
  
 
 

Universal Studios Japan มกํีาหนดจัดงาน “Universal Cool Japan 2020” เป็นปีที ่6 ซึง่ตัง้แตเ่ปิดตวัครัง้แรกในปี 
2015 ก็ไดรั้บความนยิมอยา่งสงูในทกุปี โดยงานจะจัดขึน้ตัง้แตว่นัองัคารที ่ 21 มกราคม ถงึ วนัอาทติยท์ี ่ 28 มถินุายน 
2020 *1 

 “Universal Cool Japan 2020” เป็นงานทีไ่ดร้วบรวมผลงานโดง่ดงัอนัเป็นทีร่กัจากท ัง้ชาวญีปุ่่ นและท ัว่โลก
มาไว ้โดยผลงาน 4 เร ือ่งดงัสดุ "Cool" ที ่“Universal Cool Japan” เคยนํามาในอดตีและไดร้บัเสยีงตอบรบั
อยา่งลน้หลาม มาในปีนีก็้จะกลบัมาอกีคร ัง้ โดยแตล่ะเร ือ่งไดท้าํการปรบัเปลีย่นโฉมใหมแ่บบทีไ่มเ่คยมกีอ่น
ในประวตัศิาสตร ์ทกุคนจะไดส้นุกไปกบั "ประสบการณ์และความตืน่เตน้รปูแบบใหม"่ ทีม่เีพยีงทีน่ ีเ่ทา่น ัน้ 
แบรนดห์ลกัทัง้ 4 ทีจ่ะเปิดตวัขึน้ไดแ้ก ่“Attack on Titan” และ “Detective Conan” ซึง่ไดร้บัคาํชืน่ชมจาก

ผูเ้ขยีนตน้ฉบบัในเร ือ่งการสรา้งสรรคข์ ึน้ใหมแ่ละเร ือ่งคณุภาพ นอกจากนีย้งัม ี"Lupin the Third" ทีไ่ดเ้สยีง
ตอบรบัลน้หลามจากการจดัคร ัง้แรกเมือ่ปีทีแ่ลว้ พรอ้มกบั "Monster Hunter" ทีเ่คยจดัขึน้ใน "Universal 
Cool Japan 2018" และเป็นการกลบัมาอกีคร ัง้ในรอบ 2 ปี ครัง้นีม้เีครือ่งเลน่ใหมซ่ ึง่ถอืเป็น "ครัง้แรกใน
ประวตัศิาสตร"์ ดว้ย สําหรับ "Attack on Titan" จะมเีครือ่งเลน่ "Attack on Titan XR Ride" เป็น VR coaster 
ประสบการณ์ใหมท่ีทํ่าใหผู้เ้ลน่ไดรู้ส้กึเสมอืนจรงิราวกบัอยูใ่นมติขิองการตอ่สู ้สว่น "Detective Conan" จะมาในรปูแบบ
เครือ่งเลน่ "Detective Conan x Hollywood Dream - The Ride" เปิดประสบการณ์ใหมก่บัเครือ่งเลน่รถไฟเหาะทีจ่ะ
พาทกุคนเขา้ไปสูใ่นโลกของเรือ่งราว "Detective Conan World" โดยใชเ้สยีงจรงิจากเรือ่ง ทางดา้นของ “Lupin the 
Third” คณุจะไดช้มโชวแ์บบสด ๆ ตรงหนา้ ใชนั้กแสดงจรงิทีด่แูลว้ราวกบัหลดุออกมาจากตน้ฉบบัเลย และปิดทา้ยกบั 
"Monster Hunter" คณุจะไดอ้อกตามลา่มอนสเตอรแ์บบอนิเตอรแ์อกทฟีทีใ่หค้วามรูส้กึเสมอืนจรงิดว้ย VR ทกุคนจะ
สามารถสมัผสัประสบการณ์ใหมท่ ีไ่มเ่คยมมีากอ่นนีไ้ดอ้ยา่งเต็มที ่
โปรดรอตดิตามววิัฒนาการขัน้สดุยอดของ “Universal Cool Japan 2020” ซึง่จะทําใหค้ณุไดด้ืม่ดํา่ไปกบัโลก

อนัสมจรงิของแตล่ะผลงานดว้ยคณุภาพตามแบบฉบับของ Universal Studios Japan 

*1 เครือ่งเลน่ "Monster Hunter World: Iceborne x Universal Studios Japan" จะประกาศกําหนดการเรือ่งระยะเวลาใหท้ราบอกีครัง้ 

จันทรท์ี ่11 พฤศจกิายน 2019 

“มาสนุกกบัญีปุ่่ นใหโ้ลกอจิฉากนั!” 

