
การเดนิทางทอ่งเทีย่วรอบฮติะ เมอืงแหง่สายน�า้ 
จงัหวดัโออติะ



ฮติะ เมอืงแหง่สายน�้าตัง้อยูเ่กอืบใจกลางทางตอนเหนอืของ

ภมูภิาคควิช ูและในอดตีกลา่วขานกนัวา่ “มนีครในหบุเขา”

มสีภาพบา้นเมอืงทีย่งัคงไวซ้ ึง่บรรยากาศยอ้นยคุในสมยัเอโดะ 

แหลง่บอ่น�้าพรุอ้นทีโ่ดง่ดงั และธรรมชาตอินัแสนงดงาม 

ทีไ่มม่ใีครแตะตอ้ง 

ถงึแมจ้ะเป็นครัง้แรกทีม่าเทีย่ว แตรู่ส้กึเหมอืนคุน้เคยกบั

บรรยากาศเชน่นี ้เสยีงน�้าไหลใหค้วามรูส้กึสดชืน่แจม่ใสจติใจ

ผอ่นคลาย

 

เชญิชวนใหเ้ดนิทางมาทอ่งเทีย่วฮติะทีส่รา้งความสขุและ 

เตมิเต็มความอิม่เอมใจกนัเถอะ

เมอืงฮติะ จังหวดัโออติะ
ทัง้น�้า ภเูขา บา้นเมอืง และผูค้น

หากไปเทีย่วรอบๆ 

ทา่นจะรูส้กึชืน่ชอบอยา่งแน่นอน
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เทนเรยีวฮติะ
วนัที ่15 กมุภาพันธ-์

วนัที ่31 มนีาคม
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เดนิชมทางประวตัศิาสตร์
ทีเ่ทนเรยีวฮติะ

เป็นประตสููเ่มอืงฮติะซึง่ไดรั้บการปรับปรงุในปี พ.ศ. 
2558 หอ้งส�าหรับน่ังรอรถไฟอบอวลไปดว้ยกลิน่หอม
สดชืน่ของตน้สนซดีารฮ์ติะ (ฮติะซงุ)ิ 

กอ่นออกเดนิทาง ขอแนะน�าใหร้วบรวมขอ้มลูตา่งๆ ทีศ่นูย์
บรกิารขอ้มลูการทอ่งเทีย่วซึง่ตัง้อยูข่า้งๆ สถานรีถไฟ
นอกจากนีย้งัมตีูล็้อกเกอรแ์บบหยอดเหรยีญหรอืทีเ่ชา่รถ
จักรยานอกีดว้ย

เป็นโรงเรยีนเอกชนขนาดใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นในสมยัเอโดะ ซึง่กอ่ตัง้โดย ฮโิรเสะ 
ทนัโซ ผูเ้ป็นนักวชิาการดา้นลทัธขิงจื๊อทีเ่กดิในเขตมาเมดะมาจใินชว่งครึง่หลงัของสมยั 
เอโดะ และเปิดใหบ้คุคลทัว่ไปเขา้ชมบา้นพักกบัหอ้งอา่นหนังสอืทีย่งัคงรักษาอนุรักษ์ไวเ้ป็น
อยา่งด ีนอกจากนีท้า่นยงัสามารถชมเอกสารและขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ อนัล�้าคา่ของ 
นักวชิาการทา่นนีใ้นศนูยก์ารศกึษาคนักเิอนทีต่ัง้อยูต่ดิกนัไดอ้กีดว้ย 

อาคารบา้นพักแหง่นีไ้ดรั้บการก�าหนดใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวฒันธรรมทีส่�าคญัของชาต ิ
และเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมพรอ้มกบัสวนปีละ 4 ครัง้ 

เป็นรา้นขายรองเทา้เกี๊ยะทีเ่ปิดกจิการโดยโรงงานผลติ “ฮติะเกตะ” (รองเทา้เกี๊ยะฮติะ) 
ทีม่กีารผลติแบบดัง้เดมิตอ่เนือ่งกนัมาในเมอืงฮติะซึง่เป็นทีรู่จั้กกนัมานานวา่เป็นพืน้ที่
ผลติตน้สนซดีารญ์ีปุ่่ น (ตน้ซงุ)ิ และตน้สนไซเปรสญีปุ่่ น (ตน้ฮโินก)ิ ทีม่คีณุภาพดเียีย่ม 

เขตมาเมดะมาจิ

คนักเิอน 咸宜園跡

ขอแนะน�าใหถ้า่ยรปูทีร่ะลกึ 
ณ จดุถา่ยรปูหนา้สถานรีถไฟ!

