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Hỗ trợ thông tin du lịch
và ngôn ngữ miễn phí
Trung tâm Thông tin Du lịch (TIC) thuộc Cơ Quan Xúc Tiến Du
lịch Nhật Bản là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho bạn trong thời gian
lưu trú tại đất nước này. Phạm vi dịch vụ của họ trải dài từ
cung cấp thông tin du lịch và tài liệu miễn phí về Nhật Bản cho
đến việc đưa ra các gợi ý về các điểm tham quan & khám phá.
Dưới đây là số điện thoại, địa chỉ và giờ làm việc:

Các văn phòng ở nước ngoài
Seoul:

#202, Hotel President 2F Euljiro 16, Jung-gu,
Seoul, Korea
Tel: 02-777-8601

Beijing:

Beijing Fortune Bldg., Suite 410,5
Dong San Huan Bei Lu Chao Yang District,
Beijing 100004, China
Tel: 010-6590-8568

Shanghai:

Room 2111, Shanghai International Trade Centre.,
2201, West Yan An Road, Shanghai 200336, China
Tel: 021-5466-2808

Hong Kong: Unit 807-809, 8/F., Prosperity Millennia Plaza,
663 King's Road, North Point, Hong Kong
Tel: 2968-5688

1st Fl., Shin Tokyo Bldg.,
3-3-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Tel. 03-3201-3331
Thời gian hoạt động: từ 09:00 - 17:00 (nghỉ ngày 01/01)
Tất cả thông tin trong tài liệu này dựa trên số liệu tính đến tháng
7/2017 và có thể thay đổi không báo trước.
Bản quyền 2017 thuộc về Cơ Quan Xúc Tiến Du lịch Nhật Bản
TO 2099-15-1708
Tài liệu này được làm bằng giấy tái chế.
Sản xuất bởi tập đoàn All About, INC

Delhi:

Unit No.203, 2nd Floor, East Wing, World Mark 1,
Asset- 11, Aerocity, New Delhi-110037
Tel: 011-4905-7650

Jakarta:

Summitmas I, 2F, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling
61-62 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel: 21-252-0742

Singapore:

16 Raffles Quay, #15-09, Hong Leong Building,
Singapore 048581
Tel: 6223-8205

Bangkok:

10th Floor Unit 1016, Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit
21Rd, Bangkok 10110, Thailand
Tel: 02-261-3525

Hà Nội:

Unit 4.09 on the 4th Floor, ComerStone Building, 16 Phan
Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel: 024-3719-5950

Kuala Lumpur: 1st Floor, Chulan Tower, 3 Jalan Conlay,
50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 03-2712-4770
Sydney:

Suite 1,Level 4, 56 Clarence Street,
Sydney NSW 2000, Australia
Tel: 02-9279-2177

New York:

One Grand Central Place, 60 East 42nd Street,
Suite 448, New York, NY 10165, U.S.A.
Tel: 212-757-5640

Los Angeles: 707 Wilshire Blvd., Suite 4325, Los Angeles,
CA 90017, U.S.A
Tel: 213-623-1952
Toronto:

481 University Avenue, Suite 711, Toronto,
M5G 2E9, Canada
Tel: 416-366-7140

Rome:

3rd Floor, Via Barberini 95, 00187 Rome, Italy

London:

1st Floor, 28 Leman Street, London, E1 8ER U.K.
Tel: 020-7398-5670

Madrid:

Carrera de San Jerónimo 15 – 3C, Madrid, 28014 Spain
Tel: 91-077-0070

Frankfurt:

Kaiserstrasse 11, 60311 Frankfurt am Main, Germany
Tel: 069-20353

Paris:

4, rue de Ventadour 75001 Paris, France
Tel: 01-42-96-20-29

Moscow:

3rd Floor, 5, Bryanskaya Street, Moscow, Russia
Tel: 8-495-995-0120
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Các lớp học nấu ăn Nhật Bản
Các lớp học nấu món ăn Nhật Bản - nền ẩm thực mà
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp
quốc (UNESCO) đã công nhận là một di sản văn hoá
phi vật thể, trong đó bao gồm cả những khoá học làm
Sushi. Trải nghiệm chiều sâu của văn hoá Sushi Nhật
Bản được biết đến bởi nhiều phong cách đa dạng như
Nigiri-zushi (Sushi tạo hình bằng tay) và Maki-zushi
(Sushi cuộn) với vô vàn sự chọn lựa về nguyên liệu.

