TIẾNG VIỆT ベトナム語
Hãy cùng sưu

TOKYO SKYTREE Tembo Galleria (Tầng 445, 450)
SM

Tembo Galleria

TOKYO SKYTREE cao ★★★m
Tháp cao nhất thế giới, SKYTREE! Tháp cao bao nhiêu vậy nhỉ?
Hãy bắt đầu chuyến dạo chơi và tìm ra những hình đã bị ẩn đi với
Sorakara-chan và các nhân vật đại diện chính thức khác của TOKYO
SKYTREE nhé!

Sorakara Point

TOKYO SKYTREE
Công trình kết hợp kỹ thuật truyền thống và
công nghệ tiên tiến nhất từ Nhật Bản

Tem kỷ niệm tham quan

Tầng 445-450

Hành lang kiểu dốc nghiêng kéo
dài khoảng 110m từ tầng 445 đến
tầng 450, khách tham quan sẽ
được tận hưởng một “cuộc dạo
chơi giữa không trung”. Ngoài ra
còn có các hiệu ứng âm thanh thay
đổi phù hợp theo mùa và thời tiết.

tập!

Chụp ảnh kỷ niệm (Tầng 445)

Tọa lạc ở nơi cao nhất với độ cao 451,2 m so với
mặt đất. Từ đây, du khách có thể thưởng thức
các sự kiện không phải nơi đâu cũng có theo
mùa hoặc các tận hưởng dịch vụ khác.

Hãy lưu giữ kỷ niệm bằng những bức ảnh
chụp tại vị trí cao nhất của TOKYO SKYTREE!
(Sàn nhà là hình ảnh tổng hợp)
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“Sorakara-chan” đến từ bầu trời, vì tính
hiếu kỳ mà đến TOKYO SKYTREE.
“Teppenpen”, là một cô bé có khiếu thẩm
mỹ về mốt và thời trang.
“Sukoburuburu”, chú chó già lớn lên ở
Shitamachi, thị trấn truyền thống ở Tokyo.
Cả ba nhân vật này rất hân hạnh được gặp
gỡ các du khách đến từ khắp nơi trên thế
giới tại SKYTREE!

Giờ mở cửa 8:00-21:30

Tầng 450

Đèn chiếu sáng thay đổi sắc thái mỗi ngày
Hoa văn chiếu sáng thay đổi luân phiên giữa “Iki” và
“Miyabi”, “Nobori” mỗi ngày. Bạn cũng không thể bỏ lỡ
ánh sáng chiếu đặc biệt theo mùa hay theo sự kiện.

Kết cấu cốt thép phức
tạp được khoác lên lớp
áo mới với sắc màu chủ
đạo Edo-murasaki (lam
tím), đem đến vẻ đẹp
tinh tế. Lấp lánh như dát
vàng tạo nên vẻ sang
trọng duyên dáng.

Nobori—cuộc sống nhộn nhịp

Miyabi—khiếu thẩm mỹ truyền thống Nhật Bản

tinh thần mạnh mẽ của người dân Edo

Iki—
Ánh sáng xanh nhạt
chiếu sáng trụ trung
tâm xuyên suốt tháp thể
hiện dòng nước sông
Sumida. Sắc xanh của
SKYTREE khiến khách
thưởng lãm có thể cảm
nhận được sức sống
mãnh liệt và tinh thần
can trường của Edo.

Tembo Shuttle

② TO

TOKYO SKYTREE Tembo Deck (Tầng 350, 345, 340)

K YO SK YTREE Te

(Thang máy trong suốt)

Bưu điện SKYTREE
Khi sử dụng Bưu điện SKYTREE
hình ngọn tháp màu đỏ thẫm,
bạn có thể gửi thư cũng như
bưu thiếp cho gia đình và bạn
bè để kỷ niệm nhân dịp tham
quan tòa tháp cao nhất thế giới.

