
                    

 

 

 
 

“Universal Surprise Halloween” 

เครือ่งเลน่ทีม่ากทีส่ดุเป็นประวตักิาลจะเปลีย่นวนัธรรมดาใหก้ลายเป็น 

“สดุยอดวนัทีไ่มธ่รรมดา”! 

ดว้ย “6 ความบันเทงิใหม”่ และอกี “7 ความสนุกทีย่ ิง่ใหญก่วา่เดมิ” 

ไมว่า่เด็กหรอืผูใ้หญก่็สามารถสนุกสนานไดท้ัง้วันตัง้แตเ่ชา้จรดเย็น! 

“ZEKKYO”   “OTONA”   “KOWAKAWA” 

3 Halloween ทีข่ยายความสนุกไปทั่วทกุพืน้ที!่ 

เริม่ 6 ก.ย. (ศ) ~ 4 พ.ย. (จ) 2019 

 

Universal Studios Japan มกี าหนดจดั “Universal Surprise Halloween” อเีวนตย์อดนยิมของทกุปีขึน้ในชว่ง

ระหวา่งวันศกุรท์ี ่6 ก.ย. ~ วันจันทรท์ี ่4 พ.ย. 2019 

ฮาโลวนีปีนีม้กีจิกรรมมากทีส่ดุเป็นประวตักิาล โดยม ี“ZEKKYO Halloween” “OTONA Halloween” และ 

“KOWAKAWA Halloween” ทัง้ 3 Halloween จะมาขยายความสนุกไปทั่วทกุพืน้ทีแ่บบยิง่ใหญก่วา่ทีเ่คย หากคณุ

ลองกา้วเขา้มาในสวนสนุกแหง่นีส้กัครัง้หนึง่ คณุจะไดส้มัผัสกบัคณุภาพและความเสมอืนจรงิขัน้สดุ ประสบการณ์ 

“วันสดุยอดทีไ่มธ่รรมดา” ทีม่แีคท่ีน่ีท่ีเ่ดยีวเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากจะมเีขาวงกตผลงานชิน้ใหมท่ีค่ณุจะไดเ้ผชญิกบัความน่าสะพรงึกลวัอยา่งไมน่่าเชือ่ และการปรากฏตัว

ของเขาวงกต “Horror Maze” โฉมใหมแ่ลว้ คณุยงัจะไดพ้บกบั “Zombie de Dance” การแสดงยอดนยิมของ

ทกุปีทีย่ ิง่ใหญก่วา่ทีเ่คยมมีา และยิง่ไปกวา่นี ้มกีารน าเขาวงกต Survival Horror Maze ซรีสีใ์หมล่า่สดุของ 

“Biohazard” กลบัมาอกีครัง้ เป็นตน้ เป็น “ZEKKYO Halloween” (ฮาโลวนีแหง่เสยีงกรีด๊) ทีร่วมกจิกรรม 

“สดุสยอง” ทีเ่รยีกไดว้า่เป็นสสีนัประจ าฤดกูาลนีเ้อาไวม้ากมาย อกีทัง้ “OTONA Halloween” (ฮาโลวนี

ส าหรบัผูใ้หญ)่ ทีส่ามารถสมัผสัประสบการณ์ความหลอนทีส่วยงามและเป่ียมแฟช ัน่ก็กลับมาอกีครัง้ ซึง่ในปี

ทีผ่า่นมา “OTONA Halloween” เป็นทีพ่ดูถงึอยา่งกวา้งขวางวา่คอื Halloween Horror รปูแบบใหมซ่ ึง่เป็น 

Immersive entertainment แนวหนา้ของญีปุ่่ นและตัว๋ในรอบการเปิดจ าหน่ายเพิม่ ก็ขายหมดในเวลาเพยีงไมก่ีน่าท ี

นอกจากนีย้งัม ี“KOWAKAWA Halloween” (ฮาโลวนีสดุหลอนแตน่า่รกั) ทีส่ามารถสนกุสนานกนัไดท้ ัง้

ครอบครวั “เหลา่เด็ก ๆ ทีอ่ยากเลน่ซนมารวมตวักนัตรงนี!้” และคณุยงัสามารถเลน่ซนไดอ้ยา่งอสิระโดยไมต่อ้งสน

สายตาใครไดท้ั่วบรเิวณสวนสนุกทัง้วันตัง้แตเ่ชา้จรดเย็น  

16 กรกฎาคม 2019 



แน่นอนวา่มกีารเพิม่สสีนัดว้ยการใส ่“ชดุคอสเพลย”์ ทีถ่อืวา่เป็นของคูก่บัวัฒนธรรมฮาโลวนีของญีปุ่่ น แตย่งัมอีกี 

“6 ความบนัเทงิใหม”่ และอกี “7 ความสนุกทีย่ ิง่ใหญก่วา่เดมิ” ทีจ่ะมาเพิม่ประสบการณ์ “คณุภาพและขนาดทีม่เีพยีง

