
Sân bay Quốc tế Narita

Sân bay Quốc tế Haneda (Tokyo) 

Sân bay Ibaraki

Sân bay Fukushima

Utsunomiya

Mito

TokyoTokyo

Khoảng 2h đi tàu

Khoảng 50’ đi Shinkansen

Khoảng 1h30’ đi tàu 

1h50’.

Tàu Kegon /Tàu Revaty Kegon /tàu Kirifuri 1h50’.

Tuyến JR Shonan-Shinjuku(tốc hành/tàu thường)

1h30’.

Tochigi, Sở Lao Động và Du Lịch, Cục Trao Đổi Du Lịch 1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tỉnh Tochigi 320-8501

BẢN ĐỒ DU LỊCH
TỈNH TOCHIGI

Xe buýt cao tốc

Xe buýt Maronie-go 
Sân bay 

QT Narita
2h30’.

Ga Utsunomiya 
Xe buýt Maronie-goSân bay 

QT Haneda 
(Tokyo) 2h50’.

Ga Utsunomiya 

Có thể đi từ ga JR Utsunomiya bằng tuyến Nikko Line

Tới Nasu To Ashikaga

[Truy cập trang web sau để biết thêm chi tiết ]     Vận tải Kanto: https://www.kantobus.co.jp/

Tàu điện

Buýt JR Kanto Nasu / Shiobara-go, xe buýt cao tốc khácGa Shinjuku
Cửa New South 

(Trạm xe buýt cao tốc Shinjuku) 3h30’.
Suối nóng Nasu 

1h15’.

Tàu Shinkansen Tohoku Dịch vụ "Nasuno" (và một số dịch vụ "Yamabiko")

1h45’.
Ga Kuroiso

Ga Nasushiobara 

Tàu Tobu Ryomo
Ga Asakusa

Ga Shinjuku

1h15’.

Ga Ashikagashi 

Tuyến JR Utsunomiya (tốc hành/tàu thường)

2h20’.
Ga Tokyo Ga Ashikaga

[ Truy cập trang web sau để lấy giá vé đặc biệt!]    Công ty đường sắt  East Japan (JR East): https://www.jreast.co.jp    Tobu Railway: http://www.tobu.co.jp

Chưa bao gồm thời gian nghỉ và chung chuyển; thời gian di chuyển chỉ dung để tham khảo

Ga Tokyo

Ga Nasushiobara Tuyến JR Utsunomiya

Ga Oyama

Ga Kuki 

Tuyến JR Ryomo

Tàu Tobu Ryomo

Tới Nikko
Tàu Nikko

2 h.

Ga Tobu-nikko

Ga Shinjuku  
Ga Ikebukuro

Ga Asakusa

Chuyển tàu tại Ga Shimo-imaichi

Chuyển tàu tại Ga Shimo-imaichi 

Tuyến Tobu Nikko
(tàu nhanh/tàu thường)

Tuyến Tobu Nikko
(tàu nhanh/tàu thường)

Tuyến JR Shonan-Shinjuku (tốc hành/tàu thường)

1h50’.Tuyến TobuNikko (tàu Kegon / tàu Revaty Kegon/
Tàu Kirifuri /Tàu Kinu /Tàu Revaty Kinu /Tàu Revaty Aizu)

1h50’.

Tới Utsunomiya
Tàu Shinkansen Tohoku "Yamabiko" hoặc dịch vụ"Nasuno

Khoảng 50’.

1h55’.

Tuyến JR Utsunomiya (tốc hành/tàu thường)
Ga Utsunomiya

Ga Tokyo

Ga Shinjuku

Ga Asakusa Ga Tochigi Tuyến Tobu Utsunomiya Ga 
Tobu-utsunomiya

Tàu Kinugawa / Tàu SPACIA Kinugawa

Tàu Kinu /tàu Revaty Kinu /Tàu Revaty Aizu

Tàu Shinkansen Tohoku Dịch vụ "Nasuno" (và một số dịch vụ "Yamabiko")

[TP.Ashikaga: Công viên hoa Ashikaga] Trong "Điểm đến mơ ước" của CNN được chọn từ khắp nơi trên thế giới (2014) Công viên hoa Ashikaga là điểm duy nhất được chọn 

T O C H I G I
Hướng dẫn du lịch tỉnh Tochigi



[ Nasu-machi : Thế giới hoa Nasu ] Với cánh đồng hoa rực rỡ đối diện dãy núi Nasu, vẻ đẹp quyến rũ này thể hiện ngay tại bức tranh phong cảnh.

