
 
 
 
 
 
 

“WE ARE MARIO!” 
ปลดปลอ่ยสญัชาตญาณการเลน่อยา่งเต็มท ี

ดว้ยทกุสว่นในรา่งกาย 
พนืทใีหมส่ดุอลงัการแหง่แรกของโลก*1 ในธมี Nintendo 

“SUPER NINTENDO WORLD” 
เปิดฉากอยา่งยงิใหญ ่พฤหสับดที ี4 กมุภาพนัธ ์2021 น!ี 

เผยภาพใหมล่า่สดุของพนืทแีละบางสว่นของ “Mario Kart”  
เครอืงแรกของโลก*2 ในวนัน ี

 
Universal Studios Japan มกีําหนดเปิดพนืทใีหมส่ดุอลังการแหง่แรกของโลก*1 “SUPER NINTENDO WORLD” ขนึใน
วันพฤหัสบดที ี4 กมุภาพันธ ์2021 นี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนยีังไดม้กีารเปิดเผยภาพบางสว่นของเครอืงเลน่ “Mario Kart: Koopa’s Challenge” ทใีชธ้มีจาก “Mario Kart” 
แหง่แรกของโลก*2 และการตกแตง่ภายในปราสาทบาวเซอรใ์หไ้ดเ้ห็นกนัเป็นครังแรก ปราสาทแหง่นเีป็นหนงึใน
สญัลักษณ์สําคัญของพนืทซีงึมเีครอืงเลน่ของ “Mario Kart” อยู ่ 
 
*1 จากการสํารวจของ Universal Studios Japan เกยีวกบัแหลง่ความบันเทงิทมีเีนอืหาเกยีวขอ้งกบัตัวละครของ Nintendo 
*2 จากการสํารวจของ Universal Studios Japan เกยีวกบัสถานททีเีครอืงเลน่ออรจินัิลและเกมทใีชธ้มีทเีกยีวขอ้งกบั Mario 
 
 

จันทรท์ ี30  พฤศจกิายน 2020 



“SUPER NINTENDO WORLD” จําลองตัวละครและโลก Nintendo เกมระดับโลกของญปีุ่ นขนึในโลกแหง่ความเป็นจรงิ 
ดว้ยขนาดอันยงิใหญแ่ละคณุภาพเต็มพกิดัซงึใชค้วามคดิสรา้งสรรคข์อง Universal Studios และเทคโนโลยใีหมล่า่สดุ
ของโลก กอ่เกดิเป็นพนืทธีมีขนาดใหญแ่หง่ใหมข่นึ การเปิดตัวอยา่งยงิใหญข่อง “SUPER NINTENDO WORLD” ในวัน
พฤหัสบดที ี4 กมุภาพันธ ์2021 ถอืเป็นการเปิดฉากปีแหง่การเฉลมิฉลองครบรอบ 20 ปีอันน่าจดจําของ Universal 
Studios Japan ทจีะมขีนึในปีหนา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
ในทสีดุโลกแหง่เกมก็อยูต่รงหนา้คณุแลว้! เผยภาพสว่นหนงึของปราสาทบาวเซอร ์ปราสาททรีาชา
ปีศาจคปุป้าผูย้งิใหญอ่าศยัอยูเ่ป็นครงัแรก 
 
ในวันนไีดม้กีารเปิดเผยภาพสว่นหนงึของปราสาทบาวเซอร ์(Bowser's 
Castle) ซงึเป็นหนงึในสญัลักษณ์ของพนืทนี ีปราสาทอันยงิใหญล่อ้มรอบ
ดว้ยกําแพงหนิ ประดับดว้ยรัวเหล็กแหลม ประตเูหล็กหนาหนัก และรปูปันหนิ
คปุป้าขนาดยักษ์ทตีังอยูต่รงกลางบันไดเพอืสรา้งความยําเกรงใหผู้ม้าเยอืน 
โลกของเกมถกูสรา้งขนึใหมไ่ดเ้สมอืนจรงิดว้ยโครงสรา้งอันเป็นเอกลักษณ์ 
ใหไ้ดส้มัผัสถงึพลังและความน่าเกรงขามราวกบัคปุป้ากําลังจะเคลอืนไหว
ออกมาจรงิ ๆ ทกุคนจะไดร้ับรูร้สชาตแิหง่ความตนืเตน้กนัอยา่งเต็มททีี
ปราสาทแหง่น ีกอ่นทจีะไดข้นึไปเลน่เครอืงเลน่จรงิ 
 