Tháp lấy màu sắc chủ đạo là
màu cam, màu từ xưa vẫn
được coi là may mắn cát
tường dự báo những điềm tốt
lành, thiết kế kiểu dáng thẳng
đứng, vững chãi của tháp
giúp ta liên tưởng đến hình
ảnh ngọn cờ nobori vút cao
giữa bầu trời, tỏa ra một thứ
ánh sáng tươi vui sống động.
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Tầng 345

Chụp ảnh kỷ niệm (Tầng 350/340)

Sàn kính

Cách giúp bạn có thể chụp một bức ảnh kỷ niệm
trên nền phong cảnh tuyệt mỹ. Hãy sử dụng dịch vụ
này để lưu lại kỷ niệm chuyến thăm SKYTREE nhé
(Bạn có thể sử dụng máy ảnh của mình để tự chụp).
Giờ mở cửa 8:00-21:30

Hãy cùng tận hưởng cảm giác bước đi trên sàn kính cường lực,
chịu nhiệt dày 12mm và thưởng lãm quang cảnh trải ra ngay
dưới chân mình. Khung cảnh ngoạn mục và vẻ đẹp tráng lệ
qua khung thép của TOKYO SKYTREE sẽ khiến bạn say mê.
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TOURS THAM QUAN SKYTREE TERRACE
(Hướng dẫn du lịch ngoài trời)

Tầng 340

Đây là một tầng đặc biệt mới vừa được giới thiệu, bên
cạnh Tembo Deck và Tembo Galleria. Bạn có thể thưởng
thức góc nhìn toàn cảnh qua khung thép động của
SKYTREE. Cảm nhận làn gió mát, ánh sáng và âm thanh
của Tokyo thật khác với khi nhìn qua cửa sổ kính. Sẽ có
hướng dẫn viên nhiệt tình đưa bạn đi tour tham quan
SKYTREE TERRACE nằm cách mặt đất 155 mét.
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Tầng 350/340

Tembo Shuttle (thang máy)
Tầng dưới 〜 Tembo Deck

(Mét)

Bốn tuyến thang máy Tembo Shuttle có họa tiết trang trí khác nhau tương ứng với bốn
mùa xuân, hạ, thu, đông. Các thang máy này vận hành với tốc độ 600m/phút và đưa bạn
lên tới Tembo Deck trong khoảng 50 giây.

<Mùa xuân> Bầu trời hoa anh đào

<Mùa hè> Bầu trời sông Sumida

Tembo Deck 〜 Tembo Galleria

<Mùa thu> Bầu trời lễ hội

<Mùa thu> Bầu trời Miyakodori

Hai tuyến thang máy Tembo Shuttle có vách phía trước và trần trong suốt để quan sát khi
thang máy đưa bạn lên.

Dành cho khách tham quan thu thập được từ hai tem trở lên và mua ít nhất
một sản phẩm tại cửa hàng chính thức của TOKYO SKYTREE – THE SKYTREE SHOP
Bạn sẽ được tặng sticker độc đáo, khi đổi tem đã sưu tập khi thanh toán!
*Sản phẩm sẽ được trao cho bạn tại cửa hàng THE SKYTREE SHOP (Tầng 1, Tầng 5 và Tầng 345).

Tầng 155
*Tour tham quan có thể bị hủy do thời tiết xấu, v.v…
*Xin tham khảo trang web để biết thêm về lịch trình.

4F
Tầng lối vào

Dịch vụ
Sinh nhật

*Hình ảnh là ảnh chụp.

Chúng tôi có những dịch vụ đa dạng dành cho khách tham quan tầng quan sát vào
tháng sinh nhật của mình. Vui lòng liên hệ nhân viên gần nhất để biết chi tiết.
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TOKYO SKYTREE

HƯỚNG DẪN CÁC TẦNG

TOKYO SKYTREE

TOKYO SKYTREE

Tembo Deck

Tembo Galleria

N

N

Rạp SKYTREE ROUND THEATER
Tầng

450

Tầng

Trình diễn các hình ảnh sống động về đêm trên màn hình
lớn bao gồm các kính cửa sổ rộng 110m và cao 2m

EV

Điểm Sorakara

Điểm xuất phát

445

Quầy vé
TOKYO SKYTREE
Tembo Galleria

EV

Chụp ảnh kỷ niệm
(Tầng 445)

Hệ thống Thám hiểm
thời gian - không gian Tokyo

Hệ thống Thám hiểm thời
gian - không gian Tokyo
12
Bắc

11

Đến Tembo Deck Tầng 345

Tầng

01

Đến Tembo Galleria

350

Quầy vé
TOKYO SKYTREE
Tembo Galleria

Bức bình phong:
“EDO HITOMEZU
BYOBU”

SKYTREE
CAFE

Hệ thống Thám
hiểm thời gian không gian Tokyo
Tầng

345

Sky
Restaurant
634 (musashi)

