
 
 
 
 
 

Universal Studios Japan 
 

กลางวนั พาเหรดแตง่กายแฟนซ ี"Festa De Parade" อันรําหํ+าครื.นเครงจะเปิดฉากขึ.น 
กลางคนืพบกับซอมบี. 20 ชนดิซึ+งมากที+สดุในประวตัศิาสตร ์พรอ้ม 3 เครื+องเลน่ "เขยา่ขวญั" 

 
ไมว่า่จะเป็นกลางวนัหรอืกลางคนื ก็สามารถสนุกสดุเหวี+ยงอยา่งเต็มที+ไดม้ากกวา่ที+ไหนๆ 

กบั "ฮาโลวนีที�มเีพยีงที�น ี�เทา่น ั�นในโลกนี�” 
 

จัดทุกวนั ตั .งแตศ่กุรท์ี+ 8 ก.ย. ถงึ อาทติยท์ี+ 5 พ.ย. 2017 
*Halloween Horror Night จัดระหวา่งเสารท์ี+ 9 ก.ย. ถงึอาทติยท์ี+ 5 พ.ย.2017 

 
 

Universal Studios Japan จะจัดอเีวนทฤ์ดใูบไมร่้วง "Universal Surprise Halloween" เริ+มตั .งแตวั่นที+ 8 ก.ย. 2017 โดย
ในชว่งกลางวันจะมพีาเหรดแตง่กายแฟนซ ีและกจิกรรม Trick or Treat อันสนุกสนาน สว่นในเวลากลางคนื ทกุคนจะไดก้รดีรอ้งกัน
ไมห่ยดุหยอ่น ไปกับความน่าสะพรงึกลัวที+สดุในประวัตศิาสตรข์องสวนสนุก ไมว่า่จะเป็นกลางวันหรอืกลางคนื ก็สามารถสนุกสดุเหวี+ยง
อยา่งเต็มที+ไดม้ากกวา่ที+ไหนๆ ไปกับงาน "ฮาโลวนีที+มเีพยีงที+นี+เทา่นั.นในโลกนี." ที+เราตั .งใจสง่มอบใหท้กุคน 

 
 
คํ�าคนืสยองขวญัที�สดุในประวตัศิาสตรข์องสวนสนุก! ปลดปลอ่ยเสยีงกรดีรอ้งใหส้ะใจกบั
สตรที ซอมบี� 20 ชนดิ พรอ้มท ั�ง 3 เครื�องเลน่ "เขยา่ขวญั"!! 

"Halloween Horror Night" ของปี 2017 มเีครื+องเลน่ใหม ่ รับประกันความสยองขวัญสั+นประสาทที+สดุในประวัตศิาสตรข์อง
สวนสนุกมาใหไ้ดเ้ลน่กัน 3 อยา่ง ทั .งยังมกีารแสดงที+ผูช้มการสามารถเขา้ไปมสีว่นร่วมไดโ้ดยตรง เพิ+มระดับความน่าสะพรงึกลัวใหถ้งึ
ขดีสดุ 

"สตรที ซอมบี�" ที+สรา้งเสยีงกรดีรอ้งดงัไปทั+วสวนสนุกและไดรั้บความนยิมอยา่งลน้หลามในทกุปี มาถงึปีนี�ก็จะมซีอมบี�
ปรากฏตวัใหเ้ห็นมากถงึ 20 ชนดิ อกีทั .งยังมซีอมบี.ที+จะผลบุๆโผล่ๆ ในเฉพาะวันฝนตกอกีดว้ย เราขอสง่ตรงประสบการณ์หลอน
หลากรูปแบบที+ทําใหต้อ้งหวดีเสยีงออกมาทกุครั.งโดยไมเ่กี+ยวกับสภาพอากาศ นอกจากนี.ยังม ี "Dead or Alive" ซึ�งเผยโฉมขึ�น
เป็นคร ั�งแรก คณุจะไดเ้ผชญิหนา้กับซอมบี.ที+จะเขา้มาจูโ่จมแบบไมห่ยดุหยอ่น เป็นสถานที+ที+ราวกับตกอยูใ่นขมุนรกของจรงิ ใหผู้ม้า
เยอืนไดส้ัมผัสความรูส้กึ "เป็น" หรอื "ตาย" แบบลกึซึ.ง และยังไมห่มดเพยีงเทา่นี. เครื�องเลน่ตระกูล "Trauma" ที+ข ึ.นชื+อเรื+องความ
หลอนเกนิจนิตนาการและถูกกลา่วถงึอยา่งมากในทกุๆปี มาถงึปีนี�ไดก้ลายป็นเครื�องเลน่แบบ Walk-through Attraction ใน
ชื�อวา่ "Trauma 3~ หอ้งกกัขงันรกแตก" เป็นเครื�องเลน่สยองขวญัที�ใชเ้วลาการเลน่นานที�สดุของสวนสนกุถงึ 35 นาท ีตอ่
ใหเ้ดนิเทา่ไหรก็่มองไมเ่ห็นทางออก ผูเ้ลน่จะไดส้ัมผัสความหวาดกลัวแบบไมม่ทีี+ส ิ.นสดุ และเครื�องเลน่ของ "ชคักี�" ที�ไดร้บั
ความนยิมเป็นอยา่งมากก็จะปรากฏตวัขึ�นโดยมกีารปรบัเปลี�ยนเนื�อหาการแสดงและสถานที�จดัแหง่ใหม ่

