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 'เห็ดหอมแห้ง' เห็ดท่ีมีเยอะและคณุภาพดีท่ีสุดในญ่ีปุ่ น
เน้ือ 'บุงโคกิว' 
ของ จ.โออิตะ  รา้น YUFUIN MIRUHI

สวนสัตวT์AKASAKIYAMA SHIZEN 

DOBUTSUEN (เมืองโออิตะ)

แวะพักกันสักนิด…

เรื่องดีๆ ท่ี "ออนเซ็น" มอบให้

 อยากแช 'ออนเซ็น' ตองโออติะ!
 มีแหลงกําเนิดออนเซ็น 4,400 แหง 

และน้ํารอนสาํหรบัแชออนเซ็นมากท่ีสดุในญ่ีปุน
(280,000 ลติร/นาที)

 น้ําตก ดอกไม ใบไมแดง โอว…สวรรคของ
คนรกัธรรมชาตชิดัๆ!

 slow life ไปกับธรรมชาติ
 อาหารเด็ดระดับตองลอง!

ฉันไปเรยีนท่ีมหาวทิยาลยัรทิสเึมคงั เอเชยี 
แปซิฟก ท่ีอยูในเมืองเบปปุ จ.โออิตะ นาน 3 ป
ครึง่ (กันยายน 2011 - กุมภาพันธ 2015)
ฉันคดิวา จ.โออติะ เปนบานหลงัท่ีสอง 
ฉันชอบแชออนเซ็นท่ีน่ีมาก และท่ีน่ียังมีท้ัง
ภเูขา แมน้ํา ธรรมชาตท่ีิสวยงาม และผูคนท่ี
ใจดมีากๆ อกีดวย
ฉันอยากใหทุกคนไดมาท่ีน่ีสกัคร้ัง เพราะ 
จ.โออติะ ยังมีอะไรอีกมากมาย อยางนอยก็
ธรรมชาติและออนเซ็นที่ดีที่สุดในญี่ปุน 
ที่ไมได ไป…ก็คงไมมีทางไดเห็น!

พมิฐา PIMTHA: เกดิป 1993 จ.เชยีงใหม เคยเรยีนที่
มหาวิทยาลยัรทิสเึมคงั เอเชยี แปซิฟก จ.โออิตะ 
มีฟอลโลวเวอรในอนิสตาแกรมถงึ 2.1 ลานคน 
(มกราคม 2016) มผีลงานถายโฆษณาในไทยและ
หลายประเทศในเอเชียและเปนเน็ตไอดอลที่มี
ความสามารถรอบดาน

W h a t ' s   O  I  T  A  ? 

MINT : พดูญีปุ่นไดนํา้ไหลไฟดับ เพราะ
เคยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุน  เปนเพื่อน
กับเองิต้ังแตมหาวทิยาลยั อยูๆ  เองิกม็า
ชวนไปเที่ยว ดวยความที่เปนคนใจงาย 
ใสๆ ก็เลยโอเค 
UN : ไปญี่ปุนครั้งแรก เปนสาวบิวตี้ท่ี
สนใจเรือ่งความสวยความงามเปนพิเศษ 
พอไดยินวาออนเซน็ดตีอผิวพรรณ แทบ
ไมตองคิด...เธอก็ตัดสินใจไปโออิตะ
เลยจา

Net Idol: PIMTHA

"โออิตะ" 
บ้านหลังท่ีสอง
ของฉัน

ช้อปป้ิงสตรที 
Yunotsubokaido (Yufuin)

ทะเลสาบ Kinrinko, Yufuin

Special
    Interview

พวกเราจะพาไปรูจ้กัโออิตะ !

 ชวยใหกายและใจผอนคลาย
นํา้รอนชวยใหรางกายอบอุน การหมุนเวยีนของเลอืดดี
ข้ึน ขจัดความเหนือ่ยลาในรางกาย ทาํใหสดชืน่ผอนคลาย

 ผิวเรยีบเนียน!
ออนเซ็นเหมือนการทําความสะอาดผิว ราวกับ
เปนการ cleansing ชวยขจัดเซลลผิวที่ตายแลว 
ออนเซ็นมีแตเร่ืองดีๆ ใชมั้ยละ

 มิตรภาพจากคนแปลกหนา!
คนญีปุ่นจะไปอาบนํา้ในทีอ่าบนํา้สาธารณะ พรอมกบั
พบปะ คยุสรางมติรภาพใหมๆ  กบัผูคนทีไ่ดเจอ หากคณุ
ไปออนเซน็ทีโ่ออติะ แนะนาํ
ใหลองชวนคนที่นั่นคุยดู 
รับรองวาบทสนทนาทีเ่กดิข้ึน
จะกลายเปนหนึง่ในประสบ-
การณทองเทีย่วทีย่ากจะลืม

YUFUINเดิน ดู กิน ท่ี
 ยูฟุอิน!! 湯の坪街道(yunotsubokaido) ชอปปงสตรีทที่คนญี่ปุนและคน

ตางชาติหามพลาด! ตลอดความยาว 1.5 กม. ของถนนสายนี้ เต็มไป
ดวยอาหารทองถิ่น รานขายของฝาก ที่ไปแลวตองกลับมาอีกแนนอน 
ตอไปนี้คือรานที่นาสนใจและหามพลาดดวยประการทั้งปวง

เริ่มต้นเท่ียวท่ียูฟุอินต้องเริ่มจากท่ีน่ี
アートホール 由布院駅
ART HALL YUFUIN STATION

อาหารธรรมชาติท่ีใช้ส่วนผสมจากท้องถ่ิน
原っぱカフェ
HARAPPA CAFE

ร้านคร็อกเก้คิวย้าว..ยาว…  
由布院金賞コロッケ
YUFUIN KINSHO KOROKKE

ร้านชาสนูปป้ีแห่งแรกของโลก
SNOOPY 茶屋
SNOOPY CHAYA

เรียวกัง 11 ห้องท่ีบรรยากาศ โค-ตะ-ระ ญ่ีปุ่ น!
おやど二本の葦束
OYADO NIHON NO ASHITABA

มิลก้ีเด้งด๋ึงด๋ัง!
由布院 Milch
YUFUIN MIRUHI

โรลเค้กท่ีนุ่มฟูฟ่อง
B-SPEAK

เช้าๆ หมอกหนาทําให้รู้สึกมิสทีเรียส
金鱗湖
KINRINKO

ทุกห้องมีออนเซ็นส่วนตัวสําหรบัครอบครวั!
御宿 由府両築
OYADO YUFURYOUTIKU

กอนอื่นถายรูปกับสถานีที่ใหบรรยากาศ nostalgic 

เสนหของรานนี ้คอื มเีมนอูอแกนิคมาก
มายทีใ่ชขาว ผกัสดท่ีปลกูเอง และววัท่ี
เลีย้งเองในทองถิน่ เมนูแนะนําคอื 
"季節の野菜たっぷりカレー" (แกงกะหร่ี
ผกัตามฤดกูาล)

เปนรานทีไ่ดรางวลัเหรยีญทองจากการประกวด
ทาํครอ็กเกท่ัวประเทศ  ใชมนัทีช่ือ่ 'ดนัชากอุโิมะ' 
และเน้ือ กรอบนอกนุมในไรทีต่ ิซือ้แลวเดนิไปกิน
ไป อรอยเพลินมากจนอยากกลบัไปซือ้ชิน้ทีส่อง 
(ลกูละ 160 เยน)

คาเฟทีเ่กดิจากการผสมผสานกนัระหวาง สนูปปกบัความเปน
ญีปุ่น มเีมนูมากมายทีใ่ชชาเขยีวชัน้ด ีนอกจากนีย้งัมเีมนู
ขนม Zakka และไอเทม็ทีห่าซือ้ไดเฉพาะทีแ่หงนีเ้ทานัน้

พื้นที่ประมาณ 15,000 ตร.ม. ภายในที่พักมีบานที่เปนบานญี่ปุนสมัยเกา และบาน
แบบตะวันตกสมัยใหม สิ่งกอสรางบางอยางมีอายุมากกวา 200 ป โดยเรียวกังบางหลัง
ในที่แหงนี้เปนเรียวกังโบราณที่ขนยายมาปลูกใหมที่นี่ สิ่งเหลานี้จะทําใหคุณรูสึกถึง
ความเปนญี่ปุนไดหลังกาวเขามาที่นี่ สวนใครที่อยากมาแชออนเซ็นที่นี่ละก็ บอกไว
กอนวา เปนระบบการจองเวลาทั้งหมดนะจะ

รานโรลเคกชือ่ดงั ทันททีีเ่ขาปากทัง้เนือ้
สมัผสัและความนุมของครมีสด เขากนัเปน
อยางด ีไมหวานมาก บอกเลยวาตองลอง!

เปนทะเลสาบทีย่นิูคมาก เพราะเปน
ทะเลสาบทีน้ํ่าจากทะเลสาบกบัน้ําของ
ออนเซน็ไหลมารวมกนั ต้ังแตฤดใูบไม
รวงจนถงึฤดหูนาวจะมหีมอกควนัลอย
คลุงเหนือทะเลสาบ ใกลๆ  ทะเลสาบมี
อางอาบน้ําสาธารณะ และพิพิธภัณฑ 
Marc Chagall และทีน่ี่ยงัเปนทีช่มใบไม
เปลีย่นสทีีม่ชีือ่เสยีงอีกดวย

ประวติัศาสตรยาวนานกวา 90 ป มหีองทัง้หมด 8 หอง
เทาน้ัน และทุกหองมอีอนเซน็สวนตัว! ถามโีอกาส 
แนะนําใหไปพกัสกัครัง้ในชวีติ

 11:50 น. -  16:00 น. (ไมมีวันหยุด) / 18:00 น. - 21:00 น.  
(หยุดวันอาทิตยและวันจันทร)

 9:00 น. - 18:00 น.

 เดินจากสถานียูฟุอิน 10 นาที

 10:00 น. - 17:00 น. (ฤดูหนาวเปดถึง 16:30 น.)

  นั่งรถจากสถานียูฟุอิน 7 นาที

info

info

info

info

info

MAP-3

MAP-1

MAP-2

MAP-5

MAP-6

MAP-7

MAP-4

START

3

5

4

8

2

1

6

7
อยากไปเรียวกังเหรอ? ที่นี่เลย!

มจีกัรยานใหเชา!

START!

กลางเดือนมิถุนายน
อาจไดเห็นหิ่งหอย

หนาสถานจีะมีสถานทีท่ีช่ือ่
วา "湯布院チッキ" (ยฟูอุนิ
ชกิก)ิทีบ่รกิารสงสมัภาระให
เราไปถงึโรงแรม ราคาเริม่

ตนที ่500เยน ♪

ยามเชาไปนั่งจิบกาแฟที่
ทะเลสาบ Kinrinko ก็ผอน

คลายไมเบา ♪

เดินจาก
สถานี 

20 นาที

เดินจาก
สถานี 

20 นาที

เดินจาก
สถานี 

30 นาที

 9:30 น. - 17:30 น.  (ไมมีวันหยุดที่แนนอน)

 10:00 น. - 17:00 น.  (ไมมีวันหยุดที่แนนอน)
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CHECK
!

ฤดใูบไมผลนิัน้ ทีบ่รเิวณเขา
由布岳 (ยฟูดุะเคะ) เปนจดุชม
ซากรุะและดอกนาโนะฮานะที่

บานสะพรัง่ 

CHECK
!

สนุกกบัการเดนิเลนถนนเสนน้ีมาก เพราะสามารถ
ชอปปงของกินโฮมเมด ผลติภัณฑทีค่นทองถิน่ทํา
ขาย และของทีร่ะลกึ ทัง้หมดหาซือ้ไดทีน่ี่ สวนจดุ
ถายรปูแนะนําทะเลสาบ Kinrinko ทีม่ธีรรมชาติ
สวยมากๆ

ⓒ 2016 Peanuts

ภูมิใจนําเสนอมากๆ เพราะขนมหวานที่นี่ใชนมที่
ผลิตเองในยูฟุอิน 100%  และยังมีคัพเคกใสชีสที่
อรอยเวอร!

YUFUINเดิน ดู กิน ท่ี
 ยูฟุอิน!! 湯の坪街道(yunotsubokaido) ชอปปงสตรีทที่คนญี่ปุนและคน

ตางชาติหามพลาด! ตลอดความยาว 1.5 กม. ของถนนสายนี้ เต็มไป
ดวยอาหารทองถิ่น รานขายของฝาก ที่ไปแลวตองกลับมาอีกแนนอน 
ตอไปนี้คือรานที่นาสนใจและหามพลาดดวยประการทั้งปวง

เริ่มต้นเท่ียวท่ียูฟุอินต้องเริ่มจากท่ีน่ี
アートホール 由布院駅
ART HALL YUFUIN STATION

อาหารธรรมชาติท่ีใช้ส่วนผสมจากท้องถ่ิน
原っぱカフェ
HARAPPA CAFE

ร้านคร็อกเก้คิวย้าว..ยาว…  
由布院金賞コロッケ
YUFUIN KINSHO KOROKKE

ร้านชาสนูปป้ีแห่งแรกของโลก
SNOOPY 茶屋
SNOOPY CHAYA

เรียวกัง 11 ห้องท่ีบรรยากาศ โค-ตะ-ระ ญ่ีปุ่ น!
おやど二本の葦束
OYADO NIHON NO ASHITABA

มิลก้ีเด้งด๋ึงด๋ัง!
由布院 Milch
YUFUIN MIRUHI

โรลเค้กท่ีนุ่มฟูฟ่อง
B-SPEAK

เช้าๆ หมอกหนาทําให้รู้สึกมิสทีเรียส
金鱗湖
KINRINKO

ทุกห้องมีออนเซ็นส่วนตัวสําหรบัครอบครวั!
御宿 由府両築
OYADO YUFURYOUTIKU

กอนอื่นถายรูปกับสถานีที่ใหบรรยากาศ nostalgic 

เสนหของรานน้ี คอื มเีมนอูอแกนคิมาก
มายทีใ่ชขาว ผกัสดทีป่ลกูเอง และววัที่
เลีย้งเองในทองถ่ิน เมนแูนะนาํคอื 
"季節の野菜たっぷりカレー" (แกงกะหรี่
ผกัตามฤดกูาล)

เปนรานทีไ่ดรางวัลเหรียญทองจากการประกวด
ทาํคร็อกเกท่ัวประเทศ  ใชมนัท่ีชือ่ 'ดนัชากุอโิมะ' 
และเน้ือ กรอบนอกนุมในไรท่ีต ิซ้ือแลวเดินไปกิน
ไป อรอยเพลินมากจนอยากกลบัไปซ้ือช้ินท่ีสอง 
(ลกูละ 160 เยน)

คาเฟทีเ่กดิจากการผสมผสานกนัระหวาง สนปูปกบัความเปน
ญ่ีปุน มีเมนมูากมายทีใ่ชชาเขยีวชัน้ด ีนอกจากนีย้งัมเีมนู
ขนม Zakka และไอเท็มทีห่าซือ้ไดเฉพาะทีแ่หงนีเ้ทานัน้

พื้นที่ประมาณ 15,000 ตร.ม. ภายในที่พักมีบานที่เปนบานญี่ปุนสมัยเกา และบาน
แบบตะวันตกสมัยใหม สิ่งกอสรางบางอยางมีอายุมากกวา 200 ป โดยเรียวกังบางหลัง
ในที่แหงนี้เปนเรียวกังโบราณที่ขนยายมาปลูกใหมที่นี่ สิ่งเหลานี้จะทําใหคุณรูสึกถึง
ความเปนญี่ปุนไดหลังกาวเขามาที่นี่ สวนใครที่อยากมาแชออนเซ็นที่นี่ละก็ บอกไว
กอนวา เปนระบบการจองเวลาทั้งหมดนะจะ

รานโรลเคกชือ่ดงั ทันททีีเ่ขาปากทัง้เนือ้
สมัผสัและความนุมของครมีสด เขากนัเปน
อยางด ีไมหวานมาก บอกเลยวาตองลอง!

เปนทะเลสาบทีย่นูคิมาก เพราะเปน
ทะเลสาบทีน่ํา้จากทะเลสาบกบันํา้ของ
ออนเซน็ไหลมารวมกนั ตัง้แตฤดใูบไม
รวงจนถงึฤดหูนาวจะมหีมอกควนัลอย
คลุงเหนอืทะเลสาบ ใกลๆ  ทะเลสาบมี
อางอาบนํา้สาธารณะ และพพิธิภณัฑ 
Marc Chagall และทีน่ีย่งัเปนทีช่มใบไม
เปลีย่นสทีีม่ชีือ่เสยีงอีกดวย

ประวัตศิาสตรยาวนานกวา 90 ป มีหองทัง้หมด 8 หอง
เทานัน้ และทุกหองมีออนเซ็นสวนตวั! ถามีโอกาส 
แนะนําใหไปพกัสกัคร้ังในชวิีต

 11:50 น. -  16:00 น. (ไมมีวันหยุด) / 18:00 น. - 21:00 น.  
(หยุดวันอาทิตยและวันจันทร)

 9:00 น. - 18:00 น.