340

EV

Chụp ảnh kỷ niệm
(Tầng 340)

Bên trong khu vực Tembo Deck

Từ Tembo Deck Tầng 350

05

THE SKYTREE
SHOP

Tầng

445

Bưu điện
SKYTREE

THE SKYTREE
SHOP

EV

4 F Tầng lối vào

Điểm đến

Quầy vé

SUPER CRAFT
TREE

Quầy thông tin

EV
Điểm xuất phát

musashi

Sky Restaurant 634

EV

EV

340

THE SKYTREE
SHOP

B1

2F ・ 3 F

P

Bãi đậu xe buýt
khách đoàn

P

Bãi đỗ xe tầng hầm

SKYTREE
CAFE
EV

4F

Tokyo Solamachi
Ga TOKYO
SKYTREE

Chụp ảnh
kỷ niệm

Bưu điện
SKYTREE

Quầy đổi
ngoại tệ

Thang cuốn

Cầu thang

EV

Thang máy

Trạm xe buýt
Skytree shuttle
[Ueno và Asakusa]

Trạm xe taxi

Bảng hướng dẫn chữ nổi Braille
BUS

Quầy vé
khách đoàn

TAXI

Sảnh khách đoàn
phía Tây

Sảnh khách đoàn
phía Đông

EV
THƯ VIỆN
B1 (bãi đậu xe tầng hầm) 〜5F ẢNH SKYTREE

THE
SKYTREE
SHOP

Sảnh quay trở lại

Máy khử rung tim ngoài
tự động (AED)

Nhà vệ
sinh nam

Tokyo Solamachi

Không gian chờ dễ chịu dành cho người cao tuổi
Không gian này dành cho người cao tuổi hoặc phụ nữ mang
thai - những khách tham quan cảm thấy không thoải mái
nếu phải xếp hàng chờ trong một khoảng thời gian dài.

Không
gian tri ân

Phòng trẻ em
Phía sau quầy vé khách đoàn tại 1F và
Phía sau quầy vé tại 4F

Quầy vé

Tủ gửi đồ
trả tiền xu

QUẦY HOÀN THUẾ

Quầy thông tin

Chụp ảnh kỷ niệm
(Tầng 340)

Bên trong khu vực Tembo Deck
Thang máy ưu tiên cho xe lăn/xe đẩy

Khu vực
hút thuốc

Sàn kính

Đến 5F

Tokyo Solamachi

Cung thiên văn
Konica Minolta
“Tenku” (7F)

THỦY CUNG
SUMIDA (5F)

Tháp phía Đông
TOKYO SKYTREE
Khu Tây

Khu tháp

Khu Đông

*Có dịch vụ Wi-Fi miễn phí. SSID “TOBU_Free_Wi-Fi”

5F

Tầng lối vào

Tầng lối ra

SUPER CRAFT TREE

BUS

Ga Oshiage

Trạm xe buýt Skytree shuttle
[Sân bay Haneda]
[TOKYO DISNEY RESORT® ]
[Odaiba]
[Ga Wakoshi, Asakadai, Shiki]
đậu xe
P Bãi
buýt khách đoàn
Lối vào khách đoàn

EV
B1 (bãi đậu xe tầng hầm) 〜1F

Khu vực cầu
thang Soramizaka

QUẦY HOÀN THUẾ

THỦY CUNG SUMIDA (5F)

Ga Oshiage

EV

Đến Ga TOKYO SKYTREE

Khu vực cầu thang
Sorami-zaka

Sky Arena

Khu vực cầu thang
Hanami-zaka

Cổng xuất phát
thang máy
Đến Tembo Deck

Tokyo Solamachi
Quầy vé
nhanh
Skytree

Quầy thông tin

EV

B1〜5F

EV

[Beautiful NIPPON]
Góc quảng bá du lịch

THE
SKYTREE
SHOP

Cổng vào chính diện
Bãi đậu xe nhiều tầng EV

Đến Ga Oshiage

Lối vào phía Bắc
Lối vào phía Tây

Ga TOKYO
SKYTREE

Tokyo Solamachi

EV
Quảng trường Solamachi
Sagawa Express Co., Ltd.
Phòng gửi hành lý dành cho bưu kiện để giao hàng tận nhà và Quầy giữ hành lý tạm thời

Cuộn tranh điện tử sông Sumida

Bên trong
khu vực Tembo Deck

Khu phức hợp lớn ngoài TOKYO SKYTREE còn bao gồm các
trung tâm thương mại, văn phòng kinh doanh, công viên hải
dương và cung thiên văn.