“เทนเรยีวฮติะ” ในสมยัเอโดะเทนเรยีวเป็นพืน้ทีท่ีรั่ฐบาลโชกนุโทคงุาวะเอโดะบากฟุปุกครอง
โดยตรง อกีทัง้ยงัเคยเป็นทีท่�าการของรัฐบาลและไดรั้บการกลา่วขานกนัวา่เจรญิมากทีส่ดุใน
ภมูภิาคควิช ูในปัจจบุนัยงัหลงเหลอืสภาพบา้นเมอืงเหมอืนในสมยัเอโดะและเรยีกกนัวา่  
“ลติเติล้เกยีวโตแหง่ภมูภิาคควิช”ู เหมาะอยา่งยิง่ในการเดนิเลน่สมัผัสกลิน่อายเกา่ๆ  

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูการทอ่งเทีย่วเมอืงฮติะ
日田市観光案内所

พพิธิภณัฑร์า้นรองเทา้เกีย๊ะเทนเรยีวฮติะ อชติะยะ
天領日田はきもの資料館　足駄や

豆田町

“รองเทา้เกีย๊ะไมส้นซดีารญ์ีปุ่่ นทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น” มคีวามสงูเกนิ 4 เมตร นา่ตืน่ตาตืน่ใจ!

การผลติเหลา้สาเกยงัคงปฏบิตักินัมาจนถงึปัจจบุนัโดยใชโ้รงกลัน่เหลา้เกา่

HITA
area หากตัง้ใจฟังอยา่งเงยีบๆ ทา่นจะไดย้นิเสยีงรองเทา้เกี๊ยะหรอืทีเ่รยีกวา่ “เกตะ” 

ท�าใหรู้ส้กึราวกบัวา่ไดย้อ้นเวลากลบัไปอยูใ่นชว่งยคุสมยักอ่น  

เขตมาเมดะมาจซิ ึง่เจรญิรุง่เรอืงภายใตก้ารปกครองโดยตรงของรัฐบาลโชกนุ

โทคงุาวะในชว่งสมยัเอโดะ ยงัคงหลงเหลอืภาพเงาในอดตีและรปูแบบของ

ถนนยงัคงสภาพเหมอืนเดมิ

สถานรีถไฟฮติะ 日田駅

โรงเหลา้สาเกญีปุ่่ นคนุโจ 薫長酒蔵

บา้นพกัพอ่คา้คสุะโนะ-ฮงเกะ 草野本家
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ฮติะเกตะ (รองเทา้เกีย๊ะฮติะ)

C

heck!

▲ในชว่งฤดรูอ้นทา่นสามารถชม “อไุค” หรอืการจับปลาของนกกาน�้า 
ซึง่เป็นวธิกีารตกปลาแบบดัง้เดมิทีส่บืทอดกนัมานานประมาณ 400 ปี 

เป็นรา้นอาหารญีปุ่่ นในป่าไผ ่ขอแนะน�าให ้
รับประทาน “ฮานะเทโบะ เบนโตะ” ซึง่เป็น
อาหารชดุทีป่รงุจากผักในทอ้งถิน่หรอืพชืผัก
ในป่าทีเ่จา้ของรา้นเกบ็มาเองตัง้แตเ่ชา้ตรู่
และวตัถดุบิอืน่ๆ อกีมากมาย แลว้จัดวาง
อยา่งสวยงามลงในตะกรา้ไมไ้ผท่ีเ่รยีกวา่ 
“ฮานะเทโบะ” (ตอ้งจองลว่งหนา้) 

เป็นแกลลอรีท่ีต่ัง้อยูใ่กล ้ๆ  หมูบ่า้นเครือ่งปัน้ดนิเผาอนตายาก ิแสง
ธรรมชาตแิละสายลมเย็นสบายทีเ่ขา้มาในอาคารบา้นสไตลญ์ีปุ่่ นทีม่ี
หลงัคาไมส้นซดีาร ์ท�าใหท้า่นสามารถสมัผัสไดถ้งึบรรยากาศอนั
เงยีบสงบของหมูบ่า้นบนเนนิเขา

