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Chỉ mất 80 phút ngồi máy bay từ Tokyo và vài 

tiếng di chuyển bằng tàu từ Osaka và Kyoto, bạn 

đã đặt chân đến với Thiên đường Tottori xinh đẹp. 

Nép mình giữa biển Nhật Bản và dãy núi Chugoku, 

vùng đất có vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời này được 

thiên nhiên ban tặng cho nguồn nông sản và hải 

sản trù phú, đây cũng là nơi lý tưởng cho các du 

khách muốn khám phá những điểm đến mới lạ.

Du lịch tới Tottori
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TOTTORI

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn 

cho chuyến phiêu lưu của bạn.

Những cồn cát hùng vĩ lấp lánh dưới bầu trời đầy sao rực rỡ. 

Những khu rừng già bao bọc, che chở ngọn núi thiêng nơi các 

vị thần cư ngụ. Các di sản văn hóa vẫn được lưu truyền qua 

nhiều thời đại và được gìn giữ cẩn thận tại các đền thờ. Các đặc 

sản địa phương được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon theo 

mùa, điểm nhấn không thể bỏ lỡ trong các chuyến du lịch khám 

phá. Dãy núi bí ẩn với những điều thú vị, độc đáo đang chờ đợi. 

Ở đây, bạn sẽ tìm thấy những điều mới mẻ ngay trong những thứ 

quen thuộc.

Hãy đến với Tottori và khám phá một Nhật Bản hoàn toàn mới lạ.
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Khung cảnh thiên nhiên rực rỡ, kho báu lịch sử - văn hóa đồ sộ và nền ẩm thực 

ngon khó cưỡng chỉ có ở nơi đây đã đem lại một cảm giác phấn khích, tràn ngập 

chúng tôi ngay từ những giây phút đầu hành trình khám phá Tottori. Chỉ trong 

vài ngày, chúng tôi đã được "gặp gỡ" một Nhật Bản hơn cả trong trí tưởng tượng 

- một Nhật Bản hoàn toàn mới lạ đã chiếm trọn trái tim của chúng tôi ...

KHÁM PHÁ TOTTORI
Có một không hai

Con đường Mizuki Shigeru
9:00 sáng

1:00 chiều

Những sinh vật yêu ma hư cấu lấy cảm hứng từ văn học 

dân gian Nhật Bản (tên tiếng nhật: Yokai) được sáng tạo 

bởi người họa sĩ huyền thoại trong giới Manga Nhật Bản 

- tiên sinh Mizuki Shigeru chắc chắn sẽ khiến trẻ em và 

người lớn vô cùng thích thú khi tham quan nơi đây. Con 

đường này kéo dài khoảng 800 m từ ga JR Sakaiminato vào 

thành phố, dành riêng để trưng bày 177 bức tượng bằng 

đồng về các nhân vật trong tác phẩm truyện tranh của 

ông. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng mờ ảo phủ lên 

các bức tượng, bóng những con yêu ma xuất hiện đầy ma 

mị như tạo nên một cuộc dạo chơi thần kỳ ở thế giới khác.

Đây là một trong những công viên hoa lớn nhất Nhật Bản trải dài 

với những ngọn đồi và thung lũng phủ đầy sắc hoa rực rỡ theo 

mùa. Điểm hấp dẫn nhất của nơi đây là những buổi triển lãm hoa 

ly diễn ra quanh năm, trưng bày 15 giống hoa ly  phổ biến nhất ở 

Nhật Bản. Một cảnh tượng tuyệt vời khác thu hút rất nhiều khách 

du lịch là Lễ hội ánh sáng Illumination với 14.000 bông hoa được 

chiếu sáng rực rỡ trên 80.000 mét vuông được sắp đặt một cách 

tinh tế và trang nhã tại khu vườn Moonlight Flower Garden

Công viên hoa 
Tottori Hanakairo

©Mizuki Productions
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3:00 chiều

Núi Daisen 
Dòng suối ở núi Kitanizawa

Sâu trong khu rừng Oku-Daisen là nơi có vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời 

với những dòng suối hoang sơ và những loài cây dẻ gai Nhật Bản 

cổ thụ. Tản bộ trên con đường núi hẻo lánh, lắng nghe tiếng rì rào 

nhẹ nhàng của dòng suối và tiếng hót của những chú chim sơn 

ca, bạn sẽ thấy tâm hồn mình được đắm chìm trong một không 

gian, thời gian khác. Tới với chốn tươi đẹp và huyền bí này, chắc 

chắn bạn sẽ thấy tinh thần lẫn thể chất được gột rửa, những căng 

thẳng của cuộc sống hiện đại được cuốn trôi. Với những vị khách 

muốn khám phá khu rừng một cách đầy đủ nhất, tour Quan sát 

các loại chim vào mùa Xuân hay Dạo bộ trên tuyết vào mùa đông 

với hướng dẫn viên luôn chờ đón những ai ưa thích khám phá.  

Chuyến hành trình bắt đầu

NGÀY 1 Con đường Mizuki Shigeru

Phía Tây MAP 1

Từ Taisho-machi đến Hon-machi, Sakaiminato-shi, 
Tottori (Khoảng 800 mét từ ga JR Sakaiminato)

Công viên hoa Tottori Hanakairo

Phía Tây MAP 2

110 Tsuruda, Nanbu-cho, Saihaku-gun, Tottori

Phía Tây MAP 3

Mitsukue, Kofu-cho, Hino-gun, Tottori

Núi Daisen 
(Dòng suối núi Kitanizawa)

Điểm dừng chân đầu tiên - Con đường Mizuki Shigeru, đưa chúng tôi lạc vào 

thế giới của những sinh vật siêu nhiên - được sáng tạo bởi một trong những họa 

sĩ manga nổi tiếng nhất Nhật Bản. Sau đó, chúng tôi đi dạo bước dưới “Đường 

hầm hoa” trong Công viên hoa Hanakairo rộng lớn. Từ sườn đồi được bao phủ 

bởi những bông hoa đỏ tươi, chúng tôi có thể nhìn thấy điểm đến tiếp theo 

của mình: đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng của núi Daisen ẩn hiện sau lớp mây.

Đi bộ xuyên qua những khu rừng sâu được nhuốm màu đỏ rực và vàng 

rực rỡ, chúng tôi phát hiện ra dòng suối núi Kitanizawa tuyệt đẹp. Tiếng 

róc rách của những khe nước nguyên sơ như mời gọi  chúng tôi  quay 

trở lại để khám phá thêm điều kỳ diệu của nơi đây trong suốt bốn mùa. 
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9:00 sáng

11:00

Được lưu giữ như một Khu bảo tồn quan trọng dành cho các 

cụm công trình lịch sử, Dãy nhà kho tường trắng tại Kurayoshi 

vẫn giữ được nguyên vẹn bầu không khí cổ kính từ thời Edo 

và Meiji. Những cây cầu đá và mái ngói đỏ tương phản tuyệt 

đẹp với lớp vữa trắng của dãy nhà kho mang đến vẻ yên bình 

và tao nhã cho thị trấn. Trước đây khu vực này là nhà máy bia 

và nhà máy sản xuất nước tương, hiện nay nơi đây trở thành 

dãy phố tập trung nhiều cửa hàng thủ công địa phương, quán 

trà, tiệm cà phê, phòng trưng bày tranh, v.v.

Bảo tàng truyện tranh Gosho Aoyama
Gặp gỡ Thám tử lừng danh Conan tại Tottori!

Dãy nhà kho 
tường trắng Shirakabe
 tại Kurayoshi

Bảo tàng truyện tranh Gosho Aoyama với nhiều điểm 

tham quan thú vị và khu trưng bày được thiết kế tinh 

tế để du khách thỏa sức đắm chìm trong thế giới của 

bộ truyện tranh và phim hoạt hình nổi tiếng Thám 

tử lừng danh Conan. Khai trương vào năm 2007, Bảo 

tàng truyện tranh cung cấp nhiều thông tin phong 

phú, hướng dẫn đa ngôn ngữ để du khách từ khắp nơi 

trên thế giới có thể dễ dàng tự do khám phá nơi đây. 

