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Hành trình du lịch đến nơi mà bạn có thể khám phá 
những cảnh đẹp hàng đầu Nhật Bản. 

Khu vực Fujisan (núi Phú Sĩ) và Phú Sĩ Ngũ Hồ

Hồ Kawaguchiko là trung tâm du lịch xung quanh Fujisan (núi Phú Sĩ) vì nơi 
đây nằm ở vị trí thuận tiện và dễ dàng cho du khách khi di chuyển bằng các 
phương tiện công cộng. Tại đây cũng có nhiều dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng.
■Ga Kawaguchiko (trên Tuyến Fuji Kyuko), 5 phút từ Đường cao tốc Chuo ga 

trung chuyển Kawaguchiko
☎+81-555-72-2460 (Hiệp hội Du lịch Kawaguchiko)

Thị trấn Fujikawaguchiko

Là hồ lớn nhất trong Phú Sĩ Ngũ Hồ, 
hồ Yamanakako được bao quanh bởi 
nhiều ngôi nhà nghỉ dưỡng mùa hè.

Làng Yamanakako

Một hồ nước tĩnh lặng với môi trường thiên 
nhiên trù phú và rừng cây Aokigahara rộng 
lớn chạy dọc bên bờ tây sẽ khiến du khách
như được trở về thời nguyên thủy.

Thị trấn Fujikawaguchiko

Là hồ nhỏ nhất trong Phú Sĩ Ngũ Hồ. 
Nó được quảng bá với thế giới như 
một điểm đến du lịch hè trong suốt 
một thời gian dài.

Thị trấn Fujikawaguchiko

Là hồ sâu nhất trong Phú Sĩ Ngũ Hồ và 
nước dưới hồ rất trong. Vào mùa xuân, 
Lễ hội Fuji Shibazakura được tổ chức tại 
đ â y  v à  d u  k h á c h  s ẽ  đ ư ợ c  c h i ê m  
ngưỡng hoa đào shibazakura nở rộ.■3 0  p h ú t  b ằ n g  x e  b u ý t  t ừ  G a

Fujisan (trên Tuyến Fuji Kyuko), 5
p h ú t  b ằ n g  ô  t ô  t h e o  Đ ư ờ n g  
Higashifuji-goko ga trung chuyển
Yamanaka

☎+81-555-62-3100
(Hiệp hội Du lịch Yamanakako)

■2 0  p h ú t  b ằ n g  x e  b u ý t  t ừ  G a
Kawaguchiko (trên Tuyến Fuji
Kyuko) ,  15 phút  bằng ô tô từ
Đường cao tốc Chuo ga trung
chuyển Kawaguchiko

☎+81-555-82-3131(Hiệp hội Du lịch Saiko)

■40 phút bằng xe buýt từ Ga Kawa- 
guchiko (trên Tuyến Kyuko), 25 phút 
bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga 
trung chuyển Kawaguchiko

☎+81-555-87-2651
(Hiệp hội Du lịch Shojiko)

■50 phút bằng xe buýt từ Ga Kawa- 
guchiko (trên Tuyến Fuji Kyuko), 30 
phút bằng ô tô từ Đường cao tốc 
Chuo ga trung chuyển Kawaguchiko

☎+81-555-87-2518
(Hiệp hội Du lịch Motosuko)

Thị trấn Fujikawaguchiko

Nơi đây có 8 wakimizuike (các ao nước 
suối) và được suy tôn là “dòng suối của các 
vị thần”. Nhiều truyền thuyết đã được viết 
nên theo suốt lịch sử của vùng. Nước bắt 
nguồn từ tuyết tan chảy trên Fujisan (núi 
Phú Sĩ) và phải mất 80 năm để hình thành 
nên ao này. Nơi đây đã được công nhận là 
báu vật thiên nhiên quốc gia và là một 
trong 100 ao hồ nổi tiếng nhất Nhật Bản.
■25 phút bằng xe buýt từ Ga Fujisan (trên

Tuyến Fuji Kyuko), 10 phút bằng ô tô từ
Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển 
Kawaguchiko

☎+81-555-84-7794
(Phòng Công nghiệp Du lịch Làng 
Oshino)