กาํหนดจดังาน “Universal Cool Japan 2020” 
“4 ผลงานดงัอนัเป็นทีร่กัของคนท ัว่โลก” 

จะมาในรปูแบบ “ประสบการณใ์หมเ่ป็นคร ัง้แรกในประวตัศิาสตร”์ 
"Attack on Titan" "Detective Conan" "Lupin the Third" "Monster Hunter" 

กําหนดจัดระหวา่งองัคารที ่21 มกราคม – วันอาทติยท์ี ่28 มถินุายน 2020 *1 



Attack on Titan [ระยะเวลา] วนัองัคารที ่21 มกราคม – วนัอาทติยท์ี ่28 มถินุายน 2020 

◆“Attack on Titan XR Ride” 
"Attack on Titan" ซึง่ฉลองครบรอบ 10 ปีของการตพีมิพ ์จะปรากฏตวัในรปูแบบ 
XR Ride คร ัง้แรกในประวตัศิาสตร ์เมือ่สวมแวน่ VR โลกจะแผก่วา้งออกเป็น 
360 องศา ทา่มกลางความหวาดกลวัเหลา่คนยกัษ์ขนาดจรงิตรงหนา้เราจะถกูดดู
เขา้ไปในโลกน ัน้อยา่งสมบรูณแ์บบดว้ยแรงโนม้ถว่งและความเร็วของรถไฟ
เหาะ ทะยานไปในทอ้งฟ้าพรอ้มหนว่ยสํารวจ ทกุคนจะไดล้ิม้รสการตอ่สูต้ามแบบ
ฉบับ "Attack on Titan" เป็นเครือ่งเลน่สดุสนุกที ่"เปิดประสบการณอ์ยา่งแทจ้รงิ" 
[สถานทีจั่ด] Space Fantasy - The Ride 
[รปูแบบกจิกรรม] รถไฟเหาะ (XR ride) 

 
<เกีย่วกบั "Attack on Titan"> 
มยีอดจําหน่ายการต์นูวา่ 84 ลา้นเลม่ ไดรับการแปลเป็น 18 ภาษาทัว่โลกและเผยแพรใ่นกวา่ 180 ประเทศ ไดรั้บการ

สนับสนุนอยา่งดจีากแฟนทัง้ในญีปุ่่ นและทัว่โลก (ปัจจบุนัมเีลม่ 1-29, สํานักพมิพ ์Kodansha) เสน่หข์องเรือ่งนี ้คอืโลก
แหง่เรือ่งราวทีส่รา้งขึน้โดย Hajime Isayama เนือ้เรือ่งกลา่วถงึ “ยกัษ์” ลกึลบัทีก่ลนืกนิมนุษยชาต ิและมนุษยต์อ้ง
อาศยัอยูภ่ายใน "กําแพง" ขนาดมหมึาเพือ่ป้องกนัไมใ่หย้ักษ์เหลา่นัน้เขา้มา และตอ้งคดิคน้เครือ่งมอืตา่ง ๆ เพือ่รับมอื
ยกัษ์ เชน่อปุกรณ์เคลือ่นยา้ยสามมติ ิเรือ่งราวเหลา่นีไ้ดก้มุหวัใจผูอ้า่นเอาไวอ้ยูห่มดั 
ไมเ่พยีงแคอ่นเิมชนัและเกมเทา่นัน้ แต ่Attack on Titan ยงัปรากฏตวัในรปูแบบภาพยนตร,์ โฆษณา และโครงการ

ความรว่มมอืกบัหลาย ๆ บรษัิท ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดแีละแพรก่ระจายผา่นสือ่ตา่ง ๆ มากมาย ไมใ่ชก่ารกลา่วเกนิ
จรงิเลยหากจะบอกวา่นีเ่ป็นหนึง่ในการต์นูทีถ่กูอา่นมากทีส่ดุในญีปุ่่ น 
 
Detective Conan [ระยะเวลา] วนัองัคารที ่21 มกราคม – วนัอาทติยท์ี ่28 มถินุายน 2020 
                          *"Detective Conan: Mystery Restaurant" จะประกาศกําหนดการเรือ่งระยะเวลาใหท้ราบอกีครัง้ 