ทังยังมกีารเผยภาพ “Mario Kart: Koopa’s Challenge” เครอืงเลน่แหง่แรก
ของโลกทมีธีมี “Mario Kart” ทคีนทัวโลกชนืชอบซงึตังอยูภ่ายในของ
ปราสาทใหช้มพรอ้มกนัดว้ย 
 
<ความเห็นจาก Thomas Geraghty (Universal Creative / Executive Producer)> 
 
“ทใีจกลางปราสาทเป็นทตีังของเครอืงเลน่ ‘Mario Kart’ แหง่แรกของโลกทสีรา้งจากเกม
ซรีสี ์Mario Kart ซงึมยีอดขายมากกวา่ 150 ลา้นเครอืง ทาง Universal Creative ได ้
รว่มมอืกบั Nintendo เพอืนําการผจญภัยในการแขง่รถมาสู ่Universal Studios Japan 
ดว้ย ‘Mario Kart: Koopa’s Challenge!’ ผูม้าเยอืนจะสวมชดุหฟัูงซงึจะพาพวกเขาทอ่ง
ไปในเสน้ทางแขง่ขัน สมัผัสกบัความตนืเตน้แบบไมรู่จ้บ” 
 
[ถอืกําเนดิขนึแลว้! เครอืงเลน่ "Mario Kart" ครงัแรกของโลกทใีหค้ณุดาํดงิสูโ่ลกแหง่เกมดว้ย
ประสาทสมัผสัทกุสว่นของรา่งกาย]  
 
“Mario Kart: Koopa’s Challenge” ทแีฟน ๆ ทัวโลกรอคอย เป็นเครอืง
เลน่ใหมท่ใีหค้ณุดําดงิสูโ่ลกทรีวมกบัอยูใ่นเกมมารโิอไดอ้ยา่งเต็มท ีผูเ้ลน่
จะไดซ้งิ “Mario Kart” ทคีุน้เคยกนัดใีนเกม จับพวงมาลัยและเรมิตน้การ
แขง่ขันทพีวกเขาใฝ่ฝัน รูส้กึถงึการดําดงิเขา้สูโ่ลกแหง่เกมเมอืรถของ 
มารโิอและลยุจแิลน่ผา่น มกีารดรฟิทแ์ละหมนุตัวของรถในสนาม และใน
ระหวา่งการแขง่ขนั ผูเ้ลน่จะยงิกระดองเตา่ทเีก็บไดจ้ากกลอ่งไอเท็มเพอื
ไลศ่ัตร ูและแขง่ขนัวงิเขา้เสน้ชยัไปพรอ้มกบัมารโิอและเจา้หญงิพชี มี
ชนะบา้งแพบ้า้ง ประสบการณ์ทไีดร้ับจะเปลยีนไปตามการขบัขแีตล่ะครัง 
ถอืเป็น “Mario Kart” รปูแบบใหมท่ทีกุคนสามารถเพลดิเพลนิได ้
 
เครอืงเลน่นใีชเ้ทคโนโลยวีดิโีอชนันําระดับโลกมากมาย เชน่ AR,  Projection 
mapping, การฉายภาพบนจอ และตา่ง ๆ อกีมากมาย รวมทังเอฟเฟกตพ์เิศษ เชน่
ไอนํา และโลกของ “Mario Kart” ทถีกูสรา้งขนึน ีมกีารผสมผสานฉากดังจากเกมใน
สนามแขง่ขนัเขา้มาอยา่งประณีตดว้ย 
 
Shigeru Miyamoto ผูบ้รหิารของ Nintendo และ ทมีครเีอทฟีของ Nintendo รว่มกบั Universal Studios Japan จะสง่
มอบประสบการณ์การขบัข ี“Mario Kart” ครังแรกของโลกอันเต็มเปียมไปดว้ยความตังใจทใีชเ้วลาในการรังสรรคผ์ลงาน
ถงึ 6 ปี 
 
 



[สวมวญิญาณเป็นมารโิอกนัทงัครอบครวัแลว้ปลดปลอ่ยสญัชาตญาณในการเลน่สนุกใหเ้ต็มท!ี 
“SUPER NINTENDO WORLD”] 
 

