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Chuyến đi quanh Suikyo Hita tỉnh Oita



Suikyo Hita nằm gần như ở trung tâm của phía bắc Kyushu  

và từng được cho là “có thủ phủ trong khe núi”.

Cảnh quan thị trấn vẫn in đậm bầu không khí của thời kỳ Edo,  

những suối nước nóng nổi tiếng trên thế giới  

và thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ.

Bầu không khí nơi đây khiến người ta hoài niệm  

dù đến thăm lần đầu tiên.  

Tiếng nước chảy róc rách khiến lòng người trong trẻo.

Hãy cùng đến với Hita -  

chuyến đi dễ dàng làm hài lòng bạn!

Thành phố Hita, tỉnh Oita.
Cả nước, cả núi, cả thị trấn, cả con người.
Nếu đi một vòng,  
chắc chắn bạn sẽ yêu thích.
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15 tháng 2 -  
31 tháng 3

Lễ hội  
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(Một ngàn năm  

ánh sáng)
Đầu tháng 11

Lễ hội  
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mạc sông Hita
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Đi dạo qua lịch sử 
tại Tenryo Hita

Cổng vào Hita đã được tu sửa vào năm 2015. 
Phòng chờ rộng rãi tràn ngập hương thơm sảng 
khoái của tuyết tùng Hita.

Là trung tâm thông tin du lịch ngay cạnh nhà ga, trước 
hết là nơi thu thập thông tin. Có thể sử dụng cả tủ 
locker đựng tiền và xe đạp cho thuê.

Đây là trường tư thục lớn nhất Nhật Bản thời cận đại do Hirose Tanso, một Nho gia 
sinh ra ở thị trấn Mameda đã thành lập vào nửa sau của thời kỳ Edo. Nhà và thư 
phòng được bảo quản và mở cửa cho công chúng, có thể xem các tư liệu và di vật 
có giá trị tại trung tâm đào tạo Kangien ở bên cạnh.

Tòa nhà này được công nhận là tài sản văn hóa quan trọng của quốc gia sẽ 
mở cửa cùng với khu vườn cho công chúng tham quan 4 lần một năm.

Là văn phòng bán hàng trực tiếp do nhà máy sản xuất “Hita Geta” mở ra, 
được sản xuất theo truyền thống ở Hita, nơi từ lâu đã nổi tiếng với việc sản 
xuất các sản phẩm từ cây tuyết tùng và cây bách Nhật chất lượng cao. 

Thị trấn Mameda

Ga Hita 日田駅 Kangienato 咸宜園跡

Kusano Honke 草野本家

Chụp ảnh kỷ niệm
tại điểm chụp ảnh trước nhà ga!

“Tenryo Hita” từng là cơ quan hành chính của Mạc phủ Edo, đã phát triển phồn thịnh 
đến mức được cho là tốt nhất ở Kyushu. Cảnh quan thị trấn vẫn sót lại những dấu 
tích đó, tràn ngập bầu không khí, còn được gọi là “Kyushu no Shokyoto”, là nơi lý 
tưởng để đi dạo xung quanh.

Trung tâm thông tin du lịch thành phố Hita
日田市観光案内所

Bảo tàng Tenryo Hita Hakimono Guốc cao và “ASHITAYA”
天領日田はきもの資料館　足駄や

豆田町

“Guốc tuyết tùng lớn nhất Nhật Bản”
với chiều cao hơn 4m quả là một tuyệt tác!

Hiện nay, nhà kho cũ vẫn được sử dụng để nấu rượu Sake.

Kuncho Shuzo 薫長酒蔵

HITA
area Nếu yên tĩnh lắng nghe thì có thể nghe được tiếng guốc gỗ, có cảm giác y như 

đã đi du hành xuyên thời gian. 

Thị trấn Mameda là nơi phát triển thịnh vượng dưới sự kiểm soát trực tiếp của 

Mạc phủ trong thời kỳ Edo, vẫn còn lại những dấu ấn của thời đó với cách bố 

trí đường phố tương tự.
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Guốc gỗ Hita

C

heck!

▲Vào mùa hè, bạn còn có thể quan sát phương pháp đánh bắt 
có truyền thống khoảng 400 năm mang tên “Ukai”.

Đây là một quán đồ ăn Nhật, nằm ở bên 
trong một lùm tre. Bạn nên gọi món 
“Hanatebo Bento”, món này do người 
chủ quán tự tay xếp vào giỏ tre có tên là 
“Hanatebo” nhiều loại rau trồng tại địa 
phương và rau dại được hái buổi sáng 
hôm đó (cần đặt trước).