N

Quầy hướng dẫn Skytree shuttle®

EV

EV

EV

EV

QUẦY HOÀN THUẾ

Khu vực cầu thang
Hanami-zaka

Nhà hàng

Có ít nhất 1 nhà vệ sinh dành cho người
mang hậu môn nhân tạo ở tất cả các tầng.

Tầng

Quầy vé
khách đoàn

Cuộn tranh
điện tử sông
Sumida

Tokyo Solamachi

EV

Café

Nhà vệ
sinh nữ

EV

Tokyo Solamachi

1 F Tầng khách đoàn

Ga TOKYO
SKYTREE

Bên trong
khu vực Tembo Deck

TOKYO SKYTREE TOWN

Cửa hàng

Nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật

2F ・ 3F

1F Tầng khách đoàn

Bảng ký hiệu hướng dẫn các tầng

EV

345

B1 F〜5 F
Quầy đổi
ngoại tệ

a
eri

EV

Điểm xuất phát

Tầng

[Beautiful
NIPPON]
Góc quảng
bá du lịch

ll
Ga
bo
Tem

Hệ thống Thám hiểm thời gian - không gian Tokyo

Từ Tembo Galleria

5 F Tầng lối ra

Chụp ảnh kỷ niệm
(Tầng 445)

EV

04

Chụp ảnh kỷ niệm
(Tầng 350)

Từ 4F

Bức bình phong :
“EDO HITOMEZU BYOBU”

Điểm đến

SKYTREE
CAFE

Đông 03

EV

Nam
07
06
Hệ thống Thám hiểm thời gian - không gian Tokyo

Bưu điện
SKYTREE

Sàn kính

EV

08

EV

THE SKYTREE
SHOP

Tầng

Tầng

EV EV
Điểm đến Điểm
xuất phát

Chụp ảnh kỷ niệm
(Tầng 350)

Sorakara Point
Điểm cao nhất: 451,2m

SKYTREE
CAFE

350

09 Tây

450

02

EV

10

Tầng

EV

Số cột

Điểm đến

Cầu nối

Từ Tembo Deck

Tokyo Solamachi

Quầy vé
EV

EV
B1〜5F
Quầy đổi
ngoại tệ

EV

Tokyo Solamachi

EV
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TOKYO SKYTREE

Toàn cảnh nhìn từ TOKYO SKYTREE TEMBO DECK
Số cột

Số cột

Số cột

01

02

Hướng đi Ibaraki

Số cột

Số cột

Số cột

04

03

05

Hướng đi Chiba

Đông

06
Nam

Cách đây 63km

Núi Tsukuba

Tokyo Disney Resort

Độ cao: 877m

Sông
Sông
Arakawa Nakagawa

Sông Edogawa
◆ Ichikawa
Cầu Katsushika
Harp

Tháp Tower
of Wind

Tuyến Tokyo Bay Aqua

Sân bay Narita

◆Chiba Tuyến Metropolitan

Cách đây 18km

Sân bay Haneda

Bán đảo Boso
Tuyến đường Metropolitan
Expressway Wangan

Expressway Central
Loop

◆Makuhari

Cầu Yotsugi
Vườn
Mukojima-Hyakkaen

Cầu Tokyo Gate

Sông Kyu-nakagawa

Sông Oyoko

Công viên Sarue Onshi

Công viên Kasai Rinkai
Cầu Hirai Ohashi

Tuyến Keisei

Đền Kameido Tenjinsya

Tuyến JR Sōbu
Tuyến Tobu Kameido

TOKYO SKYTREE
Tháp Đông

Tuyến TOBU SKYTREE

Tobu Hotel
Levant Tokyo

Ga JR Kinshicho
Công viên Kinshi
Sông Kita-Jikken

Ảnh sơ đồ toàn cảnh từ TOKYO SKYTREE Tembo Deck
Hãy thưởng ngoạn bằng cách xem số cột trong tòa nhà tương ứng với các địa điểm cao nhất.
*Đây là sơ đồ minh họa và có thể khác với cảnh thực tế.
Số cột

