ยอดเล
ย!

1F 1นฟูภาพวาดบนเพดานขนาดใหญข
กอนอื่นมุงหนาไปยังใตดินที่จะเชื่อมไปสูวาคุวาคุแลนดกัน!!

TSUTENKAKU TOWER

見て〜！
ん
ら
知の〜？

ที่ทางเขาจุดชมวิวซูเท็นกาคุมีทั้งบันไดและลิฟต
คุณสามารถเลือกวิธีที่ชอบเพื่อไปยังวาคุวาคุแลนดที่อยูใตดินไดเลย!
เอาละ ประสบการณการชมวิวที่นาสนุกกำลังจะเริ่มตนขึ้นแลว

นรับ!
ยินดีต้อ

หองล็อกเกอรหยอดเหรี
หรีรียญ
ยญ

B1F วาคุวาคุแลนด

Watch〜！ You donʼt know〜?

มีการวาดภาพบนเพดานขนาดใหญของจุดชมวิวซูเท็นกาคด
กาคุดง้ั เ
ดิมขึ้นมาใหมอีกครั้ง
พรมกับการซอมฐานปองกันแผนดินไหวจนเสร็จสมบูรณ!!

กา ่มความตานทานแผนดินไหว
การเพิ
โโดยการสวมยางตานแผนดินไหวไปที่ทั้ง 4
โด
เเสาของหอคอยซู
ส
เท็นกาคุ
เ&
เ&นหนึ่งในการดำเนินการภายใตโครงการ
“N
“NEXT210 (ทูเท็น)” เพื่ออนาคตอีก 210
เ:ดไฟประดับตอนกลางคืน
..หลังจากนี้
โด
โดยภาพวาดบนเพดานขนาดใหญนี้ถูกวาดขึ้นใหมอีกครั้งพรอมๆ
กับการกอสรางในครั้งนี้นั่นเอง ตอนกลางคืนมีการเ:ดไฟประดับดวยนะ

“ซูเท็นกาคุ สัญลักษณของนานิวะ”
“ซ
ที่ตั้งตระหงานในชินเซไก จังหวัดโอซากา
ทัั้งภายนอกและภายในถูกปรับเปลี่ยนใหมทั้งหมด
และที่นี่ยังเ&นแหลงทองเที่ยวที่มาแรงที่สุดในขณะนี้
อีกดวย
เราพรอมจะมอบความสนุกสนานให
คุณทุกวัน
ขอใหสนุกกับการไตขึ้นไปยัง
ซูเท็นกาคุที่จะพาไปสัม
ผัสความประทับใจและเสี
ยงหัวเราะครั้งแลวครั้งเลา
กันเลย
ุ นะ♪
ขอให้สนก

็ ๆ
เลก
“ซูเท็นกาคุ วาคุวาคุแลนด” ไดรวบรวมรานคาที่จำหนายสินคาเดนๆ
ี่ า่ สนใจ
น
ท
่
ิ
ง
ส
ด
า
ในทองถิ่นของบรรดาผูผลิตอาหารชั้นนำในภูมิภาคคันไซมาไวที่น
อยา่ พล
ลา่ น!ี้ !
น้อยๆ เห
เ:ดใหบริการแลวและไดรับความนิยมมากในทุกวัน! อีกทั้งเมื่อผานมาที่ซูเท็นกาคุ วาคุวาคุแลนด
คุณก็จะพบกับที่จำหนายตั๋วเพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวซูเท็นกาคุ หากตองรอเวลากอนขึ้นชมก็สามารถเดินเลนที
นที่
“STUDIO 210” ไดอีกดวย เพลิดเพลินไปกับการแสดงกันดีกวา!
STUDIO210

จะแวะไปจุดชมวิวสีท
องอร่ามที่ชั้น 5
ก่อนก็ได้!!
แต่ขากลับอย่าลืมแว
ะที่ “วาคุวาคุแลนด์”
ด้วยนะ!!

ี้ ะ
า่ นน
่ มดเท
ยงั ไมห
ั ด!ู !
งหากน
ต้องลอ

ที่จำหนายตั๋วจุดชมวิว
พาทิสซิเออร คาปุซุเคะ
เคียวโระจัง

ฮิโยโกะจัง

ตั๋วจุดชมวิวจะนำโชคลาภมาให้นะ!
อย่าลืมเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ดีๆ ล่ะ!