Làng Oshino

Đền thờ này ban đầu được xây dựng để thờ 
cúng thần núi lửa giúp giữ cho ngọn núi yên 
bình và tránh cho Fujisan (núi Phú Sĩ) phun 
trào. Do mang kiến trúc tinh tế, đền thờ đã 
được chọn làm báu vật quốc gia. Những người 
leo núi Fujisan (núi Phú Sĩ) vẫn thờ cúng ở đền 
thờ từ lâu nay và lấy nơi đây làm điểm xuất 
phát để leo lên ngọn núi.
■15 phút đi bộ từ Ga Fujisan (trên Tuyến Fuji

Kyuko), 10 phút bằng ô tô từ Đường cao tốc
Chuo ga trung chuyển Kawaguchiko

☎+81-555-22-1111
(Phòng núi Phú Sĩ Thành phố Fujiyoshida)

Thành phố Fujiyoshida

Đường mòn Yoshida
(Trạm Yoshidaguchi thứ 5 và trạm thứ 5 của Tuyến Fuji Subaru)

Đỉnh núi
Đền thờ Kusushi-jinja

80 phút

80 phút
30 phút

30 phút

〈3020m〉

Trạm thứ 7

60 phút

110 phút

30 phút

30 phút

Hồ Kawaguchiko
Naka no Chaya
(quán ăn)

(Trạm Yoshidaguchi thứ 5)

“Thời gian trung
bình” từ trạm thứ 5

Tuyến Subaru

Khoảng 6 tiếng leo lên
Khoảng

3 tiếng 30 phút
đi xuống

Thông tin dành cho hoạt 
động leo núi Phú Sĩ

Nơi đây có các ngôi nhà mái tranh nối tiếp 
nhau. Bạn có thể ghé thăm trung tâm tài 
nguyên, mua sắm các sản phẩm đặc trưng 
của vùng, ăn uống và tự tay trải nghiệm làm 
các sản phẩm thủ công truyền thống.
■50 phút bằng xe buýt từ Ga Kawaguchiko

(trên Tuyến Fuji Kyuko), 25 phút bằng ô tô
từ Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển
Kawaguchiko

☎+81-555-20-4677

Thị trấn Fujikawaguchiko

Công viên chủ đề này có các điểm tham 
quan vô cùng đáng sợ và thú vị đã đạt được 
Kỷ lục Guinness Thế giới cùng với việc thiết 
kế các con đường tàu lượn và trình diễn các 
nhân vật nổi tiếng với mỗi gia đình.
■Trạm dừng của Tuyến Fuji Kyuko tại Ga 

Fujikyu Highland (trên Tuyến Fuji Kyuko),
2 phút bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo 
ga trung chuyển Kawaguchiko

☎+81-555-23-2111

Thành phố Fujiyoshida

Thị trấn Fujikawaguchiko

Hàng loạt sự kiện liên quan tới thảo mộc được tổ 
chức bên hồ (nằm trong công viên Kohan) nơi 
bạn có thể ngửi thấy hương hoa oải hương ngập 
tràn trong không khí. Ánh đèn vào buổi đêm rất 
lãng mạn. Lễ hội này kéo dài từ cuối tháng 6 tới 
đầu tháng 7.
■Đến công viên Yagisaki: 10 phút bằng xe buýt 

từ Ga Kawaguchiko (trên Tuyến Fuji Kyuko), 10 
phút bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga trung 
chuyển Kawaguchiko.
Đến công viên Oishi: 30 phút bằng xe buýt, 20 phút 
bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển 
Kawaguchiko.

☎+81-555-72-3168 (Phòng Du lịch Thị trấn Fujikawaguchiko)

Thành phố Fuefuki tự hào là nơi sản xuất đào lớn nhất Nhật 
Bản và nhiều du khách đã tham gia những hành trình đi bộ 
để chiêm ngưỡng hoa đào xung quanh Misaka. Bạn có thể 
chìm đắm trong thành phố được bao phủ bởi tấm thảm sắc 
hồng của hoa đào và hoa mận, đặc biệt là khu vực gần dãy 
núi Minami Alps.
■15 phút bằng ô tô từ Ga Isawa-Onsen (trên Tuyến JR

Chuo), (một vài địa điểm xung quanh thành phố)
☎+81-55-261-2829

(Liên đoàn Du lịch và Sản xuất Thành phố Fuefuki)

