
 
 
 
 
 
 

เทศกาลครสิตม์าสที ่Universal Studios Japan 
บนพืน้ทีใ่หญท่ีส่ดุเทา่ทีเ่คยมมีา และใหมท่ีส่ดุในรอบ 10 ปี! 

“Universal Crystal Christmas” 
 โชวแ์ละตน้ครสิตม์าส※2

 ทีถ่กูกลา่วขานวา่เป็น “ทีส่ดุของโลก”※1
 กบัการพลกิโฉมครัง้ใหญ!่ 

พบกบัการเปิดตวัคร ัง้แรกของ Illumination Street! 
～ประสบการณ์ใหมท่ีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยแสงเจดิจา้ของครสิตลั ระยบิระยับไปถงึหวัใจ～ 

เริม่พฤหสับดทีี ่14 พฤศจกิายน 2019 
 
เนือ่งในโอกาสครบรอบ 10 ปีแหง่การสง่มอบความสขุของ Night Show ※1   และตน้ครสิตม์าส※2 “ระดบัโลก”  Universal Studios 
Japan มีการปรับโฉมเทศกาลครัง้ยิ่งใหญ่ รวมไปจนถงึชื่ออีเวนต์ โดยมีกําหนดการจัดอีเวนต์ครสิต์มาส ”Universal Crystal 
Christmas” ตัง้แตว่นัพฤหสับดทีี ่14 พ.ย. 2019 ถงึ วนัจันทรท์ี ่13 ม.ค. 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิง่ทีค่ณุจะไดส้มัผัสในปีนีเ้ป็นปีแรกคอื เมือ่คณุกา้วเขา้มายังสวนสนุกแลว้คณุจะไดพ้บกบั “Crystal Shining Illumination” ถนน

เสน้ตรงมุ่งหนา้สูต่น้ครสิตม์าสทีถู่กปกคลมุไปดว้ยแสงระยบิระยับจาก “ครสิตัล” อกีทัง้ยังมโีชวร์ะดับโลกทีจั่ดแสดงอย่างตอ่เนื่อง

เป็นเวลา 10 ปีถูกนํามาพลกิโฉมใหม่ใหห้ัวใจของคณุไดส้ัมผัสกับโลกระยบิระยับสดุอลังการ “Crystal Promise” Night Show สดุ

พเิศษทีจั่ดแสดงเฉพาะชว่งครสิตม์าสเทา่นัน้ ตามดว้ย “Universal Crystal Tree” ตน้ครสิตม์าสโฉมใหม่ทีค่ณุสามารถสมัผัสไดถ้งึ

ความเลอค่าของรูปทรงอันสง่างาม ดว้ยแสงจากครสิตัลทีเ่ปลง่ประกายความระยบิระยับอันมเีอกลักษณ์ออกมาเป็นระลอก เป็นตน้ 

ภายในสวนสนุก “Crystal” จะทําใหค้ณุเปล่งประกายอย่างไม่มทีีส่ ิน้สดุราวกับวา่คุณกําลังเดนิอยู่บน “Crystal Runway” เพยีงคุณ

ไดม้าอยู ่ณ ทีแ่หง่นี ้คณุจะรูส้กึราวกบัวา่ไดเ้ป็นตวัละครเอก เป็นประสบการณ์ครสิตม์าสรปูแบบใหมท่ีเ่รานํามามอบใหค้ณุ 

อกีทัง้ในตอนกลางวันที่ใตต้น้ครสิต์มาสอันเปล่งประกายสูแ้สงอาทิตย์นั้น มีการจัด “Crystal Greeting with Minion” ที่คุณ

สามารถเล่นสนุกไปกับเหล่า Minion ท่ามกลางกระดาษโปรยสรีุง้ระยบิระยับได ้ยิง่ไปกวา่นัน้ในปีนี้ บรเิวณโซนยอดนยิม “Minion 

Park” มกีารประดบัตกแตง่ในธมี “Minion Park Yellow Christmas” อกีดว้ย 

เชญิทกุทา่นมาสนุกไปกบัครสิตม์าสสดุระยบิระยับที ่Universal Studios Japan บนพืน้ทีใ่หญท่ีส่ดุเทา่ทีเ่คยมมีา 

