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MEDIA ALERT

Universal Studios Japan
กลางวัน พาเหรดแต่งกายแฟนซ ี "Festa De Parade" อันรําหํ+าครืน
. เครงจะเปิ ดฉากขึน
.
กลางคืนพบกับซอมบี. 20 ชนิดซงึ+ มากทีส
+ ด
ุ ในประวัตศ
ิ าสตร์ พร ้อม 3 เครือ
+ งเล่น "เขย่าขวัญ"
ไม่วา่ จะเป็ นกลางวันหรือกลางคืน ก็สามารถสนุกสุดเหวีย
+ งอย่างเต็มทีไ+ ด ้มากกว่าทีไ+ หนๆ

ก ับ "ฮาโลวีนทีมีเพียงทีนีเท่านนในโลกนี
ั
”
จัดทุกวัน ตัง. แต่ศก
ุ ร์ที+ 8 ก.ย. ถึง อาทิตย์ที+ 5 พ.ย. 2017
*Halloween Horror Night จัดระหว่างเสาร์ที+ 9 ก.ย. ถึงอาทิตย์ที+ 5 พ.ย.2017
Universal Studios Japan จะจัดอีเวนท์ฤดูใบไม ้ร่วง "Universal Surprise Halloween" เริม
+ ตัง. แต่วันที+ 8 ก.ย. 2017 โดย
ในช่วงกลางวันจะมีพาเหรดแต่งกายแฟนซี และกิจกรรม Trick or Treat อันสนุกสนาน ส่วนในเวลากลางคืน ทุกคนจะได ้กรีดร ้องกัน
ไม่หยุดหย่อน ไปกับความน่าสะพรึงกลัวทีส
+ ด
ุ ในประวัตศ
ิ าสตร์ของสวนสนุก ไม่วา่ จะเป็ นกลางวันหรือกลางคืน ก็สามารถสนุกสุดเหวีย
+ ง
อย่างเต็มทีไ+ ด ้มากกว่าทีไ+ หนๆ ไปกับงาน "ฮาโลวีนทีม
+ เี พียงทีน
+ ี+เท่านัน
. ในโลกนี". ทีเ+ ราตัง. ใจส่งมอบให ้ทุกคน

[กิจกรรมใหม่]
"Festa De Parade"

[เพิมความอล ังการยิงขึน]
“สตรีท ซอมบี”

ี งกรีดร้องให้สะใจก ับ
คําคืนสยองขว ัญทีสุดในประว ัติศาสตร์ของสวนสนุก!
ปลดปล่อยเสย
สตรีท ซอมบี 20 ชนิด พร้อมทงั 3 เครืองเล่น "เขย่าขว ัญ"!!
+ ประสาททีส
"Halloween Horror Night" ของปี 2017 มีเครือ
+ งเล่นใหม่ รับประกันความสยองขวัญสัน
+ ด
ุ ในประวัตศ
ิ าสตร์ของ
สวนสนุกมาให ้ได ้เล่นกัน 3 อย่าง ทัง. ยังมีการแสดงทีผ
+ ู ้ชมการสามารถเข ้าไปมีสว่ นร่วมได ้โดยตรง เพิม
+ ระดับความน่าสะพรึงกลัวให ้ถึง
ขีดสุด
"สตรีท ซอมบี" ทีส
+ ร ้างเสียงกรีดร ้องดังไปทั+วสวนสนุกและได ้รับความนิยมอย่างล ้นหลามในทุกปี มาถึงปี นีก็ จะมีซอมบี
ปรากฏต ัวให้เห็นมากถึง 20 ชนิด อีกทัง. ยังมีซอมบีท
. จ
ี+ ะผลุบๆโผล่ๆในเฉพาะวันฝนตกอีกด ้วย เราขอส่งตรงประสบการณ์หลอน
หลากรูปแบบทีท
+ ําให ้ต ้องหวีดเสียงออกมาทุกครัง. โดยไม่เกีย
+ วกับสภาพอากาศ นอกจากนี.ยังมี "Dead or Alive" ซึงเผยโฉมขึน
เป็นครงแรก
ั
คุณจะได ้เผชิญหน ้ากับซอมบีท
. จ
ี+ ะเข ้ามาจูโ่ จมแบบไม่หยุดหย่อน เป็ นสถานทีท
+ รี+ าวกับตกอยูใ่ นขุมนรกของจริง ให ้ผู ้มา
+ เรือ
เยือนได ้สัมผัสความรู ้สึก "เป็ น" หรือ "ตาย" แบบลึกซึง. และยังไม่หมดเพียงเท่านี. เครืองเล่นตระกูล "Trauma" ทีข
+ น
ึ. ชือ
+ งความ
หลอนเกินจินตนาการและถูกกล่าวถึงอย่างมากในทุกๆปี มาถึงปี นีได้กลายป็นเครืองเล่นแบบ Walk-through Attraction ใน
ชือว่า "Trauma 3~ ห้องก ักข ังนรกแตก" เป็นเครืองเล่นสยองขว ัญทีใชเ้ วลาการเล่นนานทีสุดของสวนสนุกถึง 35 นาที ต่อ
ั " ทีได้ร ับ
ิ. สุด และเครืองเล่นของ "ชคกี
ให้เดินเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นทางออก ผู ้เล่นจะได ้สัมผัสความหวาดกลัวแบบไม่มท
ี ส
ี+ น
ความนิยมเป็นอย่างมากก็ จะปรากฏต ัวขึนโดยมีการปร ับเปลียนเนือหาการแสดงและสถานทีจ ัดแห่งใหม่
การประกาศครงนี
ั ถือเป็นการประกาศครงที
ั 1 สําหร ับการประกาศครงที
ั 2 ทีจะตามมาในเร็วว ันนี เราจะแจ้งข้อมูล
ล่าสุดเกียวก ับอีเวนท์ "Halloween Horror Night" ให้ทราบต่อไป

