส.ค. 1999 บริษัท ซานริโอคอมมิวนิเคชัน่เวิร์ด จ ากัด เปล่ียนชื่อบริษทัเป็น บรษิัท ซานริโอพูโร

แลนด์ จ ากดั 

ก.ย. 2009 บริษัท ซานริโอ้ เอ็นเตอร์เทนเม้นท ์จ ากดั ถูกกอ่ตั้งขึ้นอนัเนื่องมาจากการรวมกิจการ

ของธุรกิจสวนสนกุ 
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 กิจกรรมประจ าปทีี่เปน็ที่นยิม (บางส่วน) 

Puroland เป็นสวนสนุกในรม่ที่คุณสามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆได้อย่างสนุกสนาน ไม่ว่า

จะในสภาพอากาศแบบไหนก็ตาม ทีส่วนสนุกแห่งนี ้เด็กๆสามารถเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่อยา่ง

ไร้กังวล กิจกรรมยอดนิยมจะถูกจดัขึ้นในแต่ละฤดูกาลดว้ยธีมใหม่ทุกๆปี 

ฤดูร้อน 

 

ฤดูใบไม้ร่วง 

 

เทศกาลฤดูร้อน 

(ตั้งแต ่15 กรกฎาคมถึง 3 กนัยายน 2017) 

งานเทศกาลฤดรู้อนที ่Puroland เป็นงานที่จะท าให้คุณได้

พบตวัละคร Sanrio มากมาย ซึ่งถกูจัดขึ้นเปน็ประจ าทุกปี  

ในปี 2017 นี ้ในงานประดับไฟเทศกาลหน้าร้อน จะถกู

แบ่งออกเป็นสองช่วง คือกลางวันและกลางคืน คณุจะได้

พบกับการประดบัไฟแสนงดงาม ที่ใช้หลอดไฟกวา่ 

500,000 ดวง เป็นการประดบัไฟที่ใช้หลอดไฟมากที่สดุ 

เท่าที่สวนสนกุ Puroland เคยจัดมา 

วันฮาโลวีน 

(ก าหนดการตั้งแตเ่ดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม) 

งาน "Halloween Party" จะถูกจดัขึ้นตั้งแต่เดอืน

กันยายน ถึงเดือนตุลาคมของทุกป ี

นอกจากตวัละครทีแ่วะเวียนมาต้อนรับและทักทายคุณ

แล้ว ยังมีความสนุกสนานมากมายของกิจกรรมต่างๆ

ภายใต้ธีมฮาโลวีนรอคณุอยู ่

(ภาพจากงานป ี2016) 

ฤดูหนาว 

 

ฤดูใบไม้ผลิ 

 

คริสต์มาสและปีใหม่ 

(ก าหนดการตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายนถึงปีใหม่) 

เพลิดเพลินกับ Puroland ในช่วงฤดูหนาว ทีส่ามารถ

สนุกสนานไปกัยเครื่องเล่นตา่งๆไดแ้ม้ในวันทีอ่ากาศ

หนาวเย็น 

งานคริสมาสต์จะถกูจัดขึ้นในหน้าหนาวของทกุๆปี คณุ

สามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงครสิต์มาสทีถู่กเพิ่ม

สีสันดว้ยการการประดับไฟ และหิมะ 

(ภาพจากงานป ี2016) 

อีสเตอร ์

(ก าหนดการตั้งแตเ่ดือนมกราคม) 

ในปี 2017 นี ้สวนสนุก Puroland จะจัดงานอสีเตอร์

เป็นครั้งแรก! รว่มฉลองเทศกาลอีสเตอรด์้วยการ

เพลิดเพลินไปกับขบวนพาเหรด ทีคุ่ณสามารถมีส่วน

ร่วมไปกันเหล่าตวัละคร และยังสามารถถา่ยภาพ

บรรยากาศงานอสีเตอร์ทีเ่ตม็ไปด้วยไข่หลากส ี

(ภาพจากงานป ี2016) 
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 เครื่องเล่นยอดนิยม 

Cinamoroll Fuwa Moko Town 

 

Gudetama Land 

 

เปิดเมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม 2016 

งานครบรอบ 15 ปขีองCinnamoroll เพลิดเพลินไป

กับโลกของ CINNAMOROLL ทีC่innamoroll 

Dream Cafe จุดถา่ยภาพ และ Cinnamoroll 

Anniversary Shop  

'ดินแดนไขข่ี้เกียจ Gudetama' โลกใหม่ที่คณุไม่เคย

ได้สัมผัสทีไ่หน! เพลิดเพลินไปกับสถานที่น่าสนใจที่

จะท าให้คุณไดส้ัมผัสความขึเ้กียจแบบสดุๆของเจา้ 

Gudetama 

Märchen Theater 

 

Lady Kitty House 

 

การแสดงดนตร ี‘Hello Kitty in Wonderland’ เป็น

การรว่มมือกันระหว่าง ตวัละครที่ได้รับความรักจาก

ทั่วโลกอย่าง Hello Kitty กับ เรื่องราวสุดคลาสสิก

ของอลิซ จนกลายเปน็การแสดงที่เหลา่แฟนๆชืน่ชอบ

ราวกบัอยู่ในห้วงความฝนั เตรียมตัวกันให้พร้อม แล้ว

ออกเดินทางไปกับเพลิดเพลนิการผจญภัยในโลกเว

ตมนตแ์ฟนตาซีกนัเลย! 

