
Sảnh tầng 2 ga đến dành cho hành khách

9:00-19:30  ( vé có sẵn : 9:00-19:00 )Giờ làm việc
Địa điểm

Trung tâm du lịch miền Trung Nhật Bản
Ghé qua Trung tâm Du lịch miền Trung Nhật Bản để mua hoặc nhận thông tin về vé xe buýt và vé tàu JR và Meitetsu. 
Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và chúng tôi cũng cung cấp các loại dịch vụ tư vấn du lịch. Là một trung 
tâm thông tin cho du khách được JNTO công nhận, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn bằng tiếng Anh, tiếng Trung hoặc 

tiếng Hàn. Trung tâm Du lịch miền Trung Nhật Bản cũng 
tiếp nhận liên quan đến vé Japan Rail Pass, vé xe buýt 
cao tốc và các loại thẻ du lịch khác.

Giá đã bao gồm thuế.
Thông tin được ghi nhận vào tháng 8 năm 2022. Thông tin chi tiết có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Ảnh do Văn phòng làng Shirakawa thuộc tỉnh Gifu/ Hiệp hội du lịch Kumano Hongu/ Liên đoàn du lịch tỉnh Mie cung cấp.

"Những nơi thú vị để ghé thăm!

Tận hưởng vùng CHUBU"

Tiếng ViệtCentral JAPAN
CHUBU

*

*

*

Bạn cần đặt vé tàu Meitetsu 
hạng nhất?
Không thành vấn đề. Meitetsu’s 
sẽ giúp bạn. Chỉ cần truy cập 
reservation.meitetsu.co.jp 
để đặt vé ngay bây giờ.

Chúng tôi cung cấp thông tin du lịch về 
khu vực CHUBU. Có nhiều điểm hấp dẫn 
ở miền Trung Nhật Bản. Có những thông 
tin tham quan được giới thiệu bởi chính 
người dân địa phương cũng như thông 
tin theo từng mùa.



Những nơi để đi tại CHUBU
Đặc biệt tuyệt vời để tham quan vào mùa đông, 
Shirakawa-go nổi tiếng với những tòa nhà mái tranh 
(gassho-zukuri) độc đáo đã được UNESCO công 
nhận là Di sản Thế giới.
 

Khu trượt tuyết này cũng từng là địa điểm tổ 
chức Thế vận hội Tokyo. Nơi đây nổi tiếng với 
việc thưởng thức bột tuyết trong khung cảnh 
tuyệt đẹp của phía Bắc dãy Alps.

Một khu phức hợp ăn ảnh rộng lớn hoàn chỉnh với 
nhà hàng, chợ, suối nước nóng và các cơ sở lưu 
trú. Một chuyến tham quan ở đây sẽ thỏa mãn cả 
dạ dày và tâm trí của bạn.

Tản bộ tại những con phố cổ kính của Takayama 
và tận hưởng một chuyến đi đến Nhật Bản của 
quá khứ.

TakayamaTakayama

Ở đây nổi tiếng với đường hầm chiếu sáng dài 
200m được tổ chức từ mùa đông đến mùa xuân. 
Các vườn hoa và nhà kính cũng rất đẹp và luôn 
được đánh giá cao trên TripAdvisor.

Lâu đài MatsumotoLâu đài Matsumoto HakubaHakuba
Trong khung cảnh của dãy núi Alps của Nhật Bản, 
vẻ đẹp của sự tương phản giữa đen và trắng càng 
nổi bật. Bạn có thể chụp được những bức ảnh đẹp 
từ mọi góc độ.

VISONVISON

Shirakawa-goShirakawa-go
Nổi tiếng với tấm biển may mắn màu hồng hình 
trái tim (ema), Đền Sanko Inari là một địa điểm 
nổi tiếng để du khách chụp ảnh.

Từng là một thị trấn bưu điện trên đường cao tốc nối 
liền Edo (Tokyo) và Kyoto. Khi bạn đi dọc những con 
phố cổ được bao quanh bởi những ngọn núi, bạn sẽ 
cảm nhận được không khí lịch sử của Nhật Bản.

Nhà trọ MagomeNhà trọ Magome

Vịnh Ago được biết đến với khung cảnh ngoạn 
mục của bầu trời và biển cả, vô số hòn đảo và 
đường bờ biển phức tạp. Thưởng thức phong 
cảnh từ đài quan sát.
 

Vào đầu mùa xuân, bạn có thể đi qua những khoảng 
trống trên bức tường tuyết dài tới 20m. Phong cảnh 
của dãy núi phía Bắc dãy Alps cao 3000m cũng rất 
lộng lẫy.

Tateyama KurobeTateyama Kurobe

Một ngọn núi tượng trưng cho Nhật Bản. Theo thời 
gian, nó đã trở thành mô típ của các tác phẩm văn 
học nghệ thuật khác nhau. Bạn có thể ngắm dáng 
vẻ đẹp đẽ vào 4 mùa bất kể mùa nào.

Địa điểm ngắm lá mùa thu hàng đầu Nhật Bản. 
Mọi người không chỉ bị cuốn hút bởi những chiếc 
lá mùa thu được dệt bởi khoảng 4.000 cây, mà 
còn bởi hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Núi Phú SĩNúi Phú Sĩ

KorankeiKorankei

Vịnh Ago và Đài quan sát YokoyamaVịnh Ago và Đài quan sát Yokoyama

Nằm ngay trung tâm Nhật Bản, vùng CHUBU thiên nhiên trù phú và rất 
nhiều nơi mà du khách sẽ thích ghé thăm.