Hướng đi Kanagawa

08

Cách đây 33km

Tháp Yokohama Landmark

Núi Hakone

◆ Roppongi

◆ Harumi

◆ Ginza

Bảo tàng
Sumida Hokusai

12

Hướng đi Saitama

Bắc

Tòa nhà
Toranomon Hills
Cầu
Ryōgoku-bashi

Cách đây 113km

Tòa nhà thị chính Tokyo Metropolitan

◆ Shinjuku

Núi Tanzawa

◆ Shibuya

Núi Takao
Độ cao: 599m

Cách đây 6km

Kokyo hoặc
Cung điện

Quốc hội
Nhật Bản

◆Akihabara

Độ cao: 2.568m

Dãy núi
Southern Alps

Nikko

Núi Asama
Núi Haruna

Núi
Nantai

Độ cao: 2.486m

◆Kita-Senju

Asakusa View Hotel

TOKYO DOME

Núi Akagi

Vùng núi
Okuchichibu

Công viên Ueno Onshi ◆ Ikebukuro

Shinjuku Gyoen

◆ Trung tâm đô thị mới Saitama
Cầu Shirahige

Cách đây 1,4km

Cầu
Umaya

Công viên Oyokogawa-shinsui
Bảo tàng Edo-Tokyo

Tây

Độ cao: 3.776m

◆ Ga Tokyo
◆ Toyosu

11

Núi Fuji

Độ cao: 1.438m

◆ Shinagawa

◆ Ariake Bán
đảo Miura

Số cột

Số cột

10

Cách đây 106km

Tháp Tokyo

Cầu Rainbow

Số cột

09

Trung tâm Tokyo

Cách đây 8km

Cách đây 10km

Daiba

Số cột

Số cột

07

Cầu
Komagata

Cầu
Azumabashi

Asakusa
EKIMISE

Chùa Sensō-ji

Cách đây 2,2km

Ryogoku Kokugikan

Cầu Kuramae

Công viên Sumida
Sông Sumida

Dai-ichi Hotel Ryogoku

Cầu Sakura

Cầu Kototoi

Asahi Beer Headquarters

Tòa thị chính
Sumida

Tuyến TOBU SKYTREE
Đền thờ Ushijima

Sân bay

Cơ sở

Trung tâm
giải trí

Đường
sắt

Đền
chùa

Núi

Cầu

◆

Tên địa
điểm

TIẾNG VIỆT ベトナム語

TOKYO SKYTREE

Thông tin

Bản đồ chỉ đường
Các tuyến đường chính
Wakoshi

Tuyến Shinkansen Tohoku,
Joetsu, và Hokuriku

Tuyến JR Yamanote

Tuyến Tobu Tojo

Ikebukuro

Hikifune
Tuyến Keisei

Ga
TOKYO SKYTREE

Xe buýt
Skytree
Shuttle
Tuyến JR Chuo/Sobu
[Tàu thường]

Shinjuku

Asakusa

Akihabara

Tuyến JR Sōbu
[Tàu cao tốc]

Otemachi

Tokyo

Tuyến Tokyo
Metro Hanzomon

Shimbashi
Tuyến Toei Asakusa
Sengakuji

Shinagawa

Hamamatsucho
Tuyến Keikyu

Tuyến Shinkansen Tokaido

Metro

Ginza
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Ryogoku Kokugikan

Khách sạn / Cơ quan du lịch
[Cơ quan du lịch chính thức] TOBU TOPTOURS CO., LTD.
[Khách sạn chính thức] Tobu Hotel Levant Tokyo / Courtyard by Marriott Tokyo Ginza Hotel / Narita Tobu Hotel Airport
[Khách sạn liên kết] Dai-ichi Hotel Ryogoku / Asakusa View Hotel

Ga
Ryogoku

Tobu Hotel
Levant Tokyo

Tuyến JR Sobu

Đường đi đến
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G
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Kam

eido

Oshiage Eki-mae

Đườ

ng A

sak

usa

Công viên Kinshi

Ga Kinshicho
Kinshicho Eki-mae

Đường Keiyo
Tuyến Komatsugawa Cao tốc Thủ đô số 7

Đối với du khách đi bằng ô tô

OBU

Ga Oshiage

Đường Yotsume

Dai-ichi Hotel Ryogoku
Bảo tàng
Bảo tàng
Edo-Tokyo
Sumida Hokusai

Kinshicho

Đường quay về Đường nét đứt là đường chạy dưới các đường trên cao.

*Vé vào cửa đài quan sát TOKYO SKYTREE không bao gồm các dịch vụ giảm giá cho bãi đậu xe ô tô TOKYO SKYTREE TOWN.

