
Naka IC

Mito Minami IC
Ibarakimachi JCT

Ibarakimachi Higashi IC

Hitachinaka IC

Hitachinaka Port IC

Hitachi Seaside Park IC

Mito Oarai IC

Ga Tokai 

Hitachinaka Port Area of Ibaraki Port

Tuyến đường sắt ven 
            biển Hitachi Naka

Tuyến đường sắt 
ven biển Kashima 

Đường cao tốc Kita-Kanto

Ajigaura

Nakaminato

Ga Katsuta

Seaside Park 
Entrance 

Công viên 
Kairakuen

ủy ban tỉnh Ibaraki

Ga Mito

123

118

6

51

50

245

Muramatsu Kozurakuson

Bãi biển Ajigaura 

Bãi biển Oarai Sun Beach

Xưởng sản xuất trứng cá Mentai
Tháp Oarai Marine 

Thủy cung Aqua World Oarai

Oarai SEASIDE STATION

Chợ cá Nakaminato

Công viên quốc gia ven biển Hitachi 
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Sông Nakagawa

Hướng sân bay Ibaraki 

Tokai Smart IC

Mito Kita Smart IC

Phía Hitachi Minami Ota ICHướng Koriyama Hướng Koriyama 

Hướng Tokyo 

Hướng Gunma 
Hướng Utsunomiya 
Hướng Gunma 
Hướng Utsunomiya 

Hướng Tokyo Hướng Tokyo 

Hướng Iwaki 

Mito IC

Tomobe JCT

Tỉnh 
Tochigi 

Tỉnh 
Ibaraki 

Tỉnh 
Saitama

Bản đồ khu vực rộng của tỉnh Ibaraki

Guide map area

Thủ đô Tokyo

Sân bay Haneda
Narita
Airport

Sân bay Ibaraki

TỈnh Chiba

3 54 6
Tháng 3 Tháng 5

7
Tháng 7

9
Tháng 9

11
Tháng 11

1
Tháng 1Tháng 4 Tháng 6

8
Tháng 8

10
Tháng 10

12
Tháng 12

2
Tháng 2

Hoa cúc bướm vàng 
● Số hiển thị là số biểu hiện từng khu vực trên bản đồ của công viên.
● Vui lòng tham khảo trang web phiên bản tiếng Anh để biết thêm thông tin về hoa.

Nemophila (khoảng 4,5 triệu cây)
Hoa mơ 
( khoảng 150 cây )

Hoa mơ 
( khoảng 150 cây )Kochia ( lá xanh) Kokia (lá đỏ) (khoảng 32.000 cây)

Kiều mạch 
(khoảng 500.000)

Hoa thủy tiên nở sớm
(khoảng 21.000 cây) Hoa cúc tây (khoảng 350.000)Anh túc

Hoa thủy tiên 
(khoảng 1 triệu cây trên 500 loại )

Cỏ bông lau  
(khoảng 500 cây)

Hoa cải nở sớm 
(khoảng 80.000 cây)

Hoa hướng dương 
(khoảng 30.000 cây)

Hoa cải 
(khoảng 500.000 cây)

Hoa hồng
(Khoảng 3400 cây trên 120 loại  / 
(bao gồm cả 1600 cây Rosa rugosa ))

Hoa hồng
(Khoảng 3400 cây trên 120 loại  / 
(bao gồm cả 1600 cây Rosa rugosa ))

Hoa hoàng ngư (khoảng 400.000 cây)Hoa tulip (khoảng  250.000 cây trên 250 loại) Hoa ice tulip 
(khoảng 600.000 cây <vườn Flower garden>)
(khoảng 2 triệu cây<đồi Miharashi>)Hoa cúc bướm

( lá xanh)

Cỏ bông lauHoa kiều mạch

Hoa thủy tiên Hoa tulip Hoa hồng

Hoa anh túc/ hoa hoàng ng

Hoa hướng dương

Kochia ( lá đỏ)Hoa Nemophila (mắt biếc)

Hoa cúc tây Hoa cúc bướmHoa thủy tiên nở sớm

Hoa cảiHoa mơ

H31.3（10,000）

Liên hệ

Pleasure
Garden

Trung tâm quản lý công viên Hitachi

Hitachi Sunrise Park Co.,Ltd.