“Detective Conan World” ทีทํ่าใหค้ณุไดส้นุกไปกบัโลกของ "Detective Conan" จะ

ววิัฒนาการมากขึน้กวา่เดมิ โดยครัง้นีม้าในรปูแบบ “โลกสมจรงิท ัง้ 4 ซึง่มากสดุใน
ประวตัศิาสตร”์ เริม่ตน้ตัง้แต ่"Detective Conan: The Escape" ทีใ่หท้กุคนไดร้ว่ม

ไขปรศินากบัเหลา่โคนัน หรอืจะเป็น "Detective Conan x Hollywood Dream - 
The Ride" รถไฟเหาะทีจ่ะพาผูเ้ลน่เขา้ไปสูโ่ลกของโคนนัดว้ยเครือ่งเลน่จรงิ
พรอ้มเสยีงอนัสมจรงิเป็นคร ัง้แรกในประวตัศิาสตร ์นอกจากนีย้งัม ี"Detective 

Conan: Mystery Challenge" ทีใ่หท้กุคนสมัผัสประสบการณ์นักสบือยา่งแทจ้รงิดว้ย

การไขคดทีีเ่กดิขึน้ภายในสวนสนุก และปิดทา้ยกบั "Detective Conan: Mystery 

Restaurant" ทีจ่ะไดพ้บกบั "Food x Mystery" เกนิจนิตนาการ 

◆"Detective Conan: The Escape" 

[สถานทีจั่ด] Stage 18  [รปูแบบกจิกรรม] คน้หาทางออก 
◆"Detective Conan x Hollywood Dream - The Ride" 

[สถานทีจั่ด] Hollywood Dream - The Ride [รปูแบบกจิกรรม] รถไฟเหาะ 
*8-22 เมษายน 2020 จะปิดเพือ่ซอ่มบํารงุ และตารางการปิดซอ่มบํารงุอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
*ไมส่ามารถเลน่ไดท้ี ่"Hollywood Dream -The Ride ~Backdrop~" 
*“Hollywood Dream - The Ride” ไดรั้บการสนับสนุนจาก Daiwa House Industry Co.,Ltd. 

◆"Detective Conan: Mystery Challenge" 
[สถานทีจั่ด] ตามทีต่า่ง ๆ ภายในสวนสนุก  [รปูแบบกจิกรรม] แรลลี ่

◆"Detective Conan: Mystery Restaurant" 
[สถานทีจั่ด] Lombard's LandingTM [รปูแบบกจิกรรม] Entertainment Restaurant  

   
<เกีย่วกบั Detective Conan> 
นีค่อืการต์นูสบืสวนทีม่ยีอดจําหน่ายมากกวา่ 230 ลา้นเลม่ทัว่โลก ภาพยนตร ์"Detective Conan: The Fist of Blue 

Sapphire'' ทีเ่ขา้ฉายในปี 2019 ทํารายไดท้ะลบ็ุอกซอ์อฟฟิศที ่ 9,300 ลา้นเยน และครองอนัดบั 1 ของรายไดบ็้อกซ์
ออฟฟิศญีปุ่่ นในครึง่แรกของปี 2019 Detective Conan ไมเ่พยีงแคไ่ดรั้บความนยิมในประเทศญีปุ่่ นเทา่นัน้ แตย่งัเป็น
การต์นูยอดนยิมในกวา่ 20 ประเทศทัว่โลก ถอืเป็นแบรนดแ์หง่ความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญร่ะดบัโลก นับตัง้แตป่รากฏตวัใน 
“Universal Cool Japan” เมือ่ปี 2017 ก็ไดรับความนยิมจากแขกผูม้าเยอืนอยา่งลน้หลาม 
 
 



Lupin the Third [ระยะเวลา] วนัองัคารที ่21 มกราคม – วนัอาทติยท์ี ่28 มถินุายน 2020 

◆“Lupin the Third: The Live” 
โลกของ “Lupin the Third” ซึง่ปรากฏตวัครัง้แรกใน “Universal Cool 
Japan 2019” ไดด้งึดดูความสนใจจากผูค้นไดเ้ป็นจํานวนมาก มาในครัง้นี ้
ความบนัเทงิไดก้ลบัมาอกีครัง้ในรปูแบบ "Street live entertainment" 
คร ัง้แรกในประวตัศิาสตรท์ีใ่ชนั้กแสดงจรงิ ผูช้มจะไดพ้บกบัเหลา่ลแูปงที่
หลดุออกมาจากตน้ฉบบักนัตรงหนา้ชดั ๆ เชญิมาดืม่ดํา่ไปกบัโลกอนัน่า
ตืน่เตน้ของ “Lupin the Third” ไปพรอ้มกบับรรดาลแูปง "ตวัจรงิ" กนั 
[สถานทีจั่ด] Delancey Street (New York Area) 
[รปูแบบกจิกรรม] Street Show 
 