Nếu đi bằng ô tô, xin hãy đi các tuyến đường chính được nêu trong bản đồ khu vực xung quanh SKYTREE.
Xin vui lòng sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu hỏa, v.v… vì có giới hạn không
gian đậu xe bên trong và xung quanh cơ sở.

Xe buýt chạy vòng quanh quận Sumida (Giá vé: 100 yên)

Khách từ
18 tuổi trở lên

Tembo Deck

Vé combo

Tầng 350+450
Tembo Deck

¥2.350
(¥1.200)
¥1.550
(¥800)

Khách từ
12 đến 17 tuổi

¥3.400
(¥1.700)
¥2.300
(¥1.150)

¥2.550
(¥1.300)
¥1.650
(¥850)

Quầy bán hàng

¥1.450
(¥750)
¥950
(¥500)

Quầy bán vé tầng 4

Khách từ
6 đến 11 tuổi

Quầy bán hàng

¥1.550
(¥800)
¥1.000
(¥500)

Quầy bán vé tầng 4

Quầy bán hàng

Vé Skytree nhanh *
Loại vé

Khách từ 12 tuổi trở lên

Khách từ 6 đến 11 tuổi

Tầng 350+450

¥4.200

¥2.100

Tầng 350

¥3.200

¥1.600

Vé combo

Tembo Deck

Quầy vé nhanh
Skytree tầng 4

● Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống đươc miễn tiền vé. ● Trong ngoặc ( ) là giá vé dành cho người khuyến tật. Giá vé dành
cho khách tham quan đi cùng người khuyết tật sẽ được áp dụng như giá vé của người khuyết tật khi số lượng khách
tham quan và số lượng người khuyết tật đi cùng bằng nhau. ● Việc bán vé combo có thể bị dừng lại khi lượng khách
quá đông. ● Vui lòng mua thêm vé vào cửa tại Tembo Deck cho trường hợp khách tham quan đã có vé vào Tembo
Deck Tầng 350 và muốn vào Tembo Galleria Tầng 450. ● Quý khách vui lòng truy cập trang web chính thức để biết
thông tin những ngày áp dụng giá vé cho ngày lễ. ● Khách không thể vào lại sau khi đã ra khỏi cổng. *Đây là loại vé
chỉ dành cho khách du lịch nước ngoài. quý khách có thể mua vé mà không phải mất thời gian xếp hàng chờ. Giá vé
cho người khuyết tật và Tembo Galleria không áp dụng cho Vé Skytree nhanh.

Vé ngày/giờ chỉ định

Những điều lưu ý cho du khách

Tuyến Tokyo Metro Hanzomon

K

Loại vé

Tầng 350+450

Khách từ
6 đến 11 tuổi

Đặt trước cho khách đoàn

ến T

Lối vào
Komagata

Ga ae
uram

Tầng 350

¥3.100
(¥1.550)
¥2.100
(¥1.050)

Khách từ
12 đến 17 tuổi

Giá theo nhóm sẽ được áp dụng khi đặt trước cho nhóm từ 10 người trở lên.
Để biết thêm chi tiết, hãy gọi đến Trung tâm đặt vé cho khách đoàn TOKYO SKYTREE (theo số điện thoại 03-3626-0634).

Tuy

Ga TOKYO SKYTREE

[Đối tác chính thức là gì?]
Đối tác chính thức TOKYO SKYTREE là những công ty đồng ý với triết lý và khái niệm kinh doanh của dự án này.
Asahi Breweries, Ltd; Asahi Group Foods, Ltd.; Asahi Soft Drinks Co., Ltd. / FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY /
Hitachi, Ltd.; Hitachi Building Systems Co., Ltd. / Kikkoman Corporation / Mizuho Bank, Ltd.; Mizuho Financial Group, Inc.;
Mizuho Securities Co., Ltd.; Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. / Nisshin Seifun Group Inc. / OBAYASHI CORPORATION /
Panasonic Corporation / SOHGO SECURITY SERVICES CO., LTD. / Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited / TOSHIBA
CORPORATION; TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION (xếp theo thứ tự bảng chữ cái)

Lối ra
Komagata

Khách từ
18 tuổi trở lên

Vé vào cửa dành riêng cho ngày và giờ chỉ định giúp việc vào cửa dễ dàng. Quý khách có thể mua vé này trên trang
web chính thức của TOKYO SKYTREE hoặc trên máy photocopy đa chức năng trong các cửa hàng Seven-Eleven ở
Nhật Bản trước ngày đến tham quan.

