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Universal Studios Japan จะมอีเีวนทพ์เิศษเฉพาะกจิทีนํ่าเอา 2 ผลงานดงัมาไวด้ว้ยกนั ไดแ้กภ่าพยนตรข์อง “โดราเอมอน" ตวั
การต์นูชือ่ดงัของญีปุ่่ น เรือ่ง "ไดโนเสารต์วัใหมข่องโนบติะ” และ “Jurassic World” ซรีสีย์อดฮติระดบัโลกทีบ่อกเลา่เรือ่งราวของ
โลกไดโนเสาร ์โดยอเีวนทจ์ะจัดขึน้ตัง้แตว่นัศกุรท์ี ่6 มนีาคม ไปจนถงึถงึวนัอาทติยท์ี ่10 พฤษภาคม 2020 นี ้

 
การฉลองครอบ 50 ปีของ "โดราเอมอน" และภาพยนตร ์"ไดโนเสารต์วัใหมข่องโนบติะ" เป็นผลงานลําดบัที ่40 ของ

ภาพยนตรโ์ดราเอมอน (กําหนดฉายวนัศกุรท์ี ่6 มนีาคม 2020 ในเครอืโรงภาพยนตร ์TOHO ทั่วประเทศญีปุ่่ น) เนือ่งจากทมีผูส้รา้ง
ภาพยนตรโ์ดราเอมอนและ Universal Studios Japan มคีวามตัง้ใจ "อยากใหเ้ด็ก ๆ และทกุคนไดส้มัผัสกบัเรือ่งราวของโลก
ภาพยนตร ์"ไดโนเสารต์วัใหมข่องโนบติะ" นี"้ จงึเกดิการเนรมติอเีวนทน์ีข้ ึน้มา!  

ภาพยนตรโ์ดราเอมอน ตอน "ไดโนเสารต์วัใหมข่องโนบติะ" จะเป็น "โลกไดโนเสาร"์ เมือ่ 66 ลา้นปีกอ่น เป็นผลงานแหง่
ความรว่มมอืทีไ่มซ่ํ้าใครตามแบบฉบบัของ Universal Studios Japan ทีจ่ะทําใหท้กุคนใจเตน้ไปกบัการพบเจอไดโนเสารใ์หญย่ักษ์
ตรงหนา้พรอ้ม "โดราเอมอน" ทีก่ระโดดออกมาจากโลกของภาพยนตรเ์รือ่งใหมน่ี!้ เนรมติโลกของ "Jurassic World'' ภาพยนตร์
ไดโนเสารช์ือ่ดงัทีส่ดุขึน้มา ในพืน้ที ่"Jurassic Park" ซึง่เป็นป่าเขตรอ้น มไีดโนเสารเ์ดนิเตรไ่ปทัว่ และ "โดราเอมอน" ก็ปรากฏขึน้ใน
ชดุนักเดนิทาง นีค่อือเีวนทเ์ฉพาะกจิสดุพเิศษทีเ่ชือ่มโยงเรือ่ราวของภาพยนตรซ์ ึง่จะไดพ้บกบัโดราเอมอนและไดโนเสารข์องจรงิ! ถอื
เป็นโปรเจกตใ์นฝันทีนํ่าเอาโดราเอมอน คาแร็กเตอรแ์นวหนา้ของญีปุ่่ น มาพบกบัผลงานฮอลลวีดูชือ่ดงัระดบัโลก โปรดเฝ้ารอพบการ
ผจญภยัไปกบั "โดราเอมอน" ทีท่กุคนตา่งใฝ่ฝันในตอนเด็ก และนีจ่ะเป็นประสบการณ์อนัน่าตืน่เตน้ทีส่มัผัสไดเ้ฉพาะที ่Universal 
Studios Japan เทา่นัน้  
 

ผลงานฉลองครบรอบ 50 ปีของโดราเอมอน 

“ภาพยนตรโ์ดราเอมอน ตอน ไดโนเสารต์วัใหมข่องโนบติะ" 

"โดราเอมอน" คาแร็กเตอรช์ือ่ดังของญีปุ่่ น 
ไดม้าถงึที ่Universal Studios Japan แลว้!! 