MISH IRA N GU ID E

คูมือซูเท็นกาคุ คุณรูไหม

ยินดีตอ นรับสูซ เู ท็นกาคุ!

ยินดีตอนรับสูซูเท็นกาคุ!

องซูเท็นกาคุดั้งเดิม

1

มาลองทำให้ได้น
นะะ!!

รานขนมสุดแปลกของเคียวโระจัง

รานกูลิโกะ

รานราเมนไกฮิโยโกะจัง

2F ชัน้ อันเดอรฟลอร（จุดเปลีย่ นขึน้ ลิฟตชมวิว）
（Under Floor）

ง
ี่ยวอย่างเป็นทา
รับ “คู่มือนำเท
ได้ที่ชั้น 2!!

ทางเดินในรถไฟ

การ”

พรอมชุดตุก
ตากระดาษ
าคุ
ซูเท็ทนกา
นกาคุ

ปากแหงสัจจะหนาบิลิเก็น

มุมแหงความทรงจำคินนิคุแมนโปรเจกต
ดีไซนอาจแตกตางกับของที่แจกอยูในRจจุบัน

※

รานคาอยางเ"นทางการ
ประตูบิลิเก็น

ลงลิฟตทรงกระบอกที่นี่ และมุงหนาไปยังลิฟตชมวิว

ใครที่ทันยุคของคินนิคุแมนตอง
ไมพลาด!
เตรียมมาสัมผัสความประทับใ
จของวีรบุรุษผูดำรงความยุติธร
รมกันอีกครั้ง!
บิลิเก็นจัง

มุมตูหมุนแคปซูลของเลน

มีของฝากเยอะแยะไปหมดเลย!
จันจันทาวน

หนากากเงิน หนากากทอง

“มุมแหงความทรงจำ”
นี้จัดแสดงเอกสารและบันทึกตางๆ
สๆู้ นะ!
ที่เกี่ยวกับคินนิคุแมน
โปรเจกตเนื่องในโอกาสที่ชินเซไกครบรอบ 100
. ที่นี่เต็มเ.ยมไปดวยความJนของผูชายเลยละ

หนากากของหนากากโรบิน

จะได้อะไรนะ?
้ จังเลย!!
ื่ เตน
ตน

นิทรรศการสำเนาภาพตนฉบับ “คินนิคุแมน”

ระหวางทางเดินไปลิฟตจจะพบกบต
ะพบกับั ตูตหมุมนแคป
มนแคปซ
นแคปซูล
ของเลนจำนวนมากจนคุณตองตกตะลึง…!
แคจองมองคุณก็ไมมีวันเบื่อแนนอน

เซียมซีทำนายโชคซูเท็นกาคุ

ิ ฐานแ
า้ อธษ
เชื่อวา่ ถ
ุ จะ
ี่ มากรก
ู ทห
ลว้ ลบ
!!
ั โชค!!
ไดร้ บ

2F
▲
B1F

จันจันทาวนจำลองชินเซไกในอดีตออกมาไดอยางแป
ลกใหมและนาสนใจมากๆ

หมากรุกแหงความสำเร็จ

▲
1F

ขอมูลซูเท็นกาคุ
108m

5RF

2 นี่คือสถานที่ศักดิ์สิ
เทพบิลิเก็น

จุดชมวิวพิเศษนอกอาคาร

5 F 87.5m
4 F 84m

5F

จุดชมวิวทองอราม

75m

EV

วิหารบิลิเก็น

8 เทพแหงโชคลาภ

4F

EV

จุดชมวิวแหงแสงไฟ

กลองโทรทรรศน

3RF

สวนซูเท็นกาคุเทเอ็น

สวนซูเท็นกาคุเทเอ็น

ชางนำโชค

3RF 26m
3 F 22m
2 F 18m

3F

ชั้นท็อปฟลอร

รานคาเฟ เดอ ลูนาพารก

นิิทรรศการแบบจำลองสามมิติ
EV

รานกูลิโกะ

หองชมภาพยนตร
นิทรรศการแบบจำลองสามมิติ

24
24m

บอกสภาพอากาศของวันรุงขึ้นดวยแสงไฟ
สัญญาณไฟรอบสวนบนของซูเท็นกาคุที่สองแสงในทองฟา
ยามค่ำคืนนี้จะแสดงสภาพอากาศของวันรุงขึ้นใหทุกคนทรา
บดวยการใชสีแบบงายๆ
โดยความรวมมือระหวางกรมอุตุนิยมวิทยาและซูเท็นกาคุ