Kototoibashi-Higashi
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Giờ mở cửa
Bữa trưa: 12:00-16:00 (Nhận đặt món đến 14:00)
(Cuối tuần và ngày lễ: 11:30-16:00)
Bữa tối: 17:30-22:00 (Nhận đặt món đến 19:30)
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Du khách có thể thưởng thức “ẨM THỰC
TOKYO”, là sự kết hợp nhiều nguyên liệu
phong phú và các loại rau tươi theo mùa
được đưa đến Tokyo, giữa khung cảnh
ngoạn mục và hấp dẫn.

amichi

Sky Restaurant 634 (musashi)

Tuyến

As Ga
ak
us
a

Tầng 345

Công viên Asakusa

Lối ra
Mukojima

Lối vào
Mukojima

Đường Nakam
ise

Giờ mở cửa 8:00-21:45
(Nhận đặt món đến 21:15)

Asakusa
Hanayashiki

Chùa Sensō-ji

Ga
Asaku
sa

Tầng 340
Bạn hãy thưởng thức đồ ăn nhẹ và bánh kẹo
cùng với khung cảnh tuyệt vời (Có bàn ghế)

(TOKYO SKYTREE 1-1-2 Oshiage Sumida-ku Tokyo, Japan)

Đường Um

Asakusa
View Hotel

Express

Tầng 350
Ở đây phục vụ cả các loại đồ uống nguyên
vị và kem tươi (Theo kiểu quầy đứng).

Khu vực xung quanh SKYTREE
Tsukuba

Tầng 340

SKYTREE CAFE

Sông

Tầng 350

ủđ
ôs

Do có sửa đổi trong Đạo luật Thuế Tiêu thụ, mức thuế áp dụng sẽ khác nhau tùy theo từng sản phẩm.

Sân bay
Haneda

*Du khách cũng có thể sử dụng Skytree Shuttle - xe buýt chạy hai chiều để trung chuyển giữa TOKYO SKYTREE TOWN và sân bay
Haneda, Ga Ueno, “TOKYO DISNEY RESORT®”, “Quận Odaiba”, Ga Shiki, Ga Asakadai, Ga Wakoshi, v.v…

Th

1.652 yên (đã bao gồm thuế)

ot
ốc

CỬA HÀNG HONTAKASSAGOYA
Ở TOKYO SKYTREE 345 mặt hàng

Ca

2.970 yên một món (đã bao gồm thuế)

ma

Mô hình Illuminated
SKYTREE

uk
oji

1.045 yên một món (đã bao gồm thuế)

Tokyo Monorail

“Quận Odaiba”

Loại vé
Vé combo

Tầng 350
Tất cả các ngày

Tuyến Tokyo
Metro Ginza

Shibuya

“TOKYO
DISNEY
RESORT®”

Xe buýt Skytree Shuttle

Nihombashi

Ngày lễ

Xe buýt
Skytree Shuttle

Quét mã QR bên trái để tìm cửa hàng phù hợp.

Búp bê linh vật (mascot)
Nhiều loại khác nhau

Kinshicho → Chiba

Tuyến JR Sōbu

Tuyến JR Chuo
[Tàu cao tốc]

Có thể thực hiện hoàn thuế cho hàng đã mua tại QUẦY HOÀN THUẾ ở tầng 1.
(Có thể gộp chung hàng đã mua tại nhiều cửa hàng phù hợp.)

Chỉ có ở
Tầng 345

Honjo-azumabashi

ut

Các cửa hàng chính thức nằm tại 1F, 5F và tầng 345.
Giờ mở cửa 8:30-21:45 (8:00-21:30 chỉ ở Tầng 345)

Ga Oshiage

Các ngày
trong tuần

Ueno

Vé vào cửa
Vé vào cửa rong ngày

TOKYO
SKYTREE
TOWN

ok

Tầng 345

gB

5F

ờn

1F

thời điểm,
8：00〜22：00 [Thời gian đón khách lượt cuối: 21:00] *Mởv.v…cửathời365gianngày.mởTùycửatheo
có thể có thay đổi.

