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ติดต่อสอบถามได้ที่หากพบปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างการท่องเที่ยว
จังหวัดโออิตะเมืองแห่งออนเซ็นของเรามีคอลเซ็นเตอร์ที่รองรับหลายภาษา

“ฟรี” ให้บริการตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สามารถสอบถามได้ทั้งเรื่องการท่องเที่ยวและการเดินทาง!
※โทรศัพท์ระหว่างประเทศและโรมมิ่ง +81-92-687-6757
※ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดโออิตะเท่านั้น ※มีค่าบริการโทรศัพท์

โออิตะท่ีสุดของออนเซ็นและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ

ฉบับ
ภาษาไทย



จงัหวดัโออิตะ เป็นจงัหวดัท่ีอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของภมิูภาคคิวชู รายลอ้มไปดว้ยทะเล ภเูขา และธรรมชาติ
ท่ีอดุมสมบูรณ ์ โออิตะมีจ �านวนตาน�้าของน�้าพรุอ้นธรรมชาตหิรอืออนเซ็นรวมถึงปรมิาณน�้าท่ีมากท่ีสุดเป็นอนัดบั
หน่ึงของญี่ปุ่น ภายในจงัหวดัโออิตะมีออนเซ็นในทุกเขตพ้ืนท่ีรวมเป็นจ �านวน 4,381 แห่ง ซ่ึงเมืองเบปปุท่ีอยูต่ดิ
อ่าวเบปปุและเมืองยูฟุอินท่ีตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดเป็นสองเมืองท่ีเป็นท่ีรูจ้ักกันอย่างแพร่หลายในนามเมือง 
แห่งออนเซ็น นอกจากออนเซ็นแลว้ คณุสามารถด่ืมด�า่ไปกบัประวตัศิาสตรแ์ละกล่ินอายความเป็นญี่ปุ่นท่ีสืบทอด
มาอยา่งยาวนาน รวมถึงอาหารรสเลิศนานาชนิดท่ีใชว้ตัถุดิบท่ีถูกผลิตข้ึนทา่มกลางธรรมชาตท่ีิอดุมสมบูรณ ์ซ่ึงให้
ประสบการณแ์ละความประทบัใจของการทอ่งเท่ียวในจงัหวดัโออิตะท่ีจะตราตรงึใจคณุไปไม่รูลื้ม

จังหวัดโออิตะ (เบปปุ และ ยูฟุอิน)
Amazing ขอต้อนรับ

เขา้สู่จังหวัดโออิตะ

เมืองแหง่ออนเซ็น

อันดับหน่ึงในญ่ีปุ่ น

ออนเซ็น

อันดับหนึ่งในญี่ปุ่น

เมืองเบปปุ
เมืองท่ีมีทั้งจ�ำนวนตำน�้ำและปริมำณน�้ำท่ีมำกท่ีสุดใน
ญ่ีปุ่น ในจ�ำนวนน้ันมีหมูบ่ำ้นออนเซ็น 8 แหง่ในเขต
ต่ำงๆของเมืองเบปปุ ซ่ึงไดร้บัเลือกเป็นตวัแทนออน
เซ็นของเบปปุดว้ยคุณสมบติัน�้ำพุรอ้นท่ีแตกต่ำงจำก
ท่ีอ่ืน และรูจ้กักนัในนำม “เบปปุฮตัโตะ”

บ่อนรกเบปปุ หรือ จิโกกุออนเซ็น
สถำนท่ีท่องเท่ียวช่ือดงั ท่ีมีออนเซ็นหลำกสีใหเ้ยีย่มชมกนัถึง 7 บ่อ 
เชน่ ออนเซ็นนรกสีเลือดท่ีมีน�้ำเดือดสีแดง หรือ ออนเซ็นนรกสีน�้ำ
ทะเลท่ีมีน�้ำสีน�้ำเงินโคบอลตส์ดใส

