
Tàu điện mới

Tháng 1/2023

/
Lưu ý:
* Thời gian hoạt động có thể thay đổi theo mùa.
* Thủy cung đóng cửa vào một số ngày nhất định trong tháng 1 (Tổng cộng 

2 ngày).

10:00 a.m. ~ 8:00 p.m. (Đón khách lần cuối lúc 7:00 p.m.)Thời gian 
thủy cung 
hoạt động

Phí vào cửa /

Lưu ý:
* Để đặt vé trước và giải đáp thắc mắc về tham quan theo nhóm, hãy gọi 
đến bàn Đăng ký tham quan theo nhóm của chúng tôi với số điện thoại 
06-6576-5533.

Người lớn (Người từ 16 tuổi trở lên hoặc học sinh trung học phổ thông) 2.700 yên
Trẻ em (Học sinh tiểu học và trung học cơ sở)   1.400 yên
Trẻ mẫu giáo (Trẻ từ 3 tuổi trở lên)  　　　　　　700 yên

BẢN ĐỒ đường đi
Sân bay Osaka Hotarugaike Bampaku-kinen-koen

Senrichuo

Shin-Osaka

Osaka

Umeda

Tennoji
Shin-Imamiya

<Đi bằng xe lửa>◎
◎
◎

<Từ sân bay>◎

◎

<Đi bằng City Bus>◎

Mất khoảng 30 phút đi từ Osaka (Umeda)
Mất khoảng 30 phút đi từ Namba (Shinsaibashi)
Mất khoảng 5 phút đi bộ từ Ga “Osakako” trên tuyến tàu điện ngầm
Chuo Thành phố Osaka

Từ Sân bay quốc tế Kansai: Mất khoảng 65 phút đi bằng xe lửa/60 phút đi bằng xe
buýt limousine chạy thẳng
Từ Sân bay Osaka: Mất khoảng 60 phút đi bằng xe lửa

Mất khoảng 40 phút đi từ Khu liền kề Osaka (Umeda) đến trạm dừng
“Tempozan Harbor Village”

Bentencho
Lối ra Tempozan

Cảng
Universal City

Bến tàu phía tây KAIYUKAN

Thủy cung
KAIYUKAN

Cosmo Square
Osakako

Nakamozu

Honmachi

Kujo

Namba

Nishikujo

Yodoyabashi

Đi Kadomashi

Tuyến JR Kyoto

Đường cao tốc Hanshin
Tuyến Osaka Bay

Tuyến tàu điện ngầm
Midosuji và Tuyến Kitakyu

Đường sắt cao
tốc Senboku

Tuyến tàu điện ngầm Chuo

Tuyến Keihan
Tuyến Nankai
Tuyến Hankyu

Tuyến Shintetsu
Tuyến Hanshin

Tuyến Kintetsu
Đường sắt cao tốc Kobe
Tuyến Osaka Monorail

Tuyến JR

Tàu cao tốc Shinkansen

Tuyến JR Kobe

Đường cao tốc Hanshin Tuyến
đường Bayshore

Tuyến JR Yumesaki

Đ
ư
ờng cao tốc H

anshin Tuyến
đư

ờng B
ayshore

Đi Kyoto

Đi Kyoto

Tuyến JR Loop

Đi Ikoma

(Ga Gakken Nara
Tomigaoka)
(Ga Gakken Nara
Tomigaoka)
(Ga Gakken Nara
Tomigaoka)

Đi Nara

Kobe-Sannomiya

Sannomiya

Motomachi Amagasaki

Universal
City

Sakurajima

Minatogawa

Sân bay quốc tế Kansai

Suminoekoen

Chú giải

Mất khoảng 90 phút đến Sân bay quốc tế Kansai

Mất khoảng 16-45 phút đến Universal Studios Japan®

Mất khoảng 30 phút đến Shinsaibashi

Mất khoảng 30 phút đến Thành Osaka (Ga Morinomiya)

Mất khoảng 40 phút đến Harukas (Ga Tennoji)

Thủy cung
KAIYUKAN

Thông tin đường đi chính

● Tất cả các loại phí vào cửa được liệt kê bên trên đã bao gồm thuế. ● Vui lòng không hút thuốc, ăn, 
uống hoặc thực hiện các hành động khác có khả năng gây phiền đến những vị khách khác. ● Vui lòng 
không mang vật liệu nguy hiểm hoặc các vật phẩm khác bị thủy cung đặc biệt nghiêm cấm vào bên 
trong thủy cung. ● Có một số bể cá nhất định sẽ cấm chụp ảnh và quay video. Vui lòng thực hiện theo 
quy tắc này tại các bể cá nơi đưa ra những chỉ dẫn đó. ● Nội dung của tài liệu này có thể thay đổi mà 
không thông báo trước.