ฮติะเป็นหนึง่ในสามของแหลง่
ผลติรองเทา้เกี๊ยะไดม้ากทีส่ดุใน
ญีปุ่่ นและเป็นแหลง่ทีข่ ึน้ชือ่ในการปลกูตน้สนซดีารแ์ละ
อตุสาหกรรมป่าไม ้กลา่วกนัวา่การผลติฮติะเกตะไดเ้ริม่ขึน้ตัง้แต่
ครสิตท์ศวรรษ 1800 ลกัษณะทีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษของฮติะเกตะ 
กค็อื ลายไมท้ีส่วยงามของตน้สนซดีารฮ์ติะ ความนุ่มสบายของ
พืน้รองเทา้ทีด่ตีอ่เทา้ เบา ทนทาน ใสส่บาย และใสน่านกไ็ม่
เมือ่ยลา้ นอกจากนีย้งัมฮีติะเกตะทีม่กีารออกแบบลวดลายทีท่นั
สมยัและแบบโมเดริน์ทีเ่รยีบงา่ยโดยยงั
คงใชเ้ทคนคิแบบดัง้เดมิ ทา่นสามารถ
เลอืกสายรัดของรองเทา้เกี๊ยะไดต้าม 
ใจชอบ และท�าฮติะเกตะตามทีท่า่น 
ชืน่ชอบ  
ลองมาท�าฮติะเกตะออรจินิอลของตวั
ทา่นเองตามค�าแนะน�าชว่ยเหลอืจาก
ชา่งฝีมอืกนัเถอะ

เป็นโรงกลัน่เหลา้ “อจีโิกะ” ซึง่เป็นเหลา้โชจขูา้วบารเ์ลยท์ีข่ ึน้ชือ่ในจังหวดั 

โออติะ ทา่นสามารถไปเทีย่วชมถงัส�าหรับหมกัและการท�างานของเครือ่งกลัน่
ขณะทีก่�าลงัใชง้านอยูไ่ดจ้รงิ นอกจากนีใ้นบรเิวณทีด่นิอนักวา้งใหญ ่มทีางเดนิ
เลน่ส�าหรับชมดอกซากรุะหรอืใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยงาม แมแ้ตผู่ท้ีไ่มด่ืม่เหลา้ก็
ยงัสามารถเพลดิเพลนิไดเ้ป็นอยา่งมาก

ทา่นสามารถเยีย่มชมกระบวนการผลติจรงิ เพลดิเพลนิไปกบัแกลลอรี่
ทีแ่สดงบรรจภุณัฑท์ีเ่คยมมีาตัง้แตอ่ดตีและประวตัคิวามเป็นมา 
นอกจากนีย้งัมรีา้นคา้ทีร่วมสนิคา้ออรจินิอลอกีดว้ย ทา่นจะไดส้มัผัสกบั
โลกของแบรนดเ์บยีรซ์ปัโปโรไดอ้ยา่งเต็มที่

จัดแสดงสิง่ของอนัล�้าคา่รวมถงึ “ยามาโฮโกะ” ซึง่ใชใ้นขบวนแหไ่ปตาม
ถนนรอบๆ เมอืงในชว่งงานเทศกาล “ฮกิยิะมะเกยีวจขิองฮติะกอิง” ทีไ่ดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมทีจั่บตอ้งไมไ่ดข้องยเูนสโก 

แมน่�้ามคิมุะเป็นตน้น�้าของแมน่�้าจคิโุกะซึง่เป็นแมน่�้าทีก่วา้งใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคควิช ูมทีีพั่กเรยีวกงัพรอ้มออนเซน็ตัง้เรยีงรายอยู่
ตามรมิแมน่�้า และในยามทีพ่ระอาทติยต์กดนิ แสงไฟจากเรอืยากาตะบเุนะกส็วา่งไสวอยา่งสวยงาม

โรงกล ัน่เหลา้อจีโิกะฮติะ
いいちこ日田蒸留所

โรงงานเบยีรซ์ปัโปโร ควิชูฮติะ
サッポロビール九州日田工場

พพิธิภณัฑ ์ฮติะกอิงยามาโฮโกะ

แมน่�า้มคิมุะ
三隈川

เป็นหมูบ่า้นเครือ่งปัน้ดนิเผาทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานประมาณ 300 ปี จะไดย้นิเสยีง

