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Sổ tay du lịch 旅のしおり 
 

― Thủ đô Tokyo ― 
 

Tokyo - thủ đô của Nhật Bản, là trung tâm tư pháp, lập 
pháp, hành pháp và kinh tế của cả nước đồng thời là một 
trung tâm của văn hóa, thông tin, và các trào lưu mới. Với 
số dân khoảng 13 triệu người, Tokyo là một tỉnh thành có 
số dân cao nhất trong cả nước. 

Lịch sử của việc Tokyo trở thành thủ đô của Nhật bắt 
đầu từ việc tướng quân Tokugawa Ieyasu thành lập Mạc 
Phủ Edo từ thế kỷ thứ 17. Tới đây, bạn có thể thăm Hoàng 
cung (thành Edo trước kia), nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao, 
Thư viện Quốc hội, các công ty báo chí, cục Truyền hình, 
Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo… Vào ngày thường, 
những địa điểm này thường đông du khách tới tham quan, 
và có những địa điểm phải đặt trước, nên trước khi đi, các 
bạn lưu ý tìm hiểu cho kỹ lưỡng nhé. 

Tokyo có nhiều viện bảo tàng Mỹ thuật, nhà Bảo tàng, 
Nhà hát, và công viên. Nhưng có một nơi mà ta có thể
cùng một lúc tham quan được tất cả những địa điểm nói 
trên. Đó chính là công viên Ueno. Ở những khu vực xung 
quanh đó như Yanaka, Hongo, các bạn có thể đi thăm 
những khu vực phố cổ và một địa điểm cổ kính nổi tiếng 
nhất - trường đại học Tokyo, cũng như những địa điểm mà 
các văn nhân nổi tiếng, ví dụ nhà văn Natsume Soseki đã 
từng lui tới. Nếu tới thăm khu phố cổ Asakusa hoặc 
Kanda, thì các bạn hãy chọn tháng 5, khi có lễ hội Sanja 
(ở Asakusa) và lễ hội Kanda Myojin (ở Kanda) là những lễ 
hội đáng xem. 

Ngoài ra còn có những khu vực có đặc điểm riêng 
biệt, ví như khu phố chuyên về những mặt hàng nhất định 
như Akihabara (chuyên bán đồ điện tử), chợ bán buôn 
Tsukiji (chuyên bán hải sản), khu vực Kanda (bán sách cũ, 
đồ thể thao), hoặc Kappabashi (chuyên bán đồ dùng nhà 
bếp), khu Ochanomizu (chuyên bán nhạc cụ), hay những 
khu vực được giới trẻ ưa thích như Shibuya, Harajuku, 
Shinjuku, Daiba… hay khu vực Sugamo, nổi tiếng với cái 
tên “ Khu Harajuku cho các bà”. Những khu vực sang 
trọng, sầm uất như Ginza(①), Omotesando, Aoyama, nơi 
chúng ta có thể đi ngắm các cửa hàng sang trọng, cũng là 
một sự thích thú. 

Để có thể nhìn ngắm Tokyo từ trên cao, chúng ta có 
thể lên tháp Tokyo(②), hoặc tháp Tokyo Skytree hoặc đi 
xe buýt du lịch Hato Bus hay đi tàu du lịch trên sông 
Sumida (từ Asakusa tới Hinode Sanbashi), sau đó chuyển 
sang đường tàu mono-rail Yurikamome ( từ ga Shinbashi 
tới Odaiba) cũng là một tuyến du lịch hấp dẫn. 

Về phía Tây Tokyo có khu vực Tama. Nơi đây có dòng 
sông Tama, một dòng sông cấp 1, chảy từ khu vực 
Okutama của vùng rừng núi Kanto tới khu vực đồng bằng 
ở Musashino. Ở Okutama có khu núi Mitakesan và vùng 
núi có hang động đá vôi Nippara Shonyudo, hay núi 
Takaosan, nơi có ngôi chùa Jindai-ji có lịch sử lâu đời, hay 
ở thị trấn Mitaka có nhà bảo tàng Mitaka no Mori Jiburi, 
một dịa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích phim hoạt 
hình. 

Về phía Nam, nhìn ra biển, thì có vùng quần đảo Izu, 
thường được gọi là Toushobu, hay quần đảo Ogasawara. 
Để tới được những hòn đảo này, ta phải đi tàu thuyền 
hoặc máy bay và phải đổi nhiều phương tiện đi lại khá vất 
vả. Nhưng với những sản vật nổi tiếng như dầu hoa trà 
Tsubaki của quần đảo Izu, đảo Miyake đang khôi phục sau 
trận núi lửa phun trào, hay đảo Chichijima, được cho là 
đảo Galápagos của Nhật Bản, bạn sẽ rất hài lòng với màu 
sắc của biển, thiên nhiên tại đây. 

 
― 東京都 ― 

 
 日本の首都、東京都は、日本の司法・立法・
行政そして経済の中心地です。約1,300万人と日
本の都道府県の中で最も多い人口を有し、文化
や様々な流行・情報の発信地となっています。
 東京都は、徳川家康が江戸幕府を開いた17世
紀から、首都としての歴史が始まりました。皇
居（旧江戸城）、国会議事堂、最高裁判所、憲政
記念館、国会図書館、新聞社、テレビ局、東京
証券取引所等は、首都東京を体験できます。平
日の見学が多く、予約が必要な場合もあるので、
行く前に確認してください。 
 美術館、博物館、劇場、公園が多数点在して
いますが、一堂に会し、動物園もあるのが上野
です。近くの谷中や本郷では、古い町並みや昔
の大名屋敷だった東京大学、夏目漱石など多く
の文化人ゆかりの場所も訪ねることができま
す。下町の浅草、神田を訪ねるなら、5月の三社
祭（浅草）、神田明神（神田）の祭りのシーズン
も一興です。 
 特徴のある町が多く、秋葉原の電気街、築地市
場（魚）、神田（古本、スポーツ用品）、合羽橋（調
理道具）、御茶ノ水（楽器店）など通が集まる町
や、渋谷、原宿、新宿、台場など若者に人気の町、
「おばあちゃんの原宿」と呼ばれる巣鴨も有名で
す。洗練された町の銀座、表参道、青山ではウィ
ンドウショッピングが楽しめます。 
 東京を一望するなら、東京タワーやスカイツ
リーに登るか、はとバスや隅田川を走る水上バ
ス（浅草～日の出桟橋）、ゆりかもめ（新橋～お
台場）に乗るのがお勧めです。 
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 東京の西部、多摩地区は、関東平野の武蔵野
台地から関東山地の奥多摩までの地域で、一級
河川の多摩川が流れています。奥多摩の御嶽山や
日原鍾乳洞の山の自然、観光客に人気の高尾山、
歴史ある深大寺のほか、アニメーションファンに
は三鷹の森ジブリ美術館も魅力的なスポットで
す。 
 東京の南、海に向かうと島嶼部と呼ばれる伊
豆諸島、小笠原諸島があります。飛行機や船で
さらに乗り継ぐのが大変ですが、椿油で有名な
伊豆大島、火山噴火から復興した三宅島、東洋
のガラパゴスと言われる父島など、海の自然が
満喫できます。 

 