Tỉnh Tochigi nằm khá gần thủ đô Tokyo, có nhiều cảnh quan thiên nhiên 
đẹp cùng với một nền di sản văn hóa phong phú. Bạn hãy đến và khám 
phá Tochigi, tránh xa mọi ồn ào nơi đô thị. Tại đây bạn có thể bắt gặp 
một thế giới kỳ diệu hoàn toàn mới và chưa được khám phá. 
Điều này sẽ khiến tâm trí và con người bạn hài long. 



[Thành Phố Nikko: Thác Ryuzu] Một trong những nơi đẹp nhất Nhật Bản

Tỉnh Tochigi -  Thiên Nhiên

Sắc màu sặc sỡ của mẹ thiên nhiên
Sắc thu đỏ như ảnh lửa rực rỡ.

Ánh nắng rọi chiếu qua các tán cây xanh. 

Bao quanh bạn là sắc màu sặc sỡ của mẹ thiên nhiên 

cùng không khí trong lành.

[Thị trấn Shioya: Suối Shojinzawa] Nước tinh khiết chảy ra từ một khu rừng nguyên sinh có niên đại hàng trăm năm.

自
然

Thiên Nhiên



Sắc màu sặc sỡ của mẹ thiên nhiên

[Thị trấn Ichikai: Công viên Shibazakura] Thảm hoa tự nhiên bao phủ cả cảnh sắc

[Thành phố Ohtawara: Công viên lâu dài Kurobane]
Hoa cẩm tú cầu nở rộ ở lâu đài cổ.

[Thành phố Shimotsuke: Công viên Tenpyo-no-oka]
Hoa anh đào nở rực rỡ trong một tháng.

[Thành phố Sakura: cánh đồng hoa Poppy]
Hơn 3 triệu hoa hồng đỏ khoe sắc.

Tỉnh Tochigi -  Thiên Nhiên

[Thành phố Utsunomiya: Trang trại Wakayama] Thăm rừng tre rộng lớn hơn 24 hecta.

[Thành phố Moka: Đầu máy hơi nước tại Mooka] Động cơ hơi nước ấn tượng của Moka



Tìm hiểu thêm

[Thị trấn Nasu: Mt. Chausu]
Ngắm phong cảnh cảnh từ đỉnh núi   

Trải nghiệm các sắc màu rực rỡ 

và từng mùa đi qua mỗi điểm bạn du lịch

Quên hết những lo lắng thường ngày và 

tiếp thêm năng lượng cho chính mình ngay tại Tochigi. 

[Thành phố Nasushiobara: Oyama Sando] Một đường hầm lá đỏ đẹp ấn tượng

[Thành phố Nasushiobara: Cầu treo Momiji-dani Ohtsurihashi] 
Nhìn ngắm khung cảnh rộng lớn khi đứng ở cây cầu treo này. 

Tỉnh Tochigi -  Thiên NhiênSắc màu sặc sỡ của mẹ thiên nhiên



Tỉnh Tochigi - Trải Nghiệm
Tìm hiểu thêm

[Thị trấn Nasu: đạp xe trên tuyết]
Tận hưởng đạp xe với tốc độ cao và phủ đầy tuyết

[Thành phố Nikko: Thả bè trên thác nước trắng]
Tận hưởng từng dòng xoáy của thác nước

[Thị trấn Motegi : Twin Ring Motegi] Cắm trại theo phong cách resort nhưng hoang dã

[Thành phố Nikko: Hồ Chuzenji Kayak] Tạo kỷ niệm tại hồ cao nhất Nhật Bản

[Thị trấn Nasu: Vương quốc động vật Nasu]
Tận hưởng sự chào đón nồng nhiệt từ động vật

Hòa mình vào vẻ đẹp của Thiên nhiên 
Tận hưởng vẻ đẹp thể giới bằng cả 5 giác quan.

Chia sẻ khoảnh khắc khó quên với gia đình, bạn thân hoặc người đặc biệt trong cuộc đời bạn

体
感

Trải nghiệm



Tỉnh Tochigi - Lịch sử
Tìm hiểu thêm

[Thành phố Nikko: Đền thờ Nikko Toshogu] Kỹ thuật tinh xảo từ các nghệ nhân bậc thầy được UNESCO công nhận là Di sản 

Ngược dòng về quá khứ

[Thành phố Utsunomiya: Bảo tàng Lịch sử Oya] Trải nghiệm một thế giới giả tưởng siêu thực

[Thành phố Tochigi: Thị trấn Kura-no] Cảnh quan thành phố thời Edo được bảo tồn qua nhiều thế kỷ

歴
史

Lịch sử

Thăm chuỗi di tích lịch sử và khám phá 

những kiến trúc được xây dựng bởi những 

người thời xưa. Bạn chắc chắn sẽ bị xúc động 

bởi những câu chuyện thú vị gắn liền với các 

địa điểm bạn đến thăm.