ทีน่ีท่ีเ่ดยีวเทา่นัน้” ไมว่า่เด็กหรอืผูใ้หญ่ก็สามารถคน้หาความสนุกเฉพาะตัวไดท้ีน่ี ่เราจะสง่มอบประสบการณ์ฮาโลวนี

เหนอืจนิตนาการใหค้ณุไดส้มัผัสกนั 

Halloween Horror Night “ZEKKYO Halloween” (ฮาโลวนีแหง่เสยีงกรี๊ด) 

พบกบัเหลา่ซอมบีท้ ีอ่พัพลงัควานหลอนใหม่! กรดีรอ้งและเตน้ไปกบัซอมบี!้ 

พบกบัเขาวงกตใหม ่และการกลบัมาของ Horror Maze ในต านาน เป็น “ฮาโลวนีแหง่เสยีงกรีด๊” ทีร่วมความ

สยดสยองไวอ้ยา่งมากมาย 

คณุจะถกูฝงูมอนสเตอรแ์ละซอมบีส้ดุแหวะจูโ่จม  ทีถ่นนยามค า่คนือนัเต็มไปดว้ยเสยีงกรี๊ดและความบา้คลัง่มกีารแสดงสดุ

หลอนทีฉ่ีกทกุกฏความหลอนของคณุในรูปแบบทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุเป็นประวตักิาล “Zombie De Dance” อกีทัง้ยังม ีHorror Maze 

โฉมใหมแ่ละ “Biohazard” ทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งตอ่เนือ่งในปี 2013 ~ 2015 ทีม่คีวาม “สดุยอดความสยองขัน้สดุ” 

นอกเหนอืจากนีย้ังม ี“Space Horror Maze” “Area 51” ทีเ่หลา่เอเลยีนก าลงับกุโจมตโีลก ดว้ยคอนเซ็ปต ์“หากเคลือ่นไหวยิง่

สนุกมากขึน้” เราจงึรวบรวมประสบการณ์ความสยองสดุกรี๊ดมากมาย ตัง้แต่ Horror Theater และ เขาวงกตทีท่กุทา่นสามารถ

ร่วมเป็นสว่นหนึง่ของความหลอนได ้

 

 

 

 

 

 

 

“Street Zombies” (Horror Entertainment) 

รงัของเหลา่มอนสเตอรแ์ละซอมบีโ้ฉมใหม ่จะถูกเปิดเผยขึน้ท ัว่บรเิวณสวนสนุก 
กระโดดสูถ่นนสายนรก! 
เมือ่กา้วเขา้มายังโลกคูข่นานทีม่บีรรยากาศสดุหลอน ทีแ่หง่นัน้กลบักลายเป็นถนนสายนรกทีร่อ
รับทกุความสยอง เหลา่มอนสเตอรร์ูปร่างประหลาดสดุหลอนทีค่ณุไมเ่คยเห็นทีไ่หนมากอ่น โจร
สลดัตวัอว้นก็เขา้ร่วมในครัง้นีด้ว้ย! ยิง่เดนิยิง่ไดพ้บกบัเหลา่ปีศาจสดุสยองทีม่กีารเพิม่ความน่า
กลวัไวเ้พือ่เรยีกเสยีงกรี๊ดจากทกุคน!  
(สถานที)่ ทัว่บรเิวณสวนสนุก (เวลากจิกรรม) 18:00 ~ เวลาสวนสนุกปิด 

 

 

 

 

 

“Zombie De Dance” (Horror Entertainment) 

การแสดงสดุวา้วของเหลา่ซอมบีแ้ละมอนสเตอรท์ีบ่า้คล ัง่ทีย่ ิง่ใหญข่ ึน้กวา่เดมิ! 
ขนาดพืน้ทีท่ีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นประวตักิาลและ “เทศกาลซอมบีจ้ากนรก” ทีค่ณุไมเ่คยเห็นทีไ่หนมา
กอ่นก าลงัจะมายดึครองสวนสนุก!  การเตน้สไตลซ์อมบีท้ีใ่นปีนี ้คณุจะไดพ้บกบัการปรากฏตวั
ครัง้แรกของมอนสเตอรท์รงพลัง!! ขอเชญิคณุมาปลอ่ยใจไปกับการเตน้ของเหลา่ซอมบีท้ีคุ่ณไม่
เคยเห็นทีไ่หนมากอ่น! 
(สถานที)่ ทัว่บรเิวณสวนสนุก (เวลากจิกรรม) แตกตา่งกนัไปในแตล่ะวนั 

 

 

 

 

 

“Biohazard™ the Extreme” (Horror Maze) 