Hướng dẫn về  Làng cảng Tempozan

Tiếng Việt
ベトナム語
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Trung tâm LEGOLAND® Discovery Center Osaka
Trải nghiệm thế giới Gạch LEGO thông 
qua sự kết hợp của chính hàng loạt viên 
gạch xây dựng và sự hấp dẫn ly kỳ!

Khu ẩm thực
Naniwa Kuishinbo Yokocho
Tái hiện lại khu vực mua sắm và giải trí 
truyền thống của Osaka vào khoảng năm 
1965 – một công viên với chủ đề ẩm thực 
tập hợp các cửa hàng mang tên thương 
hiệu được nhiều người biết đến phục vụ 
cho những thực khách sành ăn.

Khu thương mại Tempozan

https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/
Thời gian mở cửa: 11:00 a.m. ~ 8:00 p.m.
(Có thể thay đổi theo mùa hoặc cửa hàng)

Tận hưởng chuyến tham quan cửa hàng đồ lưu 
niệm và cửa hàng bán các loại hàng hóa nói 
chung, nhà hàng, khu ẩm thực “Naniwa Kuishinbo 
Yokocho” và các công trình thu hút khác.

Làng cảng Tempozan

Quầy bán vé ở
cổng vào

Tượng Nàng tiên cá

Bến tàu phía tây
KAIYUKAN

Khách sạn Seagull
Tempozan Osaka

Thông tin Điện thoại
công cộng Sơ cứu

Chốt bảo vệ

Nhà vệ sinh

Phòng dành
cho mẹ và bé

Máy khử rung tim
ngoài tự động AED

Thang cuốn

Thang máy

Tủ khóa vận
hành bằng tiền xu

Nhà vệ sinh dành
cho người đi xe lăn
ATM
11:00 a.m. ~ 9:00 p.m.

Khu vực lên tàu “Santa Maria”
Tòa nhà ở lối vào

Điện thoại. 06-6573-6010

Cầu vượt biểnCầu vượt biểnCầu vượt biển

Thủy cung
KAIYUKAN
Thủy cung

KAIYUKAN
Thủy cung

KAIYUKAN
Khu vực lên tàu vận
chuyển hành khách
“Captain Line”

Khu vực lên tàu vận
chuyển hành khách
“Captain Line”

Khu vực lên tàu vận
chuyển hành khách
“Captain Line”
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Cảng
Universal City

Cầu cảng
Tempozan

Khu thương mại Tempozan
(Khu ẩm thực Naniwa Kuishinbo Yokocho)

Khu vực lên Vòng
đu quay khổng lồ
Tempozan
Giant Ferris Wheel

Khu vực lên Vòng
đu quay khổng lồ
Tempozan
Giant Ferris Wheel

Khu vực lên Vòng
đu quay khổng lồ
Tempozan
Giant Ferris Wheel

Quảng trường tổ
chức sự kiện

Quảng trường
đài phun nước

Đến Ga tàu
điện ngầm
Osakako

Quầy bán vé Đăng ký tham quan theo nhóm Hội trường KAIYUKAN
Cửa hàng quà lưu niệm bảo tàng KAIYUKAN

Trạm dừng xe bus (Đến Ga Osaka và Namba)

Bãi đậu xe cho xe buýt du lịch
Bãi đậu xe tạm thời cho xe buýt đưa đón khách

Trạm dừng xe buýt (Đến Sân bay quốc tế Kansai)

Một trong những vòng đu quay Ferris có quy mô 
lớn nhất thế giới. Vào những ngày đẹp trời, có 
thể thưởng thức góc nhìn toàn cảnh trải dài từ 
Thành phố Osaka đến Cầu Akashi Kaikyo và 
đến tận Sân bay quốc tế Kansai.

Vòng đu quay khổng lồ
Tempozan Giant Ferris Wheel

http://www.senyo.co.jp/tempozan/

Tận hưởng chuyến hải trình xung quanh khu 
vực Vịnh Osaka (45 phút)

Thuyền buồm phục vụ du khách
đi tham quan “Santa Maria”

https://suijo-bus.osaka/english/santamaria/

Khách sạn liên kết của Universal Studios Japan™
Khách sạn Seagull Tempozan Osaka

https://www.hotelseagull.co.jp/

Di chuyển qua lại từ Bến tàu phía tây KAIYUKAN đến Bến cảng 
Universal City (10 phút)

Tàu vận chuyển hành khách “Captain Line”

http://www.mmjp.or.jp/Capt-Line/
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Đi bộ một đoạn ngắn đến
Universal Studios Japan®

1



Tôn chỉ của Kaiyukan dựa trên một lý thuyết, đó là “Giả thuyết Gaia”, do nhà khoa học 

người Anh James Lovelock khởi xướng, đề xuất rằng “tất cả các sinh vật và môi trường 

vô cơ của chúng trên Trái Đất được tích hợp chặt chẽ để tạo thành một hệ thống phức 

hợp đơn nhất và tự điều chỉnh.” “The Ring of Fire” (“Vành đai lửa”) là vành đai núi lửa 