Tỉnh Tochigi - Các lễ hội
Tìm hiểu thêm

Thế giới mới 
của các lễ hội

[Thành phố Kanuma: Lễ hội mùa thu Kanuma] (Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO) đoàn diễu hành đông đúc với các yến dệt chạm khắc xa hoa

[Thành phố Oyama: Mamada Jaga Maita]
Chứng kiến bảy con rắn nhảy múa.

[Thị trấn Nasu: Lễ hội Gojinka] 
Lễ hội lửa đầy mê hoặc

[Thành phố Nasukarauyama: Lễ hội thời kỳ Yama (Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO)] Buổi biểu diễn múa kabuki theo phong cách diễu hành lớn nhất tại Nhật 

祭
事

Các lễ hội 

Các lễ hội đa dạng và độc đáo của 

mỗi khu vực, được tổ chức theo cách 

truyền thống và đầy nỗ lực của 

người dân địa phương, mang đến 

một  trải nghiệm đầy sức hút



Tỉnh Tochigi - Văn Hóa
Tìm hiểu thêm

Trải nghiệm
Văn Hóa địa phương

[Thị trấn Mashiko: Đồ gốm Mashiko (Thủ công truyền thống)]
Những thiết kế vừa mang nét truyền thống vừa mang tính hiện đại. Du khách thậm chí có thể thử làm các sản phẩm thủ công độc đáo của riêng họ!

[Thành phố Nikko: EDO WONDERLAND Nikko Edomura]
 Khu vui chơi giải trí, cùng thành phố cổ theo chủ đề Edo, đã tạo nên Tokyo ngày nay.

[Thành Phố Tochigi: Trải nghiệm làm Wasabi]
Kinh nghiệm truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác

© Sotsu Co., Ltd. and Sunrise Inc.

文
化

Văn Hóa

Khám phá và trải nghiệm các truyền 

thống văn hóa đa dạng từ các vùng 

khác nhau của Nhật Bản. Những trải 

nghiệm văn hóa đặc biệt này tạo ra 

những khoảnh khắc khó quên giúp 

hiểu sâu hơn về văn hóa Nhật Bản.

[Thị Trấn Mibu: Bảo tàng Omocha-no-Machi Bandai] Hình dáng của những con 
Robot Gundam kích thước khổng lồ không thể bỏ qua



Tỉnh Tochigi - Cảnh đêm
Tìm hiểu thêm

[Thành phố Moka: Lễ hội hoa anh đào Ichimanbon (10,000 hoa anh đào] 10,000 cây hoa anh đào rực rỡ trái ngược với cảnh đêm tĩnh lặng

Các địa điểm nổi bật về đêm
Bước vào một thế giới mới mà không thể có được vào ban  ngày.

[Thành phố Nikko: Lễ hội Yunishigawa Kamakura] Một thế giới kỳ ảo và bí ẩn.

夜
景

Cảnh đêm

[Thành phố Ashikaga: Công viên hoa Ashikaga] 
Công viên này đã được xếp hạng số 1 tại Nhật Bản 
sau năm tổ chức lễ hội ánh sáng

[Thành phố Utsunomiya: Cocktail Bars] 
Một sân khấu dành cho những người pha chế hàng 
đầu của Nhật Bản.  



Tỉnh Tochigi - Thư giãn
Tìm hiểu thêm

[Khắp tỉnh Tochigi : Tắm Onsen] Vô số khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng tự hào với lịch sử lâu dài.

Thư giãn trọn vẹn

Sau một ngày dài tham quan, ở lại một trong những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng và thư giãn. 

Khi bạn đói, hãy thưởng thức các món ăn địa phương đặc sắc được phục vụ bởi các đầu bếp địa phương chuyên nghiệp.

[Khắp tỉnh Tochigi: Dâu tây]
Dâu đỏ tươi từ nhà sản xuất dâu tây hàng đầu Nhật Bản 

[Thành phố Nikko: Bữa tiệc thịnh soạn]
Một trong những trải nghiệm thích nhất tại Onsen Inn.