“SUPER NINTENDO WORLD” ทจีะปรากฏตัวขนึน ีเป็นการสรา้งพนืทแีบบมัลตเิลเยอรค์รังแรกของ Universal 
Studios Japan นอกจากจะมเีกม Mario Kart แลว้ ยังมเีครอืงเลน่ซงึใชธ้มีของโยช ิคาแรกเตอรย์อดนยิมใหส้นุกไดทั้ง
ครอบครัว อกีทังยังมรีา้นอาหารและรา้นคา้ดว้ย นอกจากจะไดส้มัผัสบรรยากาศของสวนสนุกในแบบดังเดมิแลว้ ยังจะ
ไดร้ับประสบการณ์ความสนุกใหม ่ๆ ตามแบบฉบบัของเกมทตีอ้งใชท้กุสว่นของของรา่งกาย ทงัการกระโดด 
ทบุบล็อก สะสมเหรยีญและไอเท็มตา่ง ๆ เป็นการรวมเอา "การเลน่รปูแบบใหม"่ ทไีมเ่คยมมีากอ่น 

ดว้ยการเชอืม “Power-Up Band” ทหีาซอืไดใ้นสวนสนุกเขา้กบัแอปพลเิคชนับนสมารท์โฟน คณุจะสามารถทบุบล็อก
และตรวจสอบจํานวนเหรยีญทเีก็บไดจ้รงิจากสมารท์โฟนเหมอืนมารโิอตัวจรงิเลย ทเีครอืงเลน่ “Key Challenge” จะตอ้ง
ตามเก็บ "กญุแจ" และสะสมตราประทับของตัวละคร ในขณะทคีณุยังอยูใ่นโลกแหง่ความเป็นจรงิแตก่็ไดเ้คลอืนทไีปทัว
พนืทเีพอืสนุกกบักจิกรรมทตีอ้งใชร้า่งกายทกุสว่นราวกบัเป็นมารโิอ  

นอกจากน ีดว้ยแอปพลเิคชนัเฉพาะตัวน ีคณุยังสามารถเชค็อันดับจํานวนเหรยีญทไีดร้ับแขง่กับผูเ้ลน่คนอนื ๆ แบบ
เรยีลไทมด์ว้ย ไดก้ลายเป็นมารโิอเต็มตัว สนุกไปกับความตนืเตน้ของเกมการแขง่ขันและรูส้กึถงึความเป็นอันหนงึอัน
เดยีวกนักบัพวกพอ้ง เป็นพนืททีจีะไดใ้ชเ้วลาและสถานทรีว่มกบัครอบครัวและเพอืน ๆ ของคณุ ยงิปลดปลอ่ย 
"สญัชาตญาณของการเลน่" ทเีก็บอยูใ่นรา่งกายออกมากเทา่ไหร ่ยงิสนุกกบัพนืทนีไีดม้ากขนึเทา่นนั 
 
■เกยีวกบัมาตรการดา้นความสะอาดและสขุอนามยัของ Universal Studios Japan 
ภายหลังการยกเลกิการประกาศภาวะฉุกเฉนิ Universal Studios Japan ไดเ้ขา้ร่วมในแผน "แนวทางการควบคมุโรคตดิเชอืในธมีปารค์และ
สวนสนุก" รว่มกับบรษัิทและสมาคมตา่ง ๆ ในมาตรการตามแนวทางน ีเราใหค้วามสําคัญสงูสดุกบัสขุภาพและความปลอดภัยของลกูคา้และ
พนักงานทกุคน โดยไดม้กีารขอคําแนะนําจากองคก์รดา้นสขุภาพและผูเ้ชยีวชาญทางการแพทยใ์หพ้จิารณาและประเมนิสถานการณ์ทัง
ภายในประเทศและตา่งประเทศเสมอ ทังยังไดกํ้าหนดแผนการจัดการธมีปารค์ทเีป็นไปตามมาตรการเสรมิสรา้งสขุอนามัยอยา่งเครง่ครัด เรา
จะดําเนนิการตอ่ไปอยา่งระมัดระวังและเขม้งวดพรอ้มชว่ยเหลอืสงัคมอยา่งเต็มทดีว้ยการใหบ้รกิารสวนสนุกทตีรงกบัความตอ้งการในยคุ
ปัจจบุัน เพอืใหล้กูคา้ทกุคนไดใ้ชเ้วลาทนีอียา่งสบายใจ สําหรับรายละเอยีดเพมิเตมิ โปรดตรวจสอบเว็บไซตท์างการของเรา 
(https://www.usj.co.jp/information/notice/safety/index.html) 
 