 
<เกีย่วกบั "Lupin The Third"> 

ผลงานทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมากมายไมเ่พยีงแตใ่นประเทศญีปุ่่ นเทา่นัน้ แตย่งัไดรั้บความชืน่ชอบจากแฟน ๆ ทัว่โลก
เป็นเวลากวา่ครึง่ศตวรรษนับตัง้แตต่พีมิพค์รัง้แรกในปี 1967 และไดถ้กูนํามาสรา้งเป็นเป็นการต์นูอนเิมชัน่ในปี 1971 
ทัง้แบบ TV Series, TV Special Programs และภาพยนตรอ์นเิมชัน่ฉายในโรง ทําใหม้แีฟนคลบัทีห่ลากหลายยิง่ขึน้ 
การต์นูไดรั้บการเผยแพรไ่ปกวา่ 100 ประเทศทัว่โลก*2  และในปีนีต้ัง้แตช่ว่งฤดใูบไมร้ว่งไปจนถงึฤดหูนาว ก็มผีลงาน
ตน้ฉบบัเต็มรปูแบบทีอ่อกฉายทางโทรทศันเ์ป็น TV Special Program และภาพยนตรเ์รือ่ง "Lupin the Third : The 
First" ทีเ่ป็นซรีสีแ์บบ 3DCG เรือ่งแรกก็จะเขา้ฉายทัว่ญีปุ่่ นในวนัที ่6 ธันวาคม 2019 เชน่กนั ถอืเป็นความเคลือ่นไหว
ใหม ่ๆ ทีน่่าจับตามอง 

*2 จากการสํารวจของ TMS Entertainment 

 

Monster Hunter [ระยะเวลา] กําหนดเริม่ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ2020 

◆เครือ่งเลน่ทีจ่ะเปิดประสบการณส์ูโ่ลกใหมค่รัง้แรกในประวตัศิาสตร ์

"Monster Hunter World: Iceborne x Universal Studios Japan" 

 “Monster Hunter” ผลงานชือ่ดงัทีเ่รยีกเสยีงฮอืฮาไปท ัว่โลก จะกลบัมา

ปรากฏตวัอกีคร ัง้ในรอบ 2 ปีนับตัง้แต ่“Universal Cool Japan 2018” โดยใน

ครัง้นีเ้ป็นการจําลองฉากจาก “Monster Hunter World: Iceborne” ทีไ่ดรั้บ

ความนยิมอยา่งมากตัง้แตว่างจําหน่ายเมือ่ 6 กนัยายน โดยเป็นภาคเสรมิของ 

"Monster Hunter: World" เกมแนว Hunting Action Game ทีม่ยีอดจําหน่าย 

2.8 ลา้นชิน้ท่ัวโลก คณุจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการออกลา่แบบอนิเตอรแ์อคทฟีดว้ย

เทคโนโลย ีVR แบบทีไ่มเ่คยมมีากอ่น เชญิมาสมัผสัการลา่มอนสเตอร์
รปูแบบใหมท่ีจ่ะเปิดประสบการณส์ูโ่ลกอกีใบเป็นคร ัง้แรกในประวตัศิาสตร ์

 

 
<เกีย่วกบั "Monster Hunter"> 
ตัง้แตเ่ปิดตวัครัง้แรกในปี 2004 ซรีีส่ ์ “Monster Hunter” ก็ไดรั้บความนยิมทัว่โลกในฐานะ Hunting Action Game ที่
เผชญิหนา้กบัสตัวป์ระหลาดยกัษ์ในธรรมชาตอินังดงาม จนเกดิเป็น "ปรากฏการณ์ลา่มอนสเตอร"์ ขึน้ทัว่โลก เกม 
“Monster Hunter World: Icebourne” ซึง่วางจําหน่ายอยูใ่นขณะนีเ้ป็นภาคเสรมิของ “Monster Hunter: World” ซึง่
มยีอดจําหน่ายรวมถงึ 14 ลา้นชิน้ โดยไดเ้พิม่องคป์ระกอบใหมเ่ขา้ไป เป็นเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้หลงัจากการสิน้สดุของ 
"World" 
 
 
 
 
 
 
 



