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เปิ ดมุมมองใหม่ทย่ี อดเยีย่ ม!!!

「FUJIYAMA TOWER」 at FUJI-Q HIGHLAND
พร้อมให้บริ การ Summer 2021แน่นอน

ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจเท่านั้น

บริษัท ฟูจิควิ จำกัด (เมืองฟูจิโยชิดะ จังหวัดยำมำนำชิ โดยประธำนบริษัท คุณโคอิจิโระโฮริอจุ )ิ มีโครงกำรใหม่ในกำรจัดสร้ำงจุด
ชมวิวภูเขำไฟฟูจิ แห่งใหม่ขึน้ ภำยใต้คอนเซ็ปที่ยงั คงรักษำเอกลักษณ์เฉพำะตัวของสวนสนุกฟูจิควิ ไฮแลนด์ โดยจัดสร้ำงหอชมวิว "ฟู
จิยำมะทำวเวอร์" ที่มีทศั นียภำพอันงดงำมพร้อมทิวทัศน์มมุ กว้ำงของภูเขำฟูจิ เรำตัง้ เป้ำที่จะดำเนินกำรให้เสร็จสิน้ ในช่วงฤดูรอ้ นปี
2564 ที่จะถึงนี ้
หอชมวิว "ฟูจิยำมะทำวเวอร์" แห่งนีไ้ ด้รบั กำรวำงแผนที่จะสร้ำงขึน้ เพื่อเป็ นกำรเฉลิมฉลองให้กบั เครื่องเล่นสุดหวำดเสียวติด
อันดับโลกและครองใจเหล่ำนักท่องเที่ยวมำอย่ำงยำวนำนนั่นคือ "FUJIYAMA" หรือรถไฟเหำะ ฟูจิยำม่ำ นั่นเอง ซึ่งจะครบรอบ 25 ปี
ในปี พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี ้ หลังจำกสร้ำงเสร็จแล้ว หอคอยแห่งนีจ้ ะสำมำรถใช้เป็ นทำงเดินสำหรับขึน้ ไปตรวจสภำพรำงของรถไฟเหำะ
ได้อย่ำงสะดวกมำกยิ่งขึน้ เพรำะชัน้ บนสุดของหอชมวิวจะมีควำมสูงเกือบเท่ำกับรำวของรถไฟเหำะ "FUJIYAMA" สำมำรถเดินไป
กลับระหว่ำงหอคอยชมวิวกับรำงได้โดยกำรข้ำมสะพำน ซึ่งแต่เดิมกำรตรวจสอบของ จนท จะเดินขึน้ บนรำงรถไฟจำกชำนชำลำของ
"ฟูจิยำมะ" เมื่อเสร็จสมบูรณ์จะสำมำรถตรวจสอบได้แม้กระทั่งจำกลำนกว้ำงด้ำนบนและสำมำรถติดตัง้ ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ทดแทน
เพรำะได้มกี ำรติดตัง้ ลิฟต์ เพื่อขึน้ ไปยังหอคอยชมวิวด้วยเช่นกัน ส่งผลให้กำรตรวจสภำพมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้
จนถึงขณะนีเ้ จ้ำหน้ำที่ได้เฝ้ำติดตำมควำมสวยงำมและควำมยิ่งใหญ่ของภูเขำไฟฟูจิท่สี งู ตระหง่ำนตัดกับท้องฟ้ำสีครำมจำกรำง
รถไฟ ในขณะที่ขนึ ้ ไปตรวจสอบทุกเช้ำ และถือได้ว่ำมุมมองนีเ้ ป็ น "มุมมองสุดพิเศษ" ที่มเี พียงเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและคนที่ขนึ ้
"FUJIYAMA" เท่ำนัน้ ที่สำมำรถมองเห็นได้
เมื่อสร้ำงหอชมวิวในครัง้ นี ้ สำเร็จ เรำต้องกำรให้ผคู้ นจำนวนมำกได้มีโอกำสขึน้ มำชมวิวที่เป็ น "มุมมองสุดพิเศษ" นี ้ ซึง่ มีเพียงไม่กี่
คนเท่ำนัน้ ที่สำมำรถมองเห็นและเข้ำใกล้ควำมสวยงำมของภูเขำไฟฟูจิสญ
ั ลักษณ์ระดับโลกของญี่ปนุ่ เรำตัดสินใจเปิ ดชัน้ บนสุดเป็ น
หอคอยชมวิวและเปิ ดเป็ น "FUJIYAMA Tower" เพรำะเรำอยำกให้ทกุ ท่ำนได้สมั ผัสควำมรูส้ กึ พิเศษนีไ้ ปด้วยกัน
"FUJIYAMA Tower" แห่งนีต้ งั้ อยู่นอกสวน Fuji-Q Highland Amusement Park ซึง่ อยู่หำ่ งจำกทำงแยกต่ำงระดับคำวำกุจิโกะ
และป้ำยรถประจำทำงกลำงทำงหลวง "ฟูจิคิวไฮแลนด์" ประมำณ 1 นำทีเท่ำนัน้ ดังนัน้ นักท่องเที่ยวที่ไปทะเลสำบฟูจิทงั้ ห้ำสำมำรถ
แวะมำเยี่ยมชมควำมงำมได้อย่ำงสะดวกอและง่ำยดำย ..