Thái Bình Dương bao bọc xung quanh Thái Bình Dương. Vành đai này chồng lên

“The Ring of Life” (“Hệ sinh vật”) có sự đa dạng sinh học mật độ cao. Với các khái niệm 

được hai “Vành đai” này đề ra, Kaiyukan tái tạo môi trường tự nhiên quanh Thái Bình 

Dương theo cách trung thực nhất có thể. Hy vọng chân thực của chúng tôi là tất cả các 

du khách có thể cảm nhận, xem xét lại sự quý giá và kỳ diệu của cuộc sống cũng như 

tầm quan trọng của môi trường tự nhiên xung quanh chúng ta.

Rạn san hô Great Barrier
Các rạn san hô được xem là “nguồn gốc của đại dương”. Thời 
gian thấm thoát trôi nhanh khi bạn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp 
của tự nhiên!

Thái Bình Dương
Thái Bình Dương ---đại dương lớn nhất 
trên trái đất. Cá mập voi khổng lồ và các 
sinh vật biển khác bơi lội chậm rãi và yên 
bình trong làn nước tạo ra sự mênh mông 
của thế giới nước.

Biển nội địa Seto
Biển nội địa Seto nằm ở phía tây Nhật 
Bản. Hãy cùng tìm kiếm những con 
bạch tuộc thông thường ẩn mình sau 
tảng đá hoặc Cá bơn vỉ nằm yên dưới 
đáy biển.

Các sinh vật biển được trưng bày ở 
đây thay đổi theo từng mùa (ví dụ 
như Mực lá). Được những nhân viên 
chăm sóc của chúng tôi giới thiệu.

Triển lãm theo mùa

Cua nhện khổng lồ, Bọ chân đều khổng lồ và
nhiều loài khác nữa.

Cá cơm Nhật Bản và nhiều loài khác nữa.

Cá vẹt Nhật Bản, Cá tráp đỏ, Tôm rồng và nhiều
loài khác nữa.

Cá mập voi, Cá nhám búa, Cá sú mì và nhiều loài khác nữa.

Các loài Cá bướm, Cá thia biển và nhiều loài khác nữa.

Rùa Quản Đồng, Cá maomao hồng và nhiều loài
khác nữa.

Bờ biển Chile
Đàn cá cơm Nhật Bản khổng lồ xuất 
hiện nổi bật như bức rèm bạc đang 
tuôn chảy - một tác phẩm nghệ thuật 
thật sự do mẹ thiên nhiên tạo ra.

Eo biển Cook
Rùa Quản Đồng trình diễn màn bơi 
tuyệt đẹp bằng cách sử dụng chân 
chèo có hình giống mái chèo. Ngoại trừ 
lúc rùa cái làm tổ rúc mình vào bãi cát, 
chúng vẫn luôn đắm mình trong nước.

Vùng biển sâu Nhật Bản
Khu vực này nổi bật với loài Cua nhện 
khổng lồ, loài cua lớn nhất thế giới và các 
sinh vật sống bí ẩn khác của biển sâu.

Lưu ý: Động vật biển được trưng bày có thể
thay đổi mà không thông báo trước.

Điều KAIYUKAN gìn giữ.

Sinh vật biển của KAIYUKAN

Cổng thủy cung
Bể cá hình đường hầm khiến bạn cảm 
thấy như đang đi bộ dưới nước.

Rừng Nhật Bản

Quần đảo Aleutian
Quần đảo Aleutian tọa lạc ở môi trường vô cùng khắc nghiệt và băng giá. Tuy 
nhiên, những vùng nước biển bao bọc xung quanh vẫn đầy ắp chất dinh dưỡng 
phong phú. Môi trường sống này hỗ trợ cho hàng loạt các loài cá cùng với chim 
hải âu rụt cổ cũng như những loài chim đa dạng khác.

Vịnh Monterey
Khám phá cuộc sống của Sư tử biển California 
và Hải cẩu trên đất liền cũng như dưới nước.

Rừng Nhật Bản có vẻ đẹp ở cả bốn mùa.

Vịnh Panama
Những chú gấu mèo trèo lên cây một 
cách khéo léo và nhanh nhẹn trong 
khi các loài cá của Panama bơi trong 
vùng nước Panama.

Rừng mưa nhiệt đới
Ecuador

Chim cánh cụt bơi như thể đang bay trong nước ở vùng 
cực nam của trái đất.

Châu Nam Cực

Chim cánh cụt Adelie, Chim cánh cụt hoàng đế và nhiều loài khác nữa.

Cá hải tượng long, Chuột lang nước và nhiều loài
khác nữa.