 
โปรเจกตใ์นฝันที ่"โดราเอมอน" และเหลา่ไดโนเสาร ์

ทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่ง "Jurassic World" จะไดม้าเจอกนั! 
อเีวนทพ์เิศษ เริม่ตัง้แตศ่กุรท์ี ่6 มนีาคม 2020 เป็นตน้ไป 



■มกีารจําหนา่ยสนิคา้สดุพเิศษของ "โดราเอมอน" รวมถงึล ิม้รสอาหารและถา่ยรปูดว้ย! 
 

ทีร่า้น "Jurassic Outfitters"' ในพืน้ที ่"Jurassic Park'' คณุจะไดเ้ห็น "โด
ราเอมอน" ในสหีนา้ตืน่ตกใจอนัแสนน่ารักจากการทีเ่ขาไดพ้บกบัไดโนเสาร ์และยัง
สามารถสํารวจโลกของไดโนเสารไ์ดอ้กีดว้ย เรามกีารจําหน่ายสนิคา้ "โดราเอมอน" 
สดุพเิศษเฉพาะงานนี ้รวมถงึโอกาสในการถา่ยภาพ "Doraemon & Jurassic 
World Photo Opportunity" ก็มเีฉพาะทีน่ีท่ ีเ่ดยีว ทีร่า้นอาหาร "Discovery 
Restaurant" ในบรเิวณเดยีวกนันี ้ภายในรา้นถกูตกแตง่ดว้ยรปูของโดราเอมอน, โน
บติะ, ชซิกูะจัง, ไจแอนท ์และซเูนโอะทีกํ่าลงัออกสํารวจโลกแหง่ไดโนเสาร ์ทีน่ีม่ ี
เมนูอาหารสไตล ์Loco Moco ทีม่จีดุเดน่คอื "โดราเอมอนมัง" เป็นลวดลายโดราเอ
มอนปรงุรสแบบครมีสตวูใ์หล้ ิม้ลอง นอกจากนัน้ ยังมขีองหวานทีไ่ดรั้บแรงบนัดาล
ใจจากฉากหนึง่ในภาพยนตร ์คอืตอนทีไ่ดโนเสารฝ์าแฝด "ควิ" และ "มวิ" เกดิ
ขึน้มาจากไข ่ 
 
*กําหนดวางจําหน่ายตามลําดบั ตัง้แตว่นัศกุรท์ี ่6 มนีาคม ถงึวนัอาทติยท์ี ่10 
พฤษภาคม 2020 
 
 
■เกีย่วกบัภาพยนตร ์โดราเอเมอน ตอน "ไดโนเสารต์วัใหมข่องโนบติะ" 
ฟอสซลิชิน้หนึง่ทีโ่นบติะคน้พบระหวา่งทํากจิกรรมขดุคน้ฟอสซลิที ่Dinosaur Expo โนบติะเชือ่วา่ "นีต่อ้งเป็นไขไ่ดโนเสารแ์น่นอน!" 
เขาจงึใช ้"ผา้คลมุกาลเวลา" ของวเิศษของโดราเอมอน ยอ้นใหฟ้อสซลิกลบัคนืสูส่ภาพเดมิตอนแรก....  
และสิง่ทีเ่กดิขึน้มาก็คอืไดโนเสารฝ์าแฝด! แถมยังเป็นสายพันธุใ์หมท่ีย่ังไมถ่กูคน้พบ 
ควิมนีสิยัคลา้ยกบัโนบติะคอืพึง่พาไมค่อ่ยได ้สว่นมวิเป็นไดโนเสารซ์กุซนรา่เรงิ แมว้า่จะตอ้งเหนือ่ยกบันสิยัทีต่า่งกนัของทัง้สอง แต่
โนบติะก็พยายามทีจ่ะเลีย้งดพูวกเขาดว้ยความรักใหเ้หมอืนพอ่แมแ่ท ้ๆ แตใ่นทีส่ดุการทีท่ัง้คูจ่ะมชีวีติตอ่ไปในโลกปัจจบุนัก็เดนิทาง
มาถงึขดีจํากดัเสยีแลว้  
โนบติะตดัสนิใจทีจ่ะนําเอาควิและและมวิคนืสูย่คุเกา่ จงึไดอ้อกเดนิทางไปเมือ่ 66 ลา้นปีกอ่นพรอ้มกบัโดราเอมอนและเพือ่น ๆ ! 
การเดนิทางเพือ่คน้หาไดโนเสารซ์ ึง่เป็นเพือ่นของควิและมวิจงึเริม่ตน้ขึน้ 
ดว้ยเครือ่งมอืวเิศษของโดราเอมอนและความชว่ยเหลอืของไดโนเสาร ์โนบติะและเพือ่น ๆ ก็ตามรอยเทา้ของไดโนเสารจ์นมาถงึเกาะ
ลกึลบัแหง่หนึง่ 
ยคุครเีทเชยีสซึง่กลา่วกนัวา่เป็นยคุทีไ่ดโนเสารส์ญูพันธุ.์.. ชะตากรรมของควิและมวิ รวมทัง้โนบติะกบัเพือ่น ๆ จะเป็นอยา่งไร !? 
■Official Website: doraeiga.com 
■สญัลกัษณ์สทิธิ:์ © Fujiko Pro, Shogakukan, TV Asahi, Shinei, ADK 2020 