ทิวทัศน์ของภูเขำไฟฟูจจิ ำกจุดชมวิวซึ่งมีควำมสูงประมำณ 55 ม. นัน้ เปี่ ยมล้นและท่วมท้นไปด้วยคุณภำพเน้นๆ ถือว่ำรำคำหลัก
ร้อยวิวหลักล้ำน ที่ซ่งึ คุณสำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจิ ตัง้ แต่แนวสันเขำที่ย่ืนออกมำอย่ำงสวยงำม ทอดตัวยำวไปทำงซ้ำยและขวำ
จนถึงฐำนของภูเขำไฟฟูจิ "ฟูจิยำมะทำวเวอร์" แห่งนีเ้ ป็ นสถำนที่เดียวที่คณ
ุ สำมำรถมองเห็นได้ทงั้ ทะเลต้นไม้ท่เี ขียวชอุม่ ด้ำนล่ำง
ภูเขำไฟฟูจิอนั งดงำมและท้องฟ้ำสีครำมสุดลูกหูลกู ตำ ไม่ว่ำคุณจะมำถ่ำยภำพภูเขำไฟฟูจิท่หี อคอยชมวิวนี ้ หรือคุณจะเลือกมำ
ตะโกนกรีดร้องบนรถไฟเหำะ "FUJIYAMA" ไปพลำงคุณก็สำมำรถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภำพอันงดงำมของภูเขำไฟฟูจิได้อย่ำงจุใจ
นอกจำกนีภ้ ำยใน " FUJIYAMA Tower" เรำวำงแผนที่จะสร้ำงเครือ่ งเล่นใหม่ในรูปแบบสไลเดอร์แบบท่อ "FUJIYAMA Slider" ที่
ทิง้ ตัวลงมำจำกชัน้ บนสุดของหอคอยชมวิว พร้อมกันกับ "FUJIYAMA Walk" เครื่องเล่นแนวหวำดเสียวที่เป็ นทำงเดินรอบ ๆ หอคอย
ชมวิวโดยไม่มีรำวจับ มีเพียงสำยเซฟตีร้ องรับเพื่อควำมปลอดภัย เพื่อกำรันตีทงั้ ควำมสวยงำมและควำมหวำดเสียวตำมแบบฉบับ
ของ สวนสนุก Fuji-Q Highland
เนื่องจำกกำรก่อสร้ำง "FUJIYAMA Tower" ส่งผลให้ เครื่องเล่นรถไฟเหำะ "FUJIYAMA" จะถูกระงับให้บริกำรตัง้ แต่ประมำณ
เดือนกุมภำพันธ์ ปี พ.ศ. 2564 จนกว่ำกำรก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จ รำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบทันทีท่มี กี ำหนดกำรที่แน่นอน
โปรดรอชมแลนด์มำร์กใหม่ "ฟูจิยำมะทำวเวอร์" ที่จะพำคุณให้เข้ำใกล้ภเู ขำไฟฟูจิ ซึ่งแน่นนอนว่ำจะได้รบั กำรตอบรับเป็ นอย่ำง
ดี เพรำะท่ำนสำมำรถแวะมำเยือนได้อย่ำงง่ำยดำย ทุกครัง้ ที่ท่ำนเดินทำงมำท่องเที่ยวชมภูเขำไฟฟูจิ
【รำยละเอียดเพิ่มเติม】
■ชื่อเครื่องเล่น

FUJIYAMA TOWER

■กำหนดกำรเปิ ดให้บริกำร

ฤดูรอ้ นปี 2564（ประมำณกำร）

■จำนวนเงินลงทุน

ประมำณ 1.7 พันล้ำนเยน

■กิจกรรม อื่นๆ ที่น่ำสนใจ

① หอคอยชมวิว「FUJIYAMA SKY DECK」
② ทำงเดินเหินเวหำ「FUJIYAMA SKY WALK」
③ สไลด์เดอร์「FUJIYAMA SLIDER」
※ รำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบอีกครัง้

① 「FUJIYAMA SKY DECK」Image

②「FUJIYAMA WALK」Image

เอื้อเฟื้ อภาพโดยบริ ษทั Plantech

Co.,Ltd.

← มุมมองจำกจุดชมวิว「FUJIYAMA SKY DECK」สามารถชม

ภาพความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ได้จากความสู งที่เทียบเท่ากับ นัง่ เครื่ อง
เล่น Fujiyama Roller Coaster (ที่ความสู ง 55 เมตร)

