
เริม่ตนทีส่ถาน ีJR Hakata แลวเดนิทางดวย
รถดวนขบวนพเิศษ KAMOME

1
สตรอวเบอรรี่
ฟกุโุอกะกรูเมต แอนด ชอปป้ิง 
สนามบนิฟุกุโอกะ

KAMOME
จากสถานรีถไฟ Hakata 
นัง่รถดวนพเิศษ KAMOME 
เพือ่ไปจงัหวัด Nagasaki
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3
ขาวกลอง
แวะซือ้ขาวกลองบนรถไฟท่ีสถาน ี
Hakata กอนขึน้รถไฟไป 
Nagasaki

4
เฮาสเทนบอช
จากสถานรีถไฟ Nagasaki 
นัง่รถไฟสาย JR Seaside Liner
ไปลงสถาน ีHuis Ten Bosch

KYUSHU
九州
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อยาลืมแวะซื้อสตรอวเบอรรี่อะมาโอ (AMAOU)
ของฝากแสนอรอยของฟุกุโอกะกอนบินกลับบาน

สนุกไปกับการกินขาวกลองบนรถไฟแสนอรอย
ที่มีหลากหลายตามแตละทองถิ่น

อะมาโอ (AMAOU) นัน้เปนสตรอวเบอรรีส่ายพนัธุ
พิเศษทีป่ลกูและเกบ็เก่ียวเฉพาะพืน้ทีใ่นเขต
จงัหวดัฟกุโุอกะเทานัน้ สาํหรบัช่ือแหงความหวาน
น้ีเกดิจากการรวมกันของอกัษรภาษาองักฤษซึง่ 
ตวั A มาจากคาํวา Amai (อะมะอิ) ทีแ่ปลวา 
หวาน ตวั M มาจากคาํวา Marui (มารอุ)ิ ทีแ่ปล
วา กลมมน ตวั O มาจากคาํวา Okii (โอกอิ)ิ 
ทีแ่ปลวา ใหญ และตวั U มาจากคาํวา Umai (อมุาอ)ิ ทีแ่ปลวา อรอย นัน่เอง กอนบนิกลบับาน
อยาลมืแวะซือ้ของฝากอันขึน้ช่ือแหงเมอืงนีไ้ดทีส่นามบนิฟกุโุอกะ

ภมิูภาคควิช ู(Kyushu) น้ันขึน้ชือ่เรือ่ง “เอคเิบน (Ekiben) หรอื ขาวกลองตาม
สถานีรถไฟ” เปนอยางมาก เปนทีรู่กนัดีวาภมิูภาคน้ีเต็มไปดวยตาํรบัทองถิน่
อรอยๆ มากมาย หน่ึงในตํารบัอรอยทีแ่นะนําใหลองน้ันกค็อื “ซากะกวิ โกะคโุจ 
คาลบ ิยากนิิค ุเบนโตะ (Saga-gyu Gokujo Kalbi Yakiniku Bento)” ขาวกลอง
หนาเน้ือและซีโ่ครงยางระดับพรเีม่ียมทีท่าํมาจากวัวคณุภาพเยีย่มซึง่เลีย้งใน
จงัหวัดซากะ (Saga) สาํหรบัตํารบัอรอยน้ีเพิง่จะควารางวัลสดุยอดเอคเิบน
แหงควิชใูนงาน “ประกวดสดุยอดเอคเิบนแหงควิชคูรัง้ที ่10 ในป 2013 
(10th KYUSHU EKIBEN GRAND PRIX 2013)” ทีผ่านมาน้ีอีกดวย

1
อยาลืมแวะซื้อสตรอวเบอรรี่อะมาโอ (AMAOU)
ของฝากแสนอรอยของฟุกุโอกะกอนบินกลับบาน
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สนุกไปกับการกินขาวกลองบนรถไฟแสนอรอย
ที่มีหลากหลายตามแตละทองถิ่น

ภมิูภาคควิช ู(Kyushu) น้ันขึน้ชือ่เรือ่ง “เอคเิบน (Ekiben) หรอื ขาวกลองตาม
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ลองหาเอคเิบนทีอ่รอยถกูใจตามสถานรีถไฟในภมูภิาคควิชดูู 
 http://www.jrkyushu.co.jp/ekiben/index.jsp

ทีแ่ปลวา ใหญ และตวั U มาจากคาํวา Umai (อมุาอ)ิ ทีแ่ปลวา อรอย นัน่เอง กอนบนิกลบับาน
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ลองนั่งรถไฟดวนขบวนพิเศษ 
“คาโมเมะ (KAMOME)”
ไปเที่ยวเมืองนางาซากิ 
(Nagasaki) กันเถอะ!