*         *        * 

■เกีย่วกบั Universal Studios Japan 
Universal Studios Japan เป็นเจา้ของสือ่ Comcast NBC Universal โดยสมบรูณ์แบบ Universal Studios Japan เป็นแลนดม์ารค์ของโลก

ความบันเทงิและความสนุกสนาน มผีูม้าเยอืนจากทัง้ในญีปุ่่ นและตา่งประเทศ ภายใตค้วามรูส้กึอนัแรงกลา้วา่ “อยากสง่มอบความเป็นทีส่ดุ

ของโลกใหท้กุคน” ดงันัน้ไมเ่พยีงแตผ่ลงานจากภาพยนตรฮ์อลลวีดูชือ่ดงัเทา่นัน้ แตเ่รายงัตอ้งการสรา้งโชวแ์ละเครือ่งเลน่เต็มรูปแบบของ

เอนเตอรเ์ทนเมนทแ์บรนดม์ากมายทีไ่ดรั้บความนยิมจากท่ัวโลก มอบความบันเทงิคณุภาพสงูระดบัโลก เชน่ อเีวนทต์ามฤดกูาลทีผู่ม้าเยอืน

จะไดส้นุกอยา่งเต็มที ่เพือ่สรา้งประสบการณ์ความประทับใจในระดบัสงูสดุ 

ตัง้แตเ่ปิดใหบ้รกิารในปี 2001 เราไดม้กีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอมา โดยในระยะไมก่ีปี่มานี ้นอกจากไดนํ้าเอา “The Wizarding 

World of Harry Potter” ทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งลน้หลามเขา้มาแลว้ เครือ่งเลน่รถไฟเหาะแบบ Flying coaster ไดแ้ก ่“THE FLYING 

DINOSAUR” ทีบ่นิโฉบเฉี่ยวในพืน้ที ่ “JURASSK PARK” และเครือ่งเลน่  “Despicable Me Minion Mayhem” ทีส่รา้งความบันเทงิเกนิ

คาดคดิดว้ยเหลา่มนิเนีย่นในพืน้ทีย่อดนยิม “Minion Park” เราไดส้รา้งความบันเทงิทีด่ทีีส่ดุของโลกมาอยา่งตอ่เนือ่ง และจะพัฒนาเตบิโต

ขึน้ตอ่ไปเรือ่ยๆ นอกจากนีท้าง Universal Studios Japan  กําลังดําเนนิการกอ่สรา้งพืน้ทีใ่หม ่คอื “SUPER NINTENDO WORLD” ทีเ่ต็มไป

ดว้ยเหลา่คาแร็กเตอรด์งัของ NINTENDO  คา่ยเกมระดบัโลก และจะเปิดตวัขึน้ในไมช่า้นี ้

 
*         *        * 

 
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 

*ภาพตวัอยา่งของ “Doraemon & Jurassic World Photo Opportunity” 