©GOSHO AOYAMA/SHOGAKUKAN
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2:00 chiều

Các ngôi đền thuộc quần thể Sanbutsuji nằm trên sườn núi 

đá dựng đứng của Núi Mitoku. Từ xưa, leo núi được coi là việc 

tập luyện khổ hạnh cho những người hành hương. Trong 

quá trình leo núi vẻ đẹp hùng vĩ, trong trẻo của thiên nhiên 

sẽ giúp bạn xóa đi những tội lỗi và phiền muộn của mình.

Cuối chặng đường hành hương, các bạn sẽ tới thăm Điện thờ 

Nageire hơn ngàn năm tuổi, đứng vững trên vách đá cheo leo 

một cách lạ kì như thể có một sức mạnh tâm linh chống đỡ. 

Bảo tàng truyện tranh Gosho Aoyama
Gặp gỡ Thám tử lừng danh Conan tại Tottori!

Trung tâm

MAP 4
1414 Yurashuku, Hokuei-cho, Tohaku-gun, Tottori

Trung tâm

MAP 5

Dãy nhà kho tường trắng Shirakabe tại 
Kurayoshi
Vicinity of Shinmachi 1 chome,Higashinaka-machi,

Uo-machi,and Togiya-machi,Kurayoshi-shi, Tottori

Trung tâm

MAP 6

Đền Mitokusan Sanbutsuji 
1010 Mitoku, Misasa-cho, Touhaku-gun, Tottori

Đền Mitokusan 
Sanbutsuji 

Chuyến đi đến thế giới khác và trở về

NGÀY 2

Ngày thứ hai của chúng tôi bắt đầu ở Thị trấn Conan (thị trấn Hokuei), chúng tôi đã khám phá 

một kho tàng các tác phẩm nghệ thuật gốc và trải nghiệm các hoạt động tương tác với các 

nhân vật của bộ truyện Thám tử lừng danh Conan trong Bảo tàng truyện tranh Gosho Aoyama. 

Tiếp theo, chúng tôi dạo qua những con phố truyền thống được bảo tồn tại Dãy 

nhà kho tường trắng Kurayoshi - mang lại cho chúng tôi cảm giác được quay 

trở lại Nhật Bản thời xa xưa. Sau bữa trưa, chúng tôi đeo Tasuki như những người 

hành hương để thử thách vượt qua những con đường không bằng phẳng lên núi 

Mitoku, băng qua những khu rừng nguyên sinh, leo những con dốc thẳng đứng 

và đi qua những ngôi đền linh thiêng để chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục 

của thung lũng bên dưới cũng như tận mắt chứng kiến kiến trúc ngàn năm tuổi.
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4:30 chiều

Bảo tàng lê Tottori Nijisseiki 

Cồn cát Tottori

9:00 sáng

Tìm hiểu các loại lê - đặc sản địa phương của Tottori, thông qua các trải nghiệm 

tương tác và các khu trưng bày triển lãm. Biểu tượng của bảo tàng là một cây 

lê đồ sộ với những cành khẳng khiu vươn ra khoảng 20 mét được trưng bày 

giữa sảnh chính, là minh chứng cho sự phát triển ngành nông nghiệp cao của 

địa phương. Du khách có thể nếm thử ba loại lê đặc sản của Tottori quanh năm, 

thưởng thức món kem tươi vị lê thơm ngon và mua nhiều đồ lưu niệm địa phương.

Cồn cát Tottori là điểm đến nổi tiếng nhất trong tỉnh. 

Với chiều cao hơn bốn mươi mét, những cồn cát ven 

biển này trải rộng đến mức tạo ra ảo giác như một sa 

mạc lớn. Những cơn gió biển thổi vào tạo nên dấu ấn 

độc đáo trên cát. Du khách sẽ được trải nghiệm đa 

dạng các hoạt động bao gồm đi bộ đường dài, dù lượn, 

cưỡi lạc đà và tham quan bằng xe đạp chuyên dụng.
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1:00 chiều

Ngày thứ ba của chúng tôi bắt đầu tại Bảo tàng Lê Nijisseiki, trong khoảng một 

giờ đồng hồ chúng tôi đã có cơ hội để tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị về đặc 

sản biểu tượng của Tottori. Đây là một trải nghiệm hơn cả những gì chúng tôi 

mơ ước và đáng nhớ nhất là trải nghiệm nếm lê, nơi các bạn nhân viên thân 

thiện nhiệt tình mời chúng tôi nếm thử ba loại lê giống địa phương để tìm ra 

loại lê mình yêu thích nhất, một nhiệm vụ thật  khó khăn! Sau đó, khi đi ngang 

qua Bờ biển Uradome, chúng tôi bắt gặp con đường mòn dẫn đến một vịnh 

nhỏ nằm giữa những vách đá dựng đứng. Chúng tôi đứng trên bãi cát trắng 

xóa, ngắm nhìn khung cảnh những con sóng xô mạnh vào tảng đá lớn được 

tô điểm bởi những cây thông đen. Điểm nhấn của chuyến tham quan là trải 

nghiệm khám phá Cồn cát Tottori. Sau khi leo lên đỉnh cồn cát, chúng tôi cùng 

nhau ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tráng lệ ở ngoài khơi biển Nhật Bản.

Bữa tiệc đặc biệt của những giác quan

NGÀY 3

Cồn cát Tottori

MAP 9

MAP 8

MAP 7

2164-661 Yuyama, Fukube-cho,   

Tottori-shi, Tottori

Bờ biển Uradome
(Công viên địa chất San’in Kaigan)
Uradome, Iwami-cho, Iwami-gun, Tottori

Bảo tàng lê Tottori Nijisseiki 
198-4 Dakyoji-cho, Kurayoshi-shi, Tottori
 (Quảng trường công viên Kurayoshi)

Biển Nhật Bản đã trải qua hàng ngàn năm để tạo nên những rạn 

đá gồ ghề, những vòm đá cao và nhiều hang động sâu để tô điểm 

cho Bờ biển Uradome. Hơn nữa, những ngọn sóng vỗ không ngừng 

nghỉ đã tạo nên những bãi biển cát trắng mềm mịn, khiến nơi đây 

trở thành điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch biển vào mùa hè.

Bờ biển Uradome
[ Công viên địa chất San’in Kaigan ]

Phía Đông

Phía Đông

Trung tâm
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10:00 sáng

Ghé thăm dinh thự Ishitani - khu nhà lớn nhất tại thị trấn Chizu, nơi từng phát triển thịnh vượng như thị trấn 

nhà trọ lớn nhất trong thời kỳ Edo (1603-1868). Bao quanh bởi một khu vườn lớn, dinh thự gồm 40 phòng 

và 7 nhà kho tường đất. Dinh thự được trùng tu, cải tạo lại vào đầu thế kỷ 20, với sự bài trí khéo léo của 

những cánh cửa trượt, tranh vẽ và các đồ trang trí khác đã giúp dinh thự có một vị trí trong danh sách các Di 

sản Văn hóa Quan trọng của Nhật Bản, được coi như một điển hình của kiến trúc truyền thống còn tồn tại.