เครือ่งโมห่นิทีเ่คลือ่นไหวชา้ๆ จากทกุหนทกุแหง่ ซึง่ใชพ้ลงัน�้าของแมน่�้า เทคนคิการผลติ

แบบดัง้เดมิมกีารสบืทอดจากครชูา่งหรอืบคุคลในครอบครัวสูล่กูศษิยห์รอืลกูเพยีงแคค่น 

เดยีว ลวดลายทางเรขาคณติทีว่าดโดยใช ้ “โทบคิงันะ” (เทคนคิพเิศษ) หรอืพืน้ผวิและรปู

แบบทีเ่รยีบงา่ยตามแบบฉบบัเครือ่งปัน้ดนิเผาศลิปะพืน้บา้นดงึดดูใจผูค้นเป็นอยา่งมาก

หมูบ่า้นเครือ่งปัน้ดนิเผาอนตายากิ
小鹿田焼の里

รา้นอาหาร โอฮาระ ชายะ
大はら茶屋 โรคเุมอนั 鹿鳴庵
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ไปเทีย่วแหลง่บอ่น�้าพรุอ้น 
รมิแมน่�้าทีม่ปีระวตัยิาวนาน 
1300 ปี
“อามากาเสะออนเซน็” เจรญิรุง่เรอืงกลายเป็นรสีอรท์น�้าพรุอ้นทีช่ว่ยรักษารา่งกายในสมยัเอโดะ และเป็น 

หนึง่ในสามของบอ่น�้าพรุอ้นทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในจังหวดัโออติะ เชน่เดยีวกนักบัเบปปอุอนเซน็และยฟูอุนิออนเซน็  

มทีีพั่กเรยีวกงัพรอ้มออนเซน็เรยีงรายอยูส่องฝ่ังของแมน่�้าคซุ ุควนัของไอน�้าทีล่อยขึน้มาจาก “คาวาย”ุ  
หรอืบอ่น�้าพรุอ้นเลยีบรมิแมน่�้า ชว่ยสรา้งบรรยากาศใหส้มกบัเป็นแหลง่ออนเซน็

มบีอ่น�้าพรุอ้นกลางแจง้สาธารณะ  
5 แหง่ซึง่ตัง้อยูเ่ลยีบรมิฝ่ังแมน่�้า 
เพลดิเพลนิกบัการลงแชน่�้าพรุอ้น
พรอ้มๆ กบัฟังเสยีงน�้าไหลในแมน่�้าที่
ท�าใหรู้ส้กึปลอดโปรง่ใจอยา่งยิง่ 

เป็นน�้าตกทีส่วยงามและมคีวามสงูประมาณ 25 
เมตร ใชเ้วลาเดนิ 10 นาทตีามทางเดนิเลน่จาก
ดา้นหลงัของสถาน ีJR อามากาเสะ ทีเ่รยีกกนัวา่
น�้าตกซากรุะดากเินือ่งจากน�้าทีไ่หลตกลงมาแตก
กระเซน็เป็นละอองอยา่งสวยงามราวกบักลบี
ดอกไม ้

ปฏบิตัติามกฎหรอืรักษามารยาทในการแช่
ออนเซน็ไดอ้ยา่งสบายใจ!

ขอแนะน�าใหใ้ชบ้ตัรสดุคุม้ทีเ่พลดิเพลนิกบัการแช่
น�้าพรุอ้นทีโ่รงแรมหรอืเรยีวกงัในยา่นอามากาเสะ
แบบไปเชา้เย็นกลบัโดยไมต่อ้งพักคา้งคนื 

1,200 เยน /เลม่ (ในเลม่มบีตัร 3 ใบ)

เป็นสถานทีท่ีห่าไดย้ากทีย่งัคงรปูแบบของการผสมผสานระหวา่งศาลเจา้ของ
ลทัธชินิโตและวดัทางศาสนาพทุธ กลา่วกนัวา่สง่ผลให ้“สมหวงัในสิง่ที่
ปรารถนา” ค�าอธษิฐานนัน้จะเป็นจรงิทกุอยา่ง จงึมผีูม้าสกัการะขอพรจ�านวน
มากมายตลอดทัง้ปี และเรยีงรายไปดว้ยพระพทุธรปูหนิจโิซมากกวา่ 2000 องค ์ 
น่าประทบัใจอยา่งมาก