สนุกกบักจิกรรมของ Cool Japan ไดอ้ยา่งราบรืน่ยิง่ขึน้ ดว้ย "Cool Japan Express Pass" 
 
ตัว๋ "Universal Express Pass" ทีช่ว่ยลดเวลาตอ่ควิเครือ่งเลน่ ใหท้กุคนไดส้นุกไดอ้ยา่งราบรืน่ยิง่ขึน้ ในครัง้นีม้ ี
Limited Version สําหรับ งาน Cool Japan ดว้ย เริม่วางจําหน่ายในวนัศกุรท์ ี ่6 ธนัวาคม 2019 เป็นตน้ไป สําหรับคน
ทีอ่ยากสมัผัสความ "Cool" ของญีปุ่่ นทีโ่ดง่ดงัในระดบัโลก ขอแนะนําใหร้บีซือ้กนัไวก้อ่นเลย 
[วนัจําหน่าย] ศกุรท์ี ่6 ธันวาคม 2019  
*รายละเอยีดประเภทตัว๋และราคา จะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ทาง Official Website ของ Universal Studios Japan 
 
"4 ผลงานดงัอนัเป็นทีรั่กของคนทัว่โลก" ทีจ่ะมาเปิดประสบการณ์แบบใหมเ่ป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรใ์น "Universal 
Cool Japan 2020" นี ้เป็นผลงาน Original Story เฉพาะที ่Universal Studios Japan เทา่น ัน้ 
สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดรอตดิตามจากประกาศในครัง้ตอ่ไป 
 
©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会 
原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)  © 2020 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会 
© SCRAP All rights reserved. 
©モンキー・パンチ／ＴＭＳ・ＮＴＶ 
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 
書・紫舟 
TM & © Universal Studios. All rights reserved. 
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■เกีย่วกบั Universal Studios Japan 

Universal Studios Japan เป็นเจา้ของสือ่ Comcast NBC Universal โดยสมบรูณ์แบบ Universal Studios Japan เป็นแลนดม์ารค์

ของโลกความบันเทงิและความสนุกสนาน มผีูม้าเยอืนจากทัง้ในญีปุ่่ นและตา่งประเทศ ภายใตค้วามรูส้กึอนัแรงกลา้วา่ “อยากสง่มอบ

ความเป็นทีส่ดุของโลกใหท้กุคน” ดงันัน้ไมเ่พยีงแตผ่ลงานจากภาพยนตรฮ์อลลวีดูชือ่ดงัเทา่นัน้ แตเ่รายงัตอ้งการสรา้งโชวแ์ละ

เครือ่งเลน่เต็มรูปแบบของเอนเตอรเ์ทนเมนทแ์บรนดม์ากมายทีไ่ดรั้บความนยิมจากท่ัวโลก มอบความบันเทงิคณุภาพสงูระดับโลก 

เชน่ อเีวนทต์ามฤดกูาลทีผู่ม้าเยอืนจะไดส้นุกอยา่งเต็มที ่เพือ่สรา้งประสบการณค์วามประทับใจในระดบัสงูสดุ 

ตัง้แตเ่ปิดใหบ้รกิารในปี 2001 เราไดม้กีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอมา โดยในระยะไมก่ีปี่มานี ้ นอกจากไดนํ้าเอา “The 

Wizarding World of Harry Potter” ทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งลน้หลามเขา้มาแลว้ เครือ่งเลน่รถไฟเหาะแบบ Flying coaster ไดแ้ก ่

“THE FLYING DINOSAUR” ทีบ่นิโฉบเฉี่ยวในพืน้ที่   “JURASSK PARK” และเครือ่งเลน่   “Despicable Me Minion Mayhem” ที่

สรา้งความบันเทงิเกนิคาดคดิดว้ยเหลา่มนิเนีย่นในพืน้ทีย่อดนยิม “Minion Park” เราไดส้รา้งความบันเทงิทีด่ทีีส่ดุของโลกมาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง และจะพัฒนาเตบิโตขึน้ตอ่ไปเรือ่ยๆ นอกจากนีท้าง Universal Studios Japan  กําลงัดําเนนิการกอ่สรา้งพืน้ทีใ่หม ่ คอื 

“SUPER NINTENDO WORLD” ทีเ่ต็มไปดว้ยเหลา่คาแร็กเตอรด์งัของ NINTENDO  คา่ยเกมระดบัโลก และจะเปิดตวัขึน้ในไมช่า้นี ้

 
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 & © Universal Studios & Amblin Entertainment 
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สาํหรบัลกูคา้ท ั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 

 
 
 