กลบัมาใหมอ่กีคร ัง้แบบเกนิขดีจ ากดัและเสมอืนจรงิทีสุ่ด มาเอาชวีติรอดกนัใหไ้ด!้ 
เขาวงกต Survival Maze อนัเกา่ทีท่ าใหร้่างกายแชอ่ยูใ่นความกลวั ถูกน ากลับมาท าใหมภ่ายใต ้
หัวขอ้ “Biohazard RE:2” * ! ผูต้ดิเชือ้เขา้จูโ่จมสถานีต ารวจ Raccoon คณุจะเอาชวีติรอดจาก
ความน่ากลัวทีก่ าลงัมาไดอ้ยา่งปลอดภัยหรอืไม่!? ทัง้เหลา่ซอมบีแ้ละตวั Licker ทีเ่ขา้จูโ่จม 
รวมถงึ G Creature และ Tyrant ทีไ่ลล่า่อยา่งบา้คลัง่… ลิม้รสความรูส้กึถงึอสิระและความตงึ
เครยีดจากความลงัเลแมแ้ตจ่ะกา้วไปขา้งหนา้! 
(สถานที)่ PALACE THEATER (เวลากจิกรรม) 18:00 ~ เวลาสวนสนุกปิด 
*“Biohazard RE:2” คอืภาคทีถ่อืก าเนดิใหมด่ว้ยการน า “Biohazard 2” ภาคยอดนยิมทีว่างจ าหน่ายในปี 
1999 มาสรา้งใหมด่ว้ยเทคนคิสดุล ้าและไอเดยีใหม่ๆ  ตัง้แตก่ารวางจ าหน่ายในเดอืน ม.ค. 2019 เป็นตน้มา 
ไดร้ับเสยีงตอบรับจากแฟนเกมทั่วโลกและมยีอดขายกวา่ 4 ลา้น 2 แสนแผน่ 
©CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 

 

 

 

 

“Area 51 ~เผชญิหนา้กบัสิง่ระบุตวัตนไมไ่ด~้” (Horror Maze) 

แฝงตวัเขา้ไปในพืน้ทีร่งัของสิง่มชีวีติกลายพนัธุอ์นันา่กลวัแบบไมเ่คยสมัผสัมากอ่น! 
คณุกา้วเทา้เขา้ไปในพืน้ทีล่บั “Area 51” และดนัไปลว่งรูแ้ผนการรา้ยทีถ่กูปิดเป็นความลบัเขา้ 
เป็นเขตหา้มเขา้ทีใ่น Space Horror Maze ทีจ่ะสรา้งความตืน่กลวัในรูปแบบใหม ่ใหค้ณุสมัผัส
กบัความน่ากลัวแบบสะทา้นถงึล าไสแ้บบไมเ่คยเจอในอกีมติ ิโดยมสี ิง่ทีร่ะบตุวัตนไม่ไดจ้ะจูโ่จม
เขา้มาอย่างกะทนัหันแบบไม่ทันตัง้ตวั 
(สถานที)่ Back Draft (เวลา) 10:00 ~ เวลาสวนสนุกปิด 

 

 

 

“Space Fantasy the Ride ~Black Hole~” (Horror Ride) 

ความหวาดเสยีวแบบทะลุขดีจ ากดัทีไ่มส่ามารถคาดเดาได!้ รถไฟเหาะใน “ความมดื”  

สดุสะพรงึทีม่เีฉพาะชว่งนีเ้ทา่น ัน้ 
ตกลงไปในหว้งความมดืในอวกาศแบบตา้นทานอะไรไม่ได.้..! คณุจะตอ้งน่ังยานพาหนะเพือ่หนี
ออกจากความมดืมดินีใ้หไ้ด ้ทา่มกลางความกลวัอนัคาดเดาไมไ่ดเ้นือ่งจากมดืจนมองอะไรไม่
เห็น แตแ่ลว้คณุจะถูกดดูเขา้ไปในหลมุด าดว้ยการหมนุอยา่งรวดเร็ว จงกรดีรอ้งออกมาให ้
สดุเสยีงกับความรูส้กึแบบมติใิหมท่ีไ่มเ่คยสมัผัสมากอ่น 
(สถานที)่ Space Fantasy the Ride (เวลา) เวลาสวนสนุกเปิด ~ เวลาสวนสนุกปิด 
*”Space Fantasy the Ride ~Black Hole~” ไดรั้บการสนับสนุนโดย NTT DOCOMO, INC. 