เมือ่ลงแชอ่อนเซ็น

หา้มน�าโทรศพัทม์อืถอื 
สมารท์โฟนหรอืกลอ้ง
ถา่ยรปูเขา้มา

ช�าระรา่งกายกอ่นลงแชน่�า้
ในบอ่น�า้พรุอ้น 

รวบผมทีย่าวเพือ่ไมใ่ห้
ตกลงไปในบอ่น�า้พรุอ้น

คณุภาพ: น�า้พทุ ัว่ไป น�า้พกุ�ามะถนั น�า้พเุกลอืโซเดยีม
คลอไรด์
ชว่ยบรรเทาอาการปวดเสน้ประสาท หรอืโรคไขขอ้อกัเสบ และชว่ย
บ�ารงุผวิพรรณใหส้วยงามตามทีป่รารถนาไดอ้กีดว้ย

อามากาเสะออนเซน็
天ヶ瀬温泉

อามากาเสะออนเซ็น พาสปอรต์
天ヶ瀬温泉パスポート

รา้นคา้ตามทางเดนิไปสู่

จโิซซงก็มบีรรยากาศยอ้นยคุ

ขอแนะน�าใหแ้วะลงแชน่�้าพรุอ้นทีง่า่ยและสะดวกตามแผนการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ทา่นจะเพลดิเพลนิกบับอ่น�้าพรุอ้นทีม่บีรรยากาศแตกตา่งกนั
ในแตล่ะเรยีวกงั เชน่ บอ่น�้าพรุอ้นกลางแจง้ทีล่งแชน่�้าพรุอ้นพรอ้มๆ 
กบัการชมน�้าตกซากรุะ (ซากรุะดาก)ิ นอกจากนีย้งัมบีอ่น�้าพรุอ้น 
สว่นตวัใหเ้ชา่ ดงันัน้แมแ้ตผู่ท้ีไ่มคุ่ม้เคยกบัการอาบน�้าออนเซน็ก็
สามารถลองประสบการณก์ารแชอ่อนเซน็ไดอ้ยา่งผอ่นคลายสบายใจ
หายกงัวล ลองไปแชน่�้าพรุอ้นพรอ้มๆ กบัฟังเสยีงน�้าไหลในแมน่�้า
ทา่มกลางใบไมส้เีขยีวขจ ีมาลองใชเ้วลาอนัหรหูรากนัเถอะ

ลงแชน่�า้พรุอ้นแบบไปเชา้เย็นกลบั

C

heck!

AMAGASE
area

ทีอ่ามากาเสะออนเซน็ มบีอ่น�้าพรุอ้น
ส�าหรับแชเ่ทา้และมอืหลายแหง่ 
ทีท่า่นสามารถเพลดิเพลนิไดโ้ดยไม่
เสยีคา่ใชจ้า่ย ลองหยดุแวะระหวา่ง
เดนิเลน่ 

คาวาย ุ 
(บอ่น�า้พรุอ้นเลยีบรมิแมน่�า้)
川湯

น�า้ตกซากรุะดาก ิ桜滝

ทาคาตสกึะ อาตาโงะ จโิซซง 高塚愛宕地蔵尊
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หบุเขาฮบิกิ ิ ทศันยีภาพจากภเูขาชากะดาเกะ

©諫山創／講談社

โอยามะมาจเิป็นประตทูางเขา้สูเ่ขตโอคฮุติะ ในฤดใูบไมร้ว่ง เพลดิเพลนิไปกบัทวิทศันอ์นั
งดงามของหบุเขาฮบิกิทิีซ่ ึง่โขดหนิสงูชนับนหนา้ผาถกูแตง่เตมิไปดว้ยสสีนัของใบไม ้
เปลีย่นส ีบรเิวณนีเ้ต็มไปดว้ยธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณแ์ละยงัมรีา้นคา้หลายๆ แหง่ทีด่�าเนนิ
การโดยเกษตรกร ซึง่ขายผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่ตา่งๆ เชน่ บว๊ยหรอืลกูพชีญีปุ่่ น 

