
ฮายามิ IC
ฮิจิ JCT

ดาไซฟุ IC

คิตะคิวชู JCT

คูมาโมโตะ IC

ยาสึชิโระ JCT

คาโกชิม่า IC

เอบิโนะ JCT

คิโยตาเกะ JCT

โออิตะ
โออิตะ ICเบปปุ IC

ยูฟุอิน IC คิสึกิ IC
โทสุ JCT

ซางะยามาโตะ IC

นางาซากิทารามิ IC

สถานีโนเบโอกะ

สถานีมิยาซากิ

สถานีคาโกชิม่าชูโอ

สถานีโออิตะ

สถานีฮาตากะ
สนามบินฟูกูโอกะ

สถานีคูรูเมะ
สถานีซางะ

สถานีนางาซากิ
สถานีคูมาโมโตะ

สถานีนากาสึ

สถานีคิสึกิ

สถานีโอกุระ
ท่าเรือชิโมโนเซกิ

สถานีเบปปุ

สถานีอาโสะ

สนามบินโออิตะ

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตอนุรักษ์อาคารแบบดั้งเดิมที่สำคัญ! 

JAPAN

คิสึกิ
เมืองเกียวโตน้อ
ยแห่งเกาะคิวชู Pศูนย์ข้อมูล

การท่องเท่ียว 
(อยู่ในศูนย์

อุตสาหกรรมท้องถ่ิน)ร้านเครื่อง
ปั้นดินเผา

ท่ารถธนาคารโออิตะ ร้านแว่นตา
ร้านสะ
ดวกซื้อ

ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ

วิธีเดินทางจากท่ารถเมืองคิสึกิไปยังศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

ได้รับฉายาว่าเกียวโตน้อยแห่งเกาะคิวชู

เมืองซามูไรที่น่าใส่ชุดกิโมโนเดินเที่ยว

คิสึกิ
บรรยาย
ด้วยเสยีง

สปิริทแบบญี่ปุ่น
สัมผัสพิธีชงชา

ใช้เวลาเดินทาง 30 นาทีจากเบปปุออนเซ็นหรือยูฟุอินออนเซ็น

ตอ้งลองชิมให้ได!้
อาหารเมืองคสิึกิ

คิสึกิ ดองโตะดง
ได้ทั้งรสชาติและปริมาณ! ข้าวดงบุริที่ไม่เหมือนใคร

กิจกรรม

การบริการแบบญี่ปุ่น<เข้าร่วมพิธีชงชา>

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ได้ที่ร้านน้ำชาเก่าแก่!

ใส่ชุดกิโมโนแปลงโฉมกัน!

เมืองคิสึกิอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทะเลและภูเขา ทำให้มีวัตถุดิบแสนอร่อยมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอแนะนำเมนูท่ีน่าล้ิมลอง 2 อย่างต่อไปน้ี ร้านต่างๆ 
จะแสดงทีเด็ดให้ท่านได้ประทับใจ

ข้าวดงบุริที่อัดแน่นด้วยวัตถุดิบจากทะเลและภูเขาในท้องถิ่น 
มีให้เลือกตั้งแต่ท็อปปิ้งซีฟู้ดไปจนถึงท็อปปิ้งสไตล์อาหารจีน 
ในปริมาณและรสชาติที่อิ่มเอม

คิสึกิแซนด์วิช
แซนด์วิชหลากสไตล์
เรานำขนมปังหรือข้าวมาประกบวัตถุดิบในท้องถ่ิน 
ช่ือเมนูมีท่ีมาจากการเป็นเมืองแห่งปราสาทรูปแซนด์วิชแห่งเดียวในประเทศญ่ีปุ่น

สถานที่/โอจะโดโกโระ-โทมะยะ  โทร.0978-62-2139
ค่าบริการ/540 เยน - 
ใช้เวลา/ประมาณ 20 นาที *ในกรณี 2 ท่าน *ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

จองได้ที่/info@kit-suki.com (ใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) 
*โปรดจองล่วงหน้า

น้ำชาแสนอร่อยรอคอยท่านอยู่ที่ร้านน้ำชาที่มีประวัติ
ความเป็นมายาวนาน และเป็นโอกาสอันดีในการสัมผัส
วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากการเรียนรู้วิธีชงชา 
อีกทั้งน้ำชาญี่ปุ่นยังช่วยให้ผิวสวยอีกด้วย