Đền Inuyama & Sanko InariĐền Inuyama & Sanko Inari

Nabana no SatoNabana no Sato





Tàu cao tốc cần đặt chỗ trước (bạn có thể lên 
tàu mà không cần đặt trước trong ngày nếu còn chỗ trống).

Hướng dẫn 
Tsu Airport Line

Hướng dẫn xe 
buýt Mie Kotsu

giá vé trẻ em:giảm 50% so với giá vé người lớn.

Công ty đường sắt Kintetsu 5ngày

Vé tàu KINTETSU

Vé Mie Kotsu &
Tsu Airport Line

Xe buýt tuyến đường ngắm 
cảnh Nagoya Me ~ guru

Chỉ dành cho du khách quốc tế lưu trú ngắn hạn với mục đích du lịch.
Giá niêm yết là giá mua trong nước Nhật.
Cũng có KINTETSU RAIL PASS plus, cho phép bạn đi không giới hạn trên 
xe buýt cho tuyến Kintetsu.

Hướng dẫn 
KINTETSU RAIL PASS

vé chỉ dành cho người lớn
* Giới hạn 2 vé/người

Điều kiện tham gia: Người mang hộ chiếu không phải là người Nhật Bản với tình 
trạng visa “Du lịch tạm thời”.
Xin lưu ý: những vé này có thể bán hết.

Vé 1 Ngày Xe buýt & Tàu điện
ngầm SHORYUDO Nagoya

Hướng dẫn vé 
xe buýt & 
tàu ngầm Nagoya

Đi không giới hạn trên xe buýt Thành phố Nagoya, 
tàu điện ngầm và Xe buýt tuyến đường Tham quan 
Nagoya "Me ~ guru".

Hướng dẫn xe buýt 
tuyến đường Me~guru

Vé xe buýt một ngày không giới hạn số lượng, 
thuận tiện cho việc tham quan trong thành phố 
Nagoya. Ngoài ra còn có các ưu đãi  như giảm giá 
vé vào cửa các khu tham quan.

Set vé từ Centrair đến phà cao tốc Tsu Airport Line và 
vé xe buýt tốc hành Mie Kotsu thuận tiện để đi tham 
quan ở Quận Mie.

Higashiyama Zoo

Thẻ giảm giá du lịch Mạng lưới xe buýt

1) Sân bay quốc tế Chubu Centrair     VISON 

2) Sân bay quốc tế Chubu Centrair
                                           Thànhphố Ise

3) Sân bay quốc tế Chubu Centrair     Toba

Một chiều
¥3,000

¥3900
¥620

¥1,500

Người lớn

Từ thứ 3 đến Chủ Nhật

Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ:
cứ 20-30 phút có 1 chuyến 
Ngày thường:cứ 30-1 tiếng có 1 chuyến

Thứ 2 (hoặc ngày tiếp theo trong tuần nếu thứ 2 là ngày
 lễ), ngày cuối năm và ngày Tết Dương lịch (29/12 - 3/1)

(trên 12 tuổi)

(Trên 12 tuổi)

110phút 240phút￥3,000

80phút ￥1,600
￥3,400

￥1,200
￥3,000

￥3,600～

29phút

55phút ￥1,100～

35phút ￥950

45phút ￥2,520

170phút￥3,000～

￥3,100～170phút

85phút ￥2,260

210phút￥3,400～

70phút ￥1,900

45phút￥1,350

110phút￥2,500

50phút

100phút
￥2,000

Hoạt động theo mùa

Meitetsu μSky

Iga Ueno

Ise Jingu Naiku

(Trung tâm xe buýt Meitetsu)

Nabana no Sato Gujo-Hachiman

Ga Toyota 

Kariya

Khu nghỉ dưỡng
Nagashima Takayama Magome

Tsumago

Kanazawa Shirakawa-Go Matsumoto

Sân bay quốc tế CHUBU Centrair (NGO)

Phà cao tốc

Tsu Nagisamachi
(Cổng ra vào sân bay) Nagoya

Giá vé xe buýt Mie Kotsu Express và tàu cao tốc Tsu Airport Line.
Thời gian và phí được tính từ Sân bay Quốc tế Chubu Centrair và Tsu Nagisamachi.
Thời gian khởi hành và giá vé áp dụng cho xe buýt xuất phát từ Trạm xe buýt trung tâm Meitetsu

Bạn có đang nghĩ đến việc đi du lịch bằng 
xe hơi? Bạn có thể có thêm thông tin về 
thuê xe hơi du lịch ở vùng miền Trung tại 
đây, từ cách thuê xe hơi đến các điểm đến 
được đề xuất.

Vùng Chubu là một nơi thiêng liêng về 
các samurai và ninja! Chúng tôi đang có 
các sự kiện, chương trình trải nghiệm và 
thông tin liên quan đến samurai và ninja.

“Centrip Japan” là một trang thông tin du lịch dành cho 
người nước ngoài sống ở khu vực Chubu. Ở đây có đầy 
đủ các địa điểm được đề xuất và thông tin hữu ích.

VISONĐi không giới hạn trên tất cả các tuyến đường sắt 
Kinetsu và tuyến Iga Tetsudo với tấm vé này!

*
*
* *

*

*

Người lớn trẻ em Người lớn trẻ em

¥3,400 ¥1,700
Người lớn trẻ em

¥500 ¥250

¥3,800 ¥1,900
Người lớn trẻ em

Người lớn

*
*




