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Chuyến tham quan khảo sát có hướng dẫn  
về nhà máy sản xuất tinh gọn! 

Lean production factory guided tour! 
 

Các chuyên gia của Hệ thống sản xuất Toyota (phương thức sản xuất tinh gọn) sẽ cùng 
đồng hành và hướng dẫn cho bạn về các cơ sở liên quan đến công ty Toyota Motor 

Corporation và di sản lịch sử như Lâu đài Nagoya, v.v... ở tỉnh Aichi 
~ Nghe giải thích về cốt lõi của Hệ thống sản xuất Toyota tại địa phương ~  

Toyota Production System (TPS, lean production method) experts  
guide you to Toyota related facilities and other historical heritage sites  

such as Nagoya Castle. 
－We will explain the essence of the TPS onsite.－ 

     
 Loại hình “Du lịch công nghiệp (industrial tourism)” tạo nên cơ hội quan sát, trải nghiệm và tận 
hưởng các địa điểm tiến hành sản xuất tại Nhật Bản đã và đang thu hút sự quan tâm từ du khách 
trong và ngoài nước. Nhờ vào phát minh máy dệt tự động dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp Nhật 
Bản, khu vực Chubu đã liên tục kế thừa DNA sản xuất từ công nghiệp dệt may đến công nghiệp ô tô, 
đường sắt, v.v... Chính vì vậy, nơi đây đã được ban tặng những tài sản văn hóa công nghiệp mang các 
giá trị lịch sử, văn hóa cũng như có nhiều nơi sản xuất tiên tiến nhất. Ngoài ra, trong những năm gần 
đây, khu vực này cũng đang dần khai thác các lĩnh vực công nghiệp mới như ngành công nghiệp 
hàng không - vũ trụ, v.v... Tỉnh Aichi cũng có các cơ sở tiếp nhận du lịch công nghiệp cho phép quan 
sát các quy trình sản xuất ô tô, máy bay ở khoảng cách gần, du khách có thể cùng tham quan học tập 
và tiếp xúc với những giá trị cốt lõi của việc sản xuất, đồng thời nơi đây cũng đang triển khai những 
dự án thúc đẩy trao đổi nguồn nhân lực với các doanh nghiệp Nhật Bản. 

[Đối tượng] Chuyến tham quan sẽ có kèm theo giải thích bằng tiếng Anh, v.v... về Hệ thống 
sản xuất Toyota và cơ sở tiếp nhận du lịch công nghiệp của các ngành công nghiệp đi tiên 
phong như hàng không vũ trụ, v.v... cho các nhà nghiên cứu, sinh viên đại học, học giả 
nước ngoài, v.v… Chúng tôi cũng sẽ tổ chức Thế vận hội Tokyo năm 2020, sau đó là Triển 
lãm Quốc tế World Expo 2025 tại Osaka và trên hết là thực hiện thúc đẩy xây dựng một đất 
nước tuyệt vời. Nhân cơ hội này, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ trải nghiệm “năng lực sản 
xuất” của Nhật Bản. 

[Chương trình tham quan] Công ty sẽ sắp xếp chương trình tham quan từ nhà máy của công ty 
Toyota Jidosha Kogyo đến Bảo tàng hàng không Aichi theo yêu cầu của người tham gia. Ngoài ra, 
chúng tôi cũng nhận đào tạo về Hệ thống sản xuất Toyota cho những ai có nguyện vọng. Bên cạnh 
đó, tỉnh Aichi còn là nơi hoạt động của các lãnh chúa thời Chiến quốc như Oda Nobunaga, v.v… 
Chúng tôi cũng có tổ chức chương trình tham quan lâu đài Nagoya, lâu đài Gifu, v.v… 

[Chi phí] 100.000 yên/nửa ngày (1 địa điểm, khoảng 3 người)  
150.000 yên/ngày (2 địa điểm, khoảng 3 người) không bao gồm phí vào cửa khi tham quan, phí 
taxi, v.v... 
Chương trình có kèm theo giải thích bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.  
Đối với du khách Đài Loan, trong chương trình cũng sẽ bố trí phiên dịch viên có tính phí 
riêng. 
~ Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về chi phí mỗi lần tham gia tùy theo việc thiết lập chương 
trình, v.v… ~ 

 
Hàng năm, khoảng thời gian từ mùa xuân đến mùa hè đều rất bận rộn do các công tác hỗ trợ 
xin trợ cấp khác của chúng tôi. 
Việc sắp xếp lịch trình sẽ dễ dàng hơn trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến khoảng tháng 
3 năm sau. 



Liên quan đến Hệ thống sản xuất Toyota       Liên quan đến đường sắt, hàng không  
       vũ trụ hay di sản thế giới, v.v... 

 
Bảo tàng Kỷ niệm Công nghiệp và Công nghệ Toyota   Bảo tàng MRJ 
http://www.tcmit.org/english/             https://www.mhi.com/expertise/museum/mrj/      
Bảo tàng ô tô Toyota              Lâu đài Nagoya 
https://www.toyota.co.jp/Museum/english/      https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/en/              
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