วนัพธุที ่10 กนัยายน 2019



พบกบัโฉมใหมข่องตน้ครสิตม์าสระดบัโลก※2 “Universal Crystal Tree”  
ประกายแสงระยบิระยับทีไ่มม่ใีครเหมอืน และรปูทรงอนัสงา่งาม 

พบกับโฉมใหม่ของตน้ครสิตม์าสที่เปรยีบเสมอืนตัวแทนของฤดูหนาวที่ Universal 
Studios Japan ดว้ยความสูง 30 เมตรและเป่ียมไปดว้ยแสงประกายจากคริสตัล 
“Universal Crystal Tree” ตน้คริสต์มาสที่จะส่องแสงเจิดจา้ถึงขัน้สุดสลับประกาย
อ่อนหวานนุ่มนวลอยู่ตลอดเวลาราวกับว่าถูกปลุกใหม้ีชีวติ จุดประกายเสน้โคง้อัน
สวยงาม แสงและแสงสะทอ้นเป็นระลอกคลืน่ทีแ่ผ่ขยายความระยบิระยับนับไมถ่ว้น คณุ
จะถูกโอบลอ้มไปดว้ยความงามทีร่าวกับวา่สามารถชําระลา้งจติใจได ้มอบประสบการณ์
ทีค่ณุสามารถสมัผัสไดท้ัง้ตัวและหัวใจ ดว้ยแสงระยบิระยับมากมายทีค่ณุไมเ่คยสมัผัสที่
ใดมากอ่น 

 * “Universal Crystal Tree”ไดรั้บการสนับสนุนจากบรษัิท “Sumitomo Mitsui Banking Corporation” ซึง่เป็น Corporate Marketing Partner 

 

ปรับโฉมใหม!่ โชวร์ะดบัโลก ※1 
“Crystal Promise” โชวค์วามบนัเทงิสดุยิง่ใหญท่ีจ่ะเตมิความเปลง่ประกายใหร้า่งกายและ
จติใจ 

พบกับครัง้แรกของ Live Show โฉมใหม่ “Crystal Promise” ทีจ่ะมาแตม้สสีันใหก้ับ

ครสิตม์าสของคณุ ดว้ยการนํา Christmas Live show ชดุ “The Voice of an Angel” ที่

สง่มอบความประทับใจใหแ้กคุ่ณมาตลอด 10 ปี โชวท์ีเ่ป็น “ทีสุ่ดของโลก” และถูกใช ้

เป็นโชว ์Finale ของปีที่ผ่านมา โชวช์ุดใหม่ที่ถ่ายทอดเรือ่งราวความรักโดยมโีลกอัน

ระยบิระยับงดงามไปดว้ยแสงประกาย Crystal Clear เป็นเวทใีนชว่งไฮทไ์ลทข์องโชว ์มี

ทัง้ช่วงเวลาที่แสงไฟระยบิระยับจะตกลงบนตน้ครสิต์มาสโฉมใหม่ที่ตัง้ตระหง่านอยู่

ดา้นขา้งและโชวส์ดุอลังการทีร่าวกบัวา่แสง Aurora อันงดงามราวภาพในความฝันไดม้า

ปรากฏอยู่เบือ้งหนา้ของคุณ เป็นตน้ อกีทัง้แสงระยบิระยับอันท่วมทน้ในแต่ละชว่งจังหวะจะโอบลอ้มคุณ และคุณจะไดส้ัมผัสถงึ

ความใสสะอาดของแสงอนัระยบิระยับไปจนถงึขัว้หวัใจ 

■ “Crystal Promise” 

<สถานที>่ New York Area Gramercy Park  

<เวลาแสดง, จํานวนครัง้> ประมาณ 25 นาท ีจัดแสดง 1-2 ครัง้ตอ่วนั *เวลาและจํานวนครัง้ของการแสดงแตกตา่งกนัไปในแตล่ะวนั 

 

<Special Viewing Area ของ “Crystal Promise”> 
เพือ่ใหค้ณุไดส้มัผัสและซาบซึง้ไปกบัการแสดงไดม้ากยิง่ขึน้ เราม ี2 โซนทีน่ั่งชมพเิศษเตรยีมไวใ้หค้ณุ 