 เดินจากสถานียูฟุอิน 10 นาที

 10:00 น. - 17:00 น. (ฤดูหนาวเปดถึง 16:30 น.)

  นั่งรถจากสถานียูฟุอิน 7 นาที
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MAP-3

MAP-1

MAP-2

MAP-5

MAP-6
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อยากไปเรียวกังเหรอ? ที่นี่เลย!

มจีกัรยานใหเชา!

START!

กลางเดือนมิถุนายน
อาจไดเห็นหิ่งหอย

หนาสถานจีะมีสถานทีท่ีช่ือ่
วา "湯布院チッキ" (ยฟูอุนิ
ชกิก)ิทีบ่รกิารสงสมัภาระให
เราไปถงึโรงแรม ราคาเริม่

ตนที ่500เยน ♪

ยามเชาไปนั่งจิบกาแฟที่
ทะเลสาบ Kinrinko ก็ผอน

คลายไมเบา ♪

เดินจาก
สถานี 

20 นาที

เดินจาก
สถานี 

20 นาที

เดินจาก
สถานี 

30 นาที

 9:30 น. - 17:30 น.  (ไมมีวันหยุดที่แนนอน)

 10:00 น. - 17:00 น.  (ไมมีวันหยุดที่แนนอน)

info

info

CHECK
!

ฤดใูบไมผลนิัน้ ทีบ่รเิวณเขา
由布岳 (ยฟูดุะเคะ) เปนจดุชม
ซากรุะและดอกนาโนะฮานะที่

บานสะพรัง่ 

CHECK
!

สนกุกบัการเดนิเลนถนนเสนนีม้าก เพราะสามารถ
ชอปปงของกินโฮมเมด ผลติภณัฑทีค่นทองถิน่ทํา
ขาย และของทีร่ะลกึ ทัง้หมดหาซือ้ไดทีน่ี ่สวนจดุ
ถายรูปแนะนาํทะเลสาบ Kinrinko ทีมี่ธรรมชาติ
สวยมากๆ

ⓒ 2016 Peanuts

ภูมิใจนําเสนอมากๆ เพราะขนมหวานที่นี่ใชนมที่
ผลิตเองในยูฟุอิน 100%  และยังมีคัพเคกใสชีสที่
อรอยเวอร!
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 'เห็ดหอมแห้ง' เห็ดท่ีมีเยอะและคณุภาพดีท่ีสุดในญ่ีปุ่ น
เน้ือ 'บุงโคกิว' 
ของ จ.โออิตะ  รา้น YUFUIN MIRUHI

สวนสัตวT์AKASAKIYAMA SHIZEN 

DOBUTSUEN (เมืองโออิตะ)

แวะพักกันสักนิด…

เรื่องดีๆ ท่ี "ออนเซ็น" มอบให้

 อยากแช 'ออนเซ็น' ตองโออติะ!
 มีแหลงกําเนิดออนเซ็น 4,400 แหง 

และน้ํารอนสาํหรบัแชออนเซ็นมากท่ีสดุในญ่ีปุน
(280,000 ลติร/นาที)

 น้ําตก ดอกไม ใบไมแดง โอว…สวรรคของ
คนรกัธรรมชาตชิดัๆ!

 slow life ไปกับธรรมชาติ
 อาหารเด็ดระดับตองลอง!

ฉันไปเรยีนท่ีมหาวิทยาลยัรทิสเึมคงั เอเชยี 
แปซิฟก ท่ีอยูในเมืองเบปปุ จ.โออติะ นาน 3 ป
ครึง่ (กันยายน 2011 - กุมภาพันธ 2015)
ฉันคดิวา จ.โออติะ เปนบานหลงัท่ีสอง 
ฉันชอบแชออนเซ็นท่ีน่ีมาก และท่ีน่ียังมีท้ัง
ภเูขา แมน้ํา ธรรมชาตท่ีิสวยงาม และผูคนท่ี
ใจดมีากๆ อกีดวย
ฉันอยากใหทุกคนไดมาท่ีน่ีสกัครัง้ เพราะ 
จ.โออติะ ยังมีอะไรอีกมากมาย อยางนอยก็
ธรรมชาติและออนเซ็นที่ดีที่สุดในญี่ปุน 
ที่ไมได ไป…ก็คงไมมีทางไดเห็น!

พมิฐา PIMTHA: เกดิป 1993 จ.เชยีงใหม เคยเรียนที่
มหาวิทยาลยัรทิสเึมคงั เอเชยี แปซิฟก จ.โออิตะ 
มฟีอลโลวเวอรในอนิสตาแกรมถงึ 2.1 ลานคน 
(มกราคม 2016) มีผลงานถายโฆษณาในไทยและ
หลายประเทศในเอเชียและเปนเน็ตไอดอลที่มี
ความสามารถรอบดาน

W h a t ' s   O  I  T  A  ? 

MINT : พดูญีปุ่นไดนํา้ไหลไฟดับ เพราะ
เคยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุน  เปนเพื่อน
กบัเองิต้ังแตมหาวทิยาลยั อยูๆ  เองิกม็า
ชวนไปเที่ยว ดวยความที่เปนคนใจงาย 
ใสๆ ก็เลยโอเค 
UN : ไปญี่ปุนครั้งแรก เปนสาวบิวตี้ท่ี
สนใจเรือ่งความสวยความงามเปนพเิศษ 
พอไดยนิวาออนเซน็ดตีอผวิพรรณ แทบ
ไมตองคิด...เธอก็ตัดสินใจไปโออิตะ
เลยจา

Net Idol: PIMTHA

"โออิตะ" 
บ้านหลังท่ีสอง
ของฉัน

ช้อปป้ิงสตรที 
Yunotsubokaido (Yufuin)

ทะเลสาบ Kinrinko, Yufuin

Special
    Interview

พวกเราจะพาไปรูจ้กัโออิตะ !

 ชวยใหกายและใจผอนคลาย
นํา้รอนชวยใหรางกายอบอุน การหมนุเวยีนของเลอืดดี
ขึน้ ขจัดความเหนือ่ยลาในรางกาย ทาํใหสดชืน่ผอนคลาย

 ผิวเรยีบเนียน!
ออนเซ็นเหมือนการทําความสะอาดผิว ราวกับ
เปนการ cleansing ชวยขจัดเซลลผิวที่ตายแลว 
ออนเซ็นมีแตเรื่องดีๆ ใชมั้ยละ

 มิตรภาพจากคนแปลกหนา!
คนญีปุ่นจะไปอาบนํา้ในทีอ่าบนํา้สาธารณะ พรอมกบั
พบปะ คยุสรางมติรภาพใหมๆ  กบัผูคนทีไ่ดเจอ หากคณุ
ไปออนเซน็ทีโ่ออติะ แนะนาํ
ใหลองชวนคนที่นั่นคุยดู 
รบัรองวาบทสนทนาทีเ่กดิขึน้
จะกลายเปนหนึง่ในประสบ-
การณทองเทีย่วทีย่ากจะลืม

YUFUINเดิน ดู กิน ท่ี
 ยูฟุอิน!! 湯の坪街道(yunotsubokaido) ชอปปงสตรีทที่คนญี่ปุนและคน

ตางชาติหามพลาด! ตลอดความยาว 1.5 กม. ของถนนสายนี้ เต็มไป
ดวยอาหารทองถิ่น รานขายของฝาก ที่ไปแลวตองกลับมาอีกแนนอน 
ตอไปนี้คือรานที่นาสนใจและหามพลาดดวยประการทั้งปวง

เริ่มต้นเท่ียวท่ียูฟุอินต้องเริ่มจากท่ีน่ี
アートホール 由布院駅
ART HALL YUFUIN STATION

อาหารธรรมชาติท่ีใช้ส่วนผสมจากท้องถ่ิน
原っぱカフェ
HARAPPA CAFE

ร้านคร็อกเก้คิวย้าว..ยาว…  
由布院金賞コロッケ
YUFUIN KINSHO KOROKKE

ร้านชาสนูปป้ีแห่งแรกของโลก
SNOOPY 茶屋
SNOOPY CHAYA

เรียวกัง 11 ห้องท่ีบรรยากาศ โค-ตะ-ระ ญ่ีปุ่ น!
おやど二本の葦束
OYADO NIHON NO ASHITABA

มิลก้ีเด้งด๋ึงด๋ัง!
由布院 Milch
YUFUIN MIRUHI

โรลเค้กท่ีนุ่มฟูฟ่อง
B-SPEAK

เช้าๆ หมอกหนาทําให้รู้สึกมิสทีเรียส
金鱗湖
KINRINKO

ทุกห้องมีออนเซ็นส่วนตัวสําหรับครอบครวั!
御宿 由府両築
OYADO YUFURYOUTIKU

กอนอื่นถายรูปกับสถานีที่ใหบรรยากาศ nostalgic 

เสนหของรานนี ้คอื มเีมนอูอแกนคิมาก
มายทีใ่ชขาว ผกัสดทีป่ลูกเอง และววัที่
เล้ียงเองในทองถิน่ เมนแูนะนาํคอื 
"季節の野菜たっぷりカレー" (แกงกะหร่ี
ผกัตามฤดกูาล)

เปนรานทีไ่ดรางวลัเหรยีญทองจากการประกวด
ทาํครอ็กเกท่ัวประเทศ  ใชมนัทีช่ือ่ 'ดนัชากอุโิมะ' 
และเน้ือ กรอบนอกนุมในไรทีต่ ิซือ้แลวเดนิไปกิน
ไป อรอยเพลินมากจนอยากกลบัไปซือ้ชิน้ทีส่อง 
(ลกูละ 160 เยน)

คาเฟทีเ่กดิจากการผสมผสานกนัระหวาง สนปูปกบัความเปน
ญีปุ่น มเีมนมูากมายทีใ่ชชาเขยีวชัน้ด ีนอกจากนีย้งัมเีมนู
ขนม Zakka และไอเทม็ทีห่าซือ้ไดเฉพาะทีแ่หงนีเ้ทานัน้

พื้นที่ประมาณ 15,000 ตร.ม. ภายในที่พักมีบานที่เปนบานญี่ปุนสมัยเกา และบาน
แบบตะวันตกสมัยใหม สิ่งกอสรางบางอยางมีอายุมากกวา 200 ป โดยเรียวกังบางหลัง
ในที่แหงนี้เปนเรียวกังโบราณที่ขนยายมาปลูกใหมที่นี่ สิ่งเหลานี้จะทําใหคุณรูสึกถึง
ความเปนญี่ปุนไดหลังกาวเขามาที่นี่ สวนใครที่อยากมาแชออนเซ็นที่นี่ละก็ บอกไว
กอนวา เปนระบบการจองเวลาทั้งหมดนะจะ

รานโรลเคกชือ่ดงั ทันททีีเ่ขาปากทัง้เนือ้
สัมผสัและความนุมของครีมสด เขากนัเปน
อยางด ีไมหวานมาก บอกเลยวาตองลอง!

เปนทะเลสาบทีย่นูคิมาก เพราะเปน
ทะเลสาบทีน่ํา้จากทะเลสาบกบันํา้ของ
ออนเซน็ไหลมารวมกนั ตัง้แตฤดใูบไม
รวงจนถงึฤดหูนาวจะมหีมอกควนัลอย
คลุงเหนอืทะเลสาบ ใกลๆ  ทะเลสาบมี
อางอาบนํา้สาธารณะ และพพิธิภณัฑ 
Marc Chagall และทีน่ีย่งัเปนทีช่มใบไม
เปลีย่นสทีีม่ชีือ่เสยีงอกีดวย

ประวติัศาสตรยาวนานกวา 90 ป มหีองท้ังหมด 8 หอง
เทานัน้ และทุกหองมีออนเซ็นสวนตัว! ถามโีอกาส 
แนะนาํใหไปพักสักคร้ังในชีวติ

 11:50 น. -  16:00 น. (ไมมีวันหยุด) / 18:00 น. - 21:00 น.  
(หยุดวันอาทิตยและวันจันทร)

 9:00 น. - 18:00 น.

 เดินจากสถานียูฟุอิน 10 นาที

 10:00 น. - 17:00 น. (ฤดูหนาวเปดถึง 16:30 น.)

  นั่งรถจากสถานียูฟุอิน 7 นาที
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อยากไปเรียวกังเหรอ? ที่นี่เลย!

มีจกัรยานใหเชา!

START!

กลางเดือนมิถุนายน
อาจไดเห็นหิ่งหอย

หนาสถานจีะมสีถานท่ีทีช่ือ่
วา "湯布院チッキ" (ยฟุูอนิ
ชกิกิ)ทีบ่รกิารสงสมัภาระให
เราไปถงึโรงแรม ราคาเริม่

ตนที ่500เยน ♪

ยามเชาไปนั่งจิบกาแฟที่
ทะเลสาบ Kinrinko ก็ผอน

คลายไมเบา ♪

เดินจาก
สถานี 

20 นาที

เดินจาก
สถานี 

20 นาที

เดินจาก
สถานี 

30 นาที

 9:30 น. - 17:30 น.  (ไมมีวันหยุดที่แนนอน)

 10:00 น. - 17:00 น.  (ไมมีวันหยุดที่แนนอน)

info

info

CHECK
!

ฤดใูบไมผลนิัน้ ทีบ่รเิวณเขา
由布岳 (ยฟุูดะเคะ) เปนจดุชม
ซากรุะและดอกนาโนะฮานะที่

บานสะพรัง่ 

CHECK
!

สนกุกบัการเดนิเลนถนนเสนนีม้าก เพราะสามารถ
ชอปปงของกินโฮมเมด ผลติภณัฑท่ีคนทองถิน่ทํา
ขาย และของท่ีระลึก ท้ังหมดหาซ้ือไดท่ีนี ่สวนจุด
ถายรูปแนะนาํทะเลสาบ Kinrinko ท่ีมธีรรมชาติ
สวยมากๆ

ⓒ 2016 Peanuts

ภูมิใจนําเสนอมากๆ เพราะขนมหวานที่นี่ใชนมที่
ผลิตเองในยูฟุอิน 100%  และยังมีคัพเคกใสชีสที่
อรอยเวอร!

YUFUINเดิน ดู กิน ท่ี
 ยูฟุอิน!! 湯の坪街道(yunotsubokaido) ชอปปงสตรีทที่คนญี่ปุนและคน

ตางชาติหามพลาด! ตลอดความยาว 1.5 กม. ของถนนสายนี้ เต็มไป
ดวยอาหารทองถิ่น รานขายของฝาก ที่ไปแลวตองกลับมาอีกแนนอน 
ตอไปนี้คือรานที่นาสนใจและหามพลาดดวยประการทั้งปวง

เริ่มต้นเท่ียวท่ียูฟุอินต้องเริ่มจากท่ีน่ี
アートホール 由布院駅
ART HALL YUFUIN STATION

อาหารธรรมชาติท่ีใช้ส่วนผสมจากท้องถ่ิน
原っぱカフェ
HARAPPA CAFE

ร้านคร็อกเก้คิวย้าว..ยาว…  
由布院金賞コロッケ
YUFUIN KINSHO KOROKKE

ร้านชาสนูปป้ีแห่งแรกของโลก
SNOOPY 茶屋
SNOOPY CHAYA

เรียวกัง 11 ห้องท่ีบรรยากาศ โค-ตะ-ระ ญ่ีปุ่ น!
おやど二本の葦束
OYADO NIHON NO ASHITABA

มิลก้ีเด้งด๋ึงด๋ัง!
由布院 Milch
YUFUIN MIRUHI

โรลเค้กท่ีนุ่มฟูฟ่อง
B-SPEAK

เช้าๆ หมอกหนาทําให้รู้สึกมิสทีเรียส
金鱗湖
KINRINKO

ทุกห้องมีออนเซ็นส่วนตัวสําหรับครอบครัว!
御宿 由府両築
OYADO YUFURYOUTIKU

กอนอื่นถายรูปกับสถานีที่ใหบรรยากาศ nostalgic 

เสนหของรานนี ้คือ มีเมนอูอแกนคิมาก
มายทีใ่ชขาว ผกัสดทีป่ลกูเอง และวัวที่
เลีย้งเองในทองถิน่ เมนแูนะนาํคือ 
"季節の野菜たっぷりカレー" (แกงกะหรี่
ผกัตามฤดูกาล)

เปนรานทีไ่ดรางวลัเหรยีญทองจากการประกวด
ทาํครอ็กเกท่ัวประเทศ  ใชมนัทีช่ือ่ 'ดนัชากอุโิมะ' 
และเน้ือ กรอบนอกนุมในไรทีต่ ิซือ้แลวเดนิไปกนิ
ไป อรอยเพลินมากจนอยากกลบัไปซือ้ชิน้ทีส่อง 
(ลกูละ 160 เยน)

คาเฟท่ีเกิดจากการผสมผสานกันระหวาง สนูปปกับความเปน
ญีปุ่น มเีมนูมากมายท่ีใชชาเขยีวชัน้ด ีนอกจากน้ียังมเีมนู
ขนม Zakka และไอเท็มท่ีหาซือ้ไดเฉพาะท่ีแหงน้ีเทาน้ัน

พื้นที่ประมาณ 15,000 ตร.ม. ภายในที่พักมีบานที่เปนบานญี่ปุนสมัยเกา และบาน
แบบตะวันตกสมัยใหม สิ่งกอสรางบางอยางมีอายุมากกวา 200 ป โดยเรียวกังบางหลัง
ในที่แหงนี้เปนเรียวกังโบราณที่ขนยายมาปลูกใหมที่นี่ สิ่งเหลานี้จะทําใหคุณรูสึกถึง
ความเปนญี่ปุนไดหลังกาวเขามาที่นี่ สวนใครที่อยากมาแชออนเซ็นที่นี่ละก็ บอกไว
กอนวา เปนระบบการจองเวลาทั้งหมดนะจะ

รานโรลเคกชือ่ดงั ทันททีีเ่ขาปากทัง้เนือ้
สมัผสัและความนุมของครมีสด เขากนัเปน
อยางด ีไมหวานมาก บอกเลยวาตองลอง!