Đây là một quán thư viện ở gần làng gốm Ontayaki. Ánh 
sáng và gió tự nhiên dễ chịu tràn vào ngôi nhà kiểu Nhật lợp 
mái bằng vỏ tuyết tùng, bạn có thể cảm nhận được bầu 
không khí yên bình của Satoyama.

Hita là một trong ba nhà sản 
xuất guốc gỗ lớn của Nhật Bản. 
Đây là nơi nổi tiếng với sản phẩm từ tuyết tùng, nơi lâm 
nghiệp phát triển mạnh, và người ta cho rằng việc sản xuất guốc 
gỗ Hita đã bắt đầu vào những năm 1800. Đặc trưng của guốc gỗ 
Hita là có vân gỗ đẹp làm từ cây tuyết tùng Hita và kết cấu mềm 
mại dễ chịu cho đôi bàn chân. Guốc nhẹ và bền, khi đi chân khó 
bị mỏi nên rất thoải mái. Ngoài ra còn có guốc gỗ Hita hiện đại 
vừa phát huy các kỹ thuật truyền 
thống, vừa có thiết kế hiện đại và 
thiết thực. Ngoài ra bạn cũng có thể 
tự chọn đôi guốc mộc xỏ ngón yêu 
thích và tự làm guốc gỗ Hita cho 
riêng mình. Hãy cùng nhận hướng 
dẫn của người thợ để làm đôi guốc 
gỗ Hita chính hiệu.

Tại nhà máy chưng cất rượu shochu đại diện của tỉnh Oita mang tên 
“Iichiko”, bạn có thể quan sát các thùng ủ và lò chưng cất đang hoạt 
động thực tế. Bên trong khuôn viên rộng rãi của nhà máy, có một con 
đường đi bộ với hoa sakura và cây lá đỏ tuyệt đẹp, những người không 
uống được rượu cũng có thể thích thú với nó.

Không chỉ là một chuyến tham quan có thể tìm hiểu về lịch sử 
của bia Sapporo, mà bạn còn có thể thưởng thức toàn bộ thế 
giới quan của thương hiệu bia Sapporo, chẳng hạn như phòng 
trưng bày giới thiệu dây chuyền sản xuất thực tế và các gói sản 
phẩm trước đây, một cửa hàng có bán hàng hóa chính hãng.

Hội quán này trưng bày các tư liệu có giá trị, trong đó có 
Yamaboko tuần tra tại “Sự kiện Hikiyama của Hita Gion” - nơi 
cũng được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Sông Mikuma là thượng nguồn của sông Chikugo - con sông lớn nhất ở Kyushu. Các quán trọ suối nước 
nóng xếp hàng dọc theo sông và ánh đèn của các nhà thuyền thắp sáng khi màn đêm buông xuống.

Ohara Chaya 大はら茶屋

Rokumeian 鹿鳴庵

Nhà máy chưng cất rượu Iichiko Hita
いいちこ日田蒸留所

Nhà máy bia Sapporo Hita ở Kyushu
サッポロビール九州日田工場

Hội quán Hita Gion Yamaboko

Sông Mikuma
三隈川

Có thể nghe đâu đó tiếng cối giã gạo sử dụng lực đẩy của nước sông hoạt động chậm 

dãi tại ngôi làng gốm cổ có lịch sử khoảng 300 năm này. Những kỹ thuật truyền thống 

từ xa xưa chỉ được kế thừa lại duy nhất cho một người con trong dòng tộc. Những 

mẫu hoa văn hình học được tạo ra bởi kỹ thuật “Tobi kanna” hay chất liệu mộc mạc 

mang đặc trưng của nghệ thuật gốm dân gian đều vô cùng hấp dẫn du khách. 

Làng gốm Ontayaki
小鹿田焼の里
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Đến ngôi làng suối nước 
nóng ven sông đã mở 
cửa 1300 năm
“Amagase Onsen” là một trong ba suối nước nóng lớn ở tỉnh Oita, cùng với Beppu và 
Yufuin, đây là nơi phát triển thịnh vượng như một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trong thời 
kỳ Edo. Các quán trọ suối nước nóng xếp hàng dọc hai bên bờ sông Kusu và “Kawayu” trên 
bờ sông có hơi nước bốc lên làm tăng thêm bầu không khí của suối nước nóng.

Dưới lòng sông có 5 bồn tắm lộ 
thiên chung, bạn có thể vừa tắm 
vừa nghe tiếng sông chảy róc 
rách, mang đến cảm giác khoáng 
đạt vô cùng.

Một thác nước tuyệt đẹp với phần đầu cao 
khoảng 25m, nằm cách phía sau ga JR 
Amagase khoảng 10 phút đi bộ. Nó được gọi 
là “Thác Sakura” vì những giọt nước chảy 
trông giống như những cánh hoa.

Hãy cùng tuân thủ quy tắc ứng xử để 
tắm một cách thoải mái!