癒
し

Thư giãn

[Tỉnh Tochigi: Thịt bò Tochigi Wagyu cert]
Thịt bò wagyu cao cấp được chứng nhận thông qua 
các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt.

[Thị Trấn Nakagawa: Onsen Torafugu (cá nóc Nhật Bản)]
Loài cá quý hiếm được nuôi trong suối nước nóng.

[Thành phố Sano: Mì Sano Ramen]
Phổ biến đối với người dân Nhật Bản và du khách 
nước ngoài



http://www.machi-pla.com/tochi-tabi.html

Sử dụng ứng dụng để có được tất cả thông tin bạn cần về việc tham quan tỉnh Tochigi. 
Quét mã QR bên dưới để tải xuống Tochi-tabi!

 " Tochi-tabi" Ứng dụng di động tham quan tỉnh Tochigi

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Hoa mận (TP. Sano, TP. Ashikaga, TP Nasukarasuyama, Thị trấn Ichikai)

Hoa Roubai (TP.Kanuma)

Dâu tây

Anh đào

Nho

Đào

Lê

Táo

Việt quất

Hoa cải dầu (TP. Nasushiobara, TP Sano, Thị trấn Takanezawa, Thị trấn Mashiko, TP. Mooka)

Hoa đào (Cuối T3 – Cuối T4, Khắp Tỉnh Tochigi)

Hoa huệ (TP. Sano, TP. Nasushiobara, TP. Nasukarasuyama, Nakagawa)

Hoa Moss phlox (Thị trấn Ichikai)

Hoa Tulip (Thị trấn Nasu)

Hoa Tử đằng (TP. Ashikaga)

Đỗ Quyên (Khắp Tỉnh Tochigi)

Hoa Mitsumata (Thị Trấn Motegi)

Hoa mẫu đơn(TP.Nasushiobara, TP.Ohtawara, TP. Ashikaga )Hoa mẫu đơn(TP.Nasushiobara, TP.Ohtawara, TP. Ashikaga ) Hoa anh thảo (TP. Nikko)

Hoa Hồng (TP. Nasukarasuyama, TP.Mooka, TP. Ashikaga, TP.Tochigi, TP.Oyama)

Anh túc (TP.Sakura, Thị trấn Nasu)

Hoa hiên (Zenteika) (TP. Utsunomiya) Daylilies (Zenteika) (TP. Nikko, TP.Nasushiobara)

Đỗ Quyên (TP.Utsunomiya, TP.Kanuma)

Hoa cẩm tú cầu (Khắp Tỉnh Tochigi)

Hoa Hướng dương(Thị trấn Mashiko,Thị trấn Nogi)

Cosmos (Thị trấn Mashiko, Thị trấn Takanezawa)

Lá đỏ: Cuối T9 – Cuối T11, Khắp Tỉnh Tochigi

[Lịch nở hoa theo mùa]  Với nhiều loại hoa nở rộ trong suốt cả năm, luôn có những điều đặc biệt đang chờ đợi bạn ở tỉnh Tochigi.

[Lịch trái cây theo mùa] Nếm thử một loạt các loại trái cây ngon lành từ khắp tỉnh Tochigi trong suốt cả năm.

https://travel.tochigiji.or.jp/en/

Khám phá, tìm kiếm điểm vui chơi và khách sạn với trang web 
"Welcome! Visit Tochigi, Japan"!

Thiên nhiên Lịch sử Văn hóa Thư giãn

Trải nghiệm Lễ hội Cảnh đêm

Điểm tham quan phổ biến và 
các gợi ý cho khách du lịch 

đến tỉnh Tochigi
Hành trình tham quan mẫu

Chọn hoặc tạo một kế hoạch, sau đó sử dụng ứng dụng để bắt đầu hành trình của bạn ở Tochigi!

https://www.facebook.com/WelcomeVisit-TochigiJapan-637010799807450/

Các thông tin cập nhật mới nhất cho du khách tỉnh Tochigi

"Welcome! Visit Tochigi, Japan" Trang facebook chính thức của Tochigi

Trang web này tổng hợp đầy đủ các thông tin hữu ích về các điểm tham quan, suối nước nóng, địa điểm ăn uống và 
lễ hội,cũng như những lời khuyên về việc đi lại và thậm chí là hành trình tham quan mẫu. Sẽ giúp tận dụng tối đa 
thời gian tại Tochigi

Chọn những địa điểm bạn muốn 
ghé thăm, dễ dàng tạo kế hoạch 
tham quan (tính năng tự động)



Sân bay Quốc tế Narita

Sân bay Quốc tế Haneda (Tokyo) 

Sân bay Ibaraki

Sân bay Fukushima

Utsunomiya

Mito

TokyoTokyo

Khoảng 2h đi tàu

Khoảng 50’ đi Shinkansen

Khoảng 1h30’ đi tàu 

1h50’.