[กิจกรรมใหม่]
"Dead or Alive"

[ปร ับเปลียนเนือหา]
"Trauma 3~ ห้องก ักข ังนรกแตก"

[ปร ับเปลียนเนือหา]
"Cult of Chucky
ั โรงพยาบาลสนประสาท~"
ั
~ชคกี

่ งกลางว ัน "Festa De Parade" อ ันระหําครืนเครงจะเปิ ด
พาเหรดแต่งกายแบบแฟนซใี นชว
ฉากขึน!
ื+ ชอบเป็ นอย่างมาก เนื+องจากเป็ นสถานทีท
Universal Studios Japan เป็ นทีช
+ น
+ ส
ี+ ามารถสนุกสนานกับการแต่งกายแฟนซีได ้
ตลอดทัง. ปี
โดยเฉพาะช่วงฮาโลวีน เราได ้ส่งมอบประสบการณ์การแต่งตัว
แฟนซีอน
ั หลากหลายให ้ผู ้มาเยือนได ้สนุกสนานเพลิดเพลิน โดย "Universal
Surprise Halloween" ประจําปี 2017 ได ้แก่ "Festa De Parade" ซึง+ ใช ้งาน
เทศกาลแต่งกายแฟนซีของทั+วโลกมาเป็ นธีมก็จะเผยโฉมขึน
. เป็ นครัง. แรก ทุก
คนสามารถร่วมขบวนกับเหล่านักแสดงของสวนสนุกได ้ กลมกลืนเป็ นหนึง+ เดียว
พร ้อมกับผู ้คนรอบข ้างและเหล่าคาแร็คเตอร์ตา่ งๆ ทําลายเปลือกทีห
+ อ
่ หุ ้มตัวเอง
่
ไว ้แล ้วหลุดเข ้าไปสูความรืน
+ เริงบันเทิงใจแบบสุดเหวีย
+ งโดยไม่รู ้ตัว และยังไม่
หมดเพียงเท่านี. เพราะยังมี "Happy Trick or Treat" ทีจ
+ ะทําให ้เด็กๆตืน
+ ตา
ตืน
+ ใจราวกับอยูใ่ นความฝั นกับกองขนมมากมายก่ายกอง มาในปี นี.ก็ปรับเปลีย
+ น
เนื.อหาการแสดงใหม่ โดยมีม ินเนียน คาแร็คเตอร์ยอดฮิตเข้าร่วม และที
"Minion Park" ก็ จะมีการจ ัดกิจกรรม "Trick or Treat" ขึน
. ด ้วย ฮาโลวีน
“อันแสนอลหม่าน" ของเหล่ามินเนี+ยน จะทําให ้ทุกๆคนได ้สัมผัสประสบการณ์ท ี+
[ปร ับเปลียนเนือหา]
ต ้องเผลอยิม
. ออกมา
"Happy Trick or Treat "
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สําหร ับลูกค้าทวไปที
ั
ต้องการสอบถามเกียวก ับ Universal Studios Japan
กรุณาติดต่อที+ Information Center Tel: 0570-20-0606
Official Website ของ Universal Studios Japan www.usj.co.jp
สามารถเข ้าได ้จากทัง. คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
Official Facebook ของ Universal Studios Japan https://www.facebook.com/UniversalStudiosJapan
Official Twitter ของ Universal Studios (@USJ_official) https://twitter.com/USJ_Official
สอบถามข้อมูลเพิมเติมเกียวก ับอีเวนท์ (เฉพาะสือเท่านน)
ั
Universal Studios Japan (YS J. Co., Ltd.) Marketing Department External Relations
+ มวลชนด ้านข ้อมูลทั+วไป] Tel: 06-6465-3030 (สายตรง Brand PR)
[สือ
+ มวลชนด ้านการรายงานข่าว] Tel: 06-6465-3333 (สายตรงฝ่ ายประชาสัมพันธ์)
[สือ
โทรศัพท์มอ
ื ถือ: 090-5979-2774 (เจ ้าหน ้าที+ Takahashi หัวหน ้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์)
2-1-33 Sakurajima, Konohana-ku, Osaka-shi 554-0031 FAX: 06-6465-3540