Trải nghiệm
văn hoá
truyền thống
Nhật Bản
Văn hóa truyền thống Nhật Bản thể hiện qua nhiều hình thức độc đáo đã được lưu truyền
từ biết bao thế hệ đến ngày nay, mỗi khía cạnh trong đó phảng phất sự ảnh hưởng của các
nước láng giềng và phương Tây hoà quyện cùng sự phát triển thuần tuý riêng của Nhật Bản.
Tận hưởng những trải nghiệm quý báu chỉ có ở Nhật Bản và trao đổi thật nhiều với người
dân địa phương sẽ giúp bạn hiểu hơn về nét đẹp quyến rũ của đất nước này. Các chương
trình định hướng - trải nghiệm không chỉ được cung cấp ở Tokyo và Kyoto mà còn ở các
thành phố khác trên khắp nước Nhật. Nhiều trung tâm thông tin du lịch và trang web cung
cấp thông tin về các chương trình này. Thử xem qua và chọn một chương trình nào đó mà
bạn muốn khám phá nhé!
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Học (Japanese
Shodo
(Japanese
Calligraphy)
Calligraphy)
(Thư pháp Nhật Bản)

Shodo là một hình thức nghệ thuật
mà ở đó tinh thần trong cơ thể hoà
quyện với các động tác đậm chất
võ thuật. Chữ Kanji (Hán tự) trông
có vẻ phức tạp và chứa đựng ý
nghĩa sâu sắc, nhưng lối viết của
chúng cho phép bạn mang những
cảm nhận trong từng nét bút
của riêng mình.

Trải nghiệm
hoá thân thành
Samurai và Ninja
Ninja là các điệp viên hoạt động ở
Nhật Bản từ thời Mạc Phủ Kamakura
(1185-1333)
đến
thời
Edo
(1603-1868), vào giai đoạn mà
Samurai cai trị lãnh thổ. Ngày nay, bạn
có thể trải qua thử thách trở thành một
Ninja thực thụ bằng cách mặc đồ như
Ninja hoặc Samurai, tham dự một bài
học về võ thuật, xem các cuộc triển
lãm trưng bày trang phục và vũ khí rồi
thưởng thức chương trình biểu diễn
những kĩ thuật cổ xưa.

© True Japan Tour

Trở thành Maiko (Geisha tập sự)
Maiko hay Geisha tập sự là những cô gái biểu diễn các điệu múa cổ điển
truyền thống của Nhật Bản và các hình thức giải trí khác ở những buổi tiệc
kiểu Nhật được gọi là Ozashiki. Nền văn hoá của họ vô cùng rực rỡ và sâu
sắc, biểu hiện đặc trưng qua nghệ thuật phục sức, trang điểm, qua việc
biểu diễn các kỹ năng nghệ thuật và phong cách trò chuyện, ngôn ngữ độc
đáo. Thử sắm vai xem thế nào là ăn mặc như các cô gái Maiko trong một
ngày và ghi lại nhiều hình ảnh duyên dáng hấp dẫn.

Trải nghiệm
làm gốm
Cảm nhận sự phối
hợp tuyệt đẹp giữa
chén bát và thức ăn
là một phần trong
văn hoá ẩm thực
Nhật Bản. Có rất
nhiều buổi học làm
gốm trên khắp nước
Nhật, nơi bạn có thể
tự tay làm ra chiếc
bát của riêng mình.
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Gunkanjima

Hyogo
Mỳ Champon

Nagasaki

Những ngôi nhà thanh lịch của người nước ngoài nhập cư từ thời xa xưa,
điển hình như nhà ở kiểu Tây phương, còn gọi là Ijinkan, tập trung trên các
con phố trong khu vực Kitano của Kobe - thương cảng hàng đầu ở phía Tây
nước Nhật. Ở đây, bạn còn có thể cảm nhận sự giao
thoa giữa phương Đông và phương Tây khi
thưởng thức món steak được làm từ thịt
bò Kobe, loại thịt nổi tiếng nhất Nhật
Bản.

Hòn đảo Gunkanjima là một khu di sản thế giới vẫn giữ được không
khí của thời đại hoàng kim về khai thác than ở Nhật Bản. Sau khi đi
một vòng quanh đảo, hãy ăn một bát mỳ Champo bổ dưỡng với nước
súp đậm đà cùng nhiều rau củ và hải sản.