Tận hưởng suối nước nóng với vé cho phép 
bạn tận hưởng chuyến đi đi về trong ngày tại 
khách sạn hoặc quán trọ trong khu vực 
Amagase với mức giá có lợi nhất.

1200 yên/1 cuốn (set 3 vé)

Tại suối nước nóng Amagase, có một số 
tiện nghi ngâm chân, ngâm tay có thể sử 
dụng miễn phí. Hãy thử ghé qua khi 
đang đi dạo. Mùa đông có thể còn có 
chanh yuzu nổi trên bề mặt nước!

Đây là vị Địa Tạng Bồ Tát hiếm hoi vẫn giữ được dáng vẻ pha trộn giữa 
thần và phật, có lợi ích về việc “hoàn thành tâm nguyện” giúp bất cứ 
mong muốn nào đều thành hiện thực, được nhiều người đến chiêm bái 
trong suốt cả năm. Hình ảnh hơn 2000 vị Địa Tạng Bồ Tát xếp hàng là 
một kiệt tác.

Kawayu 川湯

Thác Sakura 桜滝

Takatsuka Atago Jizoson 高塚愛宕地蔵尊Khi vào suối nước nóng

Không mang theo 
điện thoại thông 
minh hoặc máy ảnh.

Hãy tắm sơ bằng nước 
nóng trước khi ngâm mình 
trong suối nước nóng.

Không ngâm tóc dài 
trong nước nóng mà hãy 
buộc gọn trước khi tắm.

Loại suối nước nóng: suối đơn thuần, suối lưu huỳnh, suối 
muối
Ngoài tác dụng chữa đau dây thần kinh, thấp khớp, bạn có thể kỳ 
vọng vào cả tác dụng làm đẹp da của suối.

Suối nước nóng Amagase
天ヶ瀬温泉

Vé sử dụng suối nước nóng Amagase
天ヶ瀬温泉パスポート

Các cửa hàng dọc theo 
đường đi thăm đền cũng rất trang nhã.

Bạn cũng nên dùng dịch vụ tắm đi về trong ngày đơn giản phù 
hợp với kế hoạch chuyến đi của bản. Bạn có thể tận hưởng các 
suối nước nóng khác nhau tại mỗi quán trọ, chẳng hạn như bồn 
tắm ngoài trời, nơi bạn có thể ngắm nhìn thác Sakura trong khi 
tắm. Ngoài ra còn có phòng tắm đặt trước, vì vậy ngay cả những 
người chưa quen với suối nước nóng cũng có thể thư giãn và trải 
nghiệm suối nước nóng. Bạn sẽ được bao quanh bởi cây xanh, 
vừa tắm vừa lắng nghe tiếng sông chảy róc rách và tận hưởng một 
khoảng thời gian xa xỉ.

Dịch vụ tắm đi về trong ngày

C

heck!

AMAGASE
area
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Thung lũng Hibiki Quang cảnh từ Núi Shaka

©諫山創／講談社

Thị trấn Oyama là lối vào Okuhita. Thung lũng Hibiki mùa thu có những tảng đá 
dốc nhuốm màu cây lá đỏ, là một khung cảnh tuyệt đẹp. Đây là khu vực giàu 
thiên thiên và có nhiều văn phòng bán hàng trực tiếp của nông dân bán nhiều 
hàng đặc sản khác nhau như mơ và mận.

Khu vực này được bao quanh bởi khung cảnh thiên nhiên tráng lệ,  
cách ga Hita khoảng 1 giờ lái xe ô tô.  
Nơi đây có rất nhiều cơ sở cắm trại và bạn nên tận hưởng không gian ngoài trời.

Đây là đập bê tông kiểu trọng lực có chiều cao 94m và rộng 370m, được xây dựng 
trên sông Akaishi thuộc hệ thống sông Chikugo. Từ đài quan sát hạ lưu nhìn lên 
rất ấn tượng, ngoài ra bạn cũng có thể nhìn xuống dòng nước xả từ đỉnh đập với 
cảm giác rất mạnh.

“Bảo tàng dưới lòng đất” là nơi có thể đi bộ qua 
đường hầm xuyên trong mỏ vàng, nơi đã từng tự 
hào về sản lượng vàng cao nhất ở Phương Đông. 
Với ánh sáng đèn LED và đồ họa, bạn có thể trải 
nghiệm trạng thái khai thác tại thời điểm đó một 
cách sống động.

“Đại chiến Titan” là một tác phẩm nổi tiếng của 
Isayama Hajime - một họa sĩ truyện tranh đến từ 
thành phố Hita. Đây là một trong những dự án do 
những người dân tình nguyện khởi xướng cùng với 
mong muốn báo đáp quê hương, một bức tượng 
thời niên thiếu của nhân vật chính Eren và những 
người bạn thân thời thơ ấu Mikasa, Armin đã được 
đặt ở công viên phía hạ lưu của đập Oyama.