312-0012  605-4 Mawatari, thành phố Hitachinaka, tỉnh Ibaraki 

311-1201  552 -18 Ajigauracho, Thành phố Hitachinaka, Tỉnh Ibaraki

Park Số đặt chỗ nướng thịt BBQ

Tel.029-265-9001

15 phút bằng xe buýt vận 
chuyển Ibaraki

Từ khu vực Gunma và Utsunomiya đường cao tốc Kita-Kanto

Xe điện

Xe hơi

JR Joban Line

80 phút trên tuyến Joban

Ga Tokyo

Tomobe JCT Hitachinaka IC IC công viên 
bờ biển Hitachi

Ga Katsuta

Ga Ajigaura

Từ thủ 
đô Tokyo 

và tỉnh 
Gunma

20 phút đi bộ

Đường cao tốc 
Kita Kanto

Đường thu phí 
Hitachi Naka

Đường cao tốc Joban 
từ khu vực Tokyo

15 phút bằng xe buýt vận 
chuyển Ibaraki

30 phút trên Tuyến Đường 
sắt Hitachi Naka

Đường cao tốc JobanKhoảng 15 km trên đường 245

Xe điện

Xe hơi hoặc là xe buýt

60 phút trên tuyến Joban

JR Joban line
Ga Iwaki

Hitachi Minami Ota IC

Ga Katsuta

Ga Ajigaura

Từ tỉnh 
Fukushima

20 phút đi bộ

Khoảng 40 phút đi 
xe hơi hoặc xe buýt

Đường cao tốc 
Kita Kanto

Hướng Mito đường 
cao tốc Higashi Kanto

Ibarakimachi
JCT

Phía Bắc Sân 
bay Ibaraki IC

Sân bay IbarakiCông viên ven 
biển Hitachi IC

https://hitachikaihin.jp/vi.html

Thông tin công viên
■ Giờ mở cửa ■ Ngày đóng cửa / thứ Hai hàng tuần

● Mùa xuân / 26 tháng 3 - 31 tháng 5
● Mùa hè / 21 tháng 7 - 31 tháng 8

● Vé đoàn sẽ áp dụng cho 20 người trở lên (bao gồm:người lớn, người già,  học sinh cấp 1, cấp 2 cộng lại).
● Cần phải xuất trình giấy tờ để chứng minh khi sử dụng giá vé người già 
● Đối với người xuất trình thẻ khuyết tật, thẻ phục hồi chức năng hay điều trị thần kinh thì đều được miễn ve 

cho 1 người đi kèm .
● Vé vào cổng 1 năm bao gồm phí đỗ xe chỉ có giá trị cho một chiếc xe đã đăng ký (xe thông thường).
● Vé vào cổng năm có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày mua.Bạn có thể mua vé loại này tại các cổng vào
● Vé 2 ngày là vé hợp lệ vào ngày mua và ngay ngày hôm sau . Tuy nhiên, nó chỉ được sử dụng trong các 

công viên quốc gia.
● Vé cổng năm có thể sử dụng toàn bộ hệ thống vào cổng của các  công viên quốc gia . 

Vé thường
(theo đoàn)

"Người lớn 
( học sinh cấp 3 trở lên)

Người già 
(từ 65 tuổi trở lên) 

Vé 2 ngày
(theo đoàn )

500 yên
(350 yên)

250 yên
 (250 yên)

Vé 1 năm
(có vé đậu xe)

4500 yên (6560 yên)

2100 yên (4160 yên)

■ Vé vào cổng/ vé vào cổng 1 năm Học sinh cấp 2 trở xuống miễn phí.

Vui lòng xuất trình biên lai khi vào lại bãi đậu xe hoặc khi di chuyển đến bãi đỗ xe khác. 
(Chỉ sử dụng trong ngày).

■ Phí đậu xe

● Phía Tây / 2000 chiếc　● Phía Nam / 2000 chiếc　● Cổng ven biển /350 chiếc

Phí đậu xe

Xe bình thường

Xe máy

Xe lớn (theo đoàn) 

Xuất trình hộ chiếu hàng năm

510 yên

260 yên

1,550 yên

410 yên

210 yên Baby Strollers and Wheelchairs are available (free)

● Độ dốc / Trong công viên thiết kế có độ dốc để sử dụng xe lăn.
● Nhà vệ sinh / Nhà vệ sinh lớn trong công viên được thiết kế dành riêng cho người 

khuyết tật
● Tàu Seaside train / Trên tàu Seaside train cũng có chỗ ngồi dành cho người sử dụng 

xe lăn. Xin vui lòng hỏi nhân viên.