Kitano Ijinkan

Thịt bò Kobe

Thưởng thức
món ăn ngon
và điểm đến thú vị

Akita

Bên cạnh Tokyo, Nhật Bản
còn là ngôi nhà của nhiều
thành phố quyến rũ và duyên
dáng khác. Tham quan các
thành phố địa phương ở
nước Nhật để khám phá
những hương vị cùng phong
cảnh mang đến những nét
độc đáo riêng cho từng địa
phương.

Lẩu Kiritanpo Nabe (Kiritanpo được chế biến từ cơm đã nấu chín) là đặc
sản của vùng Akita, một trong những nơi sản xuất lúa gạo nổi bật nhất
Nhật Bản. Sau khi tận hưởng trọn vẹn mọi hương vị của món lẩu hấp dẫn
này, bạn nên đi một tour tham quan 7 suối nước nóng Nyuto trong tỉnh.
Các truyền thuyết xa xưa kể rằng dòng nước nóng trắng đục phun trào ra
từ mặt đất Akita này chứa đựng màu nhiệm với sức mạnh chữa lành từ tự
nhiên có thể trị khỏi mọi bệnh tật.

Suối nước nóng
Nyuto
Lẩu Kiritanpo Nabe

Aichi
Tokoname là khu vực chính yếu trong ngành sản xuất đồ gốm sứ - vật dụng
gắn liền với các món ăn và không thể thiếu trong văn hoá đời sống hàng
ngày vốn dĩ rất độc đáo ở Nhật Bản. Khung cảnh dọc theo các con đường
ở thành phố này là minh chứng sinh động cho nền văn hoá gốm sứ đặc sắc
trong vùng. Du khách đến Tokoname không nên bỏ qua hương vị đậm đà
của món ăn Miso-katsu (thịt cốt lết heo tẩm bột chiên dùng kèm sốt chế biến
từ Miso) - món ăn địa phương đặc biệt nổi tiếng của thành phố láng giềng
rộng lớn Nagoya.

Bánh xèo Nhật
Okonomiyaki
kiểu Hiroshima

Hiroshima
Bánh xèo Nhật Okonomiyaki kiểu Hiroshima được chế biến với rau củ, thịt heo và
các thành phần khác, đặt lên một đế bánh làm từ bột mì, sau đó đem nướng toàn
bộ hỗn hợp này trên mặt bàn bằng sắt nóng hổi. Bánh xèo Nhật Okonomiyaki kiểu
Hiroshima đặc trưng trong việc sử dụng một lượng lớn bắp cải xắt nhỏ và mì sợi.
Thành phố Hiroshima còn có nhiều Sakagura (nhà máy làm rượu sake Nhật Bản)
như Kamotsuru, nơi có loại rượu đã được phục vụ cho tổng thống Barack
Obama của nước Mỹ khi ông đến thăm Nhật Bản. Các tour tham quan Sakagura
rất được các du khách nước ngoài đến Hiroshima yêu thích.
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Tour tham quan các Sakagura
© Hiroshima Prefecture / © JNTO

Món Miso-katsu

Con đường gốm sứ của Tokoname
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Chùa Zenko-ji/
Tỉnh Nagano

Chùa Sanzen-in / Tỉnh Kyoto
Chùa Sanzen-in (Tam Thiên Viện) tại Ohara, phía Bắc thành phố
Kyoto là ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ VIII. Trong chùa
hiện nay đang lưu giữ báu vật Quốc gia tại Ojogokuraku-in (Vãng
Sinh Cực Lạc Viện), đó là bộ ba tượng Phật ngồi A Di Đà (gồm có
A Di Đà Như Lai vị trí trung tâm, Quan Âm Bồ Tát bên trái và Thế
Chí Bồ Tát bên phải) được làm từ thế kỷ thứ XII.

©Zenkoji Temple

Chùa Zenko-ji hiện đang thờ pho
tượng Tam Bảo Phật cùng ngụ
dưới một vầng hào quang. Đây là
quốc bảo Nhật Bản được cất giữ
bí mật mà ngày thường du khách
không thể tham quan. Tuy nhiên,
cứ 7 năm một lần du khách sẽ có
cơ hội chiêm ngưỡng tượng
“Maedachi Honzon” – bản mô phỏng
của bức tượng gốc trong nghi lễ
Gokaicho. Ngôi chùa này đã được
tôn sùng rộng rãi trong nhân dân
trong khoảng 1,400 năm nay, Phật
tử khắp mọi miền nước Nhật hiện
giờ vẫn tiếp tục về đây lễ chùa.

▶Continue to the next page asfollows; https://partners-pamph.jnto.go.jp/simg/pamph/754.pdf