Dinh thự Ishitani

Ngày cuối cùng của chúng tôi bắt đầu tại Dinh thự Ishitani. Từng là dinh thự 

của một gia đình danh giá, nơi đây hiện là một kiệt tác điển hình về kiến trúc 

truyền thống của Nhật Bản mang dấu ấn thời cận đại. Ngồi dưới mái hiên và 

chiêm ngưỡng khu vườn rộng lớn khiến chúng tôi cảm thấy bình yên đến 

khó tả. Sau đó, đoàn dùng bữa trưa tại Mitaki-en, một nhà hàng hài hòa với 

khu rừng xung quanh. Tiếng thì thầm của những con suối và tiếng hót của 

các loài chim như làm tăng thêm hương vị thanh khiết của các món ăn theo 

mùa, được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon thu hoạch trực tiếp 

từ khu rừng. Điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của chúng tôi là 

Cocogarden tại Oenosato Resort, nơi chúng tôi có cơ hội thưởng thức những 

chiếc bánh kếp ngọt và xốp được làm từ trứng của trang trại trong khuôn viên

Sự ưu ái của thiên nhiên làm hài lòng chiếc dạ dày 
và xoa dịu tâm hồn bạn

NGÀY 4

Dinh thự Ishitani

Phía Đông MAP 10

396 Chizu, Chizu-cho, Yazu-gun, Tottori

Nhà hàng Mitaki-en

Phía Đông MAP 11

707 Ashizu, Chizu-cho, Yazu-gun, Tottori

Phía Đông MAP 12

877 Hashimoto, Yazu-cho, Yazu-gun, Tottori

Vườn Cocogarden tại 
khu nghỉ dưỡng Oenosate
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3:00 chiều

12:30 

Trong nhà hàng với kiến trúc truyền thống Nhật Bản cùng mái tranh, 

bếp sưởi và khe suối chảy trong vườn, Mitaki-en phục vụ các món ăn 

bổ dưỡng và nồng ấm được chế biến từ các loại rau rừng phong phú 

theo mùa của địa phương. Sau bữa tối, du khách nên đi dạo xung 

quanh khuôn viên để chiêm ngưỡng khu vườn và thác nước tuyệt đẹp 

cũng như hòa mình vào thiên nhiên trong sự yên bình và trang nhã.

Oenosato là nơi có trang trại tuân thủ nghiêm 

ngặt các nguyên tắc nông nghiệp thân thiện với 

môi trường. Sản phẩm đặc trưng của trang trại 

là một loại trứng gà đặc biệt được lấy từ những 

con gà đồi. Những nguyên liệu đặc biệt đã làm 

nên sự nổi tiếng của món bánh kếp siêu bông 

xốp và đậm đà, được phục vụ kèm với nhiều 

loại topping theo mùa tại Cocogarden Cafe’s

Nhà hàng Mitaki-en

Cocogarden tại 
khu nghỉ dưỡng 

Lộ Trình Tham Quan Tham Khảo

NGÀY 1

NGÀY 2

NGÀY 4

NGÀY 3

Sân bay 
Yonago

Núi Daisen

Sân bay 
Tottori

Nhà hàng
Mitaki-en

Vườn Cocogarden tại khu 
nghỉ dưỡng Oenosate

Dinh thự Ishitani

Con đường Mizuki Shigeru

Công viên hoa Tottori 
Hanakairo

Núi Daisen
 (Dòng suối ở núi Kitanizawa)

Bảo tàng truyện tranh Gosho Aoyama

Gặp gỡ Thám tử lừng danh Conan tại Tottori!

Dãy nhà kho tường trắng 
Shirakabe tại Kurayoshi

Đền Mitokusan 
Sanbutsuji 

Cồn cát Tottori

Bờ biển Uradome
(Công viên địa chất San’in Kaigan)

Bảo tàng lê Tottori 
Nijisseiki 

1

2

3

4

5

6

8

11

10

9

7

12

Oenosato



12

Mùa hè ở Tottori thường có những khung cảnh vô cùng hấp dẫn, một  trong   

số  đó  là hình ảnh đàn  đom  đóm ở  Fukumaki.  Khi hoàng hôn buông 

xuống, hơn 20,000 chú đom đóm himebotaru sẽ xuất hiện và thắp sáng cả 

một khu sườn núi, với  ánh sáng lập lòe luôn thay đổi theo những điệu nhảy 

của đom đóm. Đây thực sự là một khung cảnh bạn sẽ không bao giờ quên.

Tại Backpackers Inn DAISEN (FBI DAISEN), bạn sẽ được trải nghiệm 

Glamping - “Cắm trại đẳng cấp”. Tại đây có rất nhiều những cabin và lều 

trại chất lượng cao mang đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả phòng tắm, 

phòng bếp,.... Đặc biệt hơn cả chính là những quầy bar và nhà hàng 

trong khu vực sẽ phục vụ bạn, từ những món đặc sản địa phương 

đến những ly đồ uống chất lượng giữa phong cảnh núi rừng hùng vĩ.

TOTTORI         BỐN MÙVẻ đẹp quanh năm

Bữa tiệc ánh sáng đêm mùa hạ

“Glamping” tại Núi Daisen (Cắm trại đẳng cấp)

MÙA XUÂN MÙA HẠ

Mùa xuân là một trong những thời điểm tuyệt với nhất của Nhật Bản. 

Tại Tottori nơi có những công viên và khu vườn tinh tế, mùa xuân 

đặc biệt trở nên vô cùng xinh đẹp. Với gần 4,000 cây anh đào, Công 

viên Utsubuki ở Kurayoshi chính là một điểm ngắm hoa vô cùng nổi 

tiếng. Nằm ngay dưới chân núi, công viên này luôn bừng lên sức 

sống với đa dạng sắc màu khi cây cối nở rộ quanh mặt hồ êm ả , 

tương phản với cây cầu màu đỏ tươi tắn. Vào ban đêm, những chiếc 

đèn lồng truyền thống được thắp lên giữa những tán hoa anh đào, 

tạo nên một khung cảnh thần tiên chắc chắn sẽ lưu lại ấn tượng vô 

cùng sâu sắc trong tâm trí mỗi du khách. Và tại di tích thành Tottori, 

Jinpukaku -  tòa biệt thự màu trắng từng được coi như biểu tượng 

của thời Minh Trị Duy Tân, làm nổi bật lên sắc hoa anh đào rực rỡ.

Mùa hoa anh đào nở rộ

A C

B D

B. Jinpukaku Trung tâm

MAP 14
2-121 Higashi-machi, Tottori-shi, 

Tottori

Phía Tây

MAP 16

D. Khu cắm trại FBI DAISEN
706 Kobayashi, Hoki-cho, Saihaku-

gun, Tottori

C. Làng đom đóm Fukumaki Phía Tây

MAP 15
Fukumaki, Nichinan-cho,  

Hino-gun, Tottori

A. Công viên Utsubuki Trung tâm

MAP 13
Nakano-cho, Kurayoshi-shi,  

Tottori
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Khu vực núi Daisen là nơi lí tưởng nhất để trượt tuyết ở phía Tây Nhật Bản. 

Hãy trải nghiệm trượt tuyết tại Daisen White Resort, nơi có bốn triền dốc 

với độ cao và chất lượng tuyết vô cùng lí tưởng, cũng như phong cảnh 

hữu tình của đỉnh núi Daisen phủ tuyết trắng nằm bên bờ vịnh Nhật Bản.

Núi Hyonosen từ lâu đã thu hút rất nhiều du khách yêu mến bộ môn 

thể thao mùa đông từ khắp nơi trên toàn Nhật Bản cũng như trên 

thế giới. Trượt tuyết xuống triền dốc thoải với những chú “Quái vật 

tuyết” ngộ nghĩnh là sản phẩm của tuyết rơi phủ lên những tán cây 

sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm thật vui vẻ và mới lạ, cũng 

như sẽ mang lại một nguồn năng lượng tích cực đối với bất cứ ai.

ORI         BỐN MÙA

Về miền tuyết trắng

Thiên đường thể thao mùa đông

MÙA ĐÔNGMÙA THU

Sự chuyển giao từ màu núi phủ sắc xanh tươi mát của mùa hè sang 

tấm thảm rực rỡ pha trộn màu đỏ, cam, vàng,... chính là dấu hiệu  mùa 

thu lộng lẫy của Tottori sắp tới. Con đường leo núi tại hẻm núi Os-

hika luôn đem đến khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời cả bốn 

mùa trong năm, nhưng  nơi đây đặc biệt thu hút mọi ánh  nhìn 

vào mùa thu,  khi  thảm lá  đỏ  rực như  hàng nghìn ngọn lửa nhảy 

múa xung quanh những thác nước êm đềm chảy qua các vách 

đá, tuy trái ngược nhưng lại hòa hợp một cách đáng ngạc nhiên.