Thành phố Fuefuki

Một ngọn đèo với dòng suối trong vắt xinh đẹp chảy trên các khối đá 
granit, thung lũng Nishizawa Keikoku là địa điểm tuyệt vời nhất chưa được 
khai phá ở Okuchichibu. Nanatsugama Godan-no-Taki (thác nước 5 bậc) rất 
đáng để tham quan với hình ảnh nước từ dòng suối lấp lánh trên những 
chiếc lá xanh và những tán lá mùa thu.
■60 phút bằng xe buýt từ Ga Enzan (trên Tuyến JR Chuo), 50 phút bằng ô

tô từ Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển Katsunuma
☎+81-553-22-1111 (Phòng Du lịch Thành phố Yamanashi)

Thành phố Yamanashi

Cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn ở Làng Akeno 
tự hào khi là nơi có thời gian đón ánh nắng mặt trời dài 
nhất trong ngày ở Nhật Bản. Vẻ đẹp nơi đây thường 
xuất hiện trên truyền hình và trong các bộ phim.
■20 phút bằng ô tô từ Ga Nirasaki (trên Tuyến JR Chuo), 15 phút

bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển Nirasaki
☎+81-551-42-1351 (Phòng Du lịch thành phố Hokuto)

Thành phố Hokuto

Là một trong 100 ngọn núi nổi tiếng của Nhật Bản, núi Kaikoma đã được mở 
cửa để mọi người thờ cúng vào đầu thời kỳ Edo. Bạn cũng có thể chiêm ngưỡng 
vẻ đẹp rực rỡ bên phía sườn đồi khi nhìn từ Cao nguyên Shichiriiwa-daichi.
■30 phút bằng ô tô từ Ga Kobuchizawa hoặc Ga Nagasaka
☎+81-551-42-1351 (Phòng Du lịch Thành phố Hokuto)

Thành phố Hokuto

Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng những ngọn núi cao tới 3000 m bao gồm ngọn 
Kitadake, ngọn núi cao thứ hai Nhật Bản với chiều cao 3.193 m. Ngọn núi này nổi 
tiếng với những loài cây sống ở núi cao và thu hút rất nhiều người leo núi.
■(Đến Hirowara) 130 phút bằng xe buýt từ Ga Kofu (trên Tuyến JR Chuo),

Phòng Thương mại và Công nghiệp Du lịch Thành phố Minami Alps
☎ +81-55-282-6294

Những địa điểm khác ở Thành phố Minami Alps

Hàng loạt các đặc sản địa phương được bày bán tại đây như cải xoong và đậu hủ 
được trồng và chế biến từ nguồn nước suối trong vắt của Làng Doshi. Nhà hàng 
trong hình cung cấp nhiều món ăn sử dụng gia vị tự nhiên như cải xoong.
■30 phút bằng ô tô từ Ga Tsuru-shi (trên Tuyến Fuji Kyuko), 30 phút bằng ô

tô từ Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển Tsuru
☎ +81-554-52-1811

Làng Doshi
Được công nhận là một điểm đẹp thiên nhiên quốc gia. Bạn sẽ được tận 
mắt nhìn thấy ngọn thung lũng Shosen-kyo được nhuộm màu lá đỏ mùa 
thu tuyệt đẹp xen giữa những khối đá khổng lồ mang hình thù kỳ dị.
■30 phút bằng xe buýt từ Ga Kofu (trên Tuyến JR Chuo), 30 phút

bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển Kofu-showa
☎+81-55-287-2158 (Viện Du lịch Shosen-kyo)

Thành phố Kofu

【Thị trấn Fujikawaguchiko, Thành phố Fujiyoshida, Làng Yamanakako, Làng Narusawa, Làng Oshino và Thị trấn Nishikatsura】　

Hành trình tìm đến các loại trái cây và hoa ở “Togenkyo”
(thiên đường hoa đào) 

Khu vực Isawa, Katsunuma và Thung lũng Nishizawa Keikoku
【Thành phố Fuefuki, Thành phố Yamanashi, Thành phố Koshu】　

Hồ Yamanakako Hồ Saiko Hồ Shojiko Hồ Motosuko

Hồ Kawaguchiko

Các suối Oshino Hakkai

Kitaguchi Hongu Fuji
Đền thờ Sengen-jinja

Lễ hội Thảo mộc Kawaguchiko

Fuji-Q Highland

Saiko Iyashi-no-Sato Nenba

Hoa Đào và Hoa Mận

Núi Kaikoma

Hoa hướng dương Akeno

Thung lũng Shosen-kyo Michi-no-Eki Doshi

Minami Alps

Thung lũng Nishizawa Keikoku

Trạm thứ 8

Leo núi Phú Sĩ

Trạm thứ 5
25

phút

Chính trạm thứ 8

Điểm giữa trạm thứ 8

Trạm thứ 9

●
Với sản lượng đầu ra lớn nhất Nhật Bản, Yamanashi 
có lịch sử trồng nho kéo dài tới 1.200 năm. Hiện tại, 
nhiều giống nho đã được trồng và hoạt động hái 
nho đã trở thành một thú vui khác ở đây.