เมืองยูฟุอิน
เมืองท่ีเป็นท่ีโด่งดังและไดร้ับควำมนิยมในฐำนะเมือง 
แหง่ออนเซ็นในญ่ีปุ่น เอกลกัษณข์องเมืองน้ี คือทิวทศัน์
ท่ีสวยงำมของเทือกเขำขนำดใหญ่ท่ีมีควำมสูงกว่ำ 
1,000 เมตร และแอ่งท่ีรำบทอดยำวจำกเชิงเขำยฟุู

เมืองฮิตะ
เป็นเมืองท่ีมีธรรมชำติอุดมสมบรูณ ์ สมกบัเป็นท่ีรูจ้กั
ในนำมเมืองแหง่น�้ำ ทั้งยงัคงเหลือไวด้ว้ยบรรยำกำศ
เมืองเกำ่ ท่ีฮิตะ คุณสำมำรถทำนอำหำรค�ำ่พรอ้ม
เพลิดเพลินไปกับภำพบรรยำกำศเรือยำกะตะและ 
โรงแรมออนเซ็นท่ีเรียงรำยอยูริ่มแมน่�้ำ

ออนเซ็นโซดานางายุ
ท่ีออนเซ็นนำงำยุท่ีตั้งอยู่
ในท่ีรำบเชิงเขำคุจ ู คุณ
สำมำรถเพลิดเพลินกับ
บ่อน�้ำพุรอ้นโซดำท่ีมีไม่
ก่ีแหง่ในญ่ีปุ่น เม่ือลงแช่
จะมีฟองอำกำศมำเกำะ
ตำมผิวหนังจนใหค้วำม
รูสึ้กเหมือนก�ำลังแช่อยู่
ในน�้ำโซดำ

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

สัมผัสกลิ่นอายแห่งอดีต

ศาลเจ้าอุสะ (มรดกของประเทศ)
ถูกสรำ้งข้ึนในปีค.ศ. 725 เป็นศำลเจำ้หลกัของศำลเจำ้
ฮำจิมนักวำ่ 40,000 แหง่ทัว่ประเทศ ภำยในบริเวณ
ศำลเจำ้ท่ีถูกรอบล้อมด้วยป่ำธรรมชำติท่ีไม่เคยถูก
ท�ำลำยเต็มไปดว้ยอำกำศบริสุทธ์ิและส่ิงกอ่สรำ้งท่ีส�ำคญั

พระพุทธรูปหินอุสุกิ (มรดกของประเทศ)
พระพุทธรูปหินท่ีถูกแกะสลักข้ึนตำมผนังหน้ำผำกว่ำ 
60 องค ์  กล่ำวกนัวำ่ถูกแกะสลกัข้ึนในชว่งยุคเฮอนั
จนถึงยุคคำมำคุระ เม่ือ 1,000 ปีกอ่น และยงัคงคอย
ดูแลผูค้นมำจนถึงปัจจุบนั

เมืองรอบปราสาทคิซึกิ
ลองใสกิ่โมโน 
คิซึกิเป็นเมืองรอบปรำสำทท่ีเต็มไปดว้ยทำงเดินท่ี
มีเอกลกัษณแ์ละบรรยำกำศท่ีสงบ คุณสำมำรถลอง
ใส่กิโมโนเดินชมเมือง สมัผสับรรยำกำศซำมไูรใน
อดีตหรือลองเขำ้ร่วมพิธีชงชำและกำรเขียนพู่กัน
ญ่ีปุ่น

อาหารท้องถิ่น

ลิ้มลองรสชาติแห่งโออิตะ

ฮิตันซูชิ
ซชิูโดยส่วนใหญ่มีหนำ้เป็นอำหำรทะเล แต่ฮิตนัซชิูของข้ึนช่ือเมืองฮิตะโด่งดงัจำกซชิูหนำ้ผกัและผลไม ้ เชิญ
ใหคุ้ณลองมำล้ิมรสซชิูเพ่ือสุขภำพ