Một địa điểm ngắm lá đỏ nổi tiếng khác là chùa Daisenji, ngôi chùa thờ 

Phật 1000 năm tuổi nép sâu trong lòng núi Daisen linh thiêng. Chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp diệu kì của tự nhiên trên nền những công trình mang kiến 

trúc truyền thống, những chiếc cổng gỗ lớn, những lối đi lát đá, những 

bờ sông êm ả, và còn hơn thế nữa. Vào ban đêm, cả khu đền sẽ được thắp 

sáng bằng những chiếc đèn lồng mang tới vẻ đẹp siêu thực của mùa thu.

Xuân, Hạ, Thu hay Đông — Tottori luôn chào đón bạn tới 

khám phá những vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên

Bức tranh rực rỡ của mùa thu

E

F

G

H

F. Chùa Daisenji Phía Tây

MAP 18
9 Daisen, Daisen-cho,

Saihaku-gun, Tottori

Phía Đông

MAP 20

H. Khu trượt tuyết Tottori 
       Wakasa Hyonosen

631-13 Tsukuyone, Wakasa-cho, 

Yazu-gun, Tottori

G. Khu nghỉ dưỡng Daisen White Phía Tây

MAP 19
96 Daisen, Daisen-cho,   

Saihoku-gun, Tottori

E. Hẻm núi Oshika Gorge Trung tâm

MAP 17
Kannokura, Misasa-cho,  Tohaku-gun, 

Tottori
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Phía Đông MAP 21

2083-17 Yuyama, Fukube-cho, Tottori-shi, Tottori

Trung tâm MAP 24

1-2971-2 Kaji-machi,   

Kurayoshi-shi, Tottori

Phía Tây MAP 25

Daisen, Daisen-cho,  Saihaku-

gun, Tottori

Phía Đông MAP 26

651 Sakae-machi, Tottori-shi, 

Tottori

Bảo tàng mỹ thuật cát Tottori
Nơi đây là bảo tàng trong nhà đầu tiên trên thế giới trưng bày các tác phẩm 

nghệ thuật được làm hoàn toàn từ cát. Mở cửa cho công chúng từ năm 2012, 

đến nay bảo tàng cát  Tottori đã mang tới những tác phẩm nghệ thuật đặc 

sắc đến từ những người nghệ nhân, nghệ sĩ từ khắp các nơi trên thế giới. 

Do được làm từ cát nên các tác phẩm chỉ có thể được trưng bày trong một 

khoảng thời gian nhất định, tuy nhiên từng đó cũng đã đủ để bất cứ ai được 

chiêm ngưỡng khu trưng bày của bảo tàng cảm thấy kinh ngạc và thán phục 

tài nghệ của những người nghệ sĩ. Ngoài ra, từ bảo tàng này, qua những ô cửa 

kính lớn, bạn còn có thể được ngắm nhìn những cồn cát nổi tiếng của Tottori.

Bảo tàng mô hình Kurayoshi

Giữa lòng những con phố nhỏ nhắn của Kurayoshi, 

bạn sẽ tìm thấy một điểm đến đặc biệt: Bảo tàng 

mô hình Kurayoshi. Nơi đây trưng bày khoảng 

2,000  mô hình cỡ nhỏ của những loài khủng 

long thời tiền sử, động vật thiên nhiên, nhân 

vật truyện tranh nổi tiếng, và rất nhiều những 

mô hình khác. Được cải tạo từ một khu trường 

học ngày xưa, kiến trúc trụ tròn của bảo tàng 

cũng là một điểm hấp dẫn đặc biệt của nơi này.

Bảo tàng thủ công mỹ nghệ Tottori

Bảo tàng thủ công mỹ nghệ Tottori, thành lập 

bởi nghệ nhân dân gian Shouya Yoshida vào 

năm 1949, là nơi trưng bày hơn 5,000 tác phẩm 

nghệ thuật từ nhiều nghệ sĩ khác nhau trên thế 

giới. Nếu bạn đang muốn tìm một món quà lưu 

niệm thật đặc biệt, hãy ghé thăm cửa hàng thủ 

công mỹ nghệ Takumi nằm ngay bên cạnh bảo 

tàng. Nếu bạn đang cảm thấy đói bụng, hãy 

tới nhà hàng Takumi nơi bạn sẽ được nếm thử 

món thịt bò Wagyu ngon nhất Nhật Bản, đặc 

sản của Tottori với mức giá vô cùng phải chăng.

Hội rước đuốc núi Daisen

Lễ Lập Hạ núi Daisen được tổ chức hằng năm vào 

cuối tuần đầu tiên của tháng 6. Đây là một trong 

những lễ hội theo mùa đặc trưng nhất của Tottori. 

Sau lễ khai mạc tại đền Ogamiyama, khoảng 2,000 

người, mang theo ngọn đuốc trên tay, sẽ theo 

chân một Thần chủ diễu hành theo con đường 

xuống khu vực Bakuroza. Cảnh tượng của những 

ngọn đuốc trên tay họ hoành tráng đến mức 

trông như một dòng sông lửa rực cháy đang chảy 

bên triền núi. Đặc biệt hơn cả là bất cứ ai cũng 

có thể tham gia trải nghiệm vô cùng đặc sắc này!

K hám phá Tottorihám phá Tottori
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Phía Đông MAP 22

603 Hakuto, Tottori-shi, Tottori

Phía Tây MAP 23

9 Daisen, Daisen-cho, Saihaku-gun, Tottori

Phía Đông MAP 27

Iwayado, Wakasa-cho,   

Yazu-gun, Tottori

Phía Tây MAP 28

Daisen, Daisen-cho,  Saihaku-

gun, Tottori

Phía Đông MAP 29

Itaibara, Ichinose, Chizu-cho, Yazu-

gun, Tottori

Lễ hội ô Wagasa núi Daisen
Trong thần thoại về chú thỏ trắng của Inaba, chú thỏ đã lau rửa vết thương và 

tự chữa lành bản thân tại hồ Mitarashi nằm giữa ngôi đền. Từ đó người ta tin 

rằng ngôi đền này mang năng lượng để chữa lành những vết thương và  những 

bệnh ngoài da khác. Ngoài ra chú thỏ trong truyền thuyết này còn mang vai 

trò như một vị thần tình yêu trong văn hóa dân gian Nhật Bản, dẫn đến danh 

tiếng lừng lẫy của đền Hakuto như một thánh địa tình yêu vào năm 2010.

Đền thờ Fudoin Iwayado

Đền thờ Fudoin lwayado được xây dựng trong một 

hang đá tự nhiên đã có từ thời đại Daido (Năm 806 

- Năm 810). Nơi đây là một trong những kiến trúc 

hiếm hoi may mắn thoát khỏi sự hủy diệt của hỏa 

hoạn khi tướng quân Hideyoshi Toyotomi xâm lược 

vùng đất này vào thế kỉ thứ 16. Người ta cho rằng 

chính tượng phật Bất động Minh Vương (Fudomyo 

- Một trong năm vị Ngũ Thiền Định Phật của phái 

Mật Tông) đã bảo vệ ngôi đền khỏi mọi thảm họa.

Làng Itaibara

Nằm trọn trong khu vực núi Chizu, làng Itaibara thừa 

hưởng được nét đẹp thiên nhiên của vùng rừng núi. 

Ngôi làng là một trong những địa điểm hiếm hoi vẫn 

lưu giữ được nét kiến trúc làng quê, đã được bảo tồn 

như một di sản văn hóa. Một lữ quán và những cửa 

hàng nhỏ được xây dựng từ thời Edo (Năm 16O3 - 

Năm 1868) và thời Showa (Năm 1926 - Năm 1989) 

càng tô điểm thêm cho vẻ cổ kính của ngôi làng này.