อากาศแจมใส

2F

EV

มุมตูหมุนแคปซูลของเลน
ปากแหงสัจจะหนาบิลิเก็น
ทางเดินในรถไฟ

อากาศแจมใสแตบางช อากาศแจมใสแตบางช
วงมีเมฆครึ้ม
วงฝนตก

B1F

มีเมฆครึ้มแตบางชวงอ มีเมฆครึ้มแตบางชวงฝ
ากาศแจมใส
นตก

5F จุดชมวิวทองอราม

ทธิ์ของนานิวะ!!

บิลิเก็นซังรุนที่ 3 รูปหลอ ผมสีบลอนด!

ในขณะที่เดินทางไปสักการะ 8 เทพแหงโชคลาภ ณ จุดชมวิวสีทองอรามนั้น คุณยัง
สามารถชื่นชมกับทิวทัศนที่งดงามมากที่สุดนี้ไดเต็มที่อีกดวย
นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนานิวะซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังในกลุมคนบางกลุม
คุณสามารถรับโชคลาภไปพรอมกับการชมนิทรรศการ จิบกาแฟ และชอป3งได
ชวนคนที่คุณรักมาที่นี่ดวยกันเพื่อเพิ่มโชคลาภใหมากขึ้น! มากขึ้นไปอีกกัน!

ี!
งทันท

ดว
เสริม

ในที่สุดก็ถึงเวลาไปจุดชมวิวทองอร่าม!!

จากซูเท็น็ กาคุ วาคุวาคุแลนดไปสูช้ันอันั เดอรฟ ลอร
(Under Floor) ดวยลิฟตทรงกระบอก
สิ่งแรกที่จะพบคือทางเดินที่ตกแตงเหมือนกับภายในของ
รถรางฮันไกสมัยที่เAดทำการ
หลังจากนั้นก็จะพบกับปากแหงสัจจะหน
หนาบลเกน
าบิลิเก็น
และจันจันทาวนอยูดานขางทางไปลิฟ ภายในลิฟต์ที่ไปยังจุ
ตจุดชมวิวมุงไปที่ชั้น 5
ดชมวิวก็มบ
ี ล
ิ เิ ก็

บิลิเก็นซังและเทพแหงโชคลาภ 7 องค รวมเ=น
8 เทพแหงโชคลาภอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง!

ทาวกุเวร

พระลักษมี

คนโอซากาชอบ “แสงไฟ” เ/นอยางมาก เมื่อถึงเวลากลางคืน
จุดชมวิวแหงแสงไฟที่ชั้น 4 จะกลายเ/นจุดชมวิวดิสโก
พรอมแสงสีฉูดฉาดและลูกบอลดิสโกวิบวับ
มาแบงEนความรูสึกที่อยากใหเมืองโอซากาเต็มไปดวยความสดใ
สกับทุกคนไดที่จุดชมวิวแหงนี้กันเลย

เทพอาวุธโส

Night

STUDIO 210

รานกูลิโกะ
รานขนมสุดแปลกขอ
งเคียวโระจัง

EV

Day

เม.ย. (ซากุระ) พ.ค. (เขียวออน) มิ.ย. (เขียวเขม)

ส.ค. (ทะเล) ก.ย. (แปะกวย) ต.ค. (ใบไมแดง) พ.ย. (คอสมอส) ธ.ค. (ตนสน)

เวลาเดินทางจากสถานีที่ ใกลที่สุด
̞

เดินประมาณ 7 นาที จากสถานีชินอิมามิยะ สาย JR ลูปไลน
̞เดินประมาณ 4 นาที จากสถานีเอบิซุโจ Osaka Metro สายซาไกซุจิ
̞เดินประมาณ 7 นาที จากสถานีโดบุตสุเอ็นมาเอะ Osaka Metro สายมิโดซุจิ
̞เดินประมาณ 3 นาที จากสถานีเอบิซุโจ รถไฟฮันไก สายฮันไก
̞เดินประมาณ 10 นาที จากสถานีชินอิมามิยะ สายหลักนันไกรถไฟนันไก