Miễn vé vào cửa cho người khuyết tật

Một phòng cứu trợ đã được trang bị tại cổng trung tâm, cổng kaze / cổng ven biển và tại 
trung tâm quản lý công viên. Nếu bạn cảm thấy không khỏe hoặc bị thương, hãy gọi 
nhân viên gần đó.

Phòng cứu hộ

Có thể dẫn thú cưng vào công viên , nhưng hãy cẩn thận đừng làm phiền những du 
khách khác bằng cách phải tuân thủ theo luật của công viên như phải có dây cột thú , 
đem phân về nhà xử lý.Ngoài ra, những nơi có mái che như nhà hàng , khu vực đạp xe, 
tàu   Seaside train ,  khu trò chơi ...đều là những điểm không được đãn thú vào.

Dành cho những người dẫn thú cưng vào công viên

Gậy đánh bóng (ngoại trừ làm bằng nilon), xe đạp thay đối hình dáng, xe đạp 1 bánh, giày 
trượt patin, ván trượt (bao gồm giày lăn và ván trượt), máy bay không người lái, lều lớn, v.v. 
※ Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo bảng hướng dẫn tại từng cổng hoặc liên hệ với trung 
tâm quản lý.

Các mặt hàng bị cấm đem vào 

Theo luật pháp cấm bắt và thu thập động vật - thực vật trong công viên.
Cấm hút thuốc ngoài nơi được chỉ định. 

Ghi chú khác

Vui lòng thông báo cho nhân viên tại các cổng nếu bạn muốn sử dụng .
Miễn phí cho mượn xe lăn, xe đẩy em bé, xe đẩy người già

Công viên
quốc gia
ven biển
Hitachi

GUIDE MAP
Việt nam
〈ベトナム語版〉

Công viên quốc gia ven biển Hitachi 
Thành phố Hitachinaka, tỉnh Ibaraki

Công viên quốc gia ven biển Hitachi
9h30-17h00 (1 tháng 3 đến 20 tháng 7, 1 tháng 9 đến 31 tháng 10)
9h30-18h00 (ngày 21 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8)
9h30-16h30 (ngày 1 tháng 11 cuối tháng 2)

450 yên 
(290 yên)
210 yên 
(210 yên) 

● Nếu thứ Hai rơi vào ngày nghỉ lễ, thì công viên sẽ đóng cửa vào ngày kế tiếp.
● Công viên sẽ đóng cửa vào những ngày 31 tháng 12, ngày 1 tháng 1, từ thứ 

Ba   đầu tiên của tháng Hai đến thứ Sáu trong tuần.

● Mùa thu / 1 tháng 10 - 31 tháng 10
● Mùa đông / 25 - 30 tháng 12, 2 - 7 tháng 1

Công viên sẽ mở cửa theo lịch dưới đây

30 phút trên Tuyến Đường 
sắt Hitachi Naka

Đặt chỗ  tại 
khu vực 

nướng thịt 
trong công 

viên.



Khu vực
Miharashi

Khu rừng
tuyết tùng

Khu vực
cổng phía

Tây

Khu thảo
nguyên

Khu 
Pleasure 
garden

Khu vực
cổng phía

Nam

Khu vực
đồi cát

Là nơi có độ cao 58 
m ,cao nhất trong thành 
phố Hitachinaka.