Dạo chơi dưới bầu trời sao

Đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn một trong những 

cảnh đêm đẹp nhất của Nhật Bản. Tour du lịch này 

sẽ đưa bạn dạo quanh núi Daisen dưới bầu trời sao 

lấp lánh, như một thiên hà rộng mở hút tầm mắt. 

Tour du lịch này được tổ chức 2 - 3 lần trong tháng, 

và tùy vào mỗi mùa khác nhau mà cảnh sắc sẽ thay 

đổi, tạo nên những bức tranh chấm phá đặc sắc. 

Hình ảnh được cung cấp bởi Cục xúc tiến du lịch 

Daisen.

Những cồn cát nằm bên bãi biển, những bãi biển dài trải đầy sỏi đá, những khu rừng nguyên sinh, ... Tottori đem lại thắng 

cảnh tuyệt mỹ khó thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác. Không chỉ được thiên nhiên ưu ái, nơi này còn mang bề dày lịch sử và văn 

hóa lâu đời đến mức được nhắc đến trong những tác phẩm Kojiki, một trong những tác phẩm văn học lâu đời nhất của Nhật 

Bản. Hãy cùng khám phá nền văn hóa truyền thống đặc sắc, cũng như đắm chìm trong vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú của Tottori.

Hãy ghé thăm đền Daisenji vào mùa lễ Obon (Mùa lễ hội để tưởng nhớ 

những linh hồn tổ tiên) để được chiêm ngưỡng một tuyệt cảnh khó quên. 

Khi hoàng hôn buông xuống, người ta sẽ thắp sáng hơn 100 chiếc ô 

Wagasa truyền thống của Nhật Bản. Sự hòa hợp giữa ánh sáng và những 

màu sắc rực rỡ khác nhau tạo nên một khung cảnh u linh và thoát tục, đặc 

biệt là khi được đặt trước kiến trúc uy nghiêm và tĩnh lặng của ngôi đền.

Hình ảnh được cung cấp bởi Cục xúc tiến du lịch Daisen

Đền Hakuto
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Wagasa Denshokan:
Trải nghiệm làm dù truyền thống Nhật Bản

Bảo tàng nhiếp ảnh Shoji Ueda: Chiêm 
ngưỡng các tuyệt tác của một bậc thầy

Rất thịnh hành trong thời kỳ Edo, chiếc dù truyền thống Nhật Bản (wagasa) 

được làm từ nguyên liệu gỗ và giấy dầu; cho đến ngày nay, nó vẫn duy trì một 

thiết kế rất thanh lịch, duyên dáng và sang trọng. Với con mắt tỉ mỉ và bàn tay 

khéo léo, hãy tham gia thử thách đầy thú vị này và tự tạo một chiếc dù Nhật Bản 

theo phong cách cho riêng mình.

Bạn có thể giữ lại món quà mang đậm chất văn hóa truyền thống của xứ sở mặt 

trời mọc này làm kỷ niệm..

Bảo tàng Nhiếp ảnh Shoji Ueda tọa lạc tại một cánh đồng đẹp như tranh vẽ, nơi có 

thể phóng tầm mắt nhìn ra cảnh núi non hùng vĩ ở phía tây Tottori. Tại đây, du khách 

sẽ thấy thích thú trước những bức ảnh tuyệt vời của tác giả Shoji Ueda, người đã 

đánh dấu một bước tiến mới trong sự phát triển của ảnh phim. Ông nổi tiếng thế 

giới với những tác phẩm độc đáo lấy bối cảnh là Cồn cát Tottori. Bảo tàng mang 

đến một không gian sâu lắng để du khách có thể chiêm nghiệm các tác phẩm 

siêu thực về cuộc sống của những người dân thường ở Nhật Bản thời hậu chiến. 

Các bức ảnh này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng và làm trái tim bạn xao xuyến.

Đạp xe quanh núi Daisen

Nếu là người đam mê hoạt động ngoài trời, bạn 

sẽ không muốn bỏ lỡ trải nghiệm đầy thú vị khi 

đạp xe trên những con đường quanh co của núi 

Daisen. Những người kinh nghiệm có thể chạy 

đua với gió khi họ di chuyển trên nhiều loại địa 

hình đường mòn khác nhau. Những du khách 

tìm kiếm trải nghiệm nhàn nhã hơn có thể chọn 

chương trình cho người mới bắt đầu, trong 

đó họ được dừng chân tham quan các trang 

trại và các địa điểm thú vị khác ở địa phương.

Ngược dòng thời gian với trải 
nghiệm Kimono tại Kurayoshi

Kurayoshi nằm ở trung tâm Tottori, tự hào với 

loại vải truyền thống có màu chàm đậm cùng 

hoa văn trắng tinh khiết mang một cảm giác 

vô cùng tinh tế. Khoác trên mình bộ Kimono 

thoải mái, phong cách, và thanh lịch, bạn dạo 

bước qua nhưng bức tường trắng Kurayoshi 

như một người dân Nhật Bản chính hiệu. Trong 

trang phục độc đáo được dệt theo phương 

pháp truyền thống này, bạn sẽ cảm thấy mỗi 

bước tiến về phía trước sẽ như một bước đưa 

bạn quay ngược thời gian về quá khứ xưa.

Trải nghiệm làm búp bê Hakota

Phía Tây MAP 30

796 Yodoe, Yodoe-cho, Yonago-shi, Tottori

Phía Tây MAP 31

353-3 Sumura, Houki-cho, Saihaku-gun, Tottori

Phía Tây MAP 33

634 Akamatsu, Daisen-cho, 

Saihaku-gun, Tottori

Trung tâm MAP 34

2529 Uomachi, Kurayoshi-shi, 

Tottori

Trung tâm MAP 35

2568-1, Uomachi, Kurayoshi-shi, 

Tottori

Trong nhiều thế kỷ, Búp bê Hakota được tặng 

cho trẻ em như bùa bảo vệ. Những con búp bê 

này chỉ được làm ở Kurayoshi. Truyện kể rằng 

một người bán hàng rong  vô cùng ấn tượng 

bởi tính khiêm tốn và giản dị của những người 

phụ nữ tại Kurayoshi nên đã thiết kế một con 

búp bê theo hình ảnh của họ. Hãy làm búp bê 

bảo vệ cho riêng mình bằng cách vẽ khuôn 

mặt cho chúng! Mang búp bê về nhà và chăm 

sóc, chúng chắc chắn sẽ giữ an toàn cho bạn.

Trải nghiệm Tottorirải nghiệm Tottori
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Trải nghiệm hái lê: Nếm thử trái cây của 
Tottori

Trải nghiệm làm gốm Furusato 
Kenkomura

Tottori nổi tiếng là nơi có sản lượng lê Nijisseiki (lê thế kỷ 20) đứng số 

1 Nhật Bản. Những người thích trái cây tươi chắc chắn sẽ thích trải ng-

hiệm tự tay hái và thưởng thức chúng. Hãy hái một quả lê chín, cắn thử 

một miếng và bạn sẽ phải ngạc nhiên trước độ giòn, mọng nước và vị 

ngọt thanh mát của chúng. Tại Tottori có nhiều vườn trái cây bốn mùa, 

hãy nhớ kiểm tra xem thời điểm bạn đi có đúng mùa lê không nhé!

Truyền thuyết kể có một vị Samurai nhờ cứu một con sói trắng đã được Bồ Tát 

trả ơn bằng cách báo mộng vị trí suối nước nóng Misasa. Người ta sử dụng 

đất sét tại khu vực này để tạo nên loại đồ gốm độc đáo có tên là Hakuro-yaki 

(nghĩa đen là “đồ gốm trắng”). Tại đây, du khách được trải nghiệm làm gốm, 

tự tay tạo nên kiệt tác nghệ thuật truyền thống Nhật Bản dưới sự hướng dẫn 

của nghệ nhân địa phương hoặc mua những món đồ bằng gốm làm kỷ niệm.