 

 

 

 

 

“Sadako ~เครือ่งเลน่ตอ้งค าสาป~” (Horror Theater) 

Japanese Horror Attraction เพยีงหนึง่เดยีวทีส่รา้งจากความนา่กลวัของค าสาป 

ในวนันี ้เครือ่งเลน่สนุกสนานทีท่กุคนคุน้เคยจะเปลีย่นไปเป็นคนละแบบ ปรากฏการณ์แปลก ๆ 
เหนอืธรรมชาตทิีจ่ะเกดิขึน้อย่างตอ่เนือ่งดว้ยค าสาปของซาดาโกะ คณุเองก็จะตอ้งสมัผัสกับค า
สาปของซาดาโกะดว้ยเชน่กนั.... 
(สถานที)่ อาคารทีใ่หบ้รกิาร Terminator 2:3-D (เวลา) 18:00 ~ เวลาสวนสนุกปิด 
©2012「貞子 3D」製作委員会 

 

 

 

 

“Cult of Chucky ~ตุก๊ตาชคักีค้ล ัง่~” (Horror Maze) 

ตวัเอกจากในหนงัอนัโหดรา้ยฟ้ืนคนืชพีขึน้มาในฉากโรงพยาบาล! 
เรือ่งสยองขวญัอนัน่าหวาดกลัวจะเปิดฉากขึน้อกีครัง้ ตวัละครทีเ่พิม่ความรุนแรงและโหดรา้ยมาก
ขึน้จะจูโ่จมเขา้ท ารา้ยเหลา่คนไขแ้ละสบัใหเ้ละ! จงเขา้มาอยู่ในโลกน่ากลัวเสมอืนจรงิทีจ่ะท าให ้
รูส้กึถงึความกดดนัและบบีคัน้ทีจ่ะตอ้งโดนไลต่อ้นไม่วา่คณุจะอยู่ทีไ่หนก็ตาม 
(สถานที)่ Stage 18 (เวลา) 12:00 ~ เวลาสวนสนุกปิด 

Halloween Horror Night “Otona Halloween” 

ประสบการณ์ความหลอนทีส่วยงามและเป่ียมแฟช ัน่ 

ในปีนีไ้ดเ้พิม่ความยิง่ใหญแ่บบจดัเต็มมากขึน้! เต็มอิม่กวา่เดมิ! กบั“Otona Halloween” (ฮาโลวนีส าหรบั

ผูใ้หญ)่ ทีค่ณุสามารถรว่มเป็นสว่นหนึง่ได ้

ประสบการณ์ใหมใ่นวันฮาโลวนีทีม่กีารผสมผสานความงามและ

ความสยองเขา้ดว้ยกนั โดยปีนีไ้ดแ้ก ่"Hotel Albert II -

Requiem-" ภาคตอ่ของ "Hotel Albert" ซึง่เป็น Horror 

Attraction ในรปูแบบละครเวท ีซึง่ไดรั้บเสยีงตอบรับอยา่งลน้

หลามเมือ่ปีทีแ่ลว้ นอกจากนีย้งัม ี4-D Theater "Blood Legend" 

ทีเ่ต็มไปดว้ยความน่ากลวั หลดุเขา้ไปสูโ่ลกของแวมไพรท์ี่

สวยงามและสดุสะพรงึ 

นอกจากนีปี้นีไ้ดท้ าการขยายพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ โดยมโีลกแหง่

อาหารในฮาโลวนีส าหรับผูใ้หญอ่กีดว้ย ทีร่า้นอาหารสยองขวัญที่

จะเปิดใหม ่“Park Side Grille ~งานเลีย้งกหุลาบตอ้งค าสาป~" 

นัน้ สามารถดืม่ด ่ากบัประสบการณ์งานเลีย้งสยองขวัญแบบผูใ้หญ่

จากการรับประทานอาหารรสเลศิโดยฝีมอืพอ่ครัวในบรรยากาศที่

สมัผัสไดถ้งึพลังงานบางอยา่งทีด่ทูา่จะไมค่อ่ยดไีด ้Otona Halloween หรอืฮาโลวนีส าหรับผูใ้หญน่ี ้คณุจะสามารถ

สมัผัสกบัความสยองขวญัของญีปุ่่ นไดท้ีน่ี ่ซ ึง่ฮาโลวนีส าหรับผูใ้หญจ่ะดงึดดูใจคณุดว้ยความน่ากลวัทีถ่งึกบัตอ้งกลัน้

หายใจและความงดงามทา่มกลางความน่ากลัวนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

"Hotel Albert II -Requiem-" (Horror Maze) 

เหมอืนรา่งกายไดด้ าด ิง่แบบสดุขดี คุณจะหลอนไปกบัความนา่กลวัทีไ่ตข่ ึน้มาจาก
ภายในรา่งกาย 

เรือ่งราวเกดิขึน้ทีโ่รงแรมหรูซึง่ถกูท าลาย ความตืน่ตะลงึและฉากใหมท่ีท่ าใหค้วามหวาดกลวัพุ่ง
ทยาน ผูเ้ลน่ตอ้งเปิดประตดูว้ยตวัเอง ตอ้งคยุกับคนในเรือ่ง และเป็นพยานกับเหตกุารณ์สยอง

ขวญั เมือ่ตัวคณุซงึไดก้ลายเป็นหนึง่ในตวัละครไดอ้อกเดนิไปเรือ่ย ๆ เพือ่นแตล่ะคนทีร่่วม