■เกยีวกบั Universal Studios Japan 
Universal Studios Japan เป็นเจา้ของสอื Comcast NBC Universal โดยสมบรูณ์แบบ Universal Studios Japan เป็นแลนดม์ารค์ของโลก
ความบันเทงิและความสนุกสนาน มผีูม้าเยอืนจากทังในญปีุ่ นและตา่งประเทศ ภายใตค้วามรูส้กึอันแรงกลา้วา่ “อยากสง่มอบความเป็นทสีดุ
ของโลกใหท้กุคน” ดังนันไมเ่พยีงแตผ่ลงานจากภาพยนตรฮ์อลลวีดูชอืดังเทา่นัน แตเ่รายังตอ้งการสรา้งโชวแ์ละเครอืงเลน่เต็มรูปแบบของ
เอนเตอรเ์ทนเมนทแ์บรนดม์ากมายทไีดร้ับความนยิมจากทัวโลก มอบความบันเทงิคณุภาพสงูระดับโลก  เชน่  อเีวนทต์ามฤดกูาลทผีูม้าเยอืน
จะไดส้นุกอยา่งเต็มท ี เพอืสรา้งประสบการณ์ความประทับใจในระดับสงูสดุ 
ตังแตเ่ปิดใหบ้รกิารในปี 2001 เราไดม้กีารปรับปรงุเปลยีนแปลงอยูเ่สมอมา โดยในระยะไมก่ปีีมาน ีนอกจากไดนํ้าเอา  “The Wizarding 
World of Harry Potter” ทไีดร้ับความนยิมอยา่งลน้หลามเขา้มาแลว้ เครอืงเลน่รถไฟเหาะแบบ Flying coaster ไดแ้ก ่“THE FLYING 
DINOSAUR” ทบีนิโฉบเฉียวในพนืที    “JURASSIK PARK” และเครอืงเลน่    “Despicable Me Minion Mayhem” ทสีรา้งความบันเทงิเกนิ
คาดคดิดว้ยเหลา่มนิเนยีนในพนืทยีอดนยิม “Minion Park” เราไดส้รา้งความบันเทงิทดีทีสีดุของโลกมาอยา่งตอ่เนอืง และจะพัฒนาเตบิโต
ขนึตอ่ไปเรอืย ๆ นอกจากนทีาง Universal Studios Japan  กําลังดําเนนิการกอ่สรา้งพนืทใีหม ่คอื “SUPER NINTENDO WORLD” ทเีต็ม
ไปดว้ยเหลา่คาแร็กเตอรดั์งของ Nintendo คา่ยเกมระดับโลก และจะเปิดตัวขนึในวันท ี4 กมุภาพันธ ์2021 นี 
 
 

สําหรบัลกูคา้ทวัไปทตีอ้งการสอบถามเกยีวกบั Universal Studios Japan 
กรณุาตดิตอ่ท ีInformation Center Tel: 0570-20-0606 

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

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

 
เสน้ทางแขง่ขนัททีกุคนใฝ่ฝนัจะปรากฏตรงหนา้ดว้ยดว้ยเทคโนโลยใีหมล่า่สดุ  
ไมว่า่จะเป็น AR, Projection mapping, การสรา้งบรรยากาศ และอนื ๆ อกีมากมาย 

โลกของรถแขง่มารโิอนันเต็มไปดว้ยเสน้ทางแขง่ขนัทน่ีาทงึมากมายดว้ยเทคโนโลยใีหมล่า่สดุทเีป็น
เอกลักษณ์ของสวนสนุก! ยงิกระดองเตา่กําจดัคูแ่ขง่แลว้ซงิไปขา้งหนา้พรอ้มกบัมารโิอและเจา้หญงิพชี นี
คอืจดุกําเนดิของ "ประสบการณ์ Mario Kart ครังแรกของโลก" ทคีณุจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการเลน่ 
Mario Kart ขนาดเสมอืนจรงิ 
 
<รายละเอยีดเครอืงเลน่> 
[ระยะเวลาทใีช]้ ประมาณ 5 นาท ี[ความจ]ุ 4 คน (ตอ่ 1 คัน) [จํากดัสว่นสงูผูเ้ลน่] 122 ซม. ขนึไป *กรณีเด็กมผีูป้กครองมาดว้ย 
จํากดัสว่นสงูท ี92 ซม. ขนึไป 
 
ออกเดนิทางผจญภยัแสนสนุกและนา่รกักบั “โยช”ิ ตวัละครยอดนยิม! 