เชญิคณุสมัผัสประสบการณ์ครสิตม์าสสดุพเิศษไปกบัคนสําคญั ณ โซนทีน่ั่งชมพเิศษทีร่ายลอ้มไปดว้ยแสงระยบิระยับตระการตา  

ราคา 
・Special Viewing Area (Premium seat) … 3,500 เยน ~ 

・Special Viewing Area (Normal seat) … 1,600 เยน ~ 

วนัจําหน่าย วนัพธุที ่25 กนัยายน 2019 ถงึจนกวา่บตัรจะหมด 

สถานทีจํ่าหน่าย 

เว็บไซตท์างการ Universal Studios Japan, 

Lawson Ticket(เว็บไซต)์, JTB, 

Official Hotel, บธูจําหน่ายตัว๋บรเิวณสวนสนุกและรา้นจําหน่ายสนิคา้สะดวกซือ้บางสว่น 

สถานทีน่ั่งชม Gramercy Park (New York Area) ตรงกลางของโซนทีน่ั่งชมพเิศษ 

 

 

 

 



พบกบัการปรากฏตวัครัง้แรกของถนนสายระยบิระยับทีถ่กูปกคลมุไปดว้ย  
“แสงประกายไรข้ดีจํากดั” แบบ 360 องศา “Crystal Shining Illumination” 

เมื่อคุณเดินผ่านทางเขา้สวนสนุกมา คุณจะไดพ้บกับการปรากฏตัวครัง้แรกของ 

“Crystal Shining Illumination” ถนนสายระยบิระยับจากแสงครสิตัลทีม่เีฉพาะฤดหูนาว

นี้เท่านัน้ ในช่วงตะวันตกดนิ อาคารต่าง ๆ ทีอ่ยู่บนถนนจะเปลีย่นเป็นสสีันต่าง ๆ โดย

พรอ้มกัน และชว่งเวลาแห่งประกายครสิตัลจํานวนมหาศาลจะปรากฏขึน้เบือ้งหนา้คุณ 

แสงไฟนับไม่ถว้นบนกําแพงจะเปลีย่นรูปแบบไปพรอ้มกับจังหวะดนตรปีระหนึ่งกลอ้ง 

สลบัลาย ดว้ยมมุมองแบบ 360 องศา และถกูโอบลอ้มไปดว้ย “แสงประกายไรข้ดีจํากดั” 

ที่ราวกับว่าไฟแต่ละดวงไม่มีดวงใดที่เหมือนกันเลย ถนนอันงดงามราวกับโลกใน

จนิตนาการจะทําใหผู้ค้นทีเ่ดนิผา่นไปมาเปลง่ประกายประหนึง่ไดเ้ป็นตวัละครเอก ณ ถนนสายนี ้

ชว่งเทีย่ง เลน่สนุกไปกบัเหลา่ Minion ในชดุครสิตม์าส ณ ชว่งเวลาเปลง่ประกาย ! 
“Crystal Greeting with Minion” 

เหลา่ Minion ตวัละครยอดนยิมก็มารว่มเตมิความป่วนใหก้บัครสิตม์าสในปีนีด้ว้ย ฤดหูนาวนีพ้บกบัครัง้แรกของ “Crystal Greeting 

with Minion” กจิกรรมสุดป่วนทีคุ่ณจะไดร้่วม Dance ไปกับเหล่า Minion ในชดุครสิตม์าสต ์และม”ีCrystal Christmas Tree”ตน้

ครสิตม์าสที่ส่องประกายสะทอ้นแสงอาทติยเ์ป็นฉากหลังสุดตระการตา ณ ช่วงเวลาที่ถูกโอบลอ้มไปดว้ยกระดาษโปรยสรีุง้สุด

ระยบิระยับ คณุจะไดป้ารต์ีค้รสิตม์าสไปกบัเหลา่ Minion ทีป่่วนขึน้กวา่เดมิ 

 กลับมาอกีครัง้กบั “Minion Park Yellow Christmas” อเีวนตท์ีย่อดฮติเมือ่ปีทีแ่ลว้ 

“Minion Park Yellow Christmas”อีเวนต์ที่ไดรั้บความนิยมอย่างมากเมื่อปีที่ผ่านมา 

กลับมามอบความป่วนใหค้ณุอกีครัง้ในปีนี้ และชว่งเวลาทีค่ณุจะไดส้ัมผัส Minion Park 

ทีม่เีพียงสเีหลอืง “Yellow” เพียงสเีดยีวมแีค่ช่วงนี้เท่านัน้ เหล่า Minion จะถูกประดับ