เปนทะเลสาบทีย่นิูคมาก เพราะเปน
ทะเลสาบท่ีน้ําจากทะเลสาบกบัน้ําของ
ออนเซ็นไหลมารวมกนั ต้ังแตฤดใูบไม
รวงจนถึงฤดูหนาวจะมหีมอกควนัลอย
คลุงเหนือทะเลสาบ ใกลๆ  ทะเลสาบมี
อางอาบนํา้สาธารณะ และพพิธิภัณฑ 
Marc Chagall และทีน่ี่ยงัเปนทีช่มใบไม
เปล่ียนสีท่ีมีชือ่เสยีงอกีดวย

ประวัตศิาสตรยาวนานกวา 90 ป มหีองทัง้หมด 8 หอง
เทานัน้ และทุกหองมีออนเซน็สวนตวั! ถามโีอกาส 
แนะนาํใหไปพักสกัครัง้ในชวีติ

 11:50 น. -  16:00 น. (ไมมีวันหยุด) / 18:00 น. - 21:00 น.  
(หยุดวันอาทิตยและวันจันทร)

 9:00 น. - 18:00 น.

 เดินจากสถานียูฟุอิน 10 นาที

 10:00 น. - 17:00 น. (ฤดูหนาวเปดถึง 16:30 น.)

  นั่งรถจากสถานียูฟุอิน 7 นาที

info

info

info

info

info

MAP-3

MAP-1

MAP-2

MAP-5

MAP-6

MAP-7

MAP-4

START

3

5

4

8

2

1

6

7
อยากไปเรียวกังเหรอ? ที่นี่เลย!

มจีกัรยานใหเชา!

START!

กลางเดือนมิถุนายน
อาจไดเห็นหิ่งหอย

หนาสถานจีะมีสถานทีท่ีช่ือ่
วา "湯布院チッキ" (ยฟูอุนิ
ชกิก)ิทีบ่รกิารสงสมัภาระให
เราไปถงึโรงแรม ราคาเริม่

ตนที ่500เยน ♪

ยามเชาไปนั่งจิบกาแฟที่
ทะเลสาบ Kinrinko ก็ผอน

คลายไมเบา ♪

เดินจาก
สถานี 

20 นาที

เดินจาก
สถานี 

20 นาที

เดินจาก
สถานี 

30 นาที

 9:30 น. - 17:30 น.  (ไมมีวันหยุดที่แนนอน)

 10:00 น. - 17:00 น.  (ไมมีวันหยุดที่แนนอน)

info

info

CHECK
!

ฤดใูบไมผลนิัน้ ทีบ่รเิวณเขา
由布岳 (ยฟูดุะเคะ) เปนจดุชม
ซากรุะและดอกนาโนะฮานะที่

บานสะพรัง่ 

CHECK
!

สนกุกบัการเดนิเลนถนนเสนนีม้าก เพราะสามารถ
ชอปปงของกินโฮมเมด ผลติภณัฑทีค่นทองถิน่ทํา
ขาย และของทีร่ะลกึ ทัง้หมดหาซือ้ไดทีน่ี ่สวนจดุ
ถายรปูแนะนาํทะเลสาบ Kinrinko ทีม่ธีรรมชาติ
สวยมากๆ

ⓒ 2016 Peanuts

ภูมิใจนําเสนอมากๆ เพราะขนมหวานที่นี่ใชนมที่
ผลิตเองในยูฟุอิน 100%  และยังมีคัพเคกใสชีสที่
อรอยเวอร!
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Beppu Station

 ❶ Beppu Eki
       Ichiba

❷ Takegawara
         Onsen

Beppu Station
Kannawa Bus Station

   Umi Jigoku สัมผัสออนเซ็นท่ีมีประวัติ
ยาวนานถึง 77 ปี !
竹瓦温泉
TAKEGAWARA ONSEN

ทัวร์บ่อนรกท้ัง 8
地獄めぐり
JIGOKU MEGURI

พบกับรสชาติท่ีคุณแม่ทําได้ท่ีน่ี
ตลาดท่ีสถานีเบปปุ
べっぷ駅市場
BEPPU EKI ICHIBA 

เปนออนเซน็ทีแ่มแตคนทองถิน่เองกไ็ปกนับอย  แนะนาํออนเซน็
อบทราย ทีเ่ขาไปนอนบนทรายรอนแลวจะมคีนมากลบทรายให  
ผานไป 10-15 นาทีเหงือ่แตก!  เรยีกวาเอาทัง้เหงือ่และของเสยีใน
รางกายมาท้ิงไวทีน่ี่

ที ่Kamado Jigoku จะมอีอนเซน็
ที่เปนไอนํ้าอบผิวโดยเฉพาะ 
ซึ่งในไอนํ้าจะมีมอยสเจอร 
นอกจากนีย้งัมจีดุทีแ่ชขา เทา มอื 
และยงัมอีอนเซน็สาํหรบัดืม่ได
อกีดวย เรยีกวา 極楽 (gokuraku) 
ทีแ่ปลวา 'สวรรค'

เบปปมุทีางออกของออนเซน็ ท่ีตรงทางออก เรียกวา jigoku(นรก) ในเสนทางทวัรบอนรกน้ัน ทกุๆ บอจะ
มอีณุหภมูมิากกวา 100 องศาเซลเซยีส ซึง่คนท่ีมาเยือนดูไดอยางเดียว (อาบไมได) ไมวา Umi Jigoku,  
Yama Jigoku, Kamado Jigoku, Oniyama Jigoku และอืน่ๆ รวมทัง้หมด 8 บอ โดยน้ําออนเซน็ในแตละ
บอมสีสีนัตางกัน ทัง้แดง ฟา ขาว ลวนเปนสสีนัทีแ่ปลกตา บอตางๆ มรีะยะอยูไมไกลกันมาก สามารถ
เดนิเทีย่วชมไดทัง้หมด

อยูใตสถานเีจอารเบปป ุตลาดแหงน้ีมรีานคามากมาย
ทีค่กึคกัไปดวยคนทองถิน่ มีขายต้ังแตครอ็กเก ขาว
หอสาหราย และของทานเลนอ่ืนๆทีค่นญีปุ่นทานกนั
มาตัง้แตอดตี

 6:30 น. -  22:30 น. (ออนเซ็นทราย 8:00 น. -21:30 น.)
 อาบนํ้าอยางเดียว 100 เยน / ออนเซ็นอบทราย 1,030 เยน

     (พุธที่สามของเดือนเปนวันหยุด)

 เวลาเปดปดและวันหยุดขึ้นอยูกับรานแตละราน

 8:00 น. - 17:00 น. (ไมมีวันหยุด)   มีตั๋วที่สามารถเชาชมไดทั้ง 8 บอ ราคา 
2,100 เยน (มีอายุ 2 วัน) หรือซื้อแยก บอละ 400 เยน

info

info

info

MAP-2

MAP-3

MAP-1

2

3

1

"Umi Jigoku" บอทะเลเดือด 

สีฟาโคบอลตงดงาม "Chi no ike jigoku" บอสีเลือด สีนํ้า

แดงเดือดนั้นราวกับสีเลือดในนรก!

มาทําสวยกัน♪

ไมใชแคนรกนะคะ แตยังชวย
เสริมความงามอีกดวย

เดนิ
5 นาที

เดนิ
10 นาที

เดนิ
10 นาที

เดนิ
20 นาที

บสั
20 นาที

บสั
20 นาที

บสั
20 นาที

บสั
30 นาที

เดนิ
10 นาที

เดนิ
10 นาที

เดนิ
15 นาที

บสั
20 นาที

30
นาที

60
นาที

30
นาที3-1

❹ Jigoku Mushi
    kobo Kannawa

 ❺ Kannawa
        Mushiyu 

❻ Myoban Yu
  No Sato

 ❼ Beppu
        Ropeway

Yufuin

Beppu Station
(พักท่ีเบปปุ)

Kannawa Bus Station
Myoban Bus Station

  Kamado
  Jigoku

3-1

แนะนํา!
เส้นทางเท่ียวออนเซ็น

ไมไดรอนเหมอืนทีจิ่นตนาการ
ไว เปนความรูสกึรอนมาจาก
ภายใน รแีลกซเหมอืนกบั
เวลานวดไทย และตกใจมาก
ทีห่ลงัจากอบแลว ทาํไมผิว
นุมลืน่จงัเลย

CHECK
!

เพลิดเพลิดไปกับ
ออนเซ็น! 

Beppu ~ Oita
เมืองเบปปุเปนเมืองท่ีอยูใน จ.โออติะ มีแหลงออนเซ็นธรรมชาติ
และน้ําพรุอนมากท่ีสดุ เรยีกไดวาเปนพระเอกตวัจรงิของ
จงัหวดัออนเซ็น นอกจากน้ี ตัง้แตป 2015 เปนตนมา ไดมีการ
พฒันาสถานท่ีทองเท่ียวรอบๆ บรเิวณหนาสถานีโออติะ เพ่ือ
ใหคนท่ีมาเยือนสมัผัสไดถงึความเปนโออติะมากข้ึน ดังน้ัน ถา
มา จ.โออติะ แลวไมเริม่จากท่ีน่ี ตองบอกวามาไมถงึ!

ทีน่ีเ่ปนที่ๆ  ฉันชอบท่ีสุด! 
กแ็ชออนเซน็แลวสวยนีน่า 
แผนท่ีเสนทางดขูางลาง
ไดเลย!

วันท่ี 26 ของทุกเดือนเปนวันโอฟุโระ (อาบน้ํารอน) !

โรงแรมหรือเรียวกังทุกที่ในเบปปุ
เขาไดในราคา 260 เยน!

30
นาที

60
นาที

60
นาที

60
นาที

90
นาที

BEPPU OITA

จะกินขา้ว…  ต้องท่ีน่ีเลย!
地獄蒸し工房 鉄輪
JIGOKUMUSHI KOBO KANNAWA

ออนเซ็นแห่งน้ี ถ้าผ่านก็…  แวะมา 
鉄輪むし湯
KANNAWA MUSHIYU

ท่ีสุดของตะวันตกในญ่ีปุ่น
別府ロープウェイ
BEPPU ROPEWAYมายืดเส้นยืดสายกัน

高崎山自然動物園
TAKASAKIYAMA SHIZEN 
DOBUTSUEN

สถานท่ีต้นกําเนิดสารสกัด
จากออนเซ็น
明礬湯の里
MYOBAN YU NO SATO

เลือกเมนูที่ชอบและนึ่งดวยตัวเองไดเลย! ฟกทอง ขาวโพด 
บลอคโคลี่ เซ็ทผัก หรือจะเซ็ทซีฟูดอยาง กุง ปู หอยเชลล 
โดยนึง่ ใชการอบไอน้ําออนเซน็ ไดรสเคม็จากไอนํา้ออนเซน็
และรสหวานของซฟีูดสด

ทีน่ี่มหีองอบไอน้ําเปนหองหนิ พืน้ท่ีประมาณ 13 ตร.ม. ภายในหองมี
หญาสมนุไพรท่ีเปนเสมือนเปนยาอบ ทาํใหไอนํา้ทีน่ีมี่กลิน่ของหญาให
ความรูสกึผอนคลายท้ังกายและใจ 

กระเชากอนโดลาจุคนไดถึง 101 คน ที่พาไตระดับความสูงถึง 1,300 เมตร ซึ่ง
เปนจุดที่ชื่นชมเมืองโออิตะไดทั้งเมือง พรอมเพลิดเพลินกับสีสันของธรรมชาติที่
เปลี่ยนไปตามฤดูกาล

เปดตั้งแตป 1953 มีลิงมากกวา 1,500 ตัว และสามารถ
มองเห็นลิงไดในระยะใกล อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑสัตวนํ้าอยู
ไมใกลไมไกล เปนจุดที่สนุกสนานไดทั้งครอบครัว

Warabukiyane ลักษณะคลายกระทอม เปนที่
ผลติ Yunohana (สวนประกอบท่ีสกดัจากออนเซ็น
ธรรมชาต)ิ มีลักษณะเปนผง นิยมนํามาใสอาง
นํา้รอนอาบ มท้ัีงท่ีขายเปนของฝาก หรอือยาก
ลองใชกอน กล็องแชออนเซน็ท่ีนีไ่ดอกีดวย

 9:00 น. - 21:00 น. 
(L.O. 20:00 น.) 
 ราคาเชาเตาไมอบไอนํ้า 

510 เยน (30 นาที)
*โดยอบก่ีนาทนีัน้ขึน้อยูกับเมนู
*L.O. = Last Order

 6:30 น. - 20:00 น.  (L.O.19:30 น.)   510 เยน

  9:00 น.– 17:00 น.  ไปกลับ : 1,600 เยน / รอบเดียว 1,000 เยน (เด็กตํ่ากวา
ประถมราคาครึ่งเดียว)

 จากสถานีเบปปุ ไปทางสถานีโออิตะ ประมาณ 15 นาที 
 8:00 น. - 17:00 น. (ซื้อบัตรไดถึงเวลา 16:30 น.)  
 ตั้งแตนักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป 510 เยน / เด็ก  250 เยน (คา

เขาฟรีสําหรับวัยกอนอนุบาล)

 อางอาบนํ้าเปด 10:00 น. - 21:00 น. / รานคา 
8:00 น. - 18:00 น.   แชออนเซ็น 600 เยน
(จองออนเซ็นสวนตัว เริ่มตนที่ 2,000 เยน)

info

info

info

info

info

MAP-4

MAP-5

MAP-7

MAP-6

4

5

7
8

6

นําเซ็ทอาหารลงนึ่งในที่อบที่มีไอนํ้า

พวยพุง จากนั้นตั้งเวลาไดเลย

วิวสวยยย!
อากาศดี สบายจังเลย

พุดดิ้งที่อบโดยไอนํ้าออนเซ็น

เครื่องสําอางจาก

สารสกัดออนเซ็น เหมาะจะ

ซื้อเปนของฝาก

ถาอยากแชเทาฟรีๆ ตองที่เบปปุ
เทานั้น เรียกวาเหนื่อยเมื่อไหรก็แวะ
มารีแลกซไดเมื่อนั้น

ชิลงายๆ แค...แชเทา
CHECK

!

ที่รานนี้มีเตาอบ

ที่ทําจากไมวางเรียงราย 

ไอนํ้้าคลุงไปทั่ว

เพลิดเพลิดไปกับ
ออนเซ็น! 