จิโกะกุมุชิ (อาหารนึ่งบ่อนรก)
ปลำและผักตำมฤดูกำลน่ึงจำกไอควำมรอ้นของน�้ ำ- 
พุรอ้น ท�ำใหส้ำมำรถคงรสชำติควำมอร่อยของวตัถุดิบ
ไว ้ พรอ้มเพ่ิมสมัผสัของออนเซ็นท�ำใหอ้ำหำรอร่อย 
ล�้ำลึกยิง่ข้ึน

โทริเท็น (เทมปุระไก่)
เทมปุระไก ่ อำหำรพ้ืนเมืองของจงัหวดัโออิตะ  
ไกท่อดรสชำติกรอบนอกนุ่มใน เพ่ิมรสชำติโดย
ทำนคู่กับซอสพอนซึ ท่ีท�ำจำกมะนำวคำโบซึ 
ผลิตภณัฑข์องจงัหวดัโออิตะ หรือมสัตำรด์ญ่ีปุ่น
คำรำชิ

ทซึคุมิฮิวงะด้ง 
(ข้าวหน้าปลามากุโระ)
เมนูขำ้วท่ีใชส่้วนเน้ือแดงของปลำ
มำกุโระคลุกเคลำ้กับซอสงำสูตร
พิเศษรำดลงบนข้ำวสวยร้อนๆ 
แลว้โรยหน้ำดว้ยตน้หอมและผัก
เคร่ืองเคียงอ่ืนๆ กล่ินหอมของงำ
ช่วยกระตุน้ควำมอยำกอำหำรได้
เป็นอยำ่งดี



สถานที่แนะน�า
ปราสาทนะคะทซึ (พิพิธภณัฑป์ระวตัศิาสตรต์ระกูลโอคไุดระ)
สรา้งข้ึนโดยคุโรดะ คนัเบอิ และเคยเป็นท่ีพกัของตระกลูโอคุไดระในสมยั 
เอโดะ ก�าแพงหินตั้งแต่สมยัเร่ิมกอ่สรา้งยงัคงหลงเหลืออยูจ่นถึงปัจจุบนั

ไก่ทอดคาราอาเกะ
ไกท่อดท่ีใชไ้กช่ื่อดงัจากเมืองนะคะซึและอุสะ กรอบนอกนุ่มใน เป็นท่ีรูจ้กั
ในญ่ีปุ่นท่ีมีไกท่อดขายอยูม่ากมาย 

ทางรถจกัรยานเมเป้ิลยะบะ 
เสน้ทางจกัรยานท่ีใชเ้สน้ทางรถไฟสายเกา่ คุณสามารถเพลิดเพลินกบั
คอรส์ท่ีมีความหลากหลายไมว่า่จะเป็นอุโมงคห์รือสะพานรถไฟ

จดุชมวิวชินยะบะเค  
สามารถชมทิวทศัน์ 8 ชนิด เชน่ หินแปลกและภเูขาในท่ีแหง่เดียว รวมถึง
เป็นจุดชมใบไมแ้ดงช่ือดงัดว้ย

เมืองมาเมะดะ
ท่ียงัคงผงัเมืองเดิมตั้งแต่สมยัเอโดะ ท่ีเมืองเกา่แหง่น้ีมีรา้นคา้หลากหลาย 
เชน่ รองเทา้เก๊ียะญ่ีปุ่นหรือซาเกะเรียงราย 

น�้าตกจอิน
น�้าตกสองชั้นช่ือดงั สามารถเดินออ้มไปชมววิดา้นหลงัน�้าตกได ้กลางคืน
มีการจดัไฟประดบัท่ีสวยงามจนเหมือนเป็นภาพลวงตา

ผีเส้ือเชสทน์ตั ไทเกอร์
ผีเส้ือขนาดใหญ่ลวดลายสวยสดใส ท่ีบินขา้มทะเลกวา่ 1,000 กิโลเมตรมา
ท่ีเกาะฮิเมะชิมะในฤดใูบไมผ้ลิและฤดใูบไมร้่วงของทุกปี