Nho

Đào ở Yamanashi được trồng cách đây khoảng gần 200 
năm. Nơi đây tự hào là vùng sản xuất đào lớn nhất Nhật 
Bản. Khi đến đây, tại sao bạn không thử thưởng thức 
một vài trái đào ngọt ngon tươi mát?

●

Rượu vang Yamanashi chiếm 
tới hơn 20% thị phần tại Nhật. 
Nhiều nhà máy rượu mọc lên 
quanh vùng,  chủ yếu là  ở 
Katsunuma-cho (một phần 
của Thành phố Koshu). “Rượu 
K o s h u ”  đ ư ợ c  l à m  t ừ  n h o  
Koshu-một loại nho tự nhiên 
của Nhật-đã nổi tiếng trên 
khắp thế giới.

●

Đào

Rượu vang

Được xây dựng vào năm 1330, Đền Erinji là ngôi đền của gia tộc 
lãnh chúa Takeda Shingen. Khu vườn do Musoukokushi xây dựng đã 
được công nhận là một cảnh đẹp thiên nhiên cấp quốc gia. Cổng 
Yotsuashi được quốc gia công nhận là Tài sản Văn hóa Trọng yếu.
■15 phút bằng xe buýt từ Ga JR Enzan (trên Tuyến JR Chuo), 40 phút

bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển Katsunuma
☎+81-553-32-5091 (Phòng Trao đổi Du lịch Thành phố Koshu)

Thành phố Koshu

Thành
phố
Fuefuki

Hoạt động tái hiện lại trận chiến 
giữa những phe đối đầu của Takeda 
Shingen và Uesugi Kenshin. Nổi bật 
l à  t r ậ n  đ ấ u  m ộ t  đ ố i  m ộ t  g i ữ a  
Shingen và Kenshin, nghi thức trước 
trận đấu và cảnh trận chiến khốc liệt 
được mô phỏng bởi 900 người tham 
gia.

■20 phút đi bộ từ Ga Isawa-Onsen
(trên Tuyến JR Chuo)

☎+81-55-261-2829
(Liên đoàn Du lịch và Sản xuất
Thành phố Fuefuki)

Đền Erin-ji

Tái hiện Trận chiến
Kawanakajima thời kỳ Sengoku

Thành phố Fuefuki

Một khu vực suối nước nóng quy mô lớn nằm cạnh 
sông Fuefuki được mệnh danh là suối nước nóng 
lớn nhất tỉnh Yamanashi. Nơi đây có hơn 100 khách 
sạn và nhà nghỉ. Xung quanh khu vực này có những 
nông trại trái cây tuyệt đẹp và có nhiều địa điểm
ngắm cảnh cũng như các dịch vụ.
■Ga Isawa-Onsen (trên Tuyến JR Chuo), 10

phút bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga
trung chuyển Ichinomiya-misaka

☎+81-55-262-3626 (Hiệp hội Hợp tác Nhà nghỉ
Suối nước nóng Isawa)

Khu vực Suối nước nóng Isawa

Khu vực Kofu và Thung lũng Shosen-kyo

Những thành phố núi được bao trùm bởi các kỳ quan.
【Thành phố Kofu, Thành phố Kai, Thành phố Chuo và Thị trấn Showa】

Đền thờ này được xây dựng vào năm 1919 bên cạnh 
ngôi nhà của gia tộc Takeda. Ba thế hệ đã sinh sống 
ở đây: Takeda Nobutora, Takeda Shingen và Takeda 
Katsuyori.
■8 phút bằng xe buýt từ Ga Kofu (Tuyến JR Chuo),

30 phút bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga
trung chuyển Kofu-showa

☎ +81-55-226-6550 (Hiệp hội Du lịch Thành phố Kofu)

Thành phố Kofu

Các đặc sản của tỉnh Yamanashi như đá quý, nữ trang và rượu được 
trưng bày và bán cho du khách. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để bạn 
chọn cho mình những món quà lưu niệm thú vị.
■5 phút bằng ô tô từ Ga Kofu (trên Tuyến JR Chuo), 25 phút bằng ô

tô từ Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển Kofu-showa
☎+81-55-237-1641

Thành 
phố KofuLễ hội này diễn ra vào đầu tháng 4. Đây là lễ hội lớn nhất ở Yamanashi. 