Beppu ~ Oita

แฟชั่น Zakka คาเฟ 
รานอาหาร ฯลฯ กวา 

200 ราน 
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Beppu Station

 ❶ Beppu Eki
       Ichiba

❷ Takegawara
         Onsen

Beppu Station
Kannawa Bus Station

   Umi Jigoku สัมผัสออนเซ็นท่ีมีประวัติ
ยาวนานถึง 77 ปี !
竹瓦温泉
TAKEGAWARA ONSEN

ทัวร์บ่อนรกท้ัง 8
地獄めぐり
JIGOKU MEGURI

พบกับรสชาติท่ีคุณแม่ทําได้ท่ีน่ี
ตลาดท่ีสถานีเบปปุ
べっぷ駅市場
BEPPU EKI ICHIBA 

เปนออนเซน็ทีแ่มแตคนทองถิน่เองกไ็ปกนับอย  แนะนาํออนเซ็น
อบทราย ทีเ่ขาไปนอนบนทรายรอนแลวจะมคีนมากลบทรายให  
ผานไป 10-15 นาทีเหงือ่แตก!  เรียกวาเอาท้ังเหงือ่และของเสียใน
รางกายมาท้ิงไวทีน่ี่

ที ่Kamado Jigoku จะมอีอนเซน็
ที่เปนไอนํ้าอบผิวโดยเฉพาะ 
ซึ่งในไอนํ้าจะมีมอยสเจอร 
นอกจากนีย้งัมจุีดทีแ่ชขา เทา มือ 
และยงัมอีอนเซน็สําหรบัดืม่ได
อกีดวย เรยีกวา 極楽 (gokuraku) 
ทีแ่ปลวา 'สวรรค'

เบปปมุทีางออกของออนเซ็น ท่ีตรงทางออก เรียกวา jigoku(นรก) ในเสนทางทวัรบอนรกนัน้ ทกุๆ บอจะ
มอีณุหภมูมิากกวา 100 องศาเซลเซียส ซ่ึงคนท่ีมาเยอืนดไูดอยางเดยีว (อาบไมได) ไมวา Umi Jigoku,  
Yama Jigoku, Kamado Jigoku, Oniyama Jigoku และอืน่ๆ รวมทัง้หมด 8 บอ โดยนํา้ออนเซ็นในแตละ
บอมสีสีนัตางกัน ทัง้แดง ฟา ขาว ลวนเปนสสีนัทีแ่ปลกตา บอตางๆ มีระยะอยูไมไกลกนัมาก สามารถ
เดนิเทีย่วชมไดทัง้หมด

อยูใตสถานเีจอารเบปป ุตลาดแหงนีม้รีานคามากมาย
ท่ีคึกคักไปดวยคนทองถิน่ มีขายตัง้แตครอ็กเก ขาว
หอสาหราย และของทานเลนอ่ืนๆทีค่นญีปุ่นทานกนั
มาต้ังแตอดตี

 6:30 น. -  22:30 น. (ออนเซ็นทราย 8:00 น. -21:30 น.)
 อาบนํ้าอยางเดียว 100 เยน / ออนเซ็นอบทราย 1,030 เยน

     (พุธที่สามของเดือนเปนวันหยุด)

 เวลาเปดปดและวันหยุดขึ้นอยูกับรานแตละราน

 8:00 น. - 17:00 น. (ไมมีวันหยุด)   มีตั๋วที่สามารถเชาชมไดทั้ง 8 บอ ราคา 
2,100 เยน (มีอายุ 2 วัน) หรือซื้อแยก บอละ 400 เยน

info

info

info
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MAP-3

MAP-1
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"Umi Jigoku" บอทะเลเดือด 

สีฟาโคบอลตงดงาม "Chi no ike jigoku" บอสีเลือด สีนํ้า

แดงเดือดนั้นราวกับสีเลือดในนรก!

มาทําสวยกัน♪

ไมใชแคนรกนะคะ แตยังชวย
เสริมความงามอีกดวย

เดนิ
5 นาที

เดนิ
10 นาที

เดนิ
10 นาที

เดนิ
20 นาที

บสั
20 นาที

บสั
20 นาที

บสั
20 นาที

บสั
30 นาที

เดนิ
10 นาที

เดนิ
10 นาที

เดนิ
15 นาที

บสั
20 นาที

30
นาที

60
นาที

30
นาที3-1

❹ Jigoku Mushi
    kobo Kannawa

 ❺ Kannawa
        Mushiyu 

❻ Myoban Yu
  No Sato

 ❼ Beppu
        Ropeway

Yufuin

Beppu Station
(พักท่ีเบปปุ)

Kannawa Bus Station
Myoban Bus Station

  Kamado
  Jigoku

3-1

แนะนํา!
เส้นทางเท่ียวออนเซ็น

ไมไดรอนเหมอืนทีจิ่นตนาการ
ไว เปนความรูสกึรอนมาจาก
ภายใน รแีลกซเหมอืนกับ
เวลานวดไทย และตกใจมาก
ทีห่ลงัจากอบแลว ทาํไมผวิ
นุมลืน่จงัเลย

CHECK
!

เพลิดเพลิดไปกับ
ออนเซ็น! 

Beppu ~ Oita
เมืองเบปปุเปนเมืองท่ีอยูใน จ.โออติะ มีแหลงออนเซ็นธรรมชาติ
และน้ําพรุอนมากท่ีสดุ เรยีกไดวาเปนพระเอกตวัจรงิของ
จงัหวดัออนเซ็น นอกจากน้ี ตัง้แตป 2015 เปนตนมา ไดมีการ
พฒันาสถานท่ีทองเท่ียวรอบๆ บรเิวณหนาสถานีโออติะ เพ่ือ
ใหคนท่ีมาเยือนสมัผัสไดถงึความเปนโออติะมากข้ึน ดังน้ัน ถา
มา จ.โออติะ แลวไมเริม่จากท่ีน่ี ตองบอกวามาไมถงึ!

ทีน่ีเ่ปนที่ๆ  ฉันชอบท่ีสดุ! 
กแ็ชออนเซน็แลวสวยน่ีนา 
แผนท่ีเสนทางดขูางลาง
ไดเลย!

วนัท่ี 26 ของทุกเดือนเปนวนัโอฟุโระ (อาบน้ํารอน) !

โรงแรมหรือเรียวกังทุกที่ในเบปปุ
เขาไดในราคา 260 เยน!

30
นาที

60
นาที

60
นาที

60
นาที

90
นาที

BEPPU OITA

จะกินขา้ว…  ต้องท่ีน่ีเลย!
地獄蒸し工房 鉄輪
JIGOKUMUSHI KOBO KANNAWA

ออนเซ็นแห่งน้ี ถ้าผ่านก็…  แวะมา 
鉄輪むし湯
KANNAWA MUSHIYU

ท่ีสุดของตะวันตกในญ่ีปุ่น
別府ロープウェイ
BEPPU ROPEWAYมายืดเส้นยืดสายกัน

高崎山自然動物園
TAKASAKIYAMA SHIZEN 
DOBUTSUEN

สถานท่ีต้นกําเนิดสารสกัด
จากออนเซ็น
明礬湯の里
MYOBAN YU NO SATO

เลือกเมนูที่ชอบและนึ่งดวยตัวเองไดเลย! ฟกทอง ขาวโพด 
บลอคโคลี่ เซ็ทผัก หรือจะเซ็ทซีฟูดอยาง กุง ปู หอยเชลล 
โดยนึง่ ใชการอบไอน้ําออนเซน็ ไดรสเคม็จากไอนํา้ออนเซน็
และรสหวานของซฟีูดสด

ทีน่ีม่หีองอบไอนํา้เปนหองหิน พืน้ท่ีประมาณ 13 ตร.ม. ภายในหองมี
หญาสมนุไพรท่ีเปนเสมือนเปนยาอบ ทาํใหไอนํา้ทีน่ี่มีกลิน่ของหญาให
ความรูสกึผอนคลายท้ังกายและใจ 

กระเชากอนโดลาจุคนไดถึง 101 คน ที่พาไตระดับความสูงถึง 1,300 เมตร ซึ่ง
เปนจุดที่ชื่นชมเมืองโออิตะไดทั้งเมือง พรอมเพลิดเพลินกับสีสันของธรรมชาติที่
เปลี่ยนไปตามฤดูกาล

เปดตั้งแตป 1953 มีลิงมากกวา 1,500 ตัว และสามารถ
มองเห็นลิงไดในระยะใกล อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑสัตวนํ้าอยู
ไมใกลไมไกล เปนจุดที่สนุกสนานไดทั้งครอบครัว

Warabukiyane ลักษณะคลายกระทอม เปนที่
ผลติ Yunohana (สวนประกอบทีส่กดัจากออนเซน็
ธรรมชาต)ิ มีลักษณะเปนผง นิยมนํามาใสอาง
นํา้รอนอาบ มทีัง้ทีข่ายเปนของฝาก หรอือยาก
ลองใชกอน กล็องแชออนเซน็ท่ีน่ีไดอกีดวย

 9:00 น. - 21:00 น. 
(L.O. 20:00 น.) 
 ราคาเชาเตาไมอบไอนํ้า 

510 เยน (30 นาที)
*โดยอบก่ีนาทนีัน้ขึน้อยูกับเมนู
*L.O. = Last Order

 6:30 น. - 20:00 น.  (L.O.19:30 น.)   510 เยน

  9:00 น.– 17:00 น.  ไปกลับ : 1,600 เยน / รอบเดียว 1,000 เยน (เด็กตํ่ากวา
ประถมราคาครึ่งเดียว)

 จากสถานีเบปปุ ไปทางสถานีโออิตะ ประมาณ 15 นาที 
 8:00 น. - 17:00 น. (ซื้อบัตรไดถึงเวลา 16:30 น.)  
 ตั้งแตนักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป 510 เยน / เด็ก  250 เยน (คา

เขาฟรีสําหรับวัยกอนอนุบาล)

 อางอาบนํ้าเปด 10:00 น. - 21:00 น. / รานคา 
8:00 น. - 18:00 น.   แชออนเซ็น 600 เยน
(จองออนเซ็นสวนตัว เริ่มตนที่ 2,000 เยน)
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MAP-7

MAP-6
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นําเซ็ทอาหารลงนึ่งในที่อบที่มีไอนํ้า

พวยพุง จากนั้นตั้งเวลาไดเลย

วิวสวยยย!
อากาศดี สบายจังเลย

พุดดิ้งที่อบโดยไอนํ้าออนเซ็น

เครื่องสําอางจาก

สารสกัดออนเซ็น เหมาะจะ

ซื้อเปนของฝาก

ถาอยากแชเทาฟรีๆ ตองที่เบปปุ
เทานั้น เรียกวาเหนื่อยเมื่อไหรก็แวะ
มารีแลกซไดเมื่อนั้น

ชิลงายๆ แค...แชเทา
CHECK

!

ที่รานนี้มีเตาอบ

ที่ทําจากไมวางเรียงราย 

ไอนํ้้าคลุงไปทั่ว

เพลิดเพลิดไปกับ
ออนเซ็น! 

Beppu ~ Oita

แฟชั่น Zakka คาเฟ 
รานอาหาร ฯลฯ กวา 

200 ราน 

5



เชือ่กันวาท่ี Kunisaki Hanto มีเทพเจาท่ีศกัด์ิสทิธ์ิมากท่ีสดุองคหน่ึงสถติยอยู
ตัง้แตอดีตกาล และเปนสถานท่ีสาํคญัทางประวตัศิาสตร ดวยทําเลท่ีตัง้อยูตดิกับ
ท้ังทะเลและปาเขา ทําใหท่ีแหงน้ีสมบูรณพรอมดวยความงดงามทางธรรมชาติ 
เพยีงแตวาวธีิการไปคอนขางซับซอนสาํหรบันักทองเท่ียวชาวตางชาต ิเราจึงอยาก
จะแนะนําใหใชรถบัสทองเท่ียว ซ่ึงจะชวยลดความสบัสนในการเดินทาง และสถานท่ี
อกี 4 แหงท่ีตองไปเยือน

พูดถึง Power spot หรือแหล่งพลัง
แห่งความศักด์ิสิทธ์ิ ของโออิตะ ท่ีน่ีเลย!
宇佐神宮
USA JINGU 

เก่าท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุด
熊野磨崖仏
KUMANO MAGAIBUTSU 

ส่ิงปลูกสรา้งด้วยไม้เก่าแก่ของคิวชู
富貴寺
FUKIJI 

ฤดูท่ีเหมาะกับการชมดอกวิสทีเรีย 
ปลายเมษายน - กลางพฤษภาคม
千財農園
SENZAI NOUEN 

นอกจาก ศาลเจากลาง ทีก่อสรางดวยโทรอิิขัดมนัเงาสแีดง
แลว ยงัมศีาลเจายอยอกี 26 หลงั บนพืน้ที ่430,000 
ตร.ม. เชือ่กนัวาทีแ่หงนีเ้ปน Power Spot ทีแ่รงท่ีสดุ
ของโออติะ ขางในศาลเจามี Meoto Ishi หรอืหนิกอน
ใหญรูปสามเหลีย่ม 2 กอนทีเ่ชือ่กนัวาหากคูรกัข้ึนไป
ยืนบนหนิคนละกอนแลวจับมือกนั จะชวยใหมคีวามสุข
ในชวิีตคูตลอดไป แตถาเปนคนโสด ใหขึน้ไปยนืบนหนิ
แลวเหยียบหนิดวยขาอีกขาง กจ็ะเจอคูแทในเรว็วนั

มคีวามเชือ่วายกัษมาสลกัหนิเปนหนาพระพทุธเจาทีห่บุเขาแหงนีภ้ายใน 
1 คนื โดยใชเวลาเดินขึน้บนัได 15 นาท ีกจ็ะเจอหนิทีส่ลกัหนา
พระพุทธเจา 2 รปู ทีต่อนรบัการมาถงึของผูมาเยือนอยางออนโยน  

*Magaibutsu มคีวามหมายวา รูปแกะสลักพระพทุธเจาบนหนิ

สิ่งปลูกสรางดวยไมที่เกาแกที่สุดในคิวชู ถือเปน
สมบัติของชาติ ในฤดูใบไมผลิจะไดเห็นสีเขียวออน 
ของใบไม และไดเหน็ดอกอโิจสเีหลอืงในฤดใูบไมรวง
ความสวยงามทางทัศนียภาพ ณ ที่แหงนี้ 
จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

ดอกวิสทเีรยีสขีาว ชมพู มวง เรยีงรายกวา 240 ตน 
บนพืน้ที ่8,000 ตร.ม. ราวกบัผามานลายตนไม
หลากสอีนังดงามทีป่กคลมุไปทัว่ทัง้บรเิวณ

 5:30 น. - 21:00 น. (ฤดูหนาวเปดตั้งแต 6:00 น.)

 8:30 น. - 17:00 น. (ฤดูหนาวเปดถึง 16:30 น.)  คาเขา 200 เยน
 8:30 น. - 16:30 น.  คาเขา 200 เยน(เด็ก

ประถมและมัธยมตน 100 เยน)

 จากสถานี Usa เดินทางตอดวยรถ 25 นาที
 8:00 น. - 18:00 น.  คาเขาฟรี

  ทัวร์ทั้งหมด 8 ชม. 
 ผู้ใหญ่ตั้งแต่ 5,050เยน 

ขึ้นไป / เด็ก 2,650 เยน
※ มีของที่ระลึกสําหรับ
ผู้ที่จองล่วงหน้า
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ด้วยคําว่า "Oitakotsu 1 day 
sightseeing Bus"

info

info
info

info

info
9:15

ออกเดินทาง

17:05
กลับถึงที่หมาย

1

3 2

เที่ยวไปกับเสนทางประวัติศาสตร 
(รถใหบริการทุกวัน)

KUNISAKI USA

มีให้บริการที่สถานี JR Oita 
และสถานี JR Usa 

วิธีเคารพเทพเจาที่ Usa Jingu 
คือ กมหัว 2 ครั้ง ตบมือ 4 ครั้ง 
กมหัวอีก 1 ครั้ง แลวอธิษฐาน

ตนไมอายุ 800 กวาป แนะนําใหสัมผัสท่ี
ตนไมเพื่อรับพลัง 

ภายในศาลเจาสามารถไปหยบิ
มคิจุหิรอืกระดาษทาํนายดวง
ชะตาของญีปุ่นได

มีทั้งคําทํานายทั่วไป
และด้านความรัก ดวงความรักได้

แบบดีที่สุด ดีใจจัง!!!

คาราอาเกะที่นี่ดังขนาดที่
คนของที่นี่เอาไปทําเปน
หนัง ตั้งแตวิธีการทําไก
และซอสทาเระที่เปน
เอกลักษณ รานนี้ชื่อวา 
"来々軒" (ไรไรเค็ง) ที่ดัง
ไกลไปเปดสาขาที่อเมริกา
อีกดวย

รานคาราอาเกะเซมมงเท็นแหงแรกที่ USA

เมนูนี้คนไทยต้องชอบ !

Beppu Station

❶Usa Jingu

❸Kumano Magaibutsu

Beppu Station

❷Fukiji

Zaizenbochi

Makiodo

Futagoji

↓

↓

↓

↓

↓

↓

ไมวามองไปทางไหนก็ลอมรอบ
ไปดวยธรรมชาติสีเขียว และบรรยากาศที่เต็มไปดวยความ

ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจา นอกจากนี้ ขางนอกศาลเจายังมีรานขาย
ของฝากที่นาสนใจ สิ่งที่หามพลาด คือ เซ็ทมันจูและเซ็ทชาเขียว 

กินคูกัน ฟนสุดๆ ♪

CHECK!