บริษัท ซูเท็นกาคุคันโค จำกัด

3F ชัน้ ท็อปฟลอร (Top Floor)

_โชวะที่ 36 _โชวะที่ 32 (1957), _โชวะที่56
(1961) _โชวะที่ 42 (1967) (1981)

_เฮเซที่ 8
(1996)

_เฮเซที่ 18
(2006)

_เฮเซที่ 23
(2011)

ม.ค.-ก.พ.
หิมะ

.ค.-เม.ย.
ซากุระ

พ.ค.-มิ.ย.
โคลเวอร

ก.ค.-ส.ค.
ดอกทานตะวัน,

ก.ย.-ต.ค.
ใบไมแดง

พ.ย.-ธ.ค.
ดาว

เวลาเดินทางจากสถานีหลักของ
Osaka Metro สายมิโดซุจิ
̞

ประมาณ 30 นาที จากสถานีชินโอซากา
ประมาณ 25 นาที จากสถานีอุเมดะ
̞ประมาณ 15 นาที จากสถานีนัมบะ
̞ประมาณ 12 นาที จากสถานีเท็นโนจิ
̞

หากมาโดยรถยนต

ขาเข า : โดยรถยนตประมาณ 7 นาที
จากทางออกนัมบะ ทางดวนฮันชินสาย 1
̞ขาออก: โดยรถยนตประมาณ 5 นาที
1-18-6 เอบิซุฮิงาชิ, นานิวะ-คุ, โอซากา, 556-0002
จากทางออกยูฮกิ าโอกะ ทางดวนฮันชินสาย 1
โทรศัพท : 06-6641-9555 โทรสาร : 06-6641-9559
[เวลาเAดบริการ] 8:30-21:30 น. (รับรอบสุดทายเวลา 21:00 น.) เAดใหบริการตลอด_

เอะ! คราวนีย้ อ นเวลากลั
บไปเมือ่ 100 :กอนเหรอ!?
5F
4F

̞

▲

●

ๆๆ♥

3F

ดีไมแพพิพิธภัณฑเลยละ!
นิทรรศการถาวรนี้ควรคาแกการชมเ/นอยางยิ่ง
ที่น่มี ีการจัดแสดงแบบจำลองสามมิติ คลิปวิดีโอรูปถาย
และอื่นๆ เมื่อราว 100 _กอนของชินเซไก ซูเท็นกาคุ
และลูนาพารก (Aดกิจการเมื่อ_ 1912)

เมื่อซื้อบัตร (คาบริการเพิ่มเติม 500 เยน)
ที่ประชาสัมพันธชั้น 5 แลวขึ้นบันไดไปที่นอกอาคาร
กอาคาร
คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการชมทิวทัศนที่ทั้งตื่นเตนและ
นาประทับใจ พรอมรับลมของทั้งสี่ฤดูไดแบบเต็มๆ!
วันธรรมดา 10:00-18:00 น.(รับรอบสุดทายเวลา 17:45 น.)
วันเสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 10:00-20:00 น.
(รับรอบสุดทายเวลา 19:45 น.)

เท็นกาคุเทเอ็น
3RF สวนซู
(สูง 26 เมตรเหนือพืน้ ดิน)

รานกูลิโกะ

เขาฟรีไมเสีย
คาใชจาย

เIดแลวที่ดาดฟาของชั้นท็อปฟลอร!!

นิทรรศการแบบจำลองสามมิติ

▲

หลังจากปรับปรุงครั้งใหญใน_ 2017 สีของแสงไฟก็มีเพิ่มขึ้นเ/น 12 สี
และนาqิกายักษก็เปลี่ยนจากแบบอะนาล็อกเ/นแบบ LED อีกดวย จำลองดีไซนหนาEด
6 ยุคที่ผานมา และภาพเคลื่อนไหวที่แสดงถึงฤดูกาล (หิมะ, ซากุระ, โคลเวอร,
ดอกทานตะวัน, ใบไมแดง, ดาว)

ก.ค. (ทองฟา)