Đập Oyama 大山ダム Taio Kinzan 鯛生金山

Đây là nhà máy rượu mơ được bao quanh 
bởi rừng mơ, bạn có thể tham quan các 
phòng chứa và quá trình đóng chai.

Umeshu Gura Oyama
梅酒蔵おおやま

▲Trạm dừng nghỉ Mizubenogo Oyama

▲Rừng nguyên sinh Shioji

▲AUTOPOLIS International Racing Course

Đại chiến Titan
進撃の巨人

Nhìn lên theo bức tượng,

 trông y hệt như Wall Maria!

 in HITA 

Ở Hita có các con đập như đập Matsubara, đập Shimouke 
và đập Oyama, chúng là sự tồn tại không thể thiếu để bảo 
vệ cuộc sống của người dân và môi trường, chẳng hạn như 
bảo vệ người dân khỏi thiệt hại do lũ lụt, cung cấp nước 
máy và bảo vệ môi trường. Mỗi con đập được bao quanh 
bởi thiên nhiên rộng lớn, bạn có thể tận hưởng không khí 
trong lành và khung cảnh tuyệt vời của bốn mùa.

▲Nhà hàng rau Osusowake Matsubara

Oyama
area

Tsue
area

Đập Hita
C

heck!
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hitakanko @hitakankohita_tourism

Đây là SNS chính thức của
 Phòng du lịch Thành phố Hita

www.city.hita.oita.jp

kanko@city.hita.oita.jp

www.en.oidehita.com

Hita Tourism Division
0973-22-8210

Access

Contact

Air
TOKYO HakataFukuoka

AirportOSAKA Tenjin

1 hr 50 min

Fukuoka Airport  092-621-6059

 Subway 5 min

 Subway 10 min1 hr 20 min

Fukuoka Airport

Hita Bus 
Terminal

Kosoku Hita

Tenjin Expressway Bus Terminal

Hakata Bus Terminal

Kurokawa Tsuetate

Beppu Yufuin IC

Nagasaki Station

1 hr 30 min

1 hr 35 min

1 hr 30 min

1 hr 15 min

1 hr

1 hr 50 min

35 min 40 min

40 min 45 min

2 hr 20 min

Hita Bus Terminal  0973-22-7681
HITA BUS 0973-23-3105Bus Car

Dazaifu IC

Hita ICOita IC

Kumamoto IC

10 min

Amagase-
Takatsuka IC

Taxi
Isago Taxi 0973-22-3135 Daimei Taxi 0973-28-2333
Hita City Taxi 0973-22-3161 Amagase Kanko 0973-57-3181
Shin-mikuma Taxi 0973-23-3902 Oyama Kanko Taxi 0973-52-3173
Hita Kanko Taxi 0973-22-5353 Tsue Taxi 0973-54-3026
Hato Taxi 0973-23-5148

Rental Car / Bicycle
Hita City Tourist Information Center
(Bicycle rental, Electric bicycle) 0973-22-2036

Amagase Tourist Information Center (Electric bicycle) 0973-57-2166
Hita Kanko Rent-a-car (minibus for 10 or more passengers) 0973-22-2845
Hita Rental & Leasing 0973-22-5554
Times CAR 0973-24-2929
Toyota Rental & Leasing Oita 0973-24-0117
Amagase Rental & Leasing 0973-24-3938

Hita City Tourism Association
Hita City Tourism Association

Amagase Branch

0973-22-2036

0973-57-2166

11-3, Moto-machi

540-1, Sakuradake, Amagase-machi

JR
Shin-Osaka

Kumamoto

Hakata

Kurume

Hakata

Kurume

Kurume

2 hr 40 min 
(Shinkansen)

25 min 
(Shinkansen)

Yufuin 55 min (Limited Express)

Oita 1 hr 40 min (Limited Express)

35 min (Rapid)
20 min (Shinkansen)

1hr 15 min (Limited Express)

Kyudai Line 1hr
40 min (Limited Express)

Kyudai Line 1hr
40 min (Limited Express)

20  min 
(Shinkansen)

40  min
(Limited Express)

Hita

Hakata Sta.

Fukuoka
Airport

Aso Kumamoto
Airport

Oita
Airport

Kokura Sta.

Kumamoto Sta.

Kurume Sta.
Oita Sta.

Hiroshima Sta. Okayama Sta. Shin-
Kobe Sta.

Shin-
Osaka Sta.

Kagoshima-
Chūō Sta.

Kyudai Line

Kyu
sh

u
Sh

ink
an

se
n

Sanyo Shinkansen

Hita Sta.
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