ไปด้วย 
Tourist Bus!  
ทริปยอ้นเวลา

เท่ียวสบายๆ ด้วย
Tourist bus

กอนเขาไปในศาลเจา 

ตองลางมือและบวน

ป าก เพื่ อ ชํ า ร ะ ล  า ง

ร างกายและจิตใจให 

สะอาดกอนเขาสูพื้นท่ี

ศักดิ์สิทธิ์

*เซมมงเท็นหมายถึงรานที่เชี่่ยวชาญดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษ

ก่อนจะเดินเท่ียว!
和楽庵
WARAKU AN

แลนด์มาร์คของ Kitsuki
杵築城
KITSUKI JYO 

ท่ีสุดของดอกกุหลาบโลกหล้า
本田バラ香園
HONDA BARA KOEN 

รวมมิตรซานริโอ้!
ハーモニーランド
HARMONYLAND 

ร่ืนรมย์ไปกับการ "เด็ดแล้วกินเลย"
住吉浜リゾートパーク
SUMIYOSHIHAMA RESORT PARK 

浜いちご園
HAMA ICHIGOEN 

牡蠣小屋
KAKI GOYA

ส่ิงปลูกสรา้งด้วยไม้เก่าแก่ของคิวชู
富貴寺
FUKIJI 

มีกิโมโนใหเลือกมากกวา 150 แบบ และมีโอบิ
ใหเลือกมากกวา 80 แบบ ไมตองกังวลวาจะใส
ไมได เพราะที่นี่มีบริการใสกิโมโนให! อีกทั้งมี
รมญี่ปุน เครื่องประดับผมใหเชา และที่สําคัญ
ยังมีเซ็ทกิโมโนคูรักอีกดวย

ปราสาทที่เปนแลนดมารคของเมือง ทําหนาที่
ปกปองเมืองมาตั้งแตป 1394 ปจจุบันโดยรอบ
ปราสาทเปดเปนสวนสาธารณะ ปรับเปนพื้นที่
พักผอนหยอนใจของคนทองถิ่น

ปกติกลิ่นดอกกุหลาบจะเปนกลิ่นออนๆ แตที่นี่
มีการวิจัยพันธุกุหลาบจนทําใหกุหลาบมีกลิ่น
หอมรุนแรง โดยใชวิธีผสมขามพันธุกุหลาบ 
ทําใหไดกุหลาบพันธุใหมๆ ที่หาไมไดจากที่ไหน 
จากนั้นนํากุหลาบมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
แปลกใหมอยางแยมกุหลาบ ไอศกรีมกุหลาบ 
และชากุหลาบ ที่แคไดยิน ก็อยากลองชิมแลว

เมืองแหงนี้จะทําใหความฝนของแฟนซานริโอเปนจริง 
เพราะคณุสามารถสมัผสัคิตตี ้มายเมโลดี ้ปอมปอมปูริน 
และคาแรคเตอรสุดนารักของซานริโอไดตัวเปนๆ อีก
ทั้งยังมีพาเหรดจากเหลาตัวการตูนซานริโอทุกวัน มี
การประดับไฟยามคํ่าคืน (ไมทุกคืน) และของฝากที่เปน
คาแรคเตอรตัวการตูนซานริโออีกมากมาย

รสีอรทกวางขวางรมิแมนํา้ ไมวาเด็กหรอืผูใหญกส็นกุกับ
กจิกรรมของทีน่ีไ่ด

สวนสตรอวเบอรรีแหงนี้ มีผลสตรอวเบอรรีกลมโตให
เราเด็ดจากตนดวยตัวเอง และกินบุฟเฟตสตรอว
เบอรรีไดไมอั้น 40 นาที โดยสตรอวเบอรรีทั้งหมด
เปนออแกนิค ทานไดสบายใจหายหวงเรื่องสารพิษ 
แตนาเสียดายที่สวนแหงนี้เปดใหเขาแคเดือน 
มกราคมถึงพฤษภาคม เทานั้น

หอยนางรมขนาดยกัษท่ีไมคอยเหน็นกัในเมอืงไทย! 
วนิาททีีเ่ขาปากรูสกึรสหอยนางรมครมีมีแ่ผซานไป
ทัว่ท้ังปาก หามพลาดเมนขูาวหนาหอยนางรมท่ีอบ
ในเตาแบบญีปุ่น อยากลองเมนหูอยนางรมท่ีนี่ 
มาไดตัง้แตปลายเดอืนพฤศจกิายน-ปลายเดอืน
กมุภาพนัธ 

 10:00 น. - 16:00 น. (รีเซปชั่นเปดถึง 14:00 น.)
 คาเชาราคาตั้งแต 2,400 เยนเปนตนไป)

 9:00 น. - 17:00 น. (เขาไดถึง 16:30 น.)
 คาเขา 300 เยน (นักเรียนประถมและมัธยมตน 

150 เยน)

 10:00 น. - 16:00 น.  คาเขา 1,000เยน (วัน
หยุดไมแนนอน)

 ขึ้นรถบัสหนาสถานี JR Kitsuki หรือหนาสถานีJR Hiji  
โดยรถบัสที่จะไป "Harmonyland'' ขาไป 20 นาที 
 10:00 น. - 17:00 น.  ※(ชวงที่มีการประดับไฟเปดถึง 

20:00 น.) เช็คตารางโชว พาเหรดตางๆไดที่เว็บไซต 
 คาเขา2,900 เยน 

 10:00 น. - 16:00 น.  ผู ใหญราคาตั้งแต 1,000 เยน
ขึ้นไป / นักเรียนประถมตั้งแต 700 เยนขึ้นไป/เด็กตํ่ากวานี้ 
500 เยนขึ้นไป ※ราคาเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

 จากสถานี JR 
Kitsuki โดยรถ 20 นาที  
※นอกจากนี้ยังมีบารบีคิวและ
ออนเซ็นในนี้อีกดวย

 11:00 น. - 16:00 น.  (L.O.15:00 น.)
 1 เซ็ทราคาตั้งแต  1,290 เยน

info
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info

info
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info
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3
KITSUKI

รถไฟคิตตี้ GO! ไฟประดับยามคํ่าคืนสวย
ราวกับดินแดนแหงความฝน

ขนมญีปุ่นและชาเขียว ถอืวาเปนสดุ
ยอดสวนผสมท่ีลงตัวมายาวนานของ
คนญีปุ่น ซึง่ใน KITSUKI มทีีส่ามารถ
ดืม่ด่ําการด่ืมชาแบบน้ีไดมากมาย

ประสบการณ
การชงชา

คร้ังน้ีเราใส่กิโมโนให้เข้ากับบรรยากาศเมืองเก่าแก่ย่านปราสาท ซ่ึงคิดว่าคนต่างชาติต้องชอบ
มากแน่ๆ เน่ืองจากค่าเช่ากิโมโนถูกมาก (ราคาน้ีในเกียวโตหาใส่ไม่ได้) การใส่กิโมโนเดินไปรอบๆ 
เมืองเก่า บ้านเรือนเก่าแก่ของญี่ปุ ่นตลอดสองข้างทาง และทางเดินหินแบบญี่ปุ ่น 
ทําให้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของญ่ีปุ่นแท้ๆ จะเดินเล่นหรือขับรถเพ่ือลองทํากิจกรรมข้างต้น 
บอกเลยว่า น่าสนใจไม่ใช่น้อย♪

Beppu Station

 ❶ Kitsuki
       Warakuan

Beppu Station

มีความสุขมากเลย เพราะเปนครั้ง
แรกที่ ได ใส กิ โมโน! ใส แล วรู สึก
หลังตองตั้งตรง และแนนไปหมด
ทั้งตัว 555 ผู หญิงญี่ปุ นสมัยกอน
สุ โก ยจริงๆ แลวก็หอยนางรมที่ 
SUMIYOSHIHAMA RESORT PARK 
อรอยที่สุด ไมมีใครเกินจริงๆ!

สําหรบัเช่ารถขบัเท่ียวเส้นทางแนะนํา

40 
นาที

30 
นาที

60 
นาที

40 
นาที

30 
นาที

ไปด้วย 
Tourist Bus!  
ทริปยอ้นเวลา

เท่ียวเรื่อยๆ 
(ทัวร์ไปรอบๆ) กับกิโมโน

Castle Town 
และยา่น Kitsuki

แวะพัก!

❷ Kitsuki Jyo

❸ Sumiyoshihama 
Resort Park

   ❹ Hondabara
         Koen

❺ Harmonyland
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เชือ่กันวาท่ี Kunisaki Hanto มีเทพเจาท่ีศกัด์ิสทิธ์ิมากท่ีสดุองคหน่ึงสถติยอยู
ตัง้แตอดีตกาล และเปนสถานท่ีสาํคญัทางประวตัศิาสตร ดวยทําเลท่ีตัง้อยูตดิกับ
ท้ังทะเลและปาเขา ทําใหท่ีแหงน้ีสมบูรณพรอมดวยความงดงามทางธรรมชาติ 
เพยีงแตวาวธีิการไปคอนขางซับซอนสาํหรบันักทองเท่ียวชาวตางชาต ิเราจึงอยาก
จะแนะนําใหใชรถบัสทองเท่ียว ซ่ึงจะชวยลดความสบัสนในการเดินทาง และสถานท่ี
อกี 4 แหงท่ีตองไปเยือน

พูดถึง Power spot หรือแหล่งพลัง
แห่งความศักด์ิสิทธ์ิ ของโออิตะ ท่ีน่ีเลย!
宇佐神宮
USA JINGU 

เก่าท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุด
熊野磨崖仏
KUMANO MAGAIBUTSU 

ส่ิงปลูกสร้างด้วยไม้เก่าแก่ของคิวชู
富貴寺
FUKIJI 

ฤดูท่ีเหมาะกับการชมดอกวิสทีเรยี 
ปลายเมษายน - กลางพฤษภาคม
千財農園
SENZAI NOUEN 

นอกจาก ศาลเจากลาง ทีก่อสรางดวยโทรอิิขดัมันเงาสแีดง
แลว ยงัมศีาลเจายอยอกี 26 หลงั บนพ้ืนที ่430,000 
ตร.ม. เชือ่กนัวาทีแ่หงนีเ้ปน Power Spot ทีแ่รงท่ีสดุ
ของโออติะ ขางในศาลเจาม ีMeoto Ishi หรอืหนิกอน
ใหญรูปสามเหลีย่ม 2 กอนทีเ่ชือ่กนัวาหากคูรกัข้ึนไป
ยนืบนหนิคนละกอนแลวจับมอืกนั จะชวยใหมีความสุข
ในชวิีตคูตลอดไป แตถาเปนคนโสด ใหขึน้ไปยืนบนหิน
แลวเหยยีบหนิดวยขาอีกขาง กจ็ะเจอคูแทในเรว็วนั

มคีวามเชือ่วายกัษมาสลกัหนิเปนหนาพระพทุธเจาทีห่บุเขาแหงนีภ้ายใน 
1 คนื โดยใชเวลาเดินขึน้บนัได 15 นาท ีกจ็ะเจอหนิทีส่ลกัหนา
พระพุทธเจา 2 รปู ทีต่อนรับการมาถงึของผูมาเยือนอยางออนโยน  

*Magaibutsu มีความหมายวา รูปแกะสลักพระพุทธเจาบนหนิ

สิ่งปลูกสรางดวยไมที่เกาแกที่สุดในคิวชู ถือเปน
สมบัติของชาติ ในฤดูใบไมผลิจะไดเห็นสีเขียวออน 
ของใบไม และไดเหน็ดอกอโิจสเีหลืองในฤดใูบไมรวง
ความสวยงามทางทัศนียภาพ ณ ที่แหงนี้ 
จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

ดอกวิสทเีรยีสขีาว ชมพู มวง เรียงรายกวา 240 ตน 
บนพืน้ที ่8,000 ตร.ม. ราวกบัผามานลายตนไม
หลากสอีนังดงามทีป่กคลมุไปทัว่ทัง้บริเวณ

 5:30 น. - 21:00 น. (ฤดูหนาวเปดตั้งแต 6:00 น.)

 8:30 น. - 17:00 น. (ฤดูหนาวเปดถึง 16:30 น.)  คาเขา 200 เยน
 8:30 น. - 16:30 น.  คาเขา 200 เยน(เด็ก

ประถมและมัธยมตน 100 เยน)

 จากสถานี Usa เดินทางตอดวยรถ 25 นาที
 8:00 น. - 18:00 น.  คาเขาฟรี

  ทัวร์ทั้งหมด 8 ชม. 
 ผู้ใหญ่ตั้งแต่ 5,050เยน 

ขึ้นไป / เด็ก 2,650 เยน
※ มีของที่ระลึกสําหรับ
ผู้ที่จองล่วงหน้า
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ด้วยคําว่า "Oitakotsu 1 day 
sightseeing Bus"

info

info
info

info

info
9:15

ออกเดินทาง

17:05
กลับถึงที่หมาย

1

3 2

เที่ยวไปกับเสนทางประวัติศาสตร 
(รถใหบริการทุกวัน)

KUNISAKI USA

มีให้บริการที่สถานี JR Oita 
และสถานี JR Usa 

วิธีเคารพเทพเจาที่ Usa Jingu 
คือ กมหัว 2 ครั้ง ตบมือ 4 ครั้ง 
กมหัวอีก 1 ครั้ง แลวอธิษฐาน

ตนไมอายุ 800 กวาป แนะนําใหสัมผัสที่
ตนไมเพื่อรับพลัง 

ภายในศาลเจาสามารถไปหยิบ
มคิจุหิรอืกระดาษทํานายดวง
ชะตาของญีปุ่นได

มีทั้งคําทํานายทั่วไป
และด้านความรัก ดวงความรักได้

แบบดีที่สุด ดีใจจัง!!!

คาราอาเกะที่นี่ดังขนาดที่
คนของที่นี่เอาไปทําเปน
หนัง ตั้งแตวิธีการทําไก
และซอสทาเระที่เปน
เอกลักษณ รานนี้ชื่อวา 
"来々軒" (ไรไรเค็ง) ที่ดัง
ไกลไปเปดสาขาที่อเมริกา
อีกดวย

รานคาราอาเกะเซมมงเท็นแหงแรกที่ USA

เมนูนี้คนไทยต้องชอบ !

Beppu Station

❶Usa Jingu

❸Kumano Magaibutsu

Beppu Station

❷Fukiji

Zaizenbochi

Makiodo

Futagoji

↓

↓

↓

↓

↓

↓

ไมวามองไปทางไหนก็ลอมรอบ
ไปดวยธรรมชาติสีเขียว และบรรยากาศที่เต็มไปดวยความ

ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจา นอกจากนี้ ขางนอกศาลเจายังมีรานขาย
ของฝากที่นาสนใจ สิ่งที่หามพลาด คือ เซ็ทมันจูและเซ็ทชาเขียว 

กินคูกัน ฟนสุดๆ ♪

CHECK!