ประดาไปดว้ยพวงดอกไมค้รสิตม์าสและลกูบอลประตับตน้ไม ้ยิง่ไปกวา่นัน้ หากคณุโชค

ดคีณุอาจจะไดพ้บกบัเหลา่ Minion ในชดุครสิมาสตเ์ดนิเลน่อยูก็่เป็นได ้ 

เชญิคณุมาสมัผัสประสบการณ์ความป่วนสดุแฮปป้ีและแฟนตาซไีปกบัเหลา่ Minion ใน

หนึง่วนั เป็นความสนุกทีเ่ด็กและผูใ้หญส่ามารถสมัผัสได ้ 
 
อาหารและสนิคา้ลมิเิต็ดในชว่งเทศกาลครสิตม์าสมากมาย! 
ภายในสวนสนุกทีม่สีสีนัแหง่ครสิตม์าส พบกบัอาหารรอ้น ๆ และสนิคา้ลมิเิต็ดเฉพาะชว่งเทศกาลครสิตม์าส หา้มพลาดสนิคา้และ

อาหารทีค่ณุสามารถพบและลิม้ลองไดเ้ฉพาะในฤดกูาลนีเ้ทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Headband ตุก๊ตา Advent Calendar Soup Risotto   

~Rice croquettes&Minestrone~ 

Pizza Stick 

~Beef Stew~ 

Palmier Chocolate 

~Milk~ 



Official Hotel ใหม ่
“Liber Hotel at Universal Studios Japan”เปิดใหบ้รกิาร พธุที ่13 พฤศจกิายน 

หลังจากเต็มอิม่กับครสิตม์าสทีส่วนสนุกแลว้ เพือ่ใหส้ามารถใชเ้วลาพักผ่อนไดอ้ย่าง

สบาย ๆ โดยยังคงเหลอืความตืน่เตน้และความประทับใจของสวนสนุกอยู่ ในฐานะทีเ่ป็น 

Official Hotel แห่ งที่  8 ของ  Universal Studios Japan “Liber Hotel at Universal 

Studios Japan” จงึมกํีาหนดเปิดใหบ้รกิารในวนัพธุที ่13 พ.ย. 

Liber Hotel เป็นโรงแรมที่สรา้งขึน้ในธมี “โรงแรมสไตลท์ี่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน” มี

หอ้งพักทีส่รา้งร่วมกับตัวละครยอดนยิมของสวนสนุกไวใ้หบ้รกิารผูเ้ขา้พัก ตัวอย่างเชน่ 

“Sesame Street™” ทีต่อบโจทยล์ูกคา้ทุกชว่งอายุ และเป็นครัง้แรกของ Official Hotel 

ทีไ่ดร้่วมสรา้งหอ้งพักในธมี “Peanuts” และ “Jurassik World” นอกจากนี้ยังมหีอ้งพักที่

รองรับการใชง้านไดห้ลากหลาย เป็นหอ้ง Suite Room ทีใ่หค้วามรูส้กึหรูหราเป็นสากล 

อกีทัง้ยังมีรา้นจําหน่ายสนิคา้ลขิสทิธทิี่ปกตแิลว้จะจําหน่ายอยู่ภายในสวนสนุกตัง้อยู่

ภายในโรงแรมอกีดว้ย คณุจงึสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ทีค่ณุชืน่ชอบไดอ้กีครัง้ ถงึแมว้า่คณุ

จะกลบัถงึโรงแรมแลว้ก็ตาม 

เชญิคุณพบกับโรงแรมรูปแบบใหม่ โรงแรมที่คุณจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การพักโรงแรมที่จะทําใหคุ้ณมีแต่รอยยิม้ และไม่

สามารถหาไดจ้ากทีอ่ืน่ 

■Liber Hotel at Universal Studios Japan  https://hotel-liber.jp/ 

(※1) IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions, Main department：เวอรจ์เีนยี) กลุม่บรหิาร Theme Park และสวนสนุก ผูจั้ด