เป็นพืน้ทีท่ีล่อ้มรอบไปดว้ยธรรมชาตอินักวา้งใหญ ่จากสถานฮีติะใชเ้วลาประมาณ  

1 ชัว่โมงโดยรถยนต ์และมสีถานทีส่�าหรับตัง้แคมป์หลายแหง่ ขอแนะน�าใหม้าเทีย่วและ
สนุกกบักจิกรรมกลางแจง้

เป็นเขือ่นคอนกรตีแบบกราวติีท้ีม่คีวามสงู 94 เมตรและความกวา้ง 370 เมตร สรา้งขึน้บน
แมน่�้าอากาอชิซิ ึง่เป็นแมน่�้าสายยอ่ยของแมน่�้าจคิโุกะ จากจดุสงัเกตการณด์า้นลา่ง แหงน
หนา้มองดจูะเห็นตวัเขือ่นทีใ่หญแ่บบไดนามคิ และจากดา้นบนของเขือ่น มองลงดา้นลา่งก็
จะเห็นเขือ่นปลอ่ยน�้าไดอ้ยา่งน่าตืน่เตน้มาก 

พพิธิภณัฑใ์ตด้นิทีท่า่นสามารถเขา้ชมไดโ้ดยเดนิลอด
อโุมงคต์ามทางเดนิในเหมอืงทอง ซึง่ในอดตีเป็นเหมอืง
ทองทีส่ามารถขดุทองค�าไดม้ากเป็นอนัดบัหนึง่ใน
ประเทศตะวนัออก การประดบัไฟไลทอ์พัดว้ยไฟ LED 
หรอืการจัดแสดงดว้ยภาพตา่งๆ ท�าใหท้า่นสมัผัสกบั
สภาพการขดุเหมอืงทองในชว่งเวลานัน้ไดอ้ยา่งไดนามคิ 

การต์นูยอดนยิมเรือ่ง“ผา่พภิพไททนั” เป็นผลงานของ 
อซิายามะ ฮาจเิมะ นักวาดการต์นูมงังะทีเ่กดิทีเ่มอืงฮติะ 
โปรเจค“ผา่พภิพไททนัทีเ่มอืงฮติะ” เป็นหนึง่ในโครงการ
ทีจั่ดขึน้โดยพลงัและแรงบนัดาลใจของกลุม่อาสาสมคัร
ชาวเมอืงฮติะพรอ้มๆ กบัความปรารถนาของคณุอซิายามะ 
ฮาจเิมะทีจ่ะตอบแทนบณุคณุตอ่บา้นเกดิ รปูปัน้สมัฤทธิ์
ของตวัละครเอกในสมยัวยัรุน่ไดแ้ก ่เอเรนและเพือ่นสนทิ
ตัง้แตส่มยัเด็กชือ่ มคิาสะและอารม์นิ กต็ัง้อยูใ่นสวน
สาธารณะบรเิวณดา้นลา่งของเขือ่นโอยามะ

เป็นโรงงานผลติเหลา้บว๊ยทีล่อ้มรอบไปดว้ยป่า
บว๊ย ทา่นสามารถเยีย่มชมหอ้งทีว่างถงัหรอื
กระบวนการบรรจขุวดได ้

โรงงานผลติเหลา้บว๊ยโอยามะ
梅酒蔵おおやま

▲มจิโินะเอก ิ(จดุแวะพักระหวา่งทาง) มซิเุบโนะซาโตะ โอยามะ

▲ป่าธรรมชาตขิองตน้ชโิอจิ

▲AUTOPOLIS International Racing Course

ผา่พภิพไททนั (Attack on Titan) ทีเ่มอืงฮติะ
進撃の巨人

หากแหงนหนา้มองดเูขือ่นพรอ้มกบัรปูปัน้สมัฤทธิ ์

ราวกบัเป็นก�าแพงมหมึา Wall Maria ในการต์นู!