Đồi Miharashi

Vườn cát
Thung lũng mùi hương

Đồi Miharashi

Đồng cỏ

Cổng phía tây / cổng Tsubasa

Cổng ven biển ∙ Cổng Kaze

Sân ven biển

Rừng cát và biển

Đồng cỏ

Vòng đu quay lớn

Pleasure garden

Lối vào bãi đậu xe cổng ven biển

Lối vào bãi đậu xe phía tây

Lối vào bãi đậu xe phía Nam

Khu vực 
Hamakaze 

Khu vực 
đồi Miharashi

Khu vực
hoa thủy tiên

Khu 
Matsukaze

Khu 
pyon pyon 

Khu gió 
biển

Khu nướng 
thịt BBQ

Khu luyện 
tập thể thao

Khu thung 
lũng mùi hương

Khu 
Hitachino

Đường quan sát trên đồi cát

Bãi đậu xe 
ngay cổng ven biển

Cổng 
phí thu phí đỗ xe

Khu nướng thịt BBQ

Green workshop

Nhà kính glass house

Rừng cát và biển

Đồi cát lớn
Bắt đầu đưa vào sử dụng tháng 7 năm 2019

Khu luyện tập thể thao 

Tòa nhà gốm sứ

Vườn đá sỏi

Rock 
garden

Sân ven biển

Khu vực cát và rừng

Khu vực cát và biển

Ngọn đồi nhìn ra biển

Bãi biển Azumaya

Sand 
garden

Đài quan sát 
thung lũng thơm

Silent Gallery

Enoki no Oka

Đài phun nước trung tâm

Khóa học đạp xe

Khóa học đạp xe

Cycling Course

Khóa học đạp xe

Cầu 
Hamakaze

Cầu Matsukaze

Cầu Soyokaze

Đường thu phí của Hitachi Naka 

←
Ga 

Ka
tsu

ta

Bờ bi
ển

 Ajig
au

ra 
→

Main track

Khóa học BMX

Sub Track

Khu H
itachino nokom

ichi

Sân gôn

Cầu pyon pyon

Trứng pyon pyon

Rừng tamago no mori

Biểu diễn nước

Khu Soyokaze

Rừng Minatoya

Ống nhựa vui

Quảng trường chơi nướcVườn golf Putter

Khu đồng cỏ trung tâm

Tòa nhà quản lý BMX

Sân gôn công 
viên gia đình

Trung tâm đạp xe chính giữa

Trung tâm đạp xe ở cổng phía Nam

Trung tâm đạp xe ở cổng phía Tây

Flower Kids Garden 
Prairie Flower Garden

Beds available

Beds available

Chỗ thu phí bãi đậu xe

Bãi đậu xe 
buýt dành cho đoàn

Bãi đậu xe 
buýt dành cho đoàn

Trạm xe 
buýt dành cho đoàn 
(Cổng trung tâm)

Trạm xe 
buýt dành cho đoàn 
(Cổng trung tâm)

Trạm xe 
buýt / trạm taxi
Trạm xe 
buýt / trạm taxi

Trạm xe 
buýt dành cho đoàn 
(Cổng phía Nam)

Trạm xe 
buýt dành cho đoàn 
(Cổng phía Nam)

Trạm thu phí đậu xe

Bãi đậu xe 
buýt dành cho đoàn

Trạm xe buýt dành cho đoàn

Trạm xe 
buýt / trạm taxi

Bãi đậu xe 
dành riêng cho 
người khuyết tật Trung tâm quản lý công viên Hitachi

Dốc nghiêng

Dốc nghiêng

Thái Bình Dương

Terrace House

Ao phía tây
Lake Side Cafe

Dố
c 

ng
hi

ên
g

Cổng phía Nam · 
Cổng Kaze

Rừng thiên nhiên Hitachinaka
Khu rừng tưởng niệm 
Rest House

Kominka

Kominka
Bắt đầu đưa vào sử dụng tháng 7 năm 2019

Khu rừng tưởng 
niệm Rest House

Ao quan sát

Vườn hoa hồng Hitachi

Vườn hoa tamago no mori

Vườn hoa ngay 
khu vực phun nước

Vườn hoa thủy tiên

Đường đi bộ 
kinen no mori

Rừng Hina

Phòng trưng bày lịch sử

Đồi hoa thủy tiên

Vườn xem mẫu 
các loại hoa thủy tiên

Beds available

Quảng trường 
Miharashi

Miharashi no sato

Chuông của 
Miharashi

Sato no ie

Đến bãi đậu xe phía nam

Đến bãi đậu xe phía tây

Bãi đậu xe 
phía tây

Bãi đậu xe 
phía nam

Đại lộ rợp bóng cây thủy sam

Khu vực chung

Cửa vô cao tốc gần công viên Hitachi  

Nakaminato, Oarai→

(Open only on Saturday, Sunday and Holidays)