เดนิทางจะไดเ้จอประสบการณ์น่ากลัวทีต่า่งกนัออกไป คณุจะถกูดงึเขา้สูโ่ลกของเรือ่งราวสดุ
สยอง เกดิเป็นประสบการณ์ด าดิง่ไรท้ีส่ ิน้สดุ 

(สถานที)่ Stage 18  (เวลา) 10.00 ~ เวลาสวนสนุกปิด 

 

 

 

 

 

"BLOOD LEGEND" (Horror Theater) 

ท ัง้งดงามและนา่หวาดกลวั สมัผสักบัเรือ่งราวของความกลวัทีก่ระจายไปท ัว่บา้นแวมไพร ์ 
พวกเขาตามหาเลอืดของมนุษย ์คณุจะไดพ้บเห็นความจรงิอันน่ากลัวทีเ่กดิขึน้ในบา้นของแวม

ไพรใ์นต านาน เปิดประสบการณ์สมัผัสโลกสยองขวญัอนังดงามในรูปแบบโรงละคร 4-D 
(สถานที)่ Cinema 4-D Theater (เวลา) .0018  ~ เวลาสวนสนุกปิด 

 

 

 

 

 

 

"Park Side Grille ~งานเลีย้งกุหลาบตอ้งค าสาป~" (Horror Restaurant)  

รา้นอาหารสยองขวญัอนังดงามส าหรบัผูใ้หญท่ีจ่ะไดล้ ิม้รสอาหารอรอ่ยในรา้นแหง่
โศกนาฏกรรม 

ยนิดตีอ้นรับสูป่ารต์ีแ้หง่ความหวาดกลวัทีจั่ดขึน้ทีร่า้นหนึง่ซึง่ยังหลงเหลอืร่องรอยความโหดรา้ย
จากเหตกุารณ์ในอดตี งานเลีย้งนีจั้ดโดยโรซา่ หญงิเจา้ของรา้นทีเ่สยีชวีติไปแลว้ เป็นรา้นอาหาร

สยองขวญัส าหรับผูใ้หญ่ทีจ่ะไดด้ืม่ด า่กบัอาหารอร่อยโดยพ่อครัวของรา้น พรอ้มหลดุเขา้สูฝั่นรา้ย

อนัสวยงาม 



(สถานที)่ Park Side Grille  (จ านวนรอบ – เวลา) 17.30 น. ~ กอ่นสวนสนุกปิด 30 นาท ี(เริม่
ใหบ้รกิาร 8 ก .ย. ) 

*"Park Side Grille ~งานเลีย้งกหุลาบตอ้งค าสาป~" ไดร้ับการสนับสนุนโดย Suntory Liquors Limited 

 

 

 

 

 

*รูปภาพตัวอย่าง 

“พืน้ทีฮ่าโลวนีส าหรบัผูใ้หญ ่~สวนกหุลาบตอ้งค าสาป~”  

ความบนัเทงิข ัน้สดุยอดทีฉ่กีออกมาจากรูปแบบเดมิ  

พืน้ทีล่กึลบัทีเ่หมาะกบัการถา่ยรูปซึง่คุณสามารถมาสมัผสัได ้
เขาวงกตแหง่ความหวาดกลวัและสวยงามดว้ยกหุลาบสแีดงเขม้ สิง่ทีเ่ดนิหลงทางอยูใ่นสวนซึง่

ครัง้หนึง่ไดเ้กดิเหตกุารณ์อนัน่าเจ็บปวดขึน้นัน้ มทีัง้เทพเจา้แห่งความตาย และสาวใชท้ีเ่น่าเป่ือย 

มนึเมาดว้ยบรรยาการอนัน่าหลงใหลและความกลวัทีต่อ้งกลัน้หายใจแบบไมเ่คยสมัผัสมากอ่น 
(สถานที)่ Central Park  (จ านวนรอบ – เวลา) 18.00 น . ~ เวลาสวนสนุกปิด 

ฮาโลวนี "ทีค่ดัสรรแตส่ ิง่ทีด่ที ีส่ดุ" 

ในพาเหรดอนัสนุกสนาน จะมที ัง้ Trick or Treat แบบกวน ๆ และพบเหลา่คาแร็กเตอรท์ีจ่ะปรากฏตวัเฉพาะตอน

กลางคนืดว้ย! ฮาโลวนี "ตามแบบฉบบัของตวัเอง" ทีส่นุกไดท้ ัง้ครอบครวัตลอดท ัง้วนัต ัง้แตเ่ชา้ยนัดกึ 

ฮาโลวนีของเราในปีนี ้เต็มไปดว้ย Happy surprise ทัว่ทัง้สวนสนุก! การแกลง้กนัแบบแสบ ๆ กวน ๆ ทีป่กตหิา้มท า แตถ่า้มาทีน่ี่

ทกุอย่าง OK!? มาร่วมเฮฮาไปกบัการแกลง้กนัสนุก ๆ กับเหลา่เอนเตอรเ์ทนเนอรก์นั! โดยเราไดเ้ปิด "ถนนคนซน" ทีค่ณุจะไดรั้บ