Điểm nổi bật chính của lễ hội là Dàn Quân Koshu. Vào năm 2012, cuộc diễu 
hành này đã đạt được Kỷ lục Guinness Thế giới về việc “hội tụ số lượng 
samurai lớn nhất” thế giới với hơn 1000 người trong trang phục samurai 
hành quân qua thành phố Kofu. “Kỷ lục Guinness Thế giới được đăng ký 
bản quyền của Công ty Kỷ lục Guinness Thế giới”
■Xung quanh Ga Kofu (trên Tuyến JR Chuo)
☎+81-55-231-2722 (Tổ chức Phát triển Du lịch Yamanashi)

☎+81-55-252-2261 (Liên hiệp Lữ quán suối nước
  nóng Yumura)

Các địa điểm khác ở thành phố Kofu

Theo truyền thuyết, một khu vực suối nước nóng 
lịch sử đã được Kobo Daishi khai phá cách đây 
1.100 năm. Nước suối nơi đây được tương truyền
rằng đã được Takeda Shingen dùng để chữa trị 
vết thương sau các trận chiến.
■15 phút bằng xe buýt từ Ga Kofu (trên Tuyến

JR Chuo), 20 phút bằng ô tô từ Đường cao tốc 
Chuo ga trung chuyển Kofu-showa

Thành phố Kofu

Trung tâm Công nghiệp Địa 
phương tỉnh Yamanashi Kai-terrace

Lễ hội Shingen-ko

Khu vực Suối nước nóng Yumura

Đền thờ Takeda-jinja

B ạ n  c ó  t h ể  n g ắ m  h o a  c ả  n g à y  d à i  ở  
Haiji-no-Mura (Làng Heidi), nơi có thể tham 
quan nhà kính, tháp quan sát, tiệm hoa và 
nhiều địa điểm khác nữa.
■20 phút bằng ô tô từ Ga Nirasaki (trên Tuyến

JR Chuo), 15 phút bằng ô tô từ Đường cao 
tốc Chuo ga trung chuyển Nirasaki

☎+81-551-25-4700

Thành phố Hokuto

Đây là trung tâm mua sắm được bao quanh bởi thiên nhiên 
rộng lớn. Có 70 cửa hàng bán các sản phẩm thời trang cao cấp, 
dụng cụ thể thao và ngoài trời, giày và nữ trang. Các cửa hàng 
outlet cũng cung cấp đồ ăn và thức uống.
■10 phút bằng xe buýt từ Ga Kobuchizawa (Tuyến JR Chuo), 5 

phút bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển 
Kobuchizawa   ☎+81-551-20-5454

Thành phố Hokuto

Seisen-ryo đã tổ chức một loạt các sự kiện, hội thảo và chương 
trình nhắm tới các trải nghiệm tự nhiên. Đây là một cơ hội để bạn 
bắt đầu khám phá Kiyosato, nơi đáp ứng đa dạng nhiều nhu cầu 
như dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống, mua sắm và tìm hiểu thông 
tin. Món kem tươi nơi đây cũng rất nổi tiếng.
■5 phút bằng ô tô từ Ga Kiyosato (trên Tuyến JR Koumi), 20 phút

bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển Sutama
☎+81-551-48-2111

Thành phố Hokuto

【Thành phố Hokuto và Thành phố Nirasaki】

Haiji-no-Mura (Làng Heidi)

Hệ thống Cửa hàng Outlet Khu
nghỉ dưỡng Yatsugatake

Seisen-ryo

Sanbuichi-yuusui là con suối duy nhất có nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước tưới cổ 
để chia đều cho ba ngôi làng sử dụng trong nông nghiệp. Đây cũng là địa điểm đại diện cho 
khu vực Yatsugatake-nanroku.
■Khoảng 10 phút đi bộ từ Ga Kai-Koizumi (trên Tuyến JR Komui), 20 phút bằng ô tô từ

Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển Nagasaka   ☎+81-551-32-0058

Thành phố Hokuto

Thác nước Doryu-no-Taki trên dòng sông Kawamata thuộc 
thung lũng Higashizawa với nguồn nước từ núi Yatsugatake 
là một địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch. Với tiếng 
nước chảy, bầu không khí ở dưới sâu, rừng bao phủ xanh 
rêu, du khách đặt chân đến đây sẽ có cảm giác yên bình và 
cổ xưa lạ thường.
■Khoảng 10 phút bằng taxi từ Ga Kiyosato (trên Tuyến JR

Komui), 20 phút bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga
trung chuyển Nagasaka

☎+81-551-42-1351 (Phòng Du lịch Thành phố Hokuto)

Thành phố Hokuto Thác nước Doryu-no-Taki

Ngôi nhà Sanbuichi-yuusui: Một trong
100 Ao hồ Nổi tiếng  của Nhật Bản

Một trong ba cây cầu độc đào nhất ở Nhật. 
Cây cầu này có kiến trúc hiếm thấy khi sử 
dụng bốn lớp cọc chìa ra ở cả hai bên bờ dùng 
để nâng đỡ cây cầu mà không có chân cầu.
■15 phút đi bộ từ Ga Saruhashi (trên

Tuyến JR Chuo), 10 phút bằng ô tô từ
Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển
Otsuki

☎+81-554-20-1829
(Phòng Du lịch Công nghiệp Otsuki)

Thành phố Otsuki

Thung lũng này được hình thành từ con sông 
Taba, một nhánh của sông Tama, cung cấp nước 
cho Tokyo. Những chiếc lá mùa thu có màu sắc 
đẹp nhất từ cuối tháng 10 cho tới đầu tháng 11.
■50 phút bằng ô tô từ Ga Enzan (trên Tuyến JR

Chuo), 60 phút bằng ô tô từ Đường cao tốc
Chuo ga trung chuyển Katsunuma

☎+81-428-88-0411
(Hiệp hội Du lịch làng Tabayama)

Làng Tabayama

Từ phía bắc núi Kurodake

Một thung lũng được hình thành từ con sông 
Doshi, nguồn cung cấp nước cho Yokohama. 
Màu sắc của những chiếc lá mùa thu đạt tới sắc 
rực rỡ nhất từ giữa tháng 10 tới giữa tháng 11.
■30 phút bằng ô tô từ Ga Tsuru-shi (trên Tuyến

Fuji Kyuko), 30 phút bằng ô tô từ Đường cao 
tốc Chuo ga trung chuyển Tsuru

☎+81-554-52-2114 (Phòng Phát triển Công 
nghiệp Làng Doshi)

Làng Doshi

Khu vực Otsuki và Tsuru

Đi bộ băng qua các khung cảnh lịch sử và thiên nhiên
【Thành phố Otsuki, Thành phố Tsuru, Thành phố Uenohara, Làng Doshi, Làng Kosuge và Làng Tabayama】

Cầu Saruhashi
Thung lũng Taba Keikoku Thung lũng Doshi Keikoku

Một lễ kỷ niệm mùa thu ở Đền Oide-jinja được tiến 
hành từ thời kỳ Edo. Không khí thời kỳ Edo như sống 
lại trong lễ hội Daimyo Gyoretsu (lễ rước vua chúa
phong kiến) với sự tham gia của 130 con người trong
khí thế hùng dũng và các xe đẩy rực rữ màu sắc.
■5 phút đi bộ từ Ga Yamuramachi (trên Tuyến

Fuji Kyuko), 5 phút bằng ô tô từ Đường cao 
tốc Chuo ga trung chuyển Tsuru

☎+81-554-43-1111
(Phòng Công nghiệp Thành phố Tsuru)

Thành phố Tsuru
Điểm nổi bật của Lễ hội Tamagenryu mùa 
xuân là omatsu-yaki (ngọn đuốc thông) 
lớn nhất Nhật Bản được thắp lên vào buổi
tối. Cảnh tượng tuyệt đẹp của ngọn lửa 
bốc cao lên trời thật sự rất hoành tráng. 
■50 phút bằng xe buýt từ Ga Okutama (trên