กิจกรรม

สร้างสรรค์โปสการ์ดในสไตล์ของท่านเอง <กิจกรรมทับดอกไม้แห้ง>

ประดับโปสการ์ดด้วยดอกไม้ทับแห้ง
สวยๆ ในรูปแบบธรรมชาติ

สถานที่/ชิโมมูระ ฮานาโกโบ-อายะ (ร้านนาฬิกาชิโมมูระ)  โทร.0978-62-3016
ค่าบริการ/500 เยน
ใช้เวลา/ประมาณ 30 นาที *ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
จองได้ที่/info@kit-suki.com (ใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) *โปรดจองล่วงหน้า

ในกิจกรรมนี้ ท่านจะได้ทำโปสการ์ดหนึ่งเดียวในโลกจากดอกไม้
หลากสีสันตามที่ท่านเลือก โปสการ์ดที่ทำเสร็จสมบูรณ์นี้
เหมาะจะเป็นของฝากอย่างยิ่ง หรือจะทำเครื่องประดับผมก็ได้

กิจกรรม

สถานที่/ร้านเช่าชุดกิโมโน วาระกุอัน  โทร.0978-63-1210
ค่าบริการ/3,000 เยน (ค่าเช่า&บริการใส่ชุด)
เวลาทำการ/10:00 - 16:00 น.
                          *รับจองก่อนเวลา 14:00 น., ให้บริการผู้ที่จองก่อน

จองได้ที่/kimono@kit-suki.com 
(ใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)

มาใส่ชุดกิโมโนเดินเที่ยวกันในเมืองแห่งเมืองปราสาทโบราณไหม 
ที่ร้านเช่าชุดกิโมโน “วาระกุอัน” ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามศาลาว่าการเทศบาลนี้ 
เรามีช่างมืออาชีพที่จะคอยแปลงโฉมให้ท่านสวมใส่ชุดกิโมโนที่ทางร้านเตรียมไว้
ให้ท่านเลือกสรรประมาณ 300 ชุด 
ท่านจะได้บรรยากาศดั่งนั่งไทม์แมชชีนย้อนรอยอดีตประเทศญี่ปุ่น

ใส ่ช ุดก ิโมโนเด ินเล ่นชมเม ืองแห ่งปราสาทกัน

กิจกรรม

ใส่ชุดซามูไร
ถ่ายรูปที่ระลึกกัน

กิจกรรม

สัมผัสเครื่องดนตรีญี่ปุ่น
ได้จากจะเข้ญี่ปุ่น

http://www.kitsuki-voiceguide.com/

3,000 เยน

ค่าเช่าชุด&บริการแต่งตัว

มีโปรโมชั่นมากมายสำหรับผู้ที่ใส่ชุดกิโมโน!

ท่านจะได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะทางวัฒนธรรม
ปราสาทคิสึกิ/บ้านตระกูลโอฮาระ/บ้านตระกูลอิโซยะ/บ้านตระกูลฮิโตมัตสึ/
พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เมืองคิสึกิ(เมืองแห่งปราสาท)/
บ้านตระกูลซาโนะ/บ้านตระกูลชิเงมิสึ

โปรโมชั่นที่ 2โปรโมชั่นที่ 1 เข้าชมฟรี ขอมอบส่วนลดและของกำนัล!
ร้านอาหารในเมืองจัดส่วนลดค่าอาหาร
และของกำนัลให้แก่ท่าน
*เฉพาะร้านที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

เพียง

บรรยาย
ด้วยเสยีง

2018.1

ท่ารถเบปปุ 
คิตาฮามะ

สถานี 
JR คิสึกิ

เมืองคิสึกิ (ได้รับฉายาว่าเมืองเกียวโตน้อย)น่าใส่ชุดกิโมโนเดินเท่ียว

เป็นเมืองแห่งปราสาทท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เมืองประวัติศาสตร์ท่ีเหมาะกับการใส่ชุดกิโมโน” 
อันดับหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น เต็มไปด้วยเนินต่างๆ มีลักษณะภูมิทัศน์ท่ีหาชมได้ยากหน่ึงเดียวในประเทศญ่ีปุ่น 
โดยได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งปราสาทรูปแซนด์วิช” 
เพราะบ้านซามูไรท่ีอยู่บนเนินทางตอนเหนือและใต้ขนาบข้างย่านการค้าท่ีอยู่ในหุบเขา

▪ได้รับการคัดเลือกแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นให้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับการใส่ชุดกิโมโน