เซอรไ์พรซแ์บบแฮปป้ีสดุ ๆ นอกจากนีย้ังไดเ้จอกับเหลา่ผองเพือ่นไม่วา่จะเป็นมนิเนีย่นหรอืเซซามสิตรทีเฉพาะงานนีเ้ทา่นัน้ สนุก

กบัการแตง่คอสเพลย ์ฮาเฮกับ "Festa de Parade" และเด็ก ๆ ก็ไดต้ืน่เตน้ไปกับ "Happy Trick or Treat" ทีใ่หค้วา้ขนมทีไ่หล

ตกลงมาราวกบัน ้าตก นอกจากนีย้ังม ี"Universal Market" ทีเ่ต็มไปดว้ยอาหารอร่อยมากมาย เชน่เครือ่งดืม่และขนมจรูโิทสลาย

ฮาโลวนี หรอืจะเป็น "Wonderland Season's Joy ~Halloween Ver.~" ทีเ่หลา่คาแร็กเตอรจ์ะแตง่ตวัแฟนซแีบบ 

"KOWAKAWA หลอนแตน่่ารัก” ทัง้หมดนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ราไดจั้ดเตรยีมไวใ้หม้าสนุกสนานกนัทัง้ครอบครัวไดต้ลอดทัง้วนั 

 

 

 

 

 

 

 

■"Festa de Parade" (พาเหรด) 

Happy Surprise! ถูกโอบลอ้มดว้ยกระดาษสายรุง้และฟอง กระโดดเขา้ไปสูพ่าเหรด

ฮาโลวนีสดุบา้คล ัง่กนัเถอะ! 

พาเหรดอนัคกึคกัทีจ่ะดงึคณุเขา้ไปสูง่านเทศกาลนานาชาต ิHappy Surprise! โอบลอ้มไป
ดว้ยกระดาษสายรุง้และฟอง เมือ่รถพาเหรดของแตล่ะประเทศคอ่ย ๆ เคลือ่นตวัมาพรอ้มกบั

เสยีงเพลงอนัสนุกสนาน เหลา่เพือ่น ๆ และเอนเตอรเ์ทนเนอรท์ีแ่ตง่กายแฟนซแีบบ "หลอน
แตน่่ารัก” ก็จะเตน้กนัแบบลมืชวีติ! มาขยับตวัไปพรอ้มกับจังหวะเพลง โดดสูว่ังวนัของความ

ตืน่เตน้และฮาเฮกนั!  
(สถานที)่ เสน้ทางพาเหรด (เวลา) 14.30 ~ (ประมาณ 45 นาท)ี *แตกตา่งกนัไปในแตล่ะวนั 
"*Festa de Parade" ไดร้ับการสนับสนุนโดย HAGOROMO FOODS CORPORATION 

 

 

 

 

 

[พืน้ทีพ่เิศษ] แมแ้ตต่อนรอก็ยงัเต็มไปดว้ยเซอรไ์พรซส์ุดแฮปป้ี! พืน้ทีเ่ฝ้าคอย

พาเหรดอนัสนุกสนาน เปิดตวัแลว้! 

เมือ่เหลา่มนิเนีย่นในชดุ "หลอนแตน่่ารัก" ปรากฏตัวขึน้บนรันเวยต์รงหนา้ ทกุคนก็จะไดส้นุก

รอ้งเตน้ไปดว้ยกนั แมแ้ตใ่นเวลารอก็ยังสนุกได!้ เมือ่มทีัง้พาเหรด x บนเวท ีx การแสดงอนั

น่าตืน่ตาตืน่ใจลอ้มรอบ 360 องศา ทกุคนจะสนุกเป็นทวคีณู! มาที ่"Minions 'Kowakawa' 

Party Area" แสนอลหมา่นนี้กันนะ 

 

 

 

 

 

■"Happy Trick or Treat" (Street Entertainment) 

อาจจะไดร้บัขนมแปลก ๆ ก็ไดน้ะ? มาลองควา้ขนมทีไ่หลตกลงมาราวกบัน า้ตกใหไ้ด!้ 

ขนมจ านวนมากทีไ่หลหลน่ลงมาท าใหท้กุคนยิม้กวา้ง! "Trick or Treat" ทีจ่ะท าใหค้วามฝัน
ของเด็ก ๆ เป็นจรงิ ในปีนีม้ขีนมฮา ๆ กวน ๆ ซอ่นไวม้ากมาย!? มาระเบดิเสยีงหัวเราะกับ 

Trick or Treat แสนสนุกทีไ่ดร้อ้งไดเ้ตน้ร่วมกับผองเพือ่นในชดุแฟนซหีลอนแตน่่ารักกนั! 