Tuyến JR Ome), 50 phút bằng ô tô từ Đường 
cao tốc Chuo ga trung chuyển Uenohara

☎+81-428-87-0111 (Phòng Phát triển 
Ngọn sông Làng Kosuge) 

Làng Kosuge
Thành phố Otsuki

Núi Iwadono nằm ở trung tâm thành phố Otsuki. Nơi đây 
từng được tận dụng làm pháo đài với Lâu đài Iwado, một 
trong ba lâu đài nổi tiếng ở vùng Kanto.
■20 phút đi bộ từ Ga Otsuki (trên Tuyến JR Chuo), 10 phút

bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga trung chuyển Otsuki
☎+81-554-20-1829 (Phòng Du lịch Công nghiệp Thành

phố Otsuki)

Những cây hoa anh đào ở Công viên 
Maruyama núi Iwadono

Lễ hội TamagenryuLễ hội Hassaku

Minami Alps hùng vĩ và Đền thờ chính Minobu-san

Đền Kuon-ji nổi tiếng là ngôi đền đứng đầu Nhật Liên 
Tông và quy tụ rất nhiều người thờ cúng quanh năm. 
Shidare-zakura (cây hoa anh đào rủ) trong khuôn viên 
ngôi đền rất nổi tiếng và luôn rực rỡ khi tới mùa nở hoa.
■15 phút bằng xe buýt từ Ga Minobu (trên Tuyến JR

Minobu), 80 phút bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo
ga trung chuyển Kofu-minami

☎+81-556-62-0502 (Hiệp hội Du lịch Minobu)

Thị trấn Minobu

Lễ hội pháo hoa được tổ chức vào ngày 7 
tháng 8 hằng năm ở thị trấn Ichikawamisato, 
một trong ba địa điểm pháo hoa tuyệt vời nhất 
tại Nhật. Pháo hoa King-sized Master-Mines và 
Nishaku (có đường kính 480m) được bắn trong 
lễ hội này.
■10 phút đi bộ từ Ga Ichikawa-daimon (trên

Tuyến JR Minobu), 30 phút bằng ô tô từ Đường
cao tốc Chuo ga trung chuyển Kofu-minami

☎ +81-55-240-4157 (Phòng Thương mại, Công
nghiệp và Du lịch thị trấn Ichikawamisato)

Thị trấn Ichikawamisato

Lễ hội được thực hiện từ thời kỳ Edo. Những chiếc đèn 
hoa đăng và Nage-Taimatsu (những ngọn đuốc được 
ném) khiến cả dòng sông như đang cháy bừng trong 
ánh lửa. Pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời bắt đầu 
cho một tiết mục hoành tráng.
■10 phút đi bộ từ Ga Utsubuna (trên Tuyến JR 

Minobu), 90 phút bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo
ga trung chuyển Kofu minami

☎+81-556-64-4838 ( Phòng Phát triển Công nghiệp
Thị trấn Nambu)

Thị trấn Nambu

Vùng đất này có thời gian thu 
hoạch sớm nhất trong tất cả 
c á c  q u ậ n  t r ồ n g  a n h  đ à o  
chính. Hoạt động hái anh đào 
là một hoạt động du khách 
nên trải nghiệm khi đến đây.

●

Khu vực xung quanh Sông Fuji và Minami Alps

K h u  v ự c  n à y  đ ư ợ c  b i ế t  đ ế n  l à  đ ị a  đ i ể m  c ủ a  
Shingen-no-kakushi-yu (dòng suối ẩn của Shingen). 
Đây là suối nước nóng nhận được giấy phép viết tay 
của Takeda Shingen, một chiến binh nổi tiếng thời kỳ 
Sengoku. Nước của những dòng suối này luôn ấm và 
được nhiều du khách đến thăm Shimobe hứng uống. 
■10 phút đi bộ từ Ga Shimobe-onsen (trên Tuyến JR

Chuo), 60 phút bằng ô tô từ Đường cao tốc Chuo ga 
trung chuyển Kofu-minami

☎+81-556-20-3001 (Hiệp hội Du lịch Shimobe)

Thị trấn Minobu

Anh đào
Ngôi đền Kuon-ji núi Minobu

Khu vực Suối nước nóng Shimobe

Lễ hội Pháo hoa Shinmei

【Thành phố Minami Alps, Thị trấn Minobu, Thị trấn Hayakawa, Thị trấn Nambu, Thị trấn Fujikawa và Thị trấn Ichikawamisato】

Lễ hội Lửa Nambu

QUÊ HƯƠNG CỦA FUJISAN (NÚI PHÚ SĨ)

〈2700m〉

〈2340m〉

〈3580m〉

〈3400m〉

〈3450m〉

〈3776m〉

日本一の富士の国 山梨

Yamanashi nằm ở miền trung nước Nhật với thiên nhiên vô cùng ưu đãi khi được bao quanh là các ngọn núi xinh đẹp. Một trong các ngọn 
núi đó là Fujisan (núi Phú Sĩ), ngọn núi cao nhất Nhật Bản với chiều cao 3.776 m.