วดัฟุคิจิ
สรา้งข้ึนปีค.ศ. 718 ภายในมีอาคารไมเ้กา่แกท่ี่สุดในคิวชท่ีูไดร้บัการ
รบัรองใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมท่ีส�าคญัของประเทศญ่ีปุ่น

ทาชิบุโนะโช
ทอ้งนาท่ีมีร่องน�้าคงเหลือมากวา่ 1,000 ปีกอ่น เป็นรปูโคง้สวยงาม
แปลกตา ท่ีแหง่น้ียงัไดร้บัเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกทางการเกษตรอีกดว้ย

วดัฟุตาโกะจิ
วดัหลักลัทธิซันกาคุท่ีนับถือเทพเจา้แห่งขุนเขาตั้งอยู่ในแหลมคุนิซากิ 
ทางเขา้มีรปูป้ันหินของยกัษ์ผูพิ้ทกัษ์ประตวูดัคอยตอ้นรบั

คมุาโนะมาไกบุทสึ
รูปป้ันฟุโดเมียวโอและไดนิชิเนียวไรท่ีถูกแกะสลักไวบ้นหน้าผาสูงชนัมี
ความสงูถึง 8 เมตรและใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น

ซานรโิอคาแรคเตอรพ์ารค์ ฮารโ์มน่ีแลนด์
สวนสนุกท่ีคุณจะไดพ้บกบัตวัการต์นูของซานริโอมากมาย เชน่  
Hello Kitty

ออยสเตอร ์(หอยนางรม)
ในชว่งฤดกูาล ท่ีน่ีมีรา้นอาหารเรียงรายริมฝัง่ทะเลท่ีคุณสามารถสัง่ 
หอยนางรมยา่งสดๆ ท่ีคุณเลือกซ้ือเอาไวไ้ด้

คิวชูไวลดไ์ลฟ์พารก์แอฟรกินัซาฟารี
สวนสตัวเ์ปิดขนาดใหญ่ในญ่ีปุ่น คุณสามารถชมความเป็นอยูข่องสตัวป่์า  
รวมถึงสิงโตในพ้ืนท่ีตามธรรมชาติขนาดใหญ่

สะพานแขวนโคโคโนะเอะ “ยูเมะ” 
ยาว 390 เมตร สงู 173 เมตร เป็นสะพานแขวนส�าหรบัคนขา้มท่ีสงูท่ีสุด
ในญ่ีปุ่น

ยูฟุอินฮอสแคเรยีจ
คุณสามารถนั่งรถมา้สไตล์ยุโรปชมทัศนียภาพอันสวยงามของทอ้งนา 
กวา้งใหญ่และเมืองแหง่ออนเซ็น

ยุโนะทซึโบะไคโด
ถนนคนเดินช่ือดงัท่ีมีรา้นคา้ รา้นอาหารและรา้นกาแฟบรรยากาศดี 
เรียงรายตลอดสองขา้งทาง

เบปปุโรปเวย์
โรปเวยข์นาดใหญ่ท่ีพาคุณข้ึนไปชมทิวทศัน์เมืองเบปปุยาวไปถึงเชิงเขาซึรุ
มิดะเคะ นอกจากน้ียงัสามารถเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ตามฤดกูาลทั้ง 4ฤดู

เบปปุบีช แซนด ์บาธ
อบความรอ้นในบ่อทราย และเพลิดเพลินไปกบักล่ินของทะเลและเสียง
คล่ืนริมชายหาด

สวนสตัวท์ากาซากิยาม่า เนเชอรลั ซูโลจคิอล การเ์ดน้
ท่ีแหง่น้ีเป็นสวนสตัวเ์ปิด คุณจึงสามารถชมลิงป่ารวมถึงลกูลิงตวัเล็กๆ 
ทั้งหลายไดอ้ยา่งใกลชิ้ด