เยือนเฮาสเทนบอช (HUIS TEN BOSCH)

เนเธอแลนดแหงดินแดนอาทิตยอุทัย

รถดวนขบวนพเิศษ “คาโมเมะ (KAMOME)” ดาํเนนิการโดยบรษิทั JR Kyushu ใหบรกิาร
การเดนิทางอนัแสนสะดวกสบายมรีะดบัดวยเบาะหนงัและพืน้ทีโ่ดยรอบทีก่วางเปนพเิศษ 
พรอมความสบายอกีมากมายทีจ่ะทาํใหคณุลมืไปวากาํลงัเดนิทางดวยรถไฟอยู เริม่ตนสมัผสั
ประสบการณการเดนิทางอนัสดุพเิศษนีไ้ดทีส่ถานฮีาคาตะ (Hakata Station) ในเมอืงฟกุโุอกะ

เฮาสเทนบอช (HUIS TEN BOSCH) เปนสวนสนกุและสวนดอกไมตามฤดกูาลตกแตงบรรยากาศ
ในกลิน่อายยโุรปซึง่ไดแรงบนัดาลใจมาจากประเทศเนเธอแลนดนัน่เอง และในฤดใูบไมผลิคณุจะไดเห็น
ดอกทวิลปิผลบิาน, ตนฤดรูอนดอกกหุลาบบานสะพรัง่และเทศกาลประดบัประดาดวงไฟท่ีย่ิงใหญในฤดู
หนาว ตลอดทัง้ปเราสามารถเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมนานาชนดิทีผ่ลดักนัเบงบาน
ตามฤดกูาล
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ลองนั่งรถไฟดวนขบวนพิเศษ 
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àÎŒÒÊ�à·¹ºÍª (HUIS TEN BOSCH)

  http://thailand.huistenbosch.co.jp

¿Ø¡ØâÍ¡Ð¡ÙÃ�àÁµ� áÍ¹´� ªŒÍ»»�œ§, Ê¹ÒÁºÔ¹¿Ø¡ØâÍ¡Ð 
(Fukuoka Gourmet & Shopping, Fukuoka Airport)

 http://www.fuk-ab.co.jp/english/shops.html   81-92-621-0303

あまおう

かもめ

ハウステンボス

駅弁

 http://www.jrkyushu.co.jp/english/train/kamome.html

Ã¶´‹Ç¹¾ÔàÈÉ¤ÒâÁàÁÐ (KAMOME)
â´Â º.à̈ ÍÒÃ� ¤ÔÇªÙ (JR Kyushu)

ä»äË¹´Õ¹Ð

Ê¹Ø¡¨Ñ§àÅÂ

สนามบนิฟกุโุอกะ

จากสถาน ีJR Hakata นัง่รถไฟดวนสาย HUIS TEN BOSCH สูสถานี 
HUIS TEN BOSCH ใชเวลาเดนิทางอกีราว 1 ชม. 40 นาที

ลองหาเอคเิบนทีอ่รอยถกูใจตามสถานรีถไฟในภมูภิาคควิชดูู ลองหาเอคเิบนทีอ่รอยถกูใจตามสถานรีถไฟในภมูภิาคควิชดูู 

ÃŒÒ¹¢ÒÂàº¹âµÐ·ÕèÊ¶Ò¹Õ Hakata

Í§¤�¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹

HUIS TEN BOSCH/J-i5670HOW TO GO!

http://www.yokosojapan.org/th/



5
ลองลิม้รสความอรอยของจมัปง 

(Chanpon) บะหมีต่นตาํรบัแหง

นางาซาก ิ(Nagasaki) แลวลองนึกดู

สวิาสวนผสมแหงความอรอยน้ีมอีะไรบาง

“นางาซากจิมัปง (Nagasaki Chanpon)” เปนบะหมี่

ตาํรบัทองถิน่ของเมอืงนางาซากทิีไ่ดรบัอทิธพิลมาจาก

ตาํรบัอาหารของมณฑลฝเูจีย้นในประเทศจนี บะหมี่

จะโรยหนาดวยหม ูกุง ป ูและสวนผสมอกีหลากหลายชนดิ

เวลาสัง่ทานจบัตาดูใหดีวาจมัปงของคณุนัน้ใสวตัถดุบิ

อะไรลงไปบาง

55
ลองลิม้รสความอรอยของจมัปง ลองลิม้รสความอรอยของจมัปง 

(Chanpon) บะหมีต่นตาํรบัแหง

นางาซาก ิ(Nagasaki) แลวลองนึกดู
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5
Chanpon
ลิม้รส “นางาซากิจมัปง” 
ไดทีร่านอาหารในเมอืง 
นางาซากิ

HOW TO GO!