ขหีลังของโยชติดิตามกปัตันโทด้แลว้ออกผจญภัยตามลา่หาสมบัต!ิ ใชแ้ผนททีกีปัตันลมืเอาไวเ้พอืออก
ตามหาไขท่ซีกุซอ่นไวต้ามแหลง่ตา่ง ๆ จาก Mount Beanpole ผูเ้ลน่จะไดเ้ห็นอาณาจักรเห็ดทยีงิใหญอ่ยู่
ตรงหนา้ ไดพ้บกบัตัวละครน่ารกั ๆ มทีังความสนุกและบางครงัก็ตกใจในระหวา่งการผจญภยั เป็นเครอืงเลน่
ททีงัครอบครัวสามารถเพลดิเพลนิรว่มกนัได ้
 
<รายละเอยีดเครอืงเลน่> 
[ระยะเวลาทใีช]้: ประมาณ 5 นาท ี[ความจ]ุ 2 คน (ตอ่ 1 คนั) [จํากดัสว่นสงูผูเ้ลน่] 122 ซม. ขนึไป *กรณีเด็กมผีูป้กครองมาดว้ย 
จํากดัสว่นสงูท ี86 ซม. ขนึไป 
 
หลงัจากรวบรวมกญุแจไดแ้ลว้ ใหร้บีเขา้ไปในทซีอ่นของบาวเซอร ์จเูนยีร!์ 
มารว่มมอืกนัเพอืเอาชนะบาวเซอร ์จเูนยีรใ์หไ้ด!้ 

ทวงคนืเหด็สทีองทถีกูบาวเซอร ์จเูนยีรข์โมยไปกลับมา! 
เลน่เกมตา่ง ๆ ในพนืทเีพอืรับกญุแจ 3 ดอก! 
ดา่นสดุทา้ยทรีอเราอยูก็่คอื “Boss Battle” กบับาวเซอร ์จเูนยีรอั์นน่าตนืเตน้ 
การตอ่สูท้ตีอ้งใชส้ญัชาตญาณของรา่งกายอยา่งเต็มททีังกระโดดและตอ่ย ผลจะออกมาเป็นเชน่ไร!? 
 
อายทุแีนะนํา: อาย ุ5 ปีขนึไป *จําเป็นตอ้งม ีPower-Up Band (มคีา่ใชจ้า่ย) สําหรับการเครอืงเลน่น ี

เปิดประสบการณ์สวนสนุกรปูแบบใหมไ่ดโ้ดยดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั 
Universal Studios Japan บนสมารท์โฟนของคณุ และเชอืมโยงกบั 
“Power-Up Band” ทหีาซอืไดใ้นสวนสนุก นอกจากนยีังใชต้รวจสอบ
อันดับตามจํานวนเหรยีญทเีก็บได ้หรอืใชส้ะสมตราประทับ เป็นไอเท็ม
ทรงพลังทจีะทําใหค้ณุไดส้มัผสักบัโลกแหง่เกมทตีอ้งใชร้า่งกายทกุ
สว่นในโลกแหง่ความเป็นจรงิน ี
 
■ราคา: 3,200 เยน (รวมภาษี)  
■สถานทจํีาหน่าย: มกํีาหนดวางจําหน่ายในพนืท ี“SUPER NINTENDO WORLD”  

ขอ้มลูเครอืงเลน่ใน “SUPER NINTENDO WORLD” 
*ขอ้มลูเกยีวกบัสถานทจีะประกาศตามลําดับในภายหลัง 

“Mario Kart: Koopa’s Challenge” (Ride) 

“Yoshi’s Adventure” (Ride) 

Power-Up Band Key Challenge 

ประสบการณ์ใหมใ่นสวนสนุกยคุใหมท่สีมัผสัไดด้ว้ย “Power-Up Band”! 