ปลาเซกิอะจแิละเซกิซาบะ
แบรนดป์ลาเซกิอะจิและเซกิซาบะ มีช่ือเสียงดว้ยเน้ือปลาท่ีสดแน่นกบั
ความหวานของชั้นไขมนัท่ีสอดแทรกแบบก�าลงัดี

โออิตะแบงคโ์ดม
ใชส้�าหรบัแขง่ขนัฟุตบอลหรือรกับ้ี เป็นหน่ึงในสนามแขง่ FIFA Club World 
Cup 2002 และ Rugby World Cup 2019

อซุุกิฟุกุ (ปลาปักเป้าอซุุกิ)
เมนูน้ีจะใชป้ลาปักเป้าเสือท่ีมีความสดใหม ่ เน้ือแน่น สามารถหา 
รบัประทานไดต้ลอดทั้งปี

นิโอซะ ฮีสโตรคิ สตรที
เมืองท่ียงัคงกล่ินอายของอดีต มีวดัเรียงรายหลายแหง่ใหเ้ดินเล่นเยีย่มชม  
เพ่ือสมัผสับรรยากาศของความเป็นญ่ีปุ่น

ทซึกุมิอิรูคะจมิะ (เกาะปลาโลมา)
สวนน�้าท่ีคุณสามารถสมัผสัความน่ารกัของปลาโลมา สนุกกบัการชมการ
แสดงปลาโลมา โชวใ์หอ้าหาร และลองเป็นครฝึูกปลาโลมาดว้ยตนเอง

ไซกิซูชิ
เมืองไซกิท่ีอุดมสมบรูณไ์ปดว้ยอาหารทะเลโด่งดงัในเร่ืองซชิู คุณสามารถ
ล้ิมรสซชิูปลาบุริตวัใหญ่ท่ีอยูใ่นชว่งฤดท่ีูอร่อยท่ีสุด

ทะเดะวะระ มารช์แลนด์
คุณสามารถเดินเล่นรอบพ้ืนท่ีลุ่มน�้าท่ีกวา้งท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่ีน่ีไดร้บัการ
ลงทะเบียนตามอนุสญัญาแรมซาร์

เน้ือววัโออิตะบุงโกะ
ความนุ่มและรสอร่อยของเน้ือววับุงโกะละลายในปากเพียงแคก่ดัลงไป

คจุฟุลาวเวอร ์พารก์
ท่ีน่ีมีดอกไมร้าว 500 ชนิดรวมกวา่ 5 ลา้นตน้ เบ่งบานใหคุ้ณช่ืมชมตาม
ฤดกูาลตั้งแต่ฤดใูบไมผ้ลิจนถึงฤดใูบไมร้่วง

ซากปราสาทโอกะ
ก�าแพงหินของซากปราสาทบนยอดเขาท่ียงัตั้งตระหง่านจนถึงปัจจุบนัเป็นจุด
ชมซากุระท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีมาของเพลงญ่ีปุ่นช่ือ “โคโจวโนะทซึกิ” 

น�้าตกฮาระจริิ
ประทบัใจไปกบัเสียงน�้าตกกอ้งกงัวาลและละอองน�้า สมกบัเป็นน�้าตกท่ี
ไดร้บัเลือกเป็นหน่ึงใน “100 น�้าตกของญ่ีปุ่น”

ถ�้าหินปูนใตน้�้าอินะซุมิ
ถ�้าหินปนูท่ีหาไดย้ากแหง่หน่ึงของโลก มีหินยอ้ยจ�านวนนับไมถ่ว้นและ
ปะการงัมากมาย

หุบเขาฟูจคิาวาจิ
ชมทิวทัศน์แปลกตาของหินขนาดมหึมาและทัศนียภาพอันงดงามของ
แต่ละฤด ูในฤดรูอ้นสามารถสนุกสนานกบักิจกรรมผจญภยัทางน�้าไดอี้ก