เทพเจาแหงทองทะเล

หาเทพบิลเิ
ก็นให้เจอนะۨ

Night

มีทั้งหมด 12 รูปแบบ!! ทั้งแสงไฟและนาJิกายักษตางก็ปรับปรุงใหม

ม.ค. (น้ำแข็ง) ก.พ. (ดอกซึบากิ) มี.ค. (พีช)

พระศิวะ

Day

รานราเมนไกฮิโยโกะจัง

ฝนตกแตบางชวงอากา ฝนตกแตบางชวงมีเมฆ
ศแจมใส
ครึ้ม

พระสุรัสวดี

(คาบริการเพิม่ เติม 500 เยน)

ที่จำหนายตั๋วจุดชมวิว
ฝนตก

พระโพธิสัตว

ทองอร่ามไป
หมดเลย!!

5RF สวรรคชนั้ ดาดฟา ดชมวิวพิเศษนอกอาคาร

ปรับปรุงใหมแ
่ ลว้ !

EV

รดีนะ?

ขอพรอะไ

นอกจากเทพแหงโชคลาภทัง้ 7 แลว ทีน่ ย่ี งั มี “บิลเิ ก็นซัง”
เทพแหงโชคทีค่ อยรับ#งคำอธิษฐานทุกอยางของคุณและ
ประทานพรให ไมวา จะเ/นความสำเร็จในธุรกิจ
การสอบเขา หรือเรือ่ งคูค รอง คุณจึงสามารถสักการะ 8
เทพแหงโชคลาภอันศักดิส์ ทิ ธิไ์ ดทน่ี ่ี

บิลิเก็น

นซังด้วยนะ!

4F จุดชมวิวแหงแสงไฟ

ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 :ชินเซไก บิลิเก็นซังรุนที่ 3
จึงไดสถิต ณ
บัลลังกในวิหารบิลิเก็นที่อยูชั้นบนสุดของซูเท็นกาคุแหงนี้
สักการะ 8 เทพแหงโชคลาภ

EV

วาคุวาคุแลนด
มีเมฆครึ้ม

มุมแหงความทรงจำคิ
นนิคุแมนโปรเจกต

จันจันทาวน
รานคาอยางเ/นทางการ

ชั้นอันเดอรฟลอร

เพิ่มโชคลาภ ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์!!

สวรรคชั้นดาดฟา
จุดชมวิวพิเศษนอกอาคาร

100m
5RF 94.5m

สัญญาณบอกสภาพอากาศ

สิ่งที่นาสนใจของกูลิโกะก็นำมาจัด
แสดงที่ชั้นท็อปฟลอร(Top Floor)
ดวยเชนกัน
ภาพ
นอกจากนี้ยังมีประวัติและจุดถายภาพ
ของปอกกี้และอื่นๆ อีกดวย
รานคาเฟ เดอ ลูนาพารก

ว้าว♪

ที่ “คาเฟ เดอ ลูนาพารก” (บริหารจัดการโดยมาเธอร
โ
อรฟารม)
คุณสามารถชมวิวและพักผอนอยางสบายๆ ได ที่นี่มีเมนูมากมาย
เชน ขนมซูเท็นกาคุพารเฟต น้ำผลไมรวมชื่อดังของโอซากา ฯลฯ
ไวคอยบริการ

นท็อปฟลอร (Top Floor) จะมีบันไดอยูที่คุณสามารถเดินไปที่ดาดฟาชั้น 3 ได
เมื่อขี้นไปถึงแลวก็จะพบกับ “สวนซูเท็นกาคุเทเอ็น” สวนญี่ปุนแบบโมเดิรน
ที่บริษัททาคาโชไดออกแบบสวนดังกลาวภายใตธีม “ลม, แสง, น้ำ, ตนไม และหัวใจ”
และยังจัดวางชิชิโอโดชิ (อางหินที่จัดวางคูกับกระบอกไมไผ) รั้วไมไผประดิษฐ
ตนไมเทียม และอื่นๆไวอีกดวย
ตอนกลางคืนก็จะมีการเAดไฟ LED
ไวอยางสวยงาม
“พระพิฆเนศวร”
เทพเจ้าช้างทีจ
่ ะทำให้ความ
ฝันเป็นจริงประทับ
อยูท
่ น
ี่ แ
ี่ ล้ว!