แสดง Christmas Live Show ชดุ “Voice of Angle” ทีจั่ดแสดงจนถงึปี 2018 เป็นผูส้นับสนุน Live Entertainment ชัน้นําระดับโลก ไดรั้บรางวัลสูงสดุจาก “2017 

IAAPA Brass Ring Awards: Excellence in Live Entertainment” สาขา “Best Theatrical Production: Annual Attendance over 3 million” 

(※2) ไดรั้บการบันทึกลงสถิติ Guinness World Record ว่าเป็น “Most lights on an artificial Christmas tree” ตั ้งแต่ปี 2011 ถึง 2018 ติดต่อกัน Guinness 

World Record® คอื เครือ่งหมายการคา้ของบรษัิท Guinness World Records Limited 

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s19) 

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. 

Nintendo properties are trademarks and copyrights of Nintendo. © 2019 Nintendo. 

TM & © 2019 Sesame Workshop 

© 2019 Peanuts Worldwide LLC 
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เกีย่วกบับรษิทั Illumination 

Illumination ก่อตัง้ขึน้ในปี 2007 เป็นหนึ่งในบรษัิทผูผ้ลิตภาพยนตร์อนิเมชั่นชัน้นําในวงการบันเทิง บรรดาตัวละครที่ทาง 

Illumination สรา้งขึน้นัน้ลว้นสรา้งความประทับใจและมเีอกลักษณ์เป็นอย่างมาก ทําใหผู้ค้นทั่วโลกตา่งหลงใหล ทัง้ยังทํารายได ้

รวมจากทั่วโลกเกนิกว่า 5.8 พันลา้นเหรียญแลว้ Illumination ร่วมมือกับ Universal Pictures สรา้งผลงานยอดเยี่ยมมากมาย 

รวมทัง้ภาพยนตรส์ุดฮติ "Despicable Me: มสิเตอรแ์สบรา้ยเกนิพกิัด” ซึง่เป็นภาพยนตรช์ดุของจอมวายรา้ยกลู และถอืเป็นอนิ

เมชั่นทีทํ่ารา้ยไดสู้งที่สุดดว้ย นอกจาก "Minions" ที่ไดรั้บความนยิมสูงทีสุ่ดของ Universal แลว้ " Despicable Me 2: มสิเตอร์

แสบรา้ยเกนิพกิัด 2" ก็ไดรั้บการเสนอชือ่เขา้ชงิรางวัลออสการอ์กีดว้ย นอกจากนี้ในปี 2017 ที ่" Despicable Me 3: มสิเตอรแ์สบ

รา้ยเกนิพกิัด 3" เขา้ฉาย ก็ทํารายไดท้ั่วโลกรวมกันกว่า 1 พันลา้นเหรยีญ เรือ่ง "The Secret Life of Pets: เรือ่งลับแก๊งขนฟู" ที่

ออกฉายในปี 2016 ไดรั้บการบันทกึไวใ้นประวตัศิาสตรข์องสหรัฐอเมรกิาวา่เป็นภาพยนตรอ์นเิมชัน่ตน้ฉบับทีเ่ปิดตัวดว้ยรายไดท้ีส่งู

ทีส่ดุ นอกจากนี ้เรือ่ง "SING: รอ้งจรงิ เสยีงจรงิ" ก็ฮติไปทั่วโลก สรา้งความประทับใจใหก้บัผูช้มเชน่กนั 



 

บรษัิท Illuminations ไมไ่ดส้รา้งแคเ่รือ่งราวตน้ฉบับเทา่นัน้ แตย่ังสรา้งสรรคผ์ลงานทีทํ่าใหผู้ค้นหลงรัก นอกจากนี ้จากการประสบ

ความสําเร็จในดา้นเกมมอืถอื, สนิคา้, โซเชยีลและดจิติัลมเีดยี ทําใหผ้ลงานของ Illumination หลุดออกมาจากโรงหนังและแปร

เปลีย่นไปเป็นรปูแบบตา่ง ๆ มากมาย เชน่ เกม "Despicable Me: Minion Rush" ก็กลายเป็นแอพลเิคชัน่เกมยอดนยิม  

เครื่องเล่น "Despicable Me: Minion Mayhem Ride" ที่ Universal Orlando Resort และ Universal Studio Hollywood ก็ได ้