Tàu Kegon /Tàu Revaty Kegon /tàu Kirifuri 1h50’.

Tuyến JR Shonan-Shinjuku(tốc hành/tàu thường)

1h30’.

Tochigi, Sở Lao Động và Du Lịch, Cục Trao Đổi Du Lịch 1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tỉnh Tochigi 320-8501

BẢN ĐỒ DU LỊCH
TỈNH TOCHIGI

Xe buýt cao tốc

Xe buýt Maronie-go 
Sân bay 

QT Narita
2h30’.

Ga Utsunomiya 
Xe buýt Maronie-goSân bay 

QT Haneda 
(Tokyo) 2h50’.

Ga Utsunomiya 

Có thể đi từ ga JR Utsunomiya bằng tuyến Nikko Line

Tới Nasu To Ashikaga

[Truy cập trang web sau để biết thêm chi tiết ]     Vận tải Kanto: https://www.kantobus.co.jp/

Tàu điện

Buýt JR Kanto Nasu / Shiobara-go, xe buýt cao tốc khácGa Shinjuku
Cửa New South 

(Trạm xe buýt cao tốc Shinjuku) 3h30’.
Suối nóng Nasu 

1h15’.

Tàu Shinkansen Tohoku Dịch vụ "Nasuno" (và một số dịch vụ "Yamabiko")

1h45’.
Ga Kuroiso

Ga Nasushiobara 

Tàu Tobu Ryomo
Ga Asakusa

Ga Shinjuku

1h15’.

Ga Ashikagashi 

Tuyến JR Utsunomiya (tốc hành/tàu thường)

2h20’.
Ga Tokyo Ga Ashikaga

[ Truy cập trang web sau để lấy giá vé đặc biệt!]    Công ty đường sắt  East Japan (JR East): https://www.jreast.co.jp    Tobu Railway: http://www.tobu.co.jp

Chưa bao gồm thời gian nghỉ và chung chuyển; thời gian di chuyển chỉ dung để tham khảo

Ga Tokyo

Ga Nasushiobara Tuyến JR Utsunomiya

Ga Oyama

Ga Kuki 

Tuyến JR Ryomo

Tàu Tobu Ryomo

Tới Nikko
Tàu Nikko

2 h.

Ga Tobu-nikko

Ga Shinjuku  
Ga Ikebukuro

Ga Asakusa

Chuyển tàu tại Ga Shimo-imaichi

Chuyển tàu tại Ga Shimo-imaichi 

Tuyến Tobu Nikko
(tàu nhanh/tàu thường)

Tuyến Tobu Nikko
(tàu nhanh/tàu thường)

Tuyến JR Shonan-Shinjuku (tốc hành/tàu thường)

1h50’.Tuyến TobuNikko (tàu Kegon / tàu Revaty Kegon/
Tàu Kirifuri /Tàu Kinu /Tàu Revaty Kinu /Tàu Revaty Aizu)

1h50’.

Tới Utsunomiya
Tàu Shinkansen Tohoku "Yamabiko" hoặc dịch vụ"Nasuno

Khoảng 50’.

1h55’.

Tuyến JR Utsunomiya (tốc hành/tàu thường)
Ga Utsunomiya

Ga Tokyo

Ga Shinjuku

Ga Asakusa Ga Tochigi Tuyến Tobu Utsunomiya Ga 
Tobu-utsunomiya

Tàu Kinugawa / Tàu SPACIA Kinugawa

Tàu Kinu /tàu Revaty Kinu /Tàu Revaty Aizu

Tàu Shinkansen Tohoku Dịch vụ "Nasuno" (và một số dịch vụ "Yamabiko")

[TP.Ashikaga: Công viên hoa Ashikaga] Trong "Điểm đến mơ ước" của CNN được chọn từ khắp nơi trên thế giới (2014) Công viên hoa Ashikaga là điểm duy nhất được chọn 

T O C H I G I
Hướng dẫn du lịch tỉnh Tochigi