พบปะและทักทายกับซุปเปอร์สตาร์ 'Hello Kitty'! 

นอกจากนี้คณุยังสามารถสัมผัสวิถชีีวติของคติตี้ได้

ที่นี่ เธอได้เตรียมการต้อนรบัให้กับเหล่าแฟน ๆ ของ

เธอทัว่โลกไว้ใน บา้น Lady Kitty ของเธอแล้ว 

Miracle Gift Parade                         

ขบวนพาเหรด น าทีมโดย Hello Kitty และแดเนียล พรอ้มผองเพื่อนอยา่ง My Melody และตวัละครอื่นอีก

มากมาย จะเดินจากดินแดนสตรอเบอรี่ มายังสวนสนกุโดยรถขบวนพาเหรดสีสนัสดใสเพื่อมาสร้างความสนกุ

ให้กันทุกคนในสวนสนุก การแสดงทีจ่ะท าให้คณุหลุดไปสู่โลกแห่งเทพนิยายที่ราวกบัความฝนัที่เป็นจริง! 
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 สินค้ายอดนิยม, ร้านคา้, และร้านอาหาร 

ร้านคา้บริเวณทางเขา้ 

 

สินค้าจ าหนา่ยเฉพาะทีพู่โรแลนด ์

 

แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญท่ี่สุดใน Puroland มีสินค้า

มากมาย อาทิเช่น สินค้าที่มีขายเฉพาะที่พูโร

แลนดแ์ละขนมหวานตา่งๆ สดุน่ารักเหมาะที่จะ

เป็นของที่ระลึกอย่างยิ่ง 

* สามารถท าแท็กรีฟนัได้ มีบริการแลกเปล่ียน

เงินตรา และ Wi-Fi 

สินค้าสินคา้ทีส่ามารถซือ้ได้ที่ Puroland

เท่านั้น ได้รบัความนิยมอย่างมาก 

ตุ๊กตาในภาพเป็น"ตุ๊กตาวันเกิด" มี 3 ชนิด 

ได้แก ่CINNAMOROLL, My Melody และ 

Hello Kitty 

* สินค้าในภาพอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือถกู

ยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 

ร้านอาหาร Sanrio World Rainbow 

 

สวนอาหารตัวละคร 

 

ร้านอาหารแห่งนี้ เป็นรา้นอาหารนา่รักๆที่ไดร้ับ

ความนิยมเป็นอยา่งมาก และมีธีมเป็นสายรุ้ง

สีสันสดใส (โลกของเหล่าตัวละครซานริโอทั้ง 7 

ตัว) นอกจากนี้ ยังสามารถเพลิกเพลินไปกับ

อาหารหลากหลายชนิดที่จ าหน่ายอยูต่าม

ร้านคา้ของตัวละครตา่งๆ (นอกจากนี้ตวัละคร

เหล่านีย้ังส่งข้อความสุดน่ารกัให้ท่านจาก

ร้านอาหารที่ท่านทานอีกด้วย) 

ร้านอาหารนีเ้สิร์ฟอาหารและขนมหวานเป็น

ตัวการต์ูนซานริโอ ที่มีเฉพาะที ่Puroland 

เท่านั้น! ในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 

ของทุกๆป ีจะมกีารจัดโหวตส าหรับแกงกะหรี่

ตัวละครสุดนา่รักอีกดว้ย! 
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 ราคาบัตรเขา้ชม 

วันธรรมดา :  ผู้ใหญ่ (18 ปขีึ้นไป) 3,300 เยน 

เด็ก (3-17 ป)ี 2,500 เยน 

วันหยุด :  ผู้ใหญ่ (18 ปขีึ้นไป) 3,800 เยน 

เด็ก (3-17 ป)ี 2,700 เยน 

 รวมค่าภาษ ี8% แล้ว 

 เด็กอายุต่ ากว่า 2 ปเีขา้ฟร ี

 วันหยุดในทีน่ี้ รวมถึงวันหยดุสุดสัปดาห ์วันหยดุราชการและวันหยุดของโรงเรียน ซึ่งจะถกู

ก าหนดโดย Sanrio Puroland 

 สามารถซื้อบัตรเขา้ชมล่วงหน้าได ้

 สามารถซื้อบัตรเขา้ชม ผา่นทางเว็บไซต์โทรศัพท์บนมือถือเป็นที่เพิ่งเปิดใหม่ เมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2017 ไดเ้ช่นกนั 

 

 ตารางเวลาให้ท าการ (เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2017) 
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 บริการส าหรบันักท่องเทีย่ว 

- รับช าระผ่านบัตรเครดติ (บางร้านคา้รับช าระด้วยเงินสดเท่านั้น) 

- เคานเ์ตอรป์ลอดภาษ ี

- เครื่องแลกเปล่ียนเงินตรา (ชั้น 3) 

- ฟร ีWi-Fi 

 

 

https://th.puroland.jp/ 

 

 

https://th.puroland.jp/