Vẻ đẹp bốn mùa ở Yamanashi thật kỳ diệu. Vào mùa xuân, Kofu được bao trùm trong sắc hoa anh đào nở rộ khiến nơi đây như một thiên 
đường. Với làn gió nhẹ đầy sảng khoái và tươi mới từ Phú Sĩ Ngũ Hồ và cao nguyên Kiyosato vào mùa hè, màu của lá đỏ vào mùa thu và cảnh 
tuyết rơi bao phủ Fujisan (núi Phú Sĩ) vào mùa đông, du khách đến với Yamanashi sẽ được thỏa thích đắm mình trong vô vàn các cảnh đẹp hấp 
dẫn. Yamanashi được mệnh danh là “vương quốc trái cây” và luôn tự hào với các giống nho và đào thượng hạng được trồng theo các công nghệ 
hàng đầu. Từ mùa hè tới mùa thu, bạn có thể hái nho và đào tại các nông trại mở cửa tự do. Ngoài ra, hái dâu tây cũng thường được diễn ra vào 
mùa xuân và hái anh đào cũng rất nổi tiếng vào đầu hè. Quy trình sản xuất rượu vang cao cấp được xây dựng chuyên nghiệp trong tỉnh. Loại 
rượu vang có một không hai này được người Nhật kết hợp hoàn hảo với các món ăn Nhật Bản.

Ngoài ra, Yamanashi là một vùng đất của suối khoáng và khu nghỉ dưỡng với nhiều suối nước nóng cao cấp. Chúng tôi khuyên bạn nên thử 
phòng tắm theo phong cách Nhật Bản và để cơ thể được thư giãn sau chuyến đi mệt mỏi.

Cảnh đẹp cùng các món ăn ngon ở Yamanashi không phải là những điểm duy nhất quyến rũ du khách. Bạn có thể trải nghiệm tinh thần 
trong trẻo và đẹp đẽ chỉ có duy nhất ở Nhật Bản với những địa danh cổ, cung điện, đền đài và những ngôi nhà cổ xưa.

Yamanashi nằm gần Tokyo và chỉ mất 1,5 tiếng di chuyển bằng tàu điện. Hãy ghé thăm Yamanashi nếu bạn có cơ hội đến Nhật Bản. Chúng 
tôi luôn nồng nhiệt đón chào tất cả các bạn!

Sẽ chỉ còn mất 25 phút từ
Tokyo tới Yamanashi!

Bạn sẽ được nhìn thấy các mô hình
chạy thật tại Trung tâm

Triển lãm Maglev
tỉnh Yamanashi.

Tuyến Shinkansen
Chuo

Fujisan,
điểm Di sản Thế giới
từ năm 2013

Tuyến Tokyo – Nagoya
sẽ mở vào năm 2027!

Điểm
Di sản

Thế giới

120 phút

Tuyến Fuji-Subaru
Đường mòn leo núi
Yoshidaguchi Xe buýt Du lịch cho người leo núi

Trung tâm Hướng dẫn
An toàn núi Phú Sĩ

(Trạm thứ 5 của Tuyến Fuji Subaru)

Trạm Cấp cứu

Trạm Cấp cứu

30 phút

(55 phút leo núi và 50 phút xuống núi)

Điểm
Di sản

Thế giới

Điểm
Di sản

Thế giới

Điểm
Di sản

Thế giới

Điểm
Di sản

Thế giới

Điểm
Di sản

Thế giới

Điểm
Di sản

Thế giới

Hãy đi một vòng quanh phía nam núi Yatsugatake 
để chiêm ngưỡng cảnh đẹp bốn mùa

Khu vực Kiyosato, Kobuchizawa và Nirasaki

Các thác nước Izumigataki

YAMANASHI