ไปด้วย 
Tourist Bus!  
ทริปยอ้นเวลา

เท่ียวสบายๆ ด้วย
Tourist bus

กอนเขาไปในศาลเจา 

ตองลางมือและบวน

ป าก เพื่ อ ชํ า ร ะ ล  า ง

ร างกายและจิตใจให 

สะอาดกอนเขาสูพื้นท่ี

ศักดิ์สิทธิ์

*เซมมงเท็นหมายถึงรานที่เชี่่ยวชาญดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษ

ก่อนจะเดินเท่ียว!
和楽庵
WARAKU AN

แลนด์มาร์คของ Kitsuki
杵築城
KITSUKI JYO 

ท่ีสุดของดอกกุหลาบโลกหล้า
本田バラ香園
HONDA BARA KOEN 

รวมมิตรซานริโอ้!
ハーモニーランド
HARMONYLAND 

รืน่รมย์ไปกับการ "เด็ดแล้วกินเลย"
住吉浜リゾートパーク
SUMIYOSHIHAMA RESORT PARK 

浜いちご園
HAMA ICHIGOEN 

牡蠣小屋
KAKI GOYA

ส่ิงปลูกสร้างด้วยไม้เก่าแก่ของคิวชู
富貴寺
FUKIJI 

มีกิโมโนใหเลือกมากกวา 150 แบบ และมีโอบิ
ใหเลือกมากกวา 80 แบบ ไมตองกังวลวาจะใส
ไมได เพราะที่น่ีมีบริการใสกิโมโนให! อีกทั้งมี
รมญ่ีปุน เคร่ืองประดับผมใหเชา และที่สําคัญ
ยังมีเซ็ทกิโมโนคูรักอีกดวย

ปราสาทที่เปนแลนดมารคของเมือง ทําหนาที่
ปกปองเมืองมาตั้งแตป 1394 ปจจุบันโดยรอบ
ปราสาทเปดเปนสวนสาธารณะ ปรับเปนพื้นที่
พักผอนหยอนใจของคนทองถิ่น

ปกติกลิ่นดอกกุหลาบจะเปนกลิ่นออนๆ แตที่นี่
มีการวิจัยพันธุกุหลาบจนทําใหกุหลาบมีกลิ่น
หอมรุนแรง โดยใชวิธีผสมขามพันธุกุหลาบ 
ทําใหไดกุหลาบพันธุใหมๆ ที่หาไมไดจากที่ไหน 
จากนั้นนํากุหลาบมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
แปลกใหมอยางแยมกุหลาบ ไอศกรีมกุหลาบ 
และชากุหลาบ ที่แคไดยิน ก็อยากลองชิมแลว

เมืองแหงนี้จะทําใหความฝนของแฟนซานริโอเปนจริง 
เพราะคณุสามารถสมัผสัคิตตี ้มายเมโลดี ้ปอมปอมปริูน 
และคาแรคเตอรสุดนารักของซานริโอไดตัวเปนๆ อีก
ทั้งยังมีพาเหรดจากเหลาตัวการตูนซานริโอทุกวัน มี
การประดับไฟยามคํ่าคืน (ไมทุกคืน) และของฝากที่เปน
คาแรคเตอรตัวการตูนซานริโออีกมากมาย

รีสอรทกวางขวางริมแมนํา้ ไมวาเดก็หรือผูใหญกส็นกุกับ
กจิกรรมของทีน่ีไ่ด

สวนสตรอวเบอรรีแหงนี้ มีผลสตรอวเบอรรีกลมโตให
เราเด็ดจากตนดวยตัวเอง และกินบุฟเฟตสตรอว
เบอรรีไดไมอั้น 40 นาที โดยสตรอวเบอรรีทั้งหมด
เปนออแกนิค ทานไดสบายใจหายหวงเรื่องสารพิษ 
แตนาเสียดายที่สวนแหงนี้เปดใหเขาแคเดือน 
มกราคมถึงพฤษภาคม เทานั้น

หอยนางรมขนาดยักษท่ีไมคอยเหน็นกัในเมืองไทย! 
วนิาททีีเ่ขาปากรูสกึรสหอยนางรมครีมม่ีแผซานไป
ทัว่ท้ังปาก หามพลาดเมนขูาวหนาหอยนางรมท่ีอบ
ในเตาแบบญีปุ่น อยากลองเมนหูอยนางรมท่ีนี่ 
มาไดตัง้แตปลายเดอืนพฤศจกิายน-ปลายเดอืน
กมุภาพนัธ 

 10:00 น. - 16:00 น. (รีเซปชั่นเปดถึง 14:00 น.)
 คาเชาราคาตั้งแต 2,400 เยนเปนตนไป)

 9:00 น. - 17:00 น. (เขาไดถึง 16:30 น.)
 คาเขา 300 เยน (นักเรียนประถมและมัธยมตน 

150 เยน)

 10:00 น. - 16:00 น.  คาเขา 1,000เยน (วัน
หยุดไมแนนอน)

 ขึ้นรถบัสหนาสถานี JR Kitsuki หรือหนาสถานีJR Hiji  
โดยรถบัสที่จะไป "Harmonyland'' ขาไป 20 นาที 
 10:00 น. - 17:00 น.  ※(ชวงที่มีการประดับไฟเปดถึง 

20:00 น.) เช็คตารางโชว พาเหรดตางๆไดที่เว็บไซต 
 คาเขา2,900 เยน 

 10:00 น. - 16:00 น.  ผู ใหญราคาตั้งแต 1,000 เยน
ขึ้นไป / นักเรียนประถมตั้งแต 700 เยนขึ้นไป/เด็กตํ่ากวานี้ 
500 เยนขึ้นไป ※ราคาเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

 จากสถานี JR 
Kitsuki โดยรถ 20 นาที  
※นอกจากนี้ยังมีบารบีคิวและ
ออนเซ็นในนี้อีกดวย

 11:00 น. - 16:00 น.  (L.O.15:00 น.)
 1 เซ็ทราคาตั้งแต  1,290 เยน

info

info

info

info

info

info

info

1

2

4 5

3
KITSUKI

รถไฟคิตตี้ GO! ไฟประดับยามคํ่าคืนสวย
ราวกับดินแดนแหงความฝน

ขนมญีปุ่นและชาเขยีว ถอืวาเปนสดุ
ยอดสวนผสมท่ีลงตวัมายาวนานของ
คนญีปุ่น ซึง่ใน KITSUKI มทีีส่ามารถ
ดืม่ด่ําการด่ืมชาแบบนีไ้ดมากมาย

ประสบการณ
การชงชา

คร้ังน้ีเราใส่กิโมโนให้เข้ากับบรรยากาศเมืองเก่าแก่ย่านปราสาท ซ่ึงคิดว่าคนต่างชาติต้องชอบ
มากแน่ๆ เน่ืองจากค่าเช่ากิโมโนถูกมาก (ราคาน้ีในเกียวโตหาใส่ไม่ได้) การใส่กิโมโนเดินไปรอบๆ 
เมืองเก่า บ้านเรือนเก่าแก่ของญี่ปุ ่นตลอดสองข้างทาง และทางเดินหินแบบญี่ปุ ่น 
ทําให้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของญ่ีปุ่นแท้ๆ จะเดินเล่นหรือขับรถเพ่ือลองทํากิจกรรมข้างต้น 
บอกเลยว่า น่าสนใจไม่ใช่น้อย♪

Beppu Station

 ❶ Kitsuki
       Warakuan

Beppu Station

มีความสุขมากเลย เพราะเปนครั้ง
แรกที่ ได ใส กิ โมโน! ใส แล วรู สึก
หลังตองตั้งตรง และแนนไปหมด
ทั้งตัว 555 ผู หญิงญ่ีปุนสมัยกอน
สุ โก ยจริงๆ แลวก็หอยนางรมท่ี 
SUMIYOSHIHAMA RESORT PARK 
อรอยที่สุด ไมมีใครเกินจริงๆ!

สําหรบัเช่ารถขบัเท่ียวเส้นทางแนะนํา

40 
นาที

30 
นาที

60 
นาที

40 
นาที

30 
นาที

ไปด้วย 
Tourist Bus!  
ทริปยอ้นเวลา

เท่ียวเรื่อยๆ 
(ทัวร์ไปรอบๆ) กับกิโมโน

Castle Town 
และยา่น Kitsuki

แวะพัก!

❷ Kitsuki Jyo

❸ Sumiyoshihama 
Resort Park

   ❹ Hondabara
         Koen

❺ Harmonyland
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KOKONOE TAKETA

ณ ความสูง 700-1,000 เมตร อากาศที่บริสุทธิ์และทัศนียภาพกวางสุด
ลูกหูลูกตาเปนสิ่งที่หาไมไดเมื่อคุณอยูภาคพื้นดิน และเมื่ออยูบนความ
สูงระดับนี้ คุณจะรูสึกเหมือนจิตใจถูกปลดปลอยเปนอิสระ  Let's Go ! 
Kokonoe และยาน Taketa

ความสูง 777 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล  
ราวกับเดินอยู่บนท้องฟ้า 
九重“夢”大吊橋
KOKONOE YUME OTSURIHASHI

รู้สึกถึงสีสัน 4 ฤดูกาล
くじゅう花公園
KUJU HANA KOEN

เต็มอ่ิมกับกิจกรรม
久住パルクラブ
KUJU PARU CLUB

สะพานคนเดินที่สูงที่สุดในญี่ปุน ยาว 390 เมตร สูง 173 
เมตร เมื่อมองวิวรอบตัวแบบ 360 องศา จะเห็นหุบเหว 
นํ้าตก ฯลฯ จนรูสึกทึ่งในความยิ่งใหญของธรรมชาติ 
แนะนําใหเที่ยว ปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน 
เพราะเปนชวงที่ดอกไมแดงจะงดงามเกินบรรยาย

สวนดอกไมบนพ้ืนที ่220,000 ตร.ม. ฤดูใบไมผลิประดบั
ประดาดวยดอกทวิลิปและดอกปอปป ฤดูรอนเปนชวงทีด่อก
ลาเวนเดอรและดอกทานตะวนัแยมบาน ฤดูใบไมรวงเปนชวง
เวลาของดอกคอสมอส 1,000,000 ตน สีสนัของดอกไม
เปลีย่นตามฤดูกาล เปนความงดงามของธรรมชาตโิดยแท

มีกิจกรรมตั้งแตเก็บสตรอวเบอรรี่ แชออนเซ็นสวนตัว ทํา
พิซซา และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกเพียบ และเรายังไดลองทํา
ไสกรอกเนื้อชุมฉํ่า ที่จะมาแนะนํากันดวย

 8:30 น. -17:00 น.  (เดอืน ก.ค.-ต.ค.เปดถึง 18:00 น.)
 คาเขา 500 เยน (เดก็ประถม200 เยน / ต่ํากวาเดก็ประถมเขาฟร)ี

 8:30 น. -17:30 น.  ※เวลาเปดปดขึ้นอยูกับฤดูกาล
 คาเขา 1,300 เยน

 9:00 น. - 17:00 น. (ทาํไสกรอกต้ังแต 10:00น. - 15:00 น.)  
2ชัว่โมง 1,620 เยน (คนละ 300 กรัม)

info

info

info

1

2

3 ตอนแรกกังวลวาจะทําออกมาสําเร็จมั้ย 
แตสตาฟก็ใหคําแนะนําอยางดี จนสนุก
และรูตัวอีกที อาว... นี่เราทํา
ออกมาไดแลว แถมดีอีกดวย! 
ไสกรอกที่ทําดวยฝมือตัวเอง
นี่เจงฝุดๆ ไปเลย!

นาํเน้ือผสมกบั
เคร่ืองปรุง

นาํขอ 1 ทีไ่ดไปยัดใส
ในหนงัของไสแกะ

หมุนแบงเปนขนาดทีต่องการ
อิ่มหนํากับบารบีคิวเนื้อ
บุงโคกิว เนื้อชั้นดีของญี่ปุน

Beppu Station

Beppu Station

ใชสวนประกอบจากทองถิน่
ทําเบอรเกอร เชน เนื้อ ผัก 
ฯลฯ ท่ีปลูกและเก็บเกี่ยว

ในทองถิ่น จนไดเปนเบอรเกอรออริจินอลที่
อรอยไมเหมือนใคร รานอยูตรงทางเขาของ
สะพาน Otsuribashi

Kokonoe 
เบอร์เกอร์ในฝันCHECK
!

สําหรบั Rental Carเส้นทางแนะนํา

60 
นาที

30 
นาที

20 
นาที

60 
นาที

20 
นาที

50 
นาที

20 
นาที

10 
นาที

1 2 3

   ทําไส้กรอกครั้งแรก����

fi nish!

ต้ม 40 นาที 
เป็นอันเเรียบร้อย!

สัมผัสธรรมชาติ
บนท่ีราบสูง Kokonoe 

และยา่น Taketa

ที่ราบสูง Kuju นี้ เราขับรถที่เชามา  
ไตขึ้นไป ลมเย็นๆ ที่ปะทะหนา 
ตนไมและธรรมชาติมหาศาลที่อยู
รอบตวั ทาํใหรูสกึถงึความเปนอนัหนึง่
อันเดียวกันกับธรรมชาติ 

❸ Kuju Paru Club

❹ Resonate Club
 Kuju (พักท่ีน่ี)

 ❶ Kokonoe Yume
      Otsurihashi

❷ Kuju Hana
    Koen

❺ Ramune 
       Onsenkan

❻ Harajiri 
      No Taki

Oita
KOKONOE TAKETA

น้ าตกข้างๆ ผืนนาเขียวขจี
原尻の滝
HARAJIRI NO TAKI

นํ้าตก กวาง 120 ม. สูง 20 ม. แหงนี้กอกําเนิดเมื่อ 
90,000 ปที่แลว ในชวงที่ภูเขาไฟอาโสะระเบิด 
ปรากฎการณนี้คนญ่ีปุนถือวาแปลกมาก เพราะปกติ
นํ้าตกจะอยูบนเขา แตนํ้าตกแหงน้ีกลับอยูในผืนนา 
แถมขางๆ นํ้าตกมีถนนใหเดินเลนดวยนะ

 ค่าเข้าฟรี info
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ของขวัญคือดาวบนท้องฟ้า
レゾネイトクラブくじゅう
RESONATE CLUB KUJU

รีสอรททามกลางธรรมชาติที่โอบลอมดวยดาวบนทองฟา สีเขียวของ
ตนหญา ดอกไม อาหาร ออนเซ็น ในคิวชูจะหาที่ดูดาวพราวพราง
บนทองฟาเชนที่นี่แทบไมมี นี่จึงเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยาก
สัมผัสดาวมหาศาลในระยะใกล จนรูสึกเหมือนความาไดไมยาก แตก็
เอื้อมไมถึง!
※มีรสบัสรับสงจากสถานี JR Yufuin ถึงรีสอรท

 เปด 2 รอบคือ 20:30 น.  และ 21:10 น.   ผู ใหญ 600เยน / เด็ก300เยนinfo

4

ตั้งอยูบนพื้นที่กวางที่ลอมรอบดวยภูเขา มีสัตวประมาณ 70 ชนิด รวมทั้ง
สิ้น 1,400 ตัว เสนหของที่นี่คือการไดสัมผัสเหลาสัตวปาอยางใกลชิด ทั้ง
สิงโต หมี เสื้อชีตาร สัตวกินหญา จิงโจ ที่ถูกแบงโซนตามประเภท มีรถ 
Jungle bus ที่จะพาเราชมสัตวปารอบๆ (ขับรถสวนตัวก็ไดเชนกัน) ตอนที่
นั่ง Jungle bus สามารถใหอาหารสัตวและสัมผัสสัตว (บางประเภท) จาก
ในรถได และมีไนทซาฟารีใหสัมผัสชีวิตสัตวปาในตอนกลางคืนอีกดวย 

 จากJR Beppu นั่งรถบัส Kamenoi มาที่ Safari 50 นาที 
 9:00 น. - 17:00 น. (เดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ 

10:00 น. -16:00 น. )  คาเขา 2,500 เยน / Jungle Bus 1,100 เยน 
(ตํ่ากวามัธยมตน 900 เยน) 

info

อยูขางๆ กบันํา้ตก Harajiri 
No Taki เมษายนของทกุป
จะเต็มไปดวยดอกทิปลิป
ทั้งสีแดง เหลือง ขาว มวง 
ทีม่สีีสนัสดใส จนแมแตคน
ทองถิ่นเองก็ตื่นเตนและ
มาเที่ยวชมกันมากมาย

เมษายนของทุกปีมี
เทศกาลทิวลิป !

แรดเดินเฉื่อยๆ
สบายๆ บนผืนหญา

สิงโตราชาแหงสัตวและเสือ มาแลวจะไดเห็นสัตวทั้งสองกินอาหารดวยนะ

ลิน้ของยรีาฟแลบยาววววมากนิอาหารทีเ่รา
ใหจาก jungle bus

ยามสิงโตกินอาหาร มันจะทําตาปริบๆ 
พรอมกับงั่ม!

ลิ้นของยีราฟยาวกวาที่คิด!

ให้อาหารสัตว์จากในรถ

โซดาออนเซ็น
ラムネ温泉館
RAMUNE ONSENKAN

แอฟฟริกันซาฟารีในคิวชู
九州自然動物公園　アフリカンサファリ

KYUSHU SHIZEN DOBUTSU KOEN AFRICAN SAFARI

พอหยอนขาไปเทานั้น ก็สัมผัสไดถึงความซาและฟองของโซดาที่
กําลังเตนระบําเปนฟองยุบยับ สมกับที่เปน Ramune Onsen (โซดา
ออนเซ็น) ซึ่งสวนประกอบของโซดาออนเซ็นนั้นชวยใหหายเหนื่อย 
ประสาทสัมผัสผอนคลาย ชวยแกปญหาโรคมือเทาเย็น และคนที่
เครียดสะสมจนเสนตึง อีกทั้งในโซดาออนเซ็นยังมีสวนผสมของแร
ธาตุที่ดีตอผิวอีกดวย 

 10:00 น. - 22:00 น.  คาเขา 500 เยน (ตํ่ากวาเด็กประถม 200 เยน / 
ตํ่ากวา 3 ขวบฟรี) ※ออนเซ็นสวนตัว 1 ชม. 2000 เยน

info

5

＼ ครั้งหน้าจะมากับครอบครัว／

บนที่ราบสูง Kuju มองไปทางไหนก็เห็นสีเขียว

และฟ้าใสสุดลูกหูลูกตา รู้สึกคิโมจี้มากๆ

ตอนนั่งรถ Jungle bus 
เจอสัตวเยอะมากกก 
ตื่นเตนคะ!

CHEC
K!

ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าในระยะ 10 เซนติเมตร!!!
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KOKONOE TAKETA

ณ ความสูง 700-1,000 เมตร อากาศที่บริสุทธิ์และทัศนียภาพกวางสุด
ลูกหูลูกตาเปนสิ่งที่หาไมไดเมื่อคุณอยูภาคพื้นดิน และเมื่ออยูบนความ
สูงระดับนี้ คุณจะรูสึกเหมือนจิตใจถูกปลดปลอยเปนอิสระ  Let's Go ! 
Kokonoe และยาน Taketa

ความสูง 777 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล  
ราวกับเดินอยู่บนท้องฟ้า 
九重“夢”大吊橋
KOKONOE YUME OTSURIHASHI

รู้สึกถึงสีสัน 4 ฤดูกาล
くじゅう花公園
KUJU HANA KOEN

เต็มอ่ิมกับกิจกรรม
久住パルクラブ
KUJU PARU CLUB

สะพานคนเดินที่สูงที่สุดในญี่ปุน ยาว 390 เมตร สูง 173 
เมตร เมื่อมองวิวรอบตัวแบบ 360 องศา จะเห็นหุบเหว 
นํ้าตก ฯลฯ จนรูสึกทึ่งในความยิ่งใหญของธรรมชาติ 
แนะนําใหเที่ยว ปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน 
เพราะเปนชวงที่ดอกไมแดงจะงดงามเกินบรรยาย

สวนดอกไมบนพ้ืนที ่220,000 ตร.ม. ฤดูใบไมผลิประดบั
ประดาดวยดอกทวิลปิและดอกปอปป ฤดูรอนเปนชวงทีด่อก
ลาเวนเดอรและดอกทานตะวนัแยมบาน ฤดูใบไมรวงเปนชวง
เวลาของดอกคอสมอส 1,000,000 ตน สีสันของดอกไม
เปลีย่นตามฤดูกาล เปนความงดงามของธรรมชาติโดยแท

มีกิจกรรมตั้งแตเก็บสตรอวเบอรรี่ แชออนเซ็นสวนตัว ทํา
พิซซา และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกเพียบ และเรายังไดลองทํา
ไสกรอกเนื้อชุมฉํ่า ที่จะมาแนะนํากันดวย

 8:30 น. -17:00 น.  (เดอืน ก.ค.-ต.ค.เปดถึง 18:00 น.)
 คาเขา 500 เยน (เดก็ประถม200 เยน / ต่ํากวาเดก็ประถมเขาฟร)ี

 8:30 น. -17:30 น.  ※เวลาเปดปดขึ้นอยูกับฤดูกาล
 คาเขา 1,300 เยน

 9:00 น. - 17:00 น. (ทาํไสกรอกต้ังแต 10:00น. - 15:00 น.)  
2ชัว่โมง 1,620 เยน (คนละ 300 กรมั)

info

info

info
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2

3 ตอนแรกกังวลวาจะทําออกมาสําเร็จมั้ย 
แตสตาฟก็ใหคําแนะนําอยางดี จนสนุก
และรูตัวอีกที อาว... นี่เราทํา
ออกมาไดแลว แถมดีอีกดวย! 
ไสกรอกที่ทําดวยฝมือตัวเอง
นี่เจงฝุดๆ ไปเลย!

นาํเน้ือผสมกบั
เคร่ืองปรุง

นาํขอ 1 ทีไ่ดไปยดัใส
ในหนงัของไสแกะ

หมนุแบงเปนขนาดทีต่องการ
อิ่มหนํากับบารบีคิวเนื้อ
บุงโคกิว เนื้อชั้นดีของญี่ปุน

Beppu Station

Beppu Station

ใชสวนประกอบจากทองถิน่
ทําเบอรเกอร เชน เนื้อ ผัก 
ฯลฯ ท่ีปลูกและเก็บเกี่ยว

ในทองถิ่น จนไดเปนเบอรเกอรออริจินอลที่
อรอยไมเหมือนใคร รานอยูตรงทางเขาของ
สะพาน Otsuribashi

Kokonoe 
เบอร์เกอร์ในฝันCHECK
!

สําหรบั Rental Carเส้นทางแนะนํา

60 
นาที

30 
นาที

20 
นาที

60 
นาที

20 
นาที

50 
นาที

20 
นาที

10 
นาที

1 2 3

   ทําไส้กรอกครั้งแรก����

fi nish!

ต้ม 40 นาที 
เป็นอันเเรียบร้อย!

สัมผัสธรรมชาติ
บนท่ีราบสูง Kokonoe 

และยา่น Taketa

ที่ราบสูง Kuju นี้ เราขับรถที่เชามา  
ไตขึ้นไป ลมเย็นๆ ที่ปะทะหนา 
ตนไมและธรรมชาติมหาศาลที่อยู
รอบตวั ทาํใหรูสกึถงึความเปนอนัหนึง่
อันเดียวกันกับธรรมชาติ 

❸ Kuju Paru Club

❹ Resonate Club
 Kuju (พักท่ีน่ี)

 ❶ Kokonoe Yume
      Otsurihashi

❷ Kuju Hana
    Koen

❺ Ramune 
       Onsenkan

❻ Harajiri 
      No Taki

Oita
KOKONOE TAKETA

น้ าตกข้างๆ ผืนนาเขียวขจี
原尻の滝
HARAJIRI NO TAKI

นํ้าตก กวาง 120 ม. สูง 20 ม. แหงนี้กอกําเนิดเมื่อ 
90,000 ปที่แลว ในชวงที่ภูเขาไฟอาโสะระเบิด 
ปรากฎการณนี้คนญ่ีปุนถือวาแปลกมาก เพราะปกติ
นํ้าตกจะอยูบนเขา แตนํ้าตกแหงนี้กลับอยูในผืนนา 
แถมขางๆ นํ้าตกมีถนนใหเดินเลนดวยนะ

 ค่าเข้าฟรี info
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ของขวัญคือดาวบนท้องฟ้า
レゾネイトクラブくじゅう
RESONATE CLUB KUJU

รีสอรททามกลางธรรมชาติที่โอบลอมดวยดาวบนทองฟา สีเขียวของ
ตนหญา ดอกไม อาหาร ออนเซ็น ในคิวชูจะหาที่ดูดาวพราวพราง
บนทองฟาเชนที่นี่แทบไมมี นี่จึงเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยาก
สัมผัสดาวมหาศาลในระยะใกล จนรูสึกเหมือนความาไดไมยาก แตก็
เอื้อมไมถึง!
※มีรสบัสรับสงจากสถานี JR Yufuin ถึงรีสอรท

 เปด 2 รอบคือ 20:30 น.  และ 21:10 น.   ผู ใหญ 600เยน / เด็ก300เยนinfo

4

ตั้งอยูบนพื้นที่กวางที่ลอมรอบดวยภูเขา มีสัตวประมาณ 70 ชนิด รวมทั้ง
สิ้น 1,400 ตัว เสนหของที่นี่คือการไดสัมผัสเหลาสัตวปาอยางใกลชิด ทั้ง
สิงโต หมี เสื้อชีตาร สัตวกินหญา จิงโจ ที่ถูกแบงโซนตามประเภท มีรถ 
Jungle bus ที่จะพาเราชมสัตวปารอบๆ (ขับรถสวนตัวก็ไดเชนกัน) ตอนที่
นั่ง Jungle bus สามารถใหอาหารสัตวและสัมผัสสัตว (บางประเภท) จาก
ในรถได และมีไนทซาฟารีใหสัมผัสชีวิตสัตวปาในตอนกลางคืนอีกดวย 

 จากJR Beppu นั่งรถบัส Kamenoi มาที่ Safari 50 นาที 
 9:00 น. - 17:00 น. (เดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ 

10:00 น. -16:00 น. )  คาเขา 2,500 เยน / Jungle Bus 1,100 เยน 
(ตํ่ากวามัธยมตน 900 เยน) 

info

อยูขางๆ กบัน้ําตก Harajiri 
No Taki เมษายนของทกุป
จะเต็มไปดวยดอกทิปลิป
ทั้งสีแดง เหลือง ขาว มวง 
ทีม่สีสีนัสดใส จนแมแตคน
ทองถิ่นเองก็ตื่นเตนและ
มาเที่ยวชมกันมากมาย

เมษายนของทุกปีมี
เทศกาลทิวลิป !

แรดเดินเฉื่อยๆ
สบายๆ บนผืนหญา

สิงโตราชาแหงสัตวและเสือ มาแลวจะไดเห็นสัตวทั้งสองกินอาหารดวยนะ

ลิน้ของยรีาฟแลบยาววววมากนิอาหารทีเ่รา
ใหจาก jungle bus

ยามสิงโตกินอาหาร มันจะทําตาปริบๆ 
พรอมกับงั่ม!

ลิ้นของยีราฟยาวกวาที่คิด!

ให้อาหารสัตว์จากในรถ

โซดาออนเซ็น
ラムネ温泉館
RAMUNE ONSENKAN

แอฟฟริกันซาฟารีในคิวชู
九州自然動物公園　アフリカンサファリ

KYUSHU SHIZEN DOBUTSU KOEN AFRICAN SAFARI

พอหยอนขาไปเทานั้น ก็สัมผัสไดถึงความซาและฟองของโซดาที่
กําลังเตนระบําเปนฟองยุบยับ สมกับที่เปน Ramune Onsen (โซดา
ออนเซ็น) ซึ่งสวนประกอบของโซดาออนเซ็นนั้นชวยใหหายเหนื่อย 
ประสาทสัมผัสผอนคลาย ชวยแกปญหาโรคมือเทาเย็น และคนที่
เครียดสะสมจนเสนตึง อีกทั้งในโซดาออนเซ็นยังมีสวนผสมของแร
ธาตุที่ดีตอผิวอีกดวย 

 10:00 น. - 22:00 น.  คาเขา 500 เยน (ตํ่ากวาเด็กประถม 200 เยน / 
ตํ่ากวา 3 ขวบฟรี) ※ออนเซ็นสวนตัว 1 ชม. 2000 เยน

info
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＼ ครั้งหน้าจะมากับครอบครัว／

บนที่ราบสูง Kuju มองไปทางไหนก็เห็นสีเขียว

และฟ้าใสสุดลูกหูลูกตา รู้สึกคิโมจี้มากๆ

ตอนนั่งรถ Jungle bus 
เจอสัตวเยอะมากกก 
ตื่นเตนคะ!

CHEC
K!

ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าในระยะ 10 เซนติเมตร!!!

9



HITA
ทัง้ๆ ที่มาครั้งแรก แตกลับรูสกึ 
คุนเคย เหมือนเปน 'เมืองของฉัน' 
มาเดนิเลนกันท่ี Hita กันเถอะ!

ปราสาท สวนดอกคอสมอส หุบเหว 
จุดชมดอกไม้แดง ฯลฯ มีจุดชมวิวมากมาย♪

屋形船
YAKATABUNE

ลองเรือสําราญทานอาหารคํ่าดื่มดํ่ากับบรรยากาศประเทศญี่ปุนไปกับเรือยาคาตะบูเนะ 
เรือใหบริการตลอดทั้งป ในเดือนพ.ค.มีงานเทศกาลที่สามารถทานอาหารพรอมชมโชว
ดอกไมไฟกวา 10,000 ลูก! สวรรคชัดๆ

ผดัในกระทะเทปปน จนเสนยากโิซบะ 
เริม่แขง็เกรยีมและหอมไหม แลวราด
ซอสปรุงุรส เพยีงกดัคาํแรกกส็มัผสั
ไดถึงความกรอบและกลิน่หอมของ
ซอส...อรอยจนหยดุไมได!

มรีานเซมมงเทน็ 
คาราอาเกะ มากกวา 
30 ราน อรอยจน 
ตองตกใจ!!! 

ปลาฮาโมะ เปนปลาท่ีแล 
ยากเพราะมีกางเยอะ แต
ความอรอยของปลาชนดิ
นี ้อยูทีเ่นือ้แนนมลีกัษณะ
เปนกอน นยิมนาํไปทําชา
บชูาบ ูไดลองแลวจะตดิใจ!!

*เซมมงเท็นหมายถึงร้านที่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ

ฮิตะยากิโซบะ

เมนูซิกเนเจอร 'คาราอาเกะ' 'ปลาฮาโมะ' เมนูระดับเชฟกระทะเหล็ก!

CHECK
!

CHECK
!

豆田町
MAMEDAMACHI

青の洞門
AO NO DOMON

三隈川の桜
MIKUMAGAWA NO SAKURA

中津城
NAKATSU JYO

メイプル耶馬サイクリングロード
MAPLE YABA CYCLING ROAD

三光コスモス祭り
SANNKO KOSUMOSU MATSURI

耶馬溪橋
YABAKEI BASHI

日田祇園祭
HITA GION MATSURI

天領日田おひなまつり
TENRYO HITA OHINA MATSURI

รานรวงที่เปนบานโบราณเรียงราย 
มาแลวรู  สึกถึงชีวิตผู คนในอดีต 
เมื่อกาลครั้งหนึ่ง

อโุมงคยาว 144 เมตร ทีว่ากันวา
ขุดโดยแรงงานคนที่ใชเพียงสิว่ 
และคอน นานถึง 30 ป ในฤดู
ใบไมรวง ดอกไมเปลีย่นสสีวยมาก!

เดนิชมซากรุะเลยีบรมิแมนํา้ Mikumagawa 
ที่อยูใจกลางเมือง Hita ในชวงฤดูใบไมผลิ
ตั้งแตปลายเดือนมีนาคม - กลางเดือน 
เมษายน

ขีจ่กัรยานชมววิบนทางรถไฟสายเกา ระยะ
ทางประมาณ 22 กม. ชมทิวทศันของใบไม
สีเขียวที่เพิ่งคลี่ใบออกมาไดไมนานในฤดู
ใบไมผลแิละ ชมสสีนัของใบไมเปลีย่นสใีน
ฤดใูบไมรวงไดตลอดสองขางทาง

สะพาน Yabakei เปนสะพานทีม่ชีือ่เสยีง ในการ
ชมใบไมเปลีย่นส ีเปนสะพานหนิท่ียาวถึง 116 
เมตร ทองสะพานในรูปแบบโคงติดกัน 8 
โคงนั้นเปนสิ่งพิเศษหาดูไดที่นี่เทานั้น

เทศกาลชมคอสมอสใหญท่ีสุดในญี่ปุ น
ตะวันตก ชมดอกไมกวา 15 ลานดอกบน
พืน้ที ่1,700 เอเคอร! จัดเดอืนต.ค.ของทุกป

สรางในป 1588 จากยอดปราสาทสามารถ
ชมทิวทศันเมือง Nakatsu ไดทัง้เมือง และ
ยงัเปนสถานท่ีชมซากุระท่ีมีชือ่เสยีงอกีดวย 

เทศกาลท่ีมปีระวัตยิาวนานถงึ 350 ป จดัขึน้
โดยเชือ่วาจะสามารถปดเปาสิง่ช่ัวราย มีการ
แหเกีย้ว เปนเทศกาลแหงความสนกุสนาน 
งานจดั 2 วันเตม็ๆ ในเดอืนกรกฎาคม

เทศกาลเด็กผูหญิง ชมตุกตาฮินะชั้นสูง
มากมาย ที่ทําขึ้นมาอยางประณีต ต้ังแต
กลางเดอืนกุมภาพนัธ - ปลายเดอืนมนีาคม

ใกล้ๆ !

รถบัส

30 นาที

 จากสถานี JR Nakatsu โดย
รถบัส 25 นาที

 เดินจาก JR Hita 10 นาที

1

3

6

4 5

2
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info

 รถบัสจาก JR Nakatsu 30 นาที

 คาเขาฟรี
 จากสถานี JR Nakatsu เดิน 15 นาที
 9:00น.-17:00น. (ฤดรูอนเปดถึง 18:00 น.
 คาเขา 400 เยน)

info

info info

ย่านแห่งวันวาน
และอดีตท่ีผ่านมา 

Hita

รื่นรมย์กับ
จุดชมวิวย่าน 
Nakatsu

HITA

うみたま体験パーク 「つくみイルカ島」
TSUKUMI IRUKA JIMA

うすき竹宵
USUKI TAKEYOI 河津桜 （津久見）

KAWAZU ZAKURA
(TSUKUMI)

臼杵石仏
USUKI SEKIBUTSU

臼坪川 菖蒲園 （佐伯）
USUTSUBOGAWA 
SHOBUEN (SAIKI)

ที่แหงนี้สรางขึ้นภายใตธีม 'ความสัมพันธและการเยียวยา' มี
โปรแกรมมากมายที่ใหคุณวายนํ้า จับมือ ถายรูปกับนองโลมา! 
นอกจากนี้ยังมีแมวนํ้า เพนกวิน และผองเพื่อนนารักอีกมากมาย

เทศกาลเกาแกเกี่ยวกับตํานานเจาหญิงองคหนึ่งท่ีเลาขานมากวา 1,500 ป แสงไฟ 
จากเทียนที่วางอยูในปลองไผ สวยงามราวกับเปนโลกลึกลับในคืนอันมืดมิด งานจัด 
2 วัน ราวกลางเดือนพฤศจิกายน จุดชมซากุระพันธุโคซุกวา 4,000 ตน 

อันโดงดัง ในเมือง Tsukumi จ.โออิตะ 
จะพรอมใจบานสะพรั่งอวดดอกสีชมพู 
เขมเร็วกวาซากุระพันธุอื่นๆ ในชวงตน 
เดอืนกมุภาพนัธ - ปลายเดือนกุมภาพันธ

พระพุทธรูป 60 องคที่สลักบนหินผา 
อกีหน่ึงสมบัติของชาติ แบงพืน้ทีจ่ัด
แสดงเปน 4 โซนตามยุคที่สรางและ
เอกลักษณของพระพุทธรูป

วิธีการเดินทางสถานท่ีต่างๆ กรุณาดูหน้าต่อไป

ชมดอกโชบ ุ(ไอรสิ) สมีวงและสขีาวรมิแมนํา้ 
บานสะพรั่งกวา 10,000 ตน กลางเดือน 
มิถุนายน

ยานริมแมน้ําท่ีเปนชายหาดตกปลา คนมากมายเดินทาง
จากท่ีไกลๆ เพ่ือมาทานซีฟูดสดๆถงึท่ีน่ี เอะ! วาแตเปนท่ี
แบบไหนกันนะ?