10
ทงคทสึราเม็ง
ลองหาทงคทสึราเม็ง
รานอรอยถูกใจใน
ฟุกุโอกะดู

6
เกาะฮาชิมะ
น่ังรถรางจากสถานี 
Nagasaki ekimae 
มาลงสถานี
Ourakaigandori  
เพือ่ไปขึน้เรอืทีท่าเรอื 
Tokiwa Terminal

7
สวนสันติภาพ
นัง่รถรางจากสถานี 
Ourakaigandori มาลง
สถาน ีMastuyama-
machi แลวเดนิตอ
อกีราว 3 นาที

8
ดะไซฟุ
จากสถาน ีNagasaki 
นัง่รถไฟ LTD.EXP 
KAMOME มาลงสถานี 
Futsukaichi แลวนัง่
แทก็ซีต่อไปอกีราว 15 นาทีี

9
Yufuin
จากสถานี 
Futsukaichi นัง่รถ
ดวน LTD.EXP YUFU 
ไปลงสถาน ีYufuin 
แลวนัง่แทก็ซีต่อไป
อกีราว 5 นาทีี
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10
สักการะเทพแหงความรู
พรอมอธษิฐานขอพรเพือ่ความสาํเรจ็
ที่ศาลเจาดะไซฟุเท็นมังกุ (Dazaifu 
Tenmangu) แหงเมืองฟุกุโอะกะ  

เยียมชม “ยูฟุอิน ฟลอรอล วิลเลจ 
(Yufuin Floral Village)” 
หมูบานแหงความนารัก

สวนสันติภาพนางาซากิ
(Nagasaki Peace Park)

ลองล้ิมรสทงคทสรึาเม็ง 
(Tonkotsu Ramen) ตนตาํรบั
อนัเล่ืองช่ือแหงควิช ูความอรอย
ทีท่าํใหกินถวยเดยีวไมเคยพอ

ศาลเจาดะไซฟุเทน็มงัก ุ(Dazaifu Tenmangu) เปนศาลเจา
ประจาํศาสนาชินโตท่ีสรางอทุศิแดซกุะวาระ มชิซิาเนะ 
(Sugawara Michizane)  นกัปราชญแหงควิช ูศาลเจาแหงนี้
เปนทีส่ถติยของเทพเจาแหงความรูทีเ่ราสามารถมาอธษิฐาน
ขอพรใหประสบผลสาํเรจ็ในเรือ่งการเรยีนและการสอบได 
เมือ่ขอพรเสรจ็แลวอยาลมืบชูาเครือ่งรางแหงความโชคดี
กลบัไปดวย สิง่นีจ้ะเปนตวัเสรมิการประสบความสาํเรจ็
ทางวชิาการตางๆ ไดเปนอยางดทีเีดยีว

“ยฟูอุนิ ฟลอรอล วิลเลจ (Yufuin Floral Village)” เปนเมือง
เลก็ๆ ทีเ่หมาะแกการพกัผอนโดยมกีลิน่อายยโุรปแบบโบราณ
พรอมกบัดอกไมนานาพนัธุอันงดงาม บานอิฐสวยคลาสสคิ
นัน้จะเรยีงรายอยูบนถนนสายเลก็ๆ นอกจากบรรดาดอกไม
ทีแ่ทรกตวัอยูตลอดระยะทางน้ันทีน่ี่ยงัมีสวนสวยในสไตล
องักฤษเตม็ไปดวยดอกไมหลากชนิดแขงกนัเบงบานตาม
ฤดกูาลของตน ลองมาเลนกบัเจากระตายแสนนารกัและ
นองเปดนอยพรอมสตัวอ่ืนๆ ทีช่วยสรางสสีนัชวิีตชวีาใน
การทองเทีย่ว