Aoya Washi Studio
Giấy thủ công truyền thống Nhật Bản

Giấy lnshu luôn là sự lựa chọn của các nhà văn 

và nhà thư pháp nổi tiếng tại Nhật Bản. Nhờ 

nổi tiếng về độ bền, nó thậm chí còn được sử 

dụng trong các văn bản lịch sử từ rất lâu đời. 

Tại đây, du khách được trò chuyện với nghệ 

nhân địa phương để tìm hiểu những bí mật 

đằng sau loại giấy huyền thoại này. Sau đó, sử 

dụng các kỹ thuật được truyền qua nhiều thế 

hệ, hãy tạo ra giấy lnshu Nhật Bản của riêng bạn.

Hòa mình với núi rừng

Khi đặt chân tới vùng thiên nhiên hoang sơ 

của Tottori, bạn được hòa mình cả thể xác lẫn 

tâm hồn vào trong sự dịu dàng thiên nhiên. Với 

sự giúp đỡ của hướng dẫn viên, hãy trở về với 

con người thật của bạn tránh xa những căng 

thẳng của cuộc sống hàng ngày và trải nghiệm 

một thiên nhiên thật khác bằng cách tìm hiểu 

tất cả các sinh vật cư trú tại khu rừng hoang sơ 

này. Hãy ngồi thiền trong sự tĩnh lặng, bình tâm 

và lắng nghe âm thanh của khu rừng về đêm.

Bảo tàng nghệ thuật Watanabe

Cùng ngược dòng thời gian quay về thời đại của 

các samurai với những bộ áo giáp và kiếm samurai 

tại bảo tàng.

Nơi đây cũng tự hào có một bộ sưu tập 30,000 cổ 

vật phương Đông bao gồm các tác phẩm nghệ 

thuật Trung Quốc, đồ gốm sứ và nghệ thuật Phật 

giáo được sưu tầm trong vòng 60 năm bởi vị bác sĩ 

địa phương Watanabe Hajime. Tại thánh địa dành 

cho những người đam mê samurai này, bạn thậm 

chí có thể mặc thử áo giáp samurai cổ với giá chỉ 

1,000 yên!

Nhiều địa điểm Trung tâm MAP 32

Tùy từng nơi 15-1 Yokote, Misasa-cho, Touhaku-gun, Tottori

Phía Đông MAP 36

313 Yamane, Aoya-cho,  Totto-

ri-shi, Tottori

Phía Đông MAP 37 MAP 38

55 Kakuji, Tottori-shi, Tottori

Phía Đông

Chizu-cho, Yazu-gun, Tottori

Tottori là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Thông qua các hoạt động khám 

phá và trải nghiệm, du khách sẽ được tìm hiểu văn hóa lâu đời và tinh thần của Nhật Bản. Hãy thử sức với những món 

đồ thủ công truyền thống bằng tất cả các giác quan, bạn sẽ cảm nhận được sâu sắc truyền thống văn hóa nơi đây.
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Nhiều địa điểm

Tùy từng quán

Phía Tây MAP 40

1740-30 Maruyama, Hoki-cho, 

Saihaku-gun, Tottori

Phía Tây MAP 41

2-11 Mizunashihara, Kobayashi, 

Hoki-cho, Saihaku-gun, Tottori

CUA TUYẾT
(cua Matsuba và cua Beni-zuwaigani)
Khác hẳn các loài cua khác, cua tuyết được coi là món ăn thể hiện sự đẳng cấp, 

với thịt dày và tươi ngon. Đặc biệt cua được đánh bắt tươi sống ngay tại cảng 

đã trở thành một món ăn tính túy của mùa đông Tottori. Các loại cua được đánh 

bắt tại Tottori đều có tên gọi địa phương như Matsuba hay Beni-zuwaigani. 

Dù dưới tên gọi nào hay được chế biến khác nhau như nướng hoặc hấp, 

hương vị của chúng chắc chắn sẽ làm hài lòng bất kỳ người yêu hải sản nào!

Hãng bia Daisen G Beer

Hãng bia Daisen G Beer đem đến cho khách hàng 

nhiều hương vị bia khác nhau, được làm từ nước suối 

tự nhiên chảy bên dưới núi Daisen. Nước suối này nổi 

tiếng bởi sự tinh khiết cùng với vị thanh ngọt. Vào năm 

2011, thương hiệu bia “Daisen G Beer Weizen” của hãng 

đã được nhận giải thưởng bia thế giới danh giá nhất, 

chỉ dành cho loại bia ngon nhất thế giới. Với hậu vị ngọt 

của bia quyến luyến bạn tới giọt cuối cùng, thương 

hiệu bia đoạt giải này chính là sự kết hợp tuyệt với 

với bất lỳ món ăn nào, tạo nên đặc sản bia của Tottori.

Mì Ramen nước cốt xương bò và 
Bánh Burger Tottori

Tottori chính là thiên đường cho những người 

mê ăn thịt. Đầu tiên phải kể đến  mì Ramen nước 

cốt xương bò. Điểm đặc biệt của món mì này 

nằm ở nước thịt bò đậm đà, cùng với hương 

thơm nức mũi và vị ngọt đặc trưng, chính điều 

này đã tạo nên điểm khác biệt trong thế giới mì 

ramen. Tiếp đến là Hambuger. Nhờ có môi trường 

tự nhiên trong lành rất lý tưởng để chăn nuôi 

gia súc, các miếng thịt mềm được nêm nếm gia 

vị đậm đà đã làm nên một phép màu ẩm thực.

Trang trại sữa Daisen Home of Milk

Tại trang trại sữa Daisen Home of Milk, phong 

cảnh đồng quê bình dị cùng với hình ảnh gia 

súc đang thong thả ăn cỏ, sẽ mang lại những 

giây phút bình yên cho tâm trí bạn. Bạn có thể 

vừa thưởng thức hương vị kem thơm mát đặc 

trưng, vừa tận mắt nhìn ngắm toàn cảnh biển 

Nhật Bản dưới chân núi Dasen cao sừng sững. 

Bạn còn có thể tìm thấy khu vực nhà hàng và 

nướng BBQ, nơi phục vụ các món ăn được chế 

biến từ thịt  và sữa nguyên chất địa phương, 

cũng như cửa hàng chuyên bán đặc sản Tottori.

Tiệc đẳng cấp tại Tottoriiệc đẳng cấp tại Tottori

Nhiều địa điểm

Tùy từng quán

*Hình ảnh mang tính chất minh họa
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Nhiều địa điểm

Tùy từng quán

Nhiều địa điểm

Tùy từng quán

Nhiều địa điểm

Tùy từng quán

Nhiều địa điểm

Tùy từng quán

Phía Tây MAP 39

9-5 Showamachi, Sakaiminato-shi, Tottori

Thịt bò Wagyu Tottori Chợ cá Sakaiminato 

Hãy chiêu đãi vị giác của bạn bằng một bữa tiệc ẩm thực xa hoa với thịt bò 

Wagyu Tottori mềm ngon đến khó tin. Giống bò này đã trở thành thương hiệu 

của Tỉnh Tottori và được sản xuất trong suốt một thế kỷ qua. Tự hào có 55% hàm 

lượng axit oleic và lượng chất béo cao, thịt bò Wagyu này rất mềm gần như tan 

chảy trong miệng, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất.

Những người yêu thích hải sản chắc chắn không muốn bỏ lỡ chợ cá Sakaim-

inato, một trong những nơi náo nhiệt và sôi động nhất phía tây Nhật Bản. 

Hãy cùng đi một vòng chợ nhìn ngắm, lắng nghe và cảm nhận hương vị biển 

cả ở chợ cá, đặc biệt là màn trả giá sôi nổi giữa người bán và người mua cho 

những mẻ hải sản tươi sống mới được đánh lên, kể cả mẻ cá thu hay cua lớn 

nhất ở Nhật Bản! Cùng trò chuyện với các nhà buôn cá về các mẻ cá trong 

ngày, thử thưởng thức các món ăn và mua về cho bữa ăn tối của bạn nhé.