เปิดตวัขึน้ที ่Universal Studios Japan โซน "Minion Park" ในเดอืนเมษายน 2017 เชน่กนั 

ภาพยนตรภ์าคตอ่เรือ่ง " The Secret Life of Pets 2: เรือ่งลับแกง๊ขนฟ ู2 (ชือ่ชัว่คราว)" มกํีาหนดเขา้ฉายในเดอืนมถิุนายน 2019 

เรือ่ง "Minions 2 (ชือ่ชัว่คราว)" มกํีาหนดเขา้ฉายในเดอืนกรกฎาคม 2020 และเรือ่ง " SING 2: รอ้งจรงิ เสยีงจรงิ 2 (ชือ่ชัว่คราว)" 

ก็มกํีาหนดเขา้ฉายในเดอืนธนัวาคม 2020ซรียีภ์าพยนตรอ์นเิมชัน่ตอ่จากนี ้นอกจาก”Pet 2”ทีฉ่ายในฤดรูอ้นปีนีแ้ลว้ยังม ี“Minions 2 

(ชือ่ชัว่คราว)”ทีม่กํีาหนดฉายในเดอืนกรกฏาคมปี 2020 และ “Sing 2 (ชือ่ชัว่คราว)”มกํีาหนดฉายในเดอืนธนัวาคม ปี 2020 

 

เกีย่วกบั Universal Studios Japan 

Universal Studios Japan เป็นเจา้ของสือ่ Comcast NBC Universal โดยสมบูรณ์แบบ Universal Studios Japan เป็นแลนดม์าร์คของ

โลกความบันเทงิและความสนุกสนาน ซึง่มผีูม้าเยอืนจากทัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ ภายใตค้วามรูส้กึอันแรงกลา้วา่ "อยากสง่มอบความเป็น

ทีส่ดุของโลกใหท้กุคน "ไมเ่พยีงแตภ่าพยนตรฮ์อลลวีดูชือ่ดัง แตย่ังตอ้งการสรา้งโชวแ์ละเครือ่งเลน่เต็มรปูแบบของเอนเตอรเ์ทนเมนทแ์บ

รนดม์ากมายทีไ่ดรั้บความนยิมจากท่ัวโลก มอบความบันเทงิคณุภาพสงูระดบัโลก เชน่ อเีวนทต์ามฤดกูาลทีผู่ม้าเยอืนจะไดส้นุกอยา่งเต็มที ่

เพือ่สรา้งประสบการณ์ความประทับใจในระดบัสงูสดุ 

ตัง้แตเ่ปิดใหบ้รกิารในปี 2001 เราไดม้กีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอมา โดยในระยะไมก่ีปี่มานี ้นอกจากไดนํ้าเอา "The Wizarding 

World of Harry Potter" ที่ไดรั้บความนิยมอย่างลน้หลามเขา้มาแลว้ เครือ่งเล่นรถไฟเหาะแบบ Flying coaster ไดแ้ก่ "THE FLYING 

DINOSAUR" ที่บนิโฉบเฉ่ียวในพื้นที่ "JURASSK PARK" และเครื่องเล่น "Despicable Me Minion Mayhem" ที่สรา้งความบันเทิงเกนิ

คาดคดิดว้ยเหล่ามนิเนี่ยนในพื้นที่ยอดนิยม "Minion Park" เราไดส้รา้งความบันเทงิที่ดทีี่สุดของโลกมาอย่างต่อเนื่อง และจะพัฒนา-

เติบโตขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้ทาง Universal Studios Japan  กําลังดําเนินการก่อสรา้งพื้นที่ใหม่ คือ “SUPER NINTENDO 

WORLD” ทีเ่ต็มไปดว้ยเหลา่คาแร็กเตอรด์งัของ NINTENDO  คา่ยเกมระดบัโลก และจะเปิดตวัขึน้ในไมช่า้นี ้

 

*         *        * 

 

สําหรบัลกูคา้ท ัว่ไปทีต่อ้งการสอบถามเกีย่วกบั Universal Studios Japan 

กรณุาตดิตอ่ที ่Information Center Tel: 0570-20-0606 / Official Website ของ Universal Studios Japan www.usj.co.jp 

สามารถเขา้ไดจ้ากทัง้คอมพวิเตอรแ์ละสมารท์โฟน 

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

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

 