Hải cẩu cảng biển và Sư tử biển California.

Hải âu cổ rụt và nhiều loài khác nữa

Rái cá vuốt bé Châu Á, kỳ giông khổng lồ Nhật Bản và nhiều loài khác nữa.

Cá đuối Cownose, cá Blotched foxface và nhiều loài khác nữa.

Gấu mèo, Cá nóc nhím gai dài và nhiều loài khác nữa.

Cá heo hông trắng Thái Bình Dương

Vùng nước của rừng mưa nhiệt đới 
nổi bật với Cá hải tượng long, loài cá 
nước ngọt lớn nhất thế giới và Chuột 
lang nước, loài gặm nhấm lớn nhất 
thế giới cũng như các loài động thực 
vật đa dạng khác.

Biển Tasma
Cá heo hông trắng Thái Bình Dương, vũ công xuất sắc 
của biển Tasmania, bơi nhanh xuyên qua làn nước.



Khu vực các loài sứa biển mới 
Một trong những bộ sưu tập sứa nổi tiếng nhất Nhật 
Bản. Du khách sẽ bị quyến rũ bởi vẻ đẹp huyền diệu 
của các loài sứa.

Nhìn lên tảng băng trên trần nhà và bạn sẽ 
bắt gặp những chú Hải cẩu đeo vòng đang 
mỉm cười với bạn từ bể vòm ở phía trên 
đầu. Bạn có thể vừa cảm nhận Bắc Cực 
lạnh giá vừa ngửi mùi của Hải cẩu đeo vòng 
và nghe chúng bơi giữa những tảng băng 
bằng chân chèo.

Bắc Cực
Trải nghiệm vương quốc băng giá phía bắc

Lắng nghe và cảm nhận chim cánh cụt 
Rockhopper sống trong môi trường sống 
của chúng được tái tạo lại ở đây. Bạn sẽ bị 
ngạc nhiên trước những chú chim cánh cụt 
bơi nhanh trong nước hoặc đi lại quanh 
những tảng đá, ngay trước mắt bạn.

Quần đảo Falkland (Malvinas)
Lắng nghe, cảm nhận và ngạc nhiên

Sứa mặt trăng, Sứa nâu và nhiều loại sứa khác.
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Hướng dẫn tham quan thủy cung

Triển lãm đặc biệt
Quần đảo Falkland (Malvinas)
Bắc Cực (Trên mặt biển)
Bắc Cực (Dưới nước)
Sứa
Vùng biển sâu Nhật Bản
Eo biển Cook
Bờ biển Chile
Triển lãm theo mùa
Biển nội địa Seto
Thái Bình Dương
Rạn san hô Great Barrier
Biển Tasma
Châu Nam Cực
Rừng mưa nhiệt đới Ecuador
Vịnh Panama
Vịnh Monterey
Quần đảo Aleutian
Rừng Nhật Bản
Cổng thủy cung

Hướng dẫn tự động
Việc trải nghiệm âm thanh 
và hình ảnh trực quan 
hiếm có giúp bạn thấu 
hiểu hơn sự kỳ diệu, sự đa 
dạng sinh học cũng như 
những khía cạnh thông tin 
khác về sinh vật sống 
được trưng bày nơi đây. 
Để biết thêm chi tiết, xin 
vui lòng liên hệ tại quầy 
dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ tính phí sử 
dụng

Tòa nhà
ở lối vào

Tòa nhà
ở lối vào Thang cuốn dẫn đến

“Khu vực các loài sứa biển mới” (3F)

Khu vực lên thuyền buồm
phục vụ du khách đi tham quan
“Santa Maria”

Quán cà phê Starbucks

Cửa hàng quà lưu
niệm chính thức trong bảo tàng

Cửa hàng
chính thức

Khu vực chụp hình với
cá mập voi

• Vào lại
• Bán ảnh (cá mập voi)
• Vé năm
• Nơi để xe đẩy em bé

Đăng ký
tham quan
theo nhóm

Hội trường
KAIYUKAN

Tòa nhà
ở lối vào

Quầy bán vé Cổng lối
vào thủy cung

Lối ra

Quầy dịch vụCổng thủy cung

Lối vào

Hãy đảm bảo nhận được con 
dấu vào tay trên đường ra ngoài 
để vào lại thủy cung trong cùng 
một ngày.

Thang máy

Phòng dành
cho mẹ và bé

Tủ khóa vận
hành bằng tiền xu

Điện thoại
công cộngThông tin Cửa hàng quà lưu

niệm bảo tàng

Sơ cứu Nhà vệ sinh

Thang cuốn
dẫn đến
“Rừng Nhật Bản”
(8F)

Phòng
triển lãm
đặc biệt

Quán cà phê
“Mermaid”

4F

3F

2F

7F

6F

5F

4F

8F