Hàu Iwagaki 

Đây là một món ăn thịnh soạn cho hương vị mùa 

hè Tottori. Thông thường hàu Iwagaki được đánh 

bắt bởi những thợ lặn tự do và chúng còn được 

mệnh danh là “Sữa của biển”, bởi giá trị giàu dinh 

dưỡng mà chúng đem lại. Những con hàu này có 

thịt dày, rất mềm như kem tan chảy trong miêng. 

Chỉ trong thời gian ngắn từ đầu hè đến giữa 

tháng 8, hàu Iwagaki sẽ đạt kích thước lớn nhất và 

chúng có hương vị ngon hiếm có. Đặc biệt ăn hàu 

tương sống cùng với một vắt chanh là tuyệt nhất.

Rượu Sake hàng đầu Tottori

Được ủ bằng nước giàu khoáng chất từ tuyết trên 

đỉnh núi cao nhất của Tottori, rượu sake được sản 

xuất ở vùng này mang một hương vị đặc trưng rất 

riêng.Có những loại rượu địa phương chắc chắn 

bạn không nên bỏ lỡ. Đó là rượu Kumezakura được 

ủ ở chân núi Daisen, hay rượu Hiokizakura được làm 

từ loại gạo rất hiếm của nhà sản xuất bia Gouriki, 

hoặc rượu Bente Musume được dùng khi còn nóng.

Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương

Được mệnh danh là vua của biển cả, cá ngừ vây 

xanh Thái Bình Dương - đặc sản Tottori, được đánh 

bắt tươi sống tại cảng Saikaiminato. Loại cá này được 

đánh giá cao bởi kết cấu thịt mềm và giảu hương 

vị tươi ngon. Từ tháng 6 đến tháng 8, những con 

cá ngừ vây xanh to nhất sẽ được đem đến cảng 

và bán tại chợ cả nổi tiếng Sakaiminato. Gần như 

mọi phần của cá ngừ hảo hạn này đều được sử 

dụng để chế biến lên những món ăn địa phương 

hấp dẫn, từ sashimi tươi sống cho đến mì ramen.

Tottori là thiên đường cho những người yêu hải sản với các loại hải sản tươi sống như cua tuyết Matsuba mềm ngon 

vào mùa đông và hàu Iwagaki vào mùa hè. Khu vực này cũng nổi tiếng với món thịt bò mềm gần như tan chảy trong 

miệng, được phục vụ cùng với Burger cao cấp và các món lẩu thượng hạng, chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả những 

người sành ăn.

Ảnh được cung cấp bởi của hàng Yamamasu SakutenẢnh chỉ mang tính minh họa, được cung cấp bởi nhà hàng Karoko



20

Ảnh do tỉnh Tottori cung cấp. Ảnh do khách sạn Toukouen cung cấp.

Trung tâm MAP 42

Misasa-cho, Tohaku-gun, Tottori

Phía Tây MAP 43

Kaike Onsen, Yonago-shi, Tottori

Ảnh do tỉnh Tottori cung cấp.

Phía Đông MAP 47

Iwami-cho, Iwami-gun, Tottori

Suối nước nóng Iwai, với hơn 1.200 năm lịch sử, là 

suối nước nóng lâu đời nhất ở vùng Sanin. Những 

tòa nhà bằng gỗ truyền thống được bảo tồn 

nguyên vẹn trong suốt thời gian dài mang nét gợi 

nhớ về những ngày xa xưa. Hãy cảm nhận không 

khí hoài cổ này bằng cách sử dụng gáo gỗ múc 

nước suối khoáng nóng dội lên toàn bộ cơ thể 

của bạn từ đỉnh đầu trong khi hát một bài hát dân 

gian độc đáo. Đây là một nét đẹp truyền thống 

văn hóa được truyền lại từ thời Edo (1603-1868).

Ảnh do khách sạn Yumeikan cung cấp

Trung tâm MAP 46

Sekigane-cho, Kurayoshi-shi, 

Tottori

Nằm ở chân núi Daisen, Sekigane là một trong số ít 

suối khoáng nóng trên thế giới có hàm lượng radium 

cao giúp làm chữa các bệnh như thấp khớp, đau 

dây thần kinh, bệnh gút, huyết áp cao và xơ cứng 

động mạch. Mặc dù có hàm lượng khoáng chất 

cao, nhưng nước suối ở đây rất trong và không có 

mùi. Chính vì vậy, nước suối còn được gọi là “nước 

bạch kim”. Đây là một điểm đến lý tưởng cho các 

chuyến đi trong ngày hay những kỳ nghỉ dài ngày. 

Ảnh do lữ quán Sanshien cung cấp.

Phía Đông MAP 48

Shikano-cho, Tottori-shi,  Tottori

Nằm trong một thị trấn cổ yên tĩnh được bao 

quanh bởi núi, suối nước nóng này được đặt 

theo tên của vị anh hùng samurai Yamanaka 

Shikanosuke nổi tiếng vào thời Sengoku trung cổ 

của Nhật Bản (1467 - 1600). Nước của Suối nước 

nóng Shikano được mệnh danh là “nguồn nước 

dành cho phái đẹp” với tác dụng nuôi dưỡng và 

tái tạo làn da. Ngoài ra, hãy dừng chân tại bến tàu 

Hot Pier Kano hoặc bãi đậu xe Sanshien để mát 

xa đôi chân của bạn sau một ngày dài tham quan 

với suối nước nóng ngâm chân miễn phí nhé. 

Suối nước nóng Misasa Suối nước nóng Kaike

Nổi tiếng với khả năng chữa bệnh, suối nước nóng ở Misasa chứa hàm lượng radon 

cao giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và cải thiện hệ thống miễn dịch. Với 

khung cảnh nhà trọ ryokan truyền thống nằm dọc theo bờ sông Mitoku, những 

con phố yên tĩnh và những cây cầu Kajika hay Koitani cổ kính quyến rũ, thị trấn suối 

nước nóng lịch sử này là một nơi hoàn hảo để tận hưởng một chuyến du lịch nghỉ 

ngơi thư gian. Khung cảnh đường phố cổ điển này đặc biệt càng có sức mê hoặc 

hơn sau khi mặt trời lặn, lúc những chiếc đèn lồng chiếu sáng khắp các con đường.

Được bình chọn là một trong 100 điểm ngắm bình minh đẹp nhất Nhật Bản, khu 

nghỉ dưỡng khoáng nóng này có bờ biển tuyệt đẹp với bãi cát trắng, hàng thông 

xanh ở phía trước, nổi bật trên khung cảnh núi Daisen hùng vĩ. Nước nóng ở đây 

có tác dụng chữa đau dây thần kinh, các bệnh về da và thiếu máu. Kaike nằm 

ở vị trí trung tâm rất thuận tiện để tham quan khi đến với Tottori và Shimane.

Suối nước nóng Iwai Suối nước nóng ShikanoSuối nước nóng Sekigane

Thư giãn ở Tottorihư giãn ở Tottori
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Ảnh do lữ quán Bokoro cung cấp. Ảnh do Yozyokan cung cấp.

Trung tâm MAP 44

Yurihama-cho, Touhaku-gun, Tottori

Ảnh do Kansuitei Kozeniya cung cấp.

Phía Đông MAP 49

Tottori-shi, Tottori

Dòng nước nóng lộ thiên gần tòa nhà thị chính tỉnh 

Tottori đã cung cấp nguồn nước khoáng nóng dồi 

dào cho các cơ sở suối nước nóng, nơi cách ga Tottori 

5 phút đi bộ. Mặc dù được bao quanh bởi các tòa 

nhà hiện đại, nhưng khi bước chân vào khu suối nước 

nóng này, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới 

khác. Bốn nhà tắm công cộng trong khu vực này được 

các doanh nhân và khách du lịch thường xuyên lui tới. 

Không khí ở đây rất nhộn nhịp, thoải mái và thân thiện. 

Ảnh do Yoshioka Onsen Kaikan Ichinoyu cung cấp.