ที่ Saiki มีรานซูชิเยอะมาก 
วัตถุดิบสดใหม รสชาติอรอย
จนลืมไมลง! แถมไดจับโลมา
เปนคร้ังแรกอกีดวย ตืน่เตนจงั!

 นั่งรถ 15 นาที จากสถานี JR Tsukumi  10:00 น.-16:00 น.
 คาเขา 870 เยน *หยุดกลางเดือน ม.ค. - กลางเดือน ก.พ.

 นั่งรถ 15 นาที จาก JR Usuki
 6:00น. - 19:00 น. 

(ต.ค. - มี.ค. เปดถึง 18:00 น.)
 คาเขา 540 เยน

 เดิน 15 นาที จากสถานี Saiki
 คาเขาฟรี

info

info

info

อุดงท่ีเติมน้ํารอนลงในซอส 
(โกมะดาชิ) ท่ีทําจากเน้ือปลายางและงาบด
รวมกนั คอืซิกเนเจอรช่ือดงัของคนทองถิน่
ทีน่ี่ 

อุดง Saiki gomadashi
CHECK

!

ซูชิอร่อยล้ า ท่ี Saiki
ซชูแิตละคาํทาํอยางพถิพีถินั โดยเลอืก 
ใชปลาที่อรอยที่สุดของฤดูกาลนั้นๆ 
มาสมัผสัประสบการณรสชาตทิีแ่ทจรงิ 
ของซูชิกันเถอะ!

1 สุดยอดเน้ือปลาปักเป้า ท่ี Usuki

เสริฟความหรูหราและเนือ้ปลาราคาแพง 

ระยบั ดวยการกนิปลาปกเปาทีแ่ลบาง

จนมองทะลุเห็นลวดลายของภาชนะ 

มใีหเลอืกอรอยทัง้แบบหมอไฟและซาชิมิ

2 ฮิวกะด้ง ท่ี Tsukumi
ปลามากโุรสดผสมซอสงา โชยุ นํา้ตาล 
ราดลงบนขาว กลิ่นหอมของซอสงา 
โชยมาใหลมืความผอม และเพิม่ความ
หวิเปน 2 เทา!

3

ไม่กินไม่ได้แล้ว!
ซีฟู้ดท่ีเพ่ิงหมาดกล่ินทะเล

แนะนําซีฟูดสดใหมประกายวิบวับย่ัว 
นํ้าลาย 3 เมน♪ู

11

12 13 14

15

ทะเลสีคราม
กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา!

Usuki Tsukumi Saiki
ยา่น
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HITA
ทัง้ๆ ที่มาครั้งแรก แตกลับรูสกึ 
คุนเคย เหมือนเปน 'เมืองของฉัน' 
มาเดนิเลนกันท่ี Hita กันเถอะ!

ปราสาท สวนดอกคอสมอส หุบเหว 
จุดชมดอกไม้แดง ฯลฯ มีจุดชมวิวมากมาย♪

屋形船
YAKATABUNE

ลองเรือสําราญทานอาหารคํ่าดื่มดํ่ากับบรรยากาศประเทศญี่ปุนไปกับเรือยาคาตะบูเนะ 
เรือใหบริการตลอดทั้งป ในเดือนพ.ค.มีงานเทศกาลที่สามารถทานอาหารพรอมชมโชว
ดอกไมไฟกวา 10,000 ลูก! สวรรคชัดๆ

ผดัในกระทะเทปปน จนเสนยากโิซบะ 
เริม่แข็งเกรยีมและหอมไหม แลวราด
ซอสปรุงุรส เพยีงกดัคาํแรกกส็มัผสั
ไดถงึความกรอบและกลิน่หอมของ
ซอส...อรอยจนหยดุไมได!

มรีานเซมมงเทน็ 
คาราอาเกะ มากกวา 
30 ราน อรอยจน 
ตองตกใจ!!! 

ปลาฮาโมะ เปนปลาท่ีแล 
ยากเพราะมกีางเยอะ แต
ความอรอยของปลาชนดิ
นี ้อยูทีเ่นือ้แนนมลีกัษณะ
เปนกอน นยิมนาํไปทําชา
บชูาบ ูไดลองแลวจะตดิใจ!!

*เซมมงเท็นหมายถึงร้านที่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ

ฮิตะยากิโซบะ

เมนูซิกเนเจอร 'คาราอาเกะ' 'ปลาฮาโมะ' เมนูระดับเชฟกระทะเหล็ก!

CHECK
!

CHECK
!

豆田町
MAMEDAMACHI

青の洞門
AO NO DOMON

三隈川の桜
MIKUMAGAWA NO SAKURA

中津城
NAKATSU JYO

メイプル耶馬サイクリングロード
MAPLE YABA CYCLING ROAD

三光コスモス祭り
SANNKO KOSUMOSU MATSURI

耶馬溪橋
YABAKEI BASHI

日田祇園祭
HITA GION MATSURI

天領日田おひなまつり
TENRYO HITA OHINA MATSURI

รานรวงที่เปนบานโบราณเรียงราย 
มาแลวรู สึกถึงชีวิตผู คนในอดีต 
เมื่อกาลครั้งหนึ่ง

อโุมงคยาว 144 เมตร ทีว่ากนัวา
ขุดโดยแรงงานคนที่ใชเพียงสิว่ 
และคอน นานถึง 30 ป ในฤดู
ใบไมรวง ดอกไมเปลีย่นสสีวยมาก!

เดนิชมซากรุะเลยีบรมิแมนํา้ Mikumagawa 
ที่อยูใจกลางเมือง Hita ในชวงฤดูใบไมผลิ
ตั้งแตปลายเดือนมีนาคม - กลางเดือน 
เมษายน

ขีจ่กัรยานชมววิบนทางรถไฟสายเกา ระยะ
ทางประมาณ 22 กม. ชมทิวทศันของใบไม
สีเขียวที่เพิ่งคลี่ใบออกมาไดไมนานในฤดู
ใบไมผลแิละ ชมสสีนัของใบไมเปลีย่นสใีน
ฤดใูบไมรวงไดตลอดสองขางทาง

สะพาน Yabakei เปนสะพานทีม่ชีือ่เสยีง ในการ
ชมใบไมเปล่ียนสี เปนสะพานหนิท่ียาวถึง 116 
เมตร ทองสะพานในรูปแบบโคงติดกัน 8 
โคงน้ันเปนสิ่งพิเศษหาดูไดที่นี่เทานั้น

เทศกาลชมคอสมอสใหญท่ีสุดในญี่ปุ น
ตะวันตก ชมดอกไมกวา 15 ลานดอกบน
พืน้ที ่1,700 เอเคอร! จดัเดอืนต.ค.ของทกุป

สรางในป 1588 จากยอดปราสาทสามารถ
ชมทิวทศันเมือง Nakatsu ไดทัง้เมือง และ
ยังเปนสถานทีช่มซากรุะทีมี่ชือ่เสยีงอกีดวย 

เทศกาลทีม่ปีระวัตยิาวนานถงึ 350 ป จดัขึน้
โดยเชือ่วาจะสามารถปดเปาสิง่ชัว่ราย มีการ
แหเกีย้ว เปนเทศกาลแหงความสนกุสนาน 
งานจดั 2 วันเตม็ๆ ในเดอืนกรกฎาคม

เทศกาลเด็กผูหญิง ชมตุกตาฮินะชั้นสูง
มากมาย ที่ทําขึ้นมาอยางประณีต ตั้งแต
กลางเดอืนกมุภาพันธ - ปลายเดอืนมีนาคม

ใกล้ๆ !

รถบัส

30 นาที

 จากสถานี JR Nakatsu โดย
รถบัส 25 นาที

 เดินจาก JR Hita 10 นาที

1

3

6

4 5

2

87

9 10

info

 รถบัสจาก JR Nakatsu 30 นาที

 คาเขาฟรี
 จากสถานี JR Nakatsu เดิน 15 นาที
 9:00น.-17:00น. (ฤดรูอนเปดถึง 18:00 น.
 คาเขา 400 เยน)

info

info info

ย่านแห่งวันวาน
และอดีตท่ีผ่านมา 

Hita

รื่นรมย์กับ
จุดชมวิวย่าน 
Nakatsu

HITA

うみたま体験パーク 「つくみイルカ島」
TSUKUMI IRUKA JIMA

うすき竹宵
USUKI TAKEYOI 河津桜 （津久見）

KAWAZU ZAKURA
(TSUKUMI)

臼杵石仏
USUKI SEKIBUTSU

臼坪川 菖蒲園 （佐伯）
USUTSUBOGAWA 
SHOBUEN (SAIKI)

ที่แหงนี้สรางขึ้นภายใตธีม 'ความสัมพันธและการเยียวยา' มี
โปรแกรมมากมายที่ใหคุณวายนํ้า จับมือ ถายรูปกับนองโลมา! 
นอกจากนี้ยังมีแมวนํ้า เพนกวิน และผองเพื่อนนารักอีกมากมาย

เทศกาลเกาแกเกี่ยวกับตํานานเจาหญิงองคหนึ่งท่ีเลาขานมากวา 1,500 ป แสงไฟ 
จากเทียนที่วางอยูในปลองไผ สวยงามราวกับเปนโลกลึกลับในคืนอันมืดมิด งานจัด 
2 วัน ราวกลางเดือนพฤศจิกายน จุดชมซากุระพันธุโคซุกวา 4,000 ตน 

อันโดงดัง ในเมือง Tsukumi จ.โออิตะ 
จะพรอมใจบานสะพรั่งอวดดอกสีชมพู 
เขมเร็วกวาซากุระพันธุอื่นๆ ในชวงตน 
เดอืนกมุภาพนัธ - ปลายเดือนกุมภาพันธ

พระพุทธรูป 60 องคที่สลักบนหินผา 
อกีหนึง่สมบตัขิองชาต ิ แบงพืน้ทีจ่ัด
แสดงเปน 4 โซนตามยุคที่สรางและ
เอกลักษณของพระพุทธรูป

วิธีการเดินทางสถานท่ีต่างๆ กรุณาดูหน้าต่อไป

ชมดอกโชบ ุ(ไอรสิ) สมีวงและสขีาวรมิแมน้ํา 
บานสะพรั่งกวา 10,000 ตน กลางเดือน 
มิถุนายน

ยานรมิแมน้ําท่ีเปนชายหาดตกปลา คนมากมายเดินทาง
จากท่ีไกลๆ เพือ่มาทานซีฟูดสดๆถงึท่ีน่ี เอะ! วาแตเปนท่ี
แบบไหนกันนะ?

ที่ Saiki มีรานซูชิเยอะมาก 
วัตถุดิบสดใหม รสชาติอรอย
จนลืมไมลง! แถมไดจับโลมา
เปนครัง้แรกอกีดวย ตืน่เตนจงั!

 นั่งรถ 15 นาที จากสถานี JR Tsukumi  10:00 น.-16:00 น.
 คาเขา 870 เยน *หยุดกลางเดือน ม.ค. - กลางเดือน ก.พ.

 นั่งรถ 15 นาที จาก JR Usuki
 6:00น. - 19:00 น. 

(ต.ค. - มี.ค. เปดถึง 18:00 น.)
 คาเขา 540 เยน

 เดิน 15 นาที จากสถานี Saiki
 คาเขาฟรี

info

info

info

อุดงที่เติมนํ้ารอนลงในซอส 
(โกมะดาช)ิ ทีท่าํจากเน้ือปลายางและงาบด
รวมกนั คอืซกิเนเจอรช่ือดงัของคนทองถิน่
ทีน่ี่ 

อุดง Saiki gomadashi
CHECK

!

ซูชิอร่อยล้ า ท่ี Saiki
ซชูแิตละคาํทาํอยางพถิพีถินั โดยเลอืก 
ใชปลาที่อรอยที่สุดของฤดูกาลนั้นๆ 
มาสมัผสัประสบการณรสชาตทิีแ่ทจรงิ 
ของซูชิกันเถอะ!

1 สุดยอดเน้ือปลาปักเป้า ท่ี Usuki

เสริฟความหรหูราและเน้ือปลาราคาแพง 

ระยบั ดวยการกนิปลาปกเปาทีแ่ลบาง

จนมองทะลุเห็นลวดลายของภาชนะ 

มใีหเลอืกอรอยทัง้แบบหมอไฟและซาชิมิ

2 ฮิวกะด้ง ท่ี Tsukumi
ปลามากโุรสดผสมซอสงา โชยุ นํา้ตาล 
ราดลงบนขาว กลิ่นหอมของซอสงา 
โชยมาใหลมืความผอม และเพิม่ความ
หวิเปน 2 เทา!

3

ไม่กินไม่ได้แล้ว!
ซีฟู้ดท่ีเพ่ิงหมาดกล่ินทะเล

แนะนําซีฟู ดสดใหมประกายวิบวับย่ัว 
นํ้าลาย 3 เมน♪ู

11

12 13 14

15

ทะเลสีคราม
กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา!

Usuki Tsukumi Saiki
ยา่น
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MAP & ACCESS เท�านี้ก็ทําให�คุณได�รู�วิธีการเดินทางทั่วทั้งโออิตะกันแล�ว!
เช็คข�อมูลล�วงหน�าได�เลย !

15
min Usa

Bungotakada
Nakatsu IC

Usa IC

Ajimu IC

Hita IC

Beppu IC
Yufuin IC

Kitsuki IC

Oita IC

Usuki IC

Saiki IC

Tsukumi IC

Yufuin

Beppu
Oita

Usuki

Mie

Inukai
Nagayu 
Onsen

Kuju

Taketa

Kokonoe
(Bungonakamura)

Yabakei Yamaga

Futagoji

Kunimi
Himeshima

Kunisaki

Oita 
Airport

Tsukumi

Saiki

For Miyazaki

Hita

Kitsuki

HijiOita

Fukuoka 

Miyazaki

For Kumamoto↓

For Hakata

↓

↓

↓

ทางรถไฟ JR
ทางดวน
ทางหลวง

15
min

15
min

10
min

20
min

25
min

15
min

50
min

Nakatsu

Nakatsu - Hakata

Nakatsu - Kokura 30
min

80
min

30
min

10
min

20
min

❼

❻❾

❽

❷
❸
❹

❹

❹

❺

❺

❺

❻

❶

❶

❶

❷

❷

❷

❸

❸

❸

P6

P7

P5P3

P 4・5

P8・9

P10

P10

P 11

55
min

Hita - Hakata 75
min

Kumamoto

15
min
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*เวลาเดนิทาง (ในวงกลมสสี�ม)
แสดงเวลารวมเดนิทางเร็วทีส่ดุเท�า
ทีจ่ะเป�นไปได�

ก�อนอื่นก็
นั่งเครือ่งบิน 5 ชม.

จากกรงุเทพฯ
ไปสนามบินฟุกุโอกะ

กันเลย !

KYUSHU

Let's Go
to OITA !!

JR Sonic ExpressJR Tokaido&Sanyo Shinkansen /

6h
30m

新大阪
Shin-Osaka

小倉
Kokura

大分
Oita

東京
Tokyo

JR yufuin no mori Express

3h由布院
Yufuin

大分
Oita

博多
Hakata

JR sonic Express

2h
20m

小倉
Kokura

大分
Oita

博多
Hakata

JR Kyushuoudan Express

2h
50m

熊本
Kumamoto

大分
Oita

Oita AirportNarita Airport
Haneda Airport

1h
30m

JR Nichirin Express

3h

東京
Tokyo

大分
Oita

熊本
Kumamoto

大分
Oita

宮崎
Miyazaki
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