Khu có mạch nước Sawada

Ngôi nhà thiên nhiên Sawada 

Khu Hoa anh đào 

Khu vườn rộng lớn 
Yamazakura

Ngôi nhà cổ Miharashi no Kominka

Trung tâm đạp xe ở cổng ven biển

Chạy thẳng tới ngã ba 
rẽ trái khoảng 1 km
Cổng ven biển- Cổng Kaze

Cổng trung tâm

Cổng ven biển -
Cổng Kaze

Cổng phía tây / 
cổng Tsubasa

Cổng phía Nam · 
Cổng Kaze

Cổng trung tâm

Ngọn đồi nhìn ra biển

Cửa tiệmCửa tiệm
Cafe & Restaurant

Bán các mặt hàng khác nhau như 
đặc sản địa phương. ※ Chỉ mở 
cửa thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

Nghề gốm thủ công truyền thống 
"Kasamayaki" của Ibaraki và các 
đặc sản địa phương cũng được bày 
bán.

Shop Sunrise

Cửa hàng San San

Gấu Castella Cửa hàng bánh crepe 

Garden restaurant Soyokaze kitchen

Lake Side CaféMemorial Forest Rest House
Là nơi vừa thư giãn thoải mái trong khu vực 
yên tĩnh vừa có thể thưởng thức ly cà phê đặc 
trưng của công viên Hitachi.  Được đổi mới lại 
và khai trương vào tháng 3 năm 2009.

Có cửa hàng bán đồ lưu niệm. Cũng có 
bán đồ ăn nhẹ để mang đi
 * Tùy theo mùa ,quán chỉ mở cửa vào 
ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ .

Cửa hàng bán thức ăn với 3 tiêu chí 
nhanh, ngon, vui.

Những chiếc bánh thật hấp dẫn. Hãy tận 
hưởng sự ngọt ngào từ chiếc bánh trong 
công viên của chúng tôi, khác với hương 
vị đường phố.

Thật tuyệt vời khi nhìn thấy biển Thái Bình Dương 
từ bên trong qua ô cửa sổ được bao quanh bằng 
kính . Nơi đây bạn có thể thưởng thức cà phê và 
các món ăn nhẹ. * Tùy theo mùa ,quán chỉ mở 
cửa vào ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ .

Một nhà hàng theo phong cách nghỉ 
dưỡng, nơi bạn có thể thưởng thức một 
thực đơn với nguyên liệu từ tỉnh Ibaraki. 
Thực đơn mang đi cũng rất phong phú.

Bánh Castella có kích cỡ nhỏ vừa miệng 
cắn rất được yêu thích.Có món kem đá 
bào xuất hiện vào mùa hè.

Nhà kính / SeaSideCafe

Có rất nhiều quán cà phê và nhà hàng nơi bạn có thể thưởng thức 
những món ăn ngon từ nguyên liệu đặc sản từ tỉnh Ibaraki và đồ 
ngọt được làm bằng hoa như họa tiết theo mùa bên trong công viên.

Seaside Train

Khóa học đạp xe
Phí cho thuê xe đạp

Người lớn
(trên 15 tuổi)

Trẻ em
(học sinh cấp 2 trở xuống)

Xe đạp điện dành cho người lớn
(trên 15 tuổi)

Vé chơi trong 
1 ngày

Tuyến màu xanh

Tuyến màu đỏ

Vừa có thể ngắm biển xanh và bãi biển cát 
trắng,hít mùi gió biển bạn phải mất 1 vòng 
trong công viên (khoảng 40 phút) . Du khách 
có thể lên và xuống tự do tại 10 điểm dừng 
trong công viên với vé một ngày.

Đây là khóa học dành riêng cho khu đạp xe với 
tổng chiều dài khoảng 11 km. Tuyến này được 
khuyến khích đi xe đạp xuyên suốt qua một công 
viên lớn. Hãy tận hưởng các hoạt động trong 
công viên một cách tích cực!

1 người
(3 tuổi trở lên có tính phí)

600 yên
Tiền mặt, vé các trò chơi, vé 
chơi trong vòng 1 ngày 
không có giới hạn số lần.