Phía Đông MAP 50

Yoshioka Onsen-cho,   

Tottori-shi, Tottori

Tự hào với lịch sử hơn 1.000 năm, suối nước nóng 

Yoshioka lần đầu tiên được phát hiện vào năm 962 

bởi một người đàn ông mang tên Yoshioka. Người 

đàn ông này đã ngạc nhiên khi dòng nước suối đã 

chữa khỏi một cách kỳ diệu làn da và khôi phục lại 

vẻ đẹp trước đây của con gái mình. Vào thời Edo, 

cứ mùa xuân đến, các lãnh chúa của gia tộc Ikeda 

vẫn thường lui đây. Với mong muốn trẻ hóa làn da 

của mình, rất nhiều người dân yêu thích suối nước 

nóng này. Đừng bỏ lỡ lễ hội Hoa vào tháng Tư và 

lễ hội Đom Đóm vào tháng Sáu khi đến đây nhé!

Ảnh do Ủy ban Điện ảnh tỉnh Tottori cung cấp

Phía Đông MAP 51

Ketaka-cho, Tottori-shi, Tottori

Suối nước nóng Hamamura nổi tiếng với lượng 

nước nóng dồi dào và có lịch sử lâu đời 500 

năm. Theo một truyền thuyết địa phương, một 

con cò bị thương đã hoàn toàn lành lặn sau 

khi ngâm mình trong suối nước, chính vì thế 

nơi đây đã có biệt danh là Egret Springs. Đến 

đây, bạn có thể tận hưởng khung cảnh với tầm 

nhìn ra bãi biển cát trắng yên tĩnh trong khi 

ngâm mình thư giãn trong làn nước trong lành 

của những con suối trên bờ biển Nhật Bản.

Suối nước nóng Hawai Suối nước nóng Togo

Tọa lạc trên Hồ Togo xinh đẹp, các tòa nhà như tranh vẽ của khu suối khoáng 

nóng Hawai gây ấn tượng với vẻ đẹp huyền ảo quanh năm. Được biết đến với cái 

tên “dòng nước của cá koi” (nghĩa đen là “cá chép” và “tình yêu”), những suối nước 

nóng này ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi thiên nhiên hoang 

sơ, chính điều này tạo nên không khí lãng mạng cho các cặp đôi. Nước suối 

có tác dụng chữa các bệnh rối loạn miễn dịch, đau dây thần kinh và đau khớp.

Khung cảnh nhìn từ Suối nước nóng Togo nằm trên bờ đông nam của Hồ Togo 

được xếp trong top 8 thắng cảnh hàng đầu của vùng San’in. Suối nước nóng này 

được mệnh danh là “nước tình yêu” vì tương truyền rằng tắm tại đây sẽ nhận được 

phước lành và tăng khả năng đậu thai. Đến đây, bạn có thể ngắm nhìn những 

cây anh đào xinh đẹp vào mùa xuân, pháo hoa rực rỡ vào mùa hè, tán lá đỏ 

tuyệt đẹp vào mùa thu và thưởng thức cua Matsuba thơm ngon vào mùa đông.

Suối nước nóng Tottori Suối nước nóng Yoshioka Suối nước nóng Hamamura

Tottori tự hào là nơi có mười khu suối nước nóng với các tiện nghi sang trọng giúp phục hồi và tái tạo cơ thể, thư giãn 

tâm hồn. Du khách có thể ngâm mình trong suối nước nóng radon nổi tiếng thế giới của Tottori, nơi giúp đẩy nhanh quá 

trình trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ khả năng điều trị bệnh tự nhiên của cơ thể. Bạn hãy ngâm mình 

trong làn nước ấm áp để thư giãn tâm hồn nhé.

Trung tâm MAP 45

Yurihama-cho, Touhaku-gun, Tottori



22

Nichinan

[Thông tin di chuyển]

Thông tin dịch vụ thuê xe tự lái 
Tottori
Dịch vụ Wifi miễn phí

TottoriBB

Thời gian di chuyển dự kiến trong Tottori

Khu vực phía Tây

Khu  vực 
phía  Tây

Khu vực Trung tâm Khu vực phía Đông

Tottori

10 phút
22 phút

37 phút

56 phút

36 phút

44 phút 10 phút

44 phút

40 phút
37 phút

25 phút
14 phút

23 phút

20 phút

Tỉnh Tottori cung cấp dịch vụ 

mạng Wifi không dây công cộng 

miễn phí với nhiều điểm truy 

cập cho khách du lịch trong và 

ngoài nước. Quét mã QR để biết 

chi tiết.

Bạn có thể đến Tottori từ tất cả các thành phố và sân 

bay lớn của Nhật Bản. Hãy tham khảo bản đồ và biểu 

đồ ở đây để tìm đường đến Tottori và các điểm đến 

được giới thiệu trong quyển sách hướng dẫn này 

nhé. Thời gian di chuyển ước tính cũng được cung 

cấp để giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch hoàn hảo 

cho chuyến phiêu lưu đến Tottori của riêng mình!

Kurayoshi

MisasaDaisen

Hino

Yonago

Sakaiminato

Tottori

Iwami

Sân bay TottoriSân bay Yonago

Chizu

ORIX 
Rent-A-Car 

Tottori Airport 

Yonago Airport 

Times CAR 
RENTAL

Tottori Airport 

Yonago Airport 

NIPPON RENT-A-
CAR

Tottori Airport 

Yonago Airport 

TOYOTA
Rent a Car

Tottori Airport 

Yonago Airport 

NISSAN
Rent a Car

Yonago Airport 

Di chuyển đến Tottori

Sapporo

Tokyo

Osaka
Hiroshima

Fukuoka

Nagoya
Kyoto

Ô tô

Mùa Xuân

Khám phá 
Tottori

Mùa Hạ

Mùa Thu

Mùa Đông

Cảnh quan

Trải nghiệm

Ẩm thực

Thư giãn
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Di chuyển đến Tottori và Yonago

    Bản đồ Tottori

Khu vực
phía Đông

Khu vực
Trung tâm

Đ
ế

n
 Y

o
n

a
g

o
Đ

ế
n

 T
o

tt
o

ri

Sân bay Kansai

Sân bay Kansai

Sân bay Haneda 

Sân bay Haneda 

5 phút

5 phút

250 phút

240 phút

180 phút

160 phút

190 phút

150 phút

50 phút

50 phút

Sân bay Hiroshima

Sân bay Hiroshima

Sân bay Fukuoka

Sân bay Fukuoka

Osaka Namba / OCAT

Osaka Namba / OCAT

Shinkansen ở Hiroshima

Trung tâm xe buýt Hiroshima

Ga 
Yonago

Ga
Tottori

Sân bay Tottori

Sân bay
Yonago

220 phút

330 phút

220 phút

180 phút

50 phút

50 phút

Ga Shin - Osaka

Ga Shin - Osaka

Ga Hiroshima

Ga Hiroshima

Ga Hakata

Ga Hakata

Sân bay quốc tế Pudong - Thượng Hải

Sân bay quốc tế Hồng Kong

BuýtSân bay Đường sắt

Sân bay Quốc tế Incheon

80min.All Nippon Airways

85 phútAll Nippon Airways

90 phútAir Seoul

220 phútHong Kong Airlines

140 phútJuneyao Airlines



Tottori. Ban đầu, ngay từ 
cái tên cũng thật xa lạ với 
tôi. 

Tôi không hề biết rằng, đang 
chờ đợ i  mình ở phía t rước 
là chuyến phiêu lưu để đời 
ngập tràn cảnh đẹp, món ăn 
ngon, những khoảnh khắc 
và kỷ niệm mà tô i  sẽ trân 
trọng mãi mãi...

www.tottori-tour.jp/en/

Tottori
Tourism Guide

Tottori Official Website

www.facebook.com/tottori-

touren/

Visit Tottori, Ja-
pan

Facebook

www.instagram.com/tottori-

awesome/

TOTTORI
Awesome

Instagram
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