(สถานที)่ Hollywood (เวลา) 10.00 ~ 13.00 ~ 

 

 

 

 

 

■"ถนนคนซน" (Street Entertainment) 

เฮฮาไปกบัการแกลง้หยอกแบบสนุกและนา่รกั! พืน้ทีใ่หมข่องการแกลง้แบบแฮปป้ี 
เปิดตวัขึน้! 

การแกลง้กนัแบบแสบ ๆ กวน ๆ ทีป่กตหิา้มท า แตถ่า้มาทีน่ีท่กุอย่าง OK!?  
วางแผนแกลง้คนร่วมกับเหลา่เอนเตอรเ์ทนเนอรข์องสวนสนุก และระเบดิเสยีงหัวเราะเมือ่

ตวัเองโดนแกลง้คนืบา้ง! เชญิมายังพืน้ทีใ่หม่ทีเ่ต็มไปดว้ยการเซอรไ์พรซแ์สนแฮปป้ี! 
(สถานที)่ New York Area  (เวลา) 10.00 ~ 13.00~ 



 

 

 

 

 

*รูปภาพตัวอย่าง 

■"Wonderland Season's Joy ~Halloween Ver.~"  (Greeting) 

เป็นคร ัง้แรกทีจ่ะไดพ้บกบัเหลา่คาแร็กเตอรใ์นคอสตมูแบบ "ระยบิระยบั" เฉพาะตอน
กลางคนืเทา่น ัน้! มาเจอกบัพวกเขาแบบเฉพาะกจิกนัได!้ 

เหมอืนจะน่ากลวั แตท่ีจ่รงิน่ารักมาก! มารอ้งมาเตน้และสง่เสยีหัวเราะไปกับผองเพือ่นในชดุ

แฟนซแีบบ "หลอนแตน่่ารัก" กนั! นอกจากนีค้ณุยังจะไดร้อ้งเลน่เตน้ตามไปกับเหลา่คาแร็ก
เตอรท์ีจ่ะปรากฏตวัเฉพาะตอนกลางคนืในชดุแสนระยบิระยับดว้ย! 

(สถานที)่ New York Area (เวลา) 10.00 ~ 13.00 ~ 

 

 

 

 

 

*รูปภาพของปีทีแ่ลว้ 

■"Universal Market" 

ตลาดเฉพาะกจิรบัฮาโลวนีทีม่เีซอรไ์พรซส์ุดแฮปป้ีรอตอ้นรบั! 
ตลาดอาหารประจ าฤดกูาลนีไ้ดเ้พิม่สสีนัดว้ยกจิกรรมแกลง้หยอกแบบสนุกสนาน! นอกจากนี้

ยังมจีดุถา่ยรูปแบบศลิปะ 3 มติ ิแมจ้ะอยู่ทีต่ลาด Happy surprise ก็มตีอ่เนือ่งไมห่ยดุ! 
(สถานที)่ Universal Market (เวลา) ตามเวลาทีร่า้นอาหารรถเข็นใหบ้รกิาร 

ในตอนกลางคนืจะม ี"Night Market" อาหารลายซอมบี ้และเมนูพเิศษรบัฮาโลวนีมากมาย! 

ที ่Universal Market คณุจะไดเ้ต็มอิม่ไปกับเมนูเด็ดเฉพาะ

ชว่งนีเ้ทา่นัน้ และในตอนกลางคนืที ่"Night Market" ก็

จัดเตรยีมเมนูพเิศษรับฮาโลวนีมากมาย เชน่ อาหารลายซอมบี ้

หา้มพลาดเด็ดขาด! 

 

(สถานที)่ Universal Market (เวลา) 18.00 ~ 

 

ฮาโลวนีแหง่โลกเวทยม์นตรอ์นัเต็มไปดว้ยมนตข์ลงัเฉพาะที ่"The Wizarding World of Harry Potter" เทา่น ัน้ 

เด็ก ๆ จะมา "Trick or Treat" ทีห่มูบ่า้นฮอกสม์ีด้ในวนัฮาโลวนีทีเ่หลา่พอ่มดแมม่ดตา่งต ัง้ใจตกแตง่ตามแบบฉบบั

ของตวัเอง  

เมือ่เดนิลอดผา่นประตโูคง้ทีเ่ป็นเสน้แบง่ของโลกมนุษยแ์ละโลกเวทยม์นตรแ์ลว้ จะไดพ้บ

กบัหมูบ่า้นฮอกสม์ีด้™ในบรรยากาศฮาโลวนีซึง่ถกูประดับประดาดว้ยคา้งคาวและโครง

กระดกู ทีท่างเขา้รา้น "Honeydukes™" รา้นขายลกูอมเม็ดครบทกุรส Bertie Bott's อนัโดง่

ดงัในโลกเวทยม์นตร ์ถกูตกแตง่ดว้ยรบิบิน้ลกูกวาด และเต็มไปดว้ยสสีนัของตะเกยีงฟักทอง 