การประกาศคร ั�งนี� ถอืเป็นการประกาศคร ั�งที� 1 สําหรบัการประกาศคร ั�งที� 2 ที�จะตามมาในเร็ววนันี� เราจะแจง้ขอ้มลู
ลา่สดุเกี�ยวกบัอเีวนท ์"Halloween Horror Night" ใหท้ราบตอ่ไป 

อังคารที+ 18 กรกฎาคม 2017 

MEDIA ALERT 

[กจิกรรมใหม]่ 
"Festa De Parade" 

[เพิ�มความอลงัการย ิ�งข ึ�น] 
“สตรที ซอมบี�” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พาเหรดแตง่กายแบบแฟนซใีนชว่งกลางวนั "Festa De Parade" อนัระหํ�าครื�นเครงจะเปิด
ฉากขึ�น! 

Universal Studios Japan เป็นที+ช ื+นชอบเป็นอยา่งมาก เนื+องจากเป็นสถานที+ที+สามารถสนุกสนานกับการแตง่กายแฟนซไีด ้
ตลอดทั.งปี โดยเฉพาะชว่งฮาโลวนี เราไดส้ง่มอบประสบการณ์การแตง่ตัว
แฟนซอัีนหลากหลายใหผู้ม้าเยอืนไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิ โดย "Universal 
Surprise Halloween" ประจําปี 2017 ไดแ้ก ่"Festa De Parade" ซึ+งใชง้าน
เทศกาลแตง่กายแฟนซขีองทั+วโลกมาเป็นธมีก็จะเผยโฉมขึ.นเป็นครั.งแรก ทกุ
คนสามารถร่วมขบวนกับเหลา่นักแสดงของสวนสนุกได ้ กลมกลนืเป็นหนึ+งเดยีว
พรอ้มกับผูค้นรอบขา้งและเหลา่คาแร็คเตอรต์า่งๆ ทําลายเปลอืกที+หอ่หุม้ตัวเอง
ไวแ้ลว้หลดุเขา้ไปสูค่วามรื+นเรงิบันเทงิใจแบบสดุเหวี+ยงโดยไมรู่ต้ัว  และยังไม่
หมดเพยีงเทา่นี. เพราะยังม ี"Happy Trick or Treat" ที+จะทําใหเ้ด็กๆตื+นตา
ตื+นใจราวกับอยูใ่นความฝันกับกองขนมมากมายกา่ยกอง มาในปีนี.ก็ปรับเปลี+ยน
เนื.อหาการแสดงใหม ่ โดยมมีนิเนี�ยน คาแร็คเตอรย์อดฮติเขา้รว่ม และที� 
"Minion Park" ก็จะมกีารจดักจิกรรม "Trick or Treat" ข ึ.นดว้ย ฮาโลวนี 
“อันแสนอลหมา่น" ของเหลา่มนิเนี+ยน จะทําใหท้กุๆคนไดส้ัมผัสประสบการณ์ที+
ตอ้งเผลอยิ.มออกมา 

 
 
 

 

Despicable Me, Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios. Licensed by 
Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved. 
TM & © 2017 Sesame Workshop 
© 2017 Peanuts Worldwide LLC 
© 1976, 2017 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ7062901 
©2017 Universal Studios.  All rights reserved. 
TM & © Universal Studios. All rights reserved. 
 
 

* * * 
 

สําหรบัลกูคา้ท ั�วไปที�ตอ้งการสอบถามเกี�ยวกบั Universal Studios Japan 
กรุณาตดิตอ่ที+ Information Center Tel: 0570-20-0606 

Official Website ของ Universal Studios Japan www.usj.co.jp 
สามารถเขา้ไดจ้ากทั .งคอมพวิเตอรแ์ละสมารท์โฟน 

Official Facebook ของ Universal Studios Japan https://www.facebook.com/UniversalStudiosJapan 
Official Twitter ของ Universal Studios (@USJ_official) https://twitter.com/USJ_Official 

 
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัอเีวนท ์(เฉพาะสื�อเทา่น ั�น) 

Universal Studios Japan (YS J. Co., Ltd.) Marketing Department External Relations 
[สื+อมวลชนดา้นขอ้มลูทั+วไป] Tel: 06-6465-3030 (สายตรง Brand PR) 

[สื+อมวลชนดา้นการรายงานขา่ว] Tel: 06-6465-3333 (สายตรงฝ่ายประชาสัมพันธ)์  
โทรศพัทม์อืถอื: 090-5979-2774 (เจา้หนา้ที+ Takahashi หัวหนา้ฝ่ายประชาสัมพันธ)์ 

 
2-1-33 Sakurajima, Konohana-ku, Osaka-shi 554-0031 FAX: 06-6465-3540 

[กจิกรรมใหม]่ 
"Dead or Alive" 

[ปรบัเปลี�ยนเนื�อหา] 
"Trauma 3~ หอ้งกกัขงันรกแตก" 

[ปรบัเปลี�ยนเนื�อหา] 
"Cult of Chucky  

~ชคักี� โรงพยาบาลส ั�นประสาท~" 

[ปรบัเปลี�ยนเนื�อหา] 
"Happy Trick or Treat " 