 in HITA 

ทีฮ่ติะมเีขือ่นอยูห่ลายแหง่ เชน่ เขือ่นมาตสบึาระ เขือ่นชโิมอเุกะ และ
เขือ่นโอยามะ เป็นตน้ ซึง่เป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดใ้นการชว่ยปกป้องชวีติ
ความเป็นอยูข่องผูค้นและสิง่แวดลอ้ม เชน่ การป้องกนัผูค้นจากภยัพบิตั ิ
น�้าทว่ม การประปา การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม และอืน่ๆ แตล่ะเขือ่นลอ้ม
รอบไปดว้ยธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ ์ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัอากาศ
ทีป่ลอดโปรง่และทวิทศันอ์นัสวยงดงามตามฤดกูาล นอกจากนีย้งัม ี
“ขา้วแกงกะหรีเ่ขือ่น” เป็นแกงกะหรีท่ีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ท�าเลยีน
แบบรปูเขือ่นโดยขา้วเป็นรปูทรงของเขือ่นและน�้าแกงกะหรีแ่สดงถงึน�้า
ในทะเลสาบทีเ่กบ็กกัไว ้

▲รา้นอาหาร โอซโุซวาเกะยาไซ 
โนะ เรสโตรัน มาตสบึาระ

Oyama
area

Tsue
area

เขือ่นในฮติะ

C
heck!

เขือ่นโอยามะ  大山ダム เหมอืงทอง ไทโอะคนิซนั  鯛生金山
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hitakanko @hitakankohita_tourism

แผนกการทอ่งเทีย่วเมอืงฮติะ
SNS อยา่งเป็นทางการ ดไูดจ้ากทีน่ ี่

www.city.hita.oita.jp

kanko@city.hita.oita.jp

www.en.oidehita.com

Hita Tourism Division
0973-22-8210

Access

Contact

Air
TOKYO HakataFukuoka

AirportOSAKA Tenjin

1 hr 50 min

Fukuoka Airport  092-621-6059

 Subway 5 min

 Subway 10 min1 hr 20 min

Fukuoka Airport

Hita Bus 
Terminal

Kosoku Hita

Tenjin Expressway Bus Terminal

Hakata Bus Terminal

Kurokawa Tsuetate

Beppu Yufuin IC

Nagasaki Station

1 hr 30 min

1 hr 35 min

1 hr 30 min

1 hr 15 min

1 hr

1 hr 50 min

35 min 40 min

40 min 45 min

2 hr 20 min

Hita Bus Terminal  0973-22-7681
HITA BUS 0973-23-3105Bus Car

Dazaifu IC

Hita ICOita IC

Kumamoto IC

10 min

Amagase-
Takatsuka IC

Taxi
Isago Taxi 0973-22-3135 Daimei Taxi 0973-28-2333
Hita City Taxi 0973-22-3161 Amagase Kanko 0973-57-3181
Shin-mikuma Taxi 0973-23-3902 Oyama Kanko Taxi 0973-52-3173
Hita Kanko Taxi 0973-22-5353 Tsue Taxi 0973-54-3026
Hato Taxi 0973-23-5148

Rental Car / Bicycle
Hita City Tourist Information Center
(Bicycle rental, Electric bicycle) 0973-22-2036

Amagase Tourist Information Center (Electric bicycle) 0973-57-2166
Hita Kanko Rent-a-car (minibus for 10 or more passengers) 0973-22-2845
Hita Rental & Leasing 0973-22-5554
Times CAR 0973-24-2929
Toyota Rental & Leasing Oita 0973-24-0117
Amagase Rental & Leasing 0973-24-3938

Hita City Tourism Association
Hita City Tourism Association

Amagase Branch

0973-22-2036

0973-57-2166

11-3, Moto-machi

540-1, Sakuradake, Amagase-machi

JR
Shin-Osaka

Kumamoto

Hakata

Kurume

Hakata

Kurume

Kurume

2 hr 40 min 
(Shinkansen)

25 min 
(Shinkansen)

Yufuin 55 min (Limited Express)

Oita 1  hr 40 min (Limited Express)

35 min (Rapid)
20 min (Shinkansen)

1 hr 15 min (Limited Express)

Kyudai Line 1hr
40 min (Limited Express)

Kyudai Line 1hr
40 min (Limited Express)

20  min 
(Shinkansen)

40  min
(Limited Express)

Hita

Hakata Sta.

Fukuoka
Airport

Aso Kumamoto
Airport

Oita
Airport

Kokura Sta.

Kumamoto Sta.

Kurume Sta.
Oita Sta.

Hiroshima Sta. Okayama Sta. Shin-
Kobe Sta.

Shin-
Osaka Sta.

Kagoshima-
Chūō Sta.

Kyudai Line

Kyu
sh

u
Sh

ink
an

se
n

Sanyo Shinkansen

Hita Sta.
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