▪เมืองแห่งปราสาทรูปแซนด์วิชหนึ่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น

▪อาหารเมืองคิสึกิ

ได้ความรู้สึก
แบบซามูไรเลยครับ(^^)

สมาคมการท่องเที่ยวเมืองคิสึกิ
โทร.0978-63-0100 แฟกซ์.0978-63-0112
665-172 โออะซะ-คิสึกิ เมืองคิสึกิ จังหวัดโออิตะ 〒873-0001
MAP CODE : 46 899 778*77

www.kit-suki.com

วิธีเดินทาง

สถานที่      ปราสาทคิสึกิ18

ฉบับภาษาไทย

สถานที่      บ้านตระกูลโอฮาระ9

สถานที่         บ้านตระกูลโนมิ         บ้านตระกูลอิโซยะ          บ้านตระกูลฮิโตมัตสึ10 12 17

โดยรถบัสประมาณ 50 นาที

สถานี JR เบปปุ
โดยรถไฟด่วน

ประมาณ 14 นาที

สถานี JR ฮากะตา
โดยรถไฟด่วนป
ระมาณ 2 ชั่วโมง

โดยรถบัส
ประมาณ 
10 นาที

สถานี JR โอกุระ
โดยรถไฟด่วน

ประมาณ 1 ชั่วโมง

สนามบินฟูกูโอกะ
โดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที

ท่าเรือชิโมโนเซกิ
โดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง

สนามบินโออิตะ
โดยรถบัสประมาณ 30 นาที

โดยรถไฟจอดทุกสถานี
ประมาณ 27 นาที

ท่ารถเมือง
คิสึกิ

เดิน 1 
นาที

ศูนย์ข้อมูล
การท่อง

เที่ยวเมือง
คิสึกิ

โตเกียว

ซัปโปโร

นาโกย่า
โอซาก้า

ฮากะตะ

เมืองคิสึกิ 
จังหวัดโออิตะ

สถานที่/บ้านตระกูลโอฮาระ  โทร.0978-63-4554
           ปราสาทคิสึกิ  โทร.0978-62-4532

ที่ปราสาทคิสึกิ 
(ปราสาทที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศญี่ปุ่น) 
ท่านจะได้สวมชุดและหมวกเกราะ 
และหากท่านได้ลองถือดาบญี่ปุ่นที่คฤหาสน์ในเมือง
แห่งปราสาทแห่งนี้ จะสร้างความรู้สึกเหมือนเป็นซามูไร 
เหมาะจะถ่ายรูปที่ระลึกด้วยท่าแอ็คชั่นเท่ๆ ยิ่งนัก

กิจกรรมทั้งหมดไม่คิดค่าบริการ 
แต่ท่านต้องเสียค่าเข้าชม โดยหากท่านใส่ชุดกิโมโน 
จะได้เข้าชมฟรี 
สอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่แต่ละแห่ง

จะเข้ญี่ปุ่น (หรือโคโตะ) ที่ให้เสียงไพเราะเพราะพริ้ง 
เป็นเครื่องดนตรีโบราณเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น 
มาดื่มด่ำไปกับบรรยากาศเงียบสงบระหว่างชมสวนญี่ปุ่น 
ณ บ้านตระกูลโนมิและตระกูลอิโซยะกัน

กิจกรรมทั้งหมดไม่คิดค่าบริการ 
แต่ท่านต้องเสียค่าเข้าชม โดยหากท่านใส่ชุดกิโมโน 
จะได้เข้าชมฟรี 
สอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่แต่ละแห่ง

มาเล่นจะเข้ญี่ปุ่น

ที่เป็นเครื่องดนตรี

ที่สืบทอดตั้งแต่

1,300 ปีก่อนนะคะ

สถานที่/บ้านตระกูลโนมิ  โทร.0978-62-0330
           บ้านตระกูลอิโซยะ  โทร.0978-63-1488
           บ้านตระกูลฮิโตมัตสึ  โทร.0978-62-5761

สอบถามข้อมูลได้ที่
ยินดีต้อนรับ!
สู่เมืองคิสึกิ เมืองแห่งปราสาท

เดินเที่ยวเมืองนี้เพื่อดื่มด่ำกับความเป็นญี่ปุ่นไปกับ
เสียงบรรยายนำเที่ยว
รับฟังเสียงบรรยายนำเที่ยวได้จากสมาร์ทโฟนนะ