↑Kita-senju
Tuyến
Sân bay
TOBU
Narita
SKYTREE

Xe buýt Skytree Shuttle

Đư

THE SKYTREE SHOP

Giờ mở cửa

Cũng có xe buýt chạy vòng quanh quận Sumida, khởi hành từ ga Oshiage và chạy ba tuyến đường: khu vực Tây Bắc
(đi đến Mukoujima và Kanegafuchi), khu vưc Đông Bắc (đi đến Yahiro và Tachibana) và khu vực phía Nam (đi đến
Ryogoku và Kinshicho). Giá vé 1 chiều là 100 yên.

[Quy định chung]
● Quý khách có thể sẽ bị từ chối vào cửa hoặc yêu cầu ra ngoài trong trường hợp có lo ngại quý khách làm phiền đến những
khách tham quan khác hoặc trong trường hợp quý khách không tuân thủ các quy định. ● Công ty CP TOBU TOWER SKYTREE và
các công ty liên kết sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn, chấn thương hoặc mất mát, trộm cắp, v.v… xảy ra do sự bất
cẩn của quý khách. ● Chúng tôi sẽ từ chối vào cửa đối với các tổ chức tội phạm và những người có liên quan đến các tổ chức này.
● Đôi khi sẽ có các cơ quan báo chí đến để thu thập thông tin và chụp ảnh trong giờ mở cửa. Khi đó, một phần lộ trình, khu vực
tham quan nhất định hoặc một phần khu vực khác của TOKYO SKYTREE sẽ bị giới hạn. Quý khách cũng có thể sẽ xuất hiện trong
các phim ảnh quay tại đây, nhưng chỉ khi có sự đồng ý trước của quý khách. ● Xin quý khách tránh giữ chỗ, choán chỗ bằng các
hành lý, v.v... ● Xin quý khách tránh sử dụng điện thoại di động tại những nơi có thể làm phiền đến các khách tham quan khác.
[Các vật dụng bị cấm mang vào]
● Chúng tôi tuyệt đối từ chối việc mang các vật nguy hiểm và các vật bị cấm sử dụng khác theo quy định của TOKYO SKYTREE.
Cũng xin lưu ý rằng khi vào cửa, khách tham quan sẽ phải đi qua máy phát hiện kim loại và xuất trình để kiểm tra các vật dụng
mang theo. ● Cấm mang vật nuôi ngoại trừ chó dẫn đường (chó được huấn luyện để giúp đỡ người khuyết tật) vào bên trong
TOKYO SKYTREE. (Xin lưu ý rằng không có dịch vụ giữ vật nuôi ở bên trong Skytree.)
[Ăn uống / Hút thuốc]
● Trong tất cả các đài quan sát đều cấm hút thuốc. Quý khách hãy sử dụng các khu vực hút thuốc quy định. Ngoài ra, việc ăn
uống cũng chỉ được cho phép ở những khu vực quy định.
[Các lưu ý khác]
● Khung cảnh nhìn từ TOKYO SKYTREE có thể bị che khuất do điều kiện thời tiết xấu. ● Xin quý khách chú ý cẩn thận khi sử
dụng thang máy, thang cuốn hoặc cầu thang để tránh bị thương do đóng mở cửa hoặc vấp ngã. ● Vào những lúc TOKYO
SKYTREE đông khách, một phần lộ trình và khu vực tham quan có thể sẽ bị hạn chế, hoặc những khu vực khác của cơ sở theo
hướng dẫn của các nhân viên. ● Ngày, giờ, và các điều khoản của dịch vụ đối với tầng quan sát và các thiết bị khác có thể thay
đổi mà không cần thông báo trước. ● Nội dung mô tả có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

Nơi liên lạc
Trung tâm cuộc gọi TOKYO SKYTREE

0570-55-0634 (9:00-21:00)

*Nếu sử dụng điện thoại cầm tay cá nhân (PHS), một số dịch vụ điện thoại internet hay

điện thoại quốc tế, xin gọi đến số

03-5302-3470.

■ Trang web chính thức TOKYO SKYTREE

http://www.tokyo-skytree.jp/en/

Bạn cũng có thể theo dõi thông tin trên trang mạng xã hội chính thức của TOKYO SKYTREE!

(TOKYO) SKYTREE là nhãn hiệu dịch vụ/nhãn hiệu hàng hóa của công ty TOBU RAILWAY CO., LTD.
và công ty TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd., đã được đăng ký tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

©TOKYO-SKYTREE 2020.4①