100m

100m

Nằm trên bờ biển Thái Bình Dương, "Công viên ven biển Hitachi 
thuộc sở hữu nhà nước" tận dụng tối đa các môi trường tự nhiên 
đặc trưng như đồi cát, rừng, đồng cỏ và mạch nước suối ngầm. 
Tổng diện tích rộng tới 350 ha, với khoảng 200 ha đã được sử dụng. 
Trong công viên rộng lớn, bạn có thể thưởng thức ngắm những 
bông hoa và cây cỏ phong phú trong suốt bốn mùa. Ngoài ra, còn có 
các điểm hoạt động vui chơi giải trí có thể  tận hưởng trong tự nhiên, 
chẳng hạn như khu vực giải trí, thảo nguyên, khu đạp xe đạp, tập 
thể thao trong rừng, khu nướng thịt BBQ... rất thú vị và hấp dẫn.

Đến ngọn đồi Miharashi
Cổng  phía Tây:   950 m 12 phút
Cổng  trung tâm: 1100 m 14 phút
Cổng  phía nam: 1700 m 22 phút

Những cánh hoa rung rinh trong gió 
biển và công viên tràn ngập cây xanh.

3 giờ: 400 yên
thêm 50 yên cứ sau 30 phút 

gia hạn 

3 giờ: 250 yên
thêm 20 yên cứ sau 30 phút 

gia hạn

3 giờ: 600 yên
thêm 100 yên cứ sau 30 phút gia hạn

Đó là một sự tồn tại mang tính biểu tượng của công 
viên. Du khách tận hưởng chuyến đi dài 12 phút! 
Khung cảnh từ độ cao 100 mét so với mực nước 
biển thực sự là một khung cảnh tuyệt vời. Nếu bạn bị 
lạc trong công viên, bạn có thể định hướng vòng đu 
quay này làm mốc để xác nhận vị trí hiện tại của bạn.

Vòng đu quay lớn

Kai-
kun

Hana-
chan

Nhân vật Masukotto

● Cấm đi bộ trong khu vực đạp xe .
● Khi đi đến những nơi khác ngoài khu vực đạp xe thì cần 

gửi xe vào bãi gần đó rồi mới đi.
● Xe đạp cho thuê  từ 9h30 đến   30 phút trước khi đóng 

cửa công viên.
● Bạn có thể thuê tại Cycle center cổng phía Tây · Trung 

tâm · cổng ven biển. ( cổng phía Nam chỉ mở vào thứ 
bảy, chủ nhật và ngày lễ)

● Xe Tandem (hai người đạp) cũng sẽ tính phí của hai 
người.

● Tự mình đem xe đạp vào cũng có thể sử dụng khu vực 
đạp xe đạp miễn phí.

● Có giảm giá theo nhóm (hơn 20 người).
● Người sử dụng xe đẩy trẻ em và xe lăn có thể lên tàu , bằng cách gấp lại.
● Người ngồi xe lăn có thể ngồi y nguyên khi lên tàu (chỉ dành cho 1 người) .
● Người khuyết tật cũng mất vé. Nếu bạn có thể trình cuốn sổ chứng minh là 

người khuyết tật thì sẽ được miễn phí 1 người đẩy.
● Xin vui lòng không dẫn thú cưng lêu tàu.
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Bản đồ 
hướng dẫn 
trong công 
viên ven biển 
Hitachi

Nhà vệ sinh

Phòng cấp cứu

Điện thoại 
công cộng

Thông tin

Bản hướng dẫn 
trong công viên

Nhà hàng

Cửa hàng bán 
thức ăn nhẹ

Cửa hàng

Điểm WiFi 
miễn phí

Cycling course

Cấm vào

Nơi nghỉ ngơi

Cycle center

Seaside Train
Route
Seaside Train
Station(1 đến 9)

Bãi để xe đạp
(P1 đến P21)

Khu vực hút thuốc
(hầu hết ngoài trời)

Chỗ bán vé chơi 
trò chơi

Coin locker

Phòng dành cho em bé 
/ phòng cho em bé ăn

AED

Nhà vệ sinh 
(dành cho người khuyết tật)

Nhà vệ sinh

Free wi-fi
SPOT

(dành cho người khuyết tật /
  khó khăn trong việc tiểu tiện )

Vé trò chơi, vé tàu không 
thể sử dụng.