ท าใหก้ารคน้หาขนมแหง่โลกพ่อมดน่าตืน่เตน้มากขึน้ เพยีงแคเ่ดนิเลน่ไปตามหมูบ่า้นฮอกส์

มีด้™ เหลา่ผูม้าเยอืนก็จะไดเ้ต็มอิม่ไปกับโลกเวทยม์นตรท์ีส่มัผัสไดเ้พยีงชว่งนีเ้ทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

■เกีย่วกบั Universal Studios Japan 

Universal Studios Japan เป็นเจา้ของสือ่ Comcast NBC Universal โดยสมบรูณ์แบบ Universal Studios Japan เป็นแลนด์

มารค์ของโลกความบนัเทงิและความสนุกสนาน ซึง่มผีูม้าเยอืนจากทัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ ภายใตค้วามรูส้กึอนัแรงกลา้วา่ 

"อยากสง่มอบความเป็นทีส่ดุของโลกใหท้กุคน" ไมเ่พยีงแตภ่าพยนตรฮ์อลลวีดูชือ่ดงั แตย่ังตอ้งการสรา้งโชวแ์ละเครือ่งเล่นเต็ม

รูปแบบของเอนเตอรเ์ทนเมนทแ์บรนดม์ากมายทีไ่ดรั้บความนยิมจากทั่วโลก มอบความบนัเทงิคณุภาพสงูระดับโลก เชน่ อเีวนท์

ตามฤดกูาลทีผู่ม้าเยอืนจะไดส้นุกอย่างเต็มที ่เพือ่สรา้งประสบการณ์ความประทบัใจในระดบัสงูสดุ 

ตัง้แตเ่ปิดใหบ้รกิารในปี 2001 เราไดม้กีารปรับปรุงเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอมา โดยในระยะไม่กีปี่มานี ้นอกจากไดน้ าเอา  " The 

Wizarding World of Harry Potter" ทีไ่ดรั้บความนยิมอย่างลน้หลามเขา้มาแลว้ เครือ่งเลน่รถไฟเหาะแบบ Flying coaster 



ไดแ้ก่  " THE FLYING DINOSAUR" ทีบ่นิโฉบเฉีย่วในพืน้ที่  " JURASSK PARK" และเครือ่งเลน่  " Despicable Me Minion 

Mayhem" ทีส่รา้งความบนัเทงิเกนิคาดคดิดว้ยเหลา่มนิเนีย่นในพืน้ทีย่อดนยิม  " Minion Park" เราไดส้รา้งความบนัเทงิทีด่ทีีส่ดุ

ของโลกมาอยา่งตอ่เนือ่ง และจะพัฒนา-เตบิโตขึน้ตอ่ไปเรือ่ยๆ นอกจากนี้ทาง Universal Studios Japan  ก าลงัด าเนนิการ

กอ่สรา้งพืน้ทีใ่หม ่คอื “SUPER NINTENDO WORLD” ทีเ่ต็มไปดว้ยเหลา่คาแร็กเตอรด์งัของ NINTENDO  คา่ยเกมระดับโลก 

และจะเปิดตัวขึน้ในไม่ชา้นี้ 

 
HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. 
(s19) 
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 
© 2019 Universal Studios. All Rights Reserved. 
©2012「貞子 3D」製作委員会 

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. 
™ & © 2019 Sesame Workshop 
© 2019 Peanuts Worldwide LLC 
© 1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ9071103 
 

*         *        * 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอเีวนทน์ีเ้ฉพาะสือ่เทา่น ัน้( ) 

[เกีย่วกบัอเีวนทแ์ละขอ้มลูอืน่ ๆ ของ Universal Studios Japan] 

Universal Studios Japan (USJ LLC) Marketing Department External Relations 

[สือ่มวลชนดา้นขอ้มลูทั่วไป ]Tel: 06-6465-3030 (สายตรง Brand PR) 

[สือ่มวลชนดา้นการรายงานข่าว ]Tel: 06-6465-3333 (สายตรงฝ่ายประชาสัมพันธ)์ 

โทรศัพทม์อืถอื: 090-5979-2774 (เจา้หนา้ที ่Takahashi หัวหนา้ฝ่ายประชาสัมพันธ)์ 

[Brand PR - ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ใชร้ว่มกัน ]FAX: 06-6465-3540 

 

2-1-33 Sakurajima, Konohana-ku, Osaka-shi 554-0031 

 

*         *        * 

 

ส าหรบัลกูคา้ท ัว่ไปทีต่อ้งการสอบถามเกีย่วกบั Universal Studios Japan 

กรณุาตดิตอ่ที ่Information Center Tel: 0570-20-0606 

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

สามารถเขา้ไดจ้ากทัง้คอมพวิเตอรแ์ละสมารท์โฟน 

Official Facebook ของ Universal Studios Japan https://www.facebook.com/UniversalStudiosJapan 

Official Twitter ของ Universal Studios (@USJ_official) https://twitter.com/USJ_Official 

 

 

 