สวนสนัติภาพนางาซาก(ิNagasaki Peace Park) 
มีน้ําพแุหงสนัติภาพสรางเพือ่ราํลกึถงึเหยือ่ระเบดิ
ปรมาณูเม่ือวันที ่9 สงิหาคม 1945 ในชวง
สงครามโลกครัง้ที ่2 ภายในสวนยงัมรีปูปนอืน่ๆ 
เชน รปูปนแมลกู ทีส่ือ่ถงึการขอสนัตภิาพแกโลก  

ความโดดเดนของทงคทสรึาเม็ง (Tonkotsu Ramen) ใน
ตํารบัฮาคาตะน้ันเปนทีรู่กนัดีวาอรอยลํา้ดวยนํา้ซปุขนสขีาว
ทีเ่คีย่วจากกระดูกหมูอยางพถิพีถินั ราเม็งแบบเสนเลก็บาง
เขากนัไดดีกบัน้ําซปุรสเยีย่มและหมูชาชใูนสตูรอรอย
เฉพาะตัว ถงึแมวาคณุจะทานอาหารม้ือเยน็มาเรยีบรอย
แลวกต็าม แตถาหากไดเหน็ราเม็งทีโ่ชยกลิน่หอมกรุน
มาเตะจมกูแลวละก ็คณุจะอดใจไมไหวทีจ่ะขอเบิล้ความอรอย
ในม้ือคํา่น้ีเปนรอบทีส่อง
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ลองล้ิมรสทงคทสรึาเม็ง 
(Tonkotsu Ramen) ตนตาํรบั
อนัเล่ืองช่ือแหงควิช ูความอรอย
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ÈÒÅà̈ ŒÒ´Ðä«¿Øà·ç¹ÁÑ§¡Ø (Dazaifu Tenmangu)

จากสถาน ีJR Futsukaichi น่ังแทก็ซ่ีตอไปอกีราว 15 นาที 
 http://www.dazaifutenmangu.or.jp/en

 81-92-922-8225

ÂÙ¿ØÍÔ¹ ¿ÅÍÃÍÅ ÇÔÅàÅ¨ (Yufuin Floral Village)

จากสถาน ีJR Yufuin นัง่แทก็ซีต่อไปอกีราว 5 นาที 
 http://www.floral-village.jp/

 81-977-85-5132

àÁ×Í§¹Ò§Ò«Ò¡Ô  
นัง่รถรางจากสถาน ีJR Nagasaki ลงปายมาซยึามะ 
มาช ิ(Mastuyama Machi) แลวเดนิตออกีราว 3 นาที

 http://www.city.nagasaki.lg.jp/top/p023573.html
 81-95-829-1171

·§¤·ÊÖÃÒàÁç§ (Tonkotsu Ramen)

ลองหาทงคทสรึาเมง็รานอรอยถกูใจในฟกุโุอกะดู 
 http://yokanavi.com/viewpoint_

     localdish_th   81-92-431-3003

6
ลองเรือบุกเมืองรางกลางทะเล
ที่เกาะฮาชิมะ (Hashima Island) 
แหงนางาซากิ (Nagasaki)

เกาะฮาชมิะ (Hashima Island) ถกูเรยีกอีกชือ่หน่ึงวา 
“กงุกนัจมิา (Gunkanjima) หรอื เกาะเรอืรบ (Battleship 
Island)”  ซึง่ชือ่น้ีมาจากรปูรางหนาตาของเกาะทีค่ลายกบั
เรอืรบลอยอยูกลางทะเล หลงัจากเหมืองถานหนิถกูปดลง
เกาะแหงน้ีกร็างผูคนในทนัท ีปจจบุนัคงเหลอืเพยีงซาก
ปรกัหกัพังของตึกรามบานชองทีดู่ราวกบัเมืองราง
นาสะพรงึกลวั ซึง่เกาะแหงน้ีน่ีเองเปนสถานทีถ่ายทาํ
ภาพยนตรไทยแนวสยองขวัญเรือ่ง “ฮาชมิะโปรเจกต ไมเชือ่
ตองลบหลู” โดยคาย M39 สาํหรบัผูทีร่กัการผจญภยั
ลองลองเรอืขึน้ไปทวัรเกาะรางน้ีดูสิ
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ลองเรือบุกเมืองรางกลางทะเล
ที่เกาะฮาชิมะ (Hashima Island) 
แหงนางาซากิ (Nagasaki)

MISSION LEVEL

à¡ÒÐÎÒªÔÁÐ (Hashima Island)

จากสถาน ีJR Nagasaki นัง่รถบสัตอไปอกีราว 20 นาที 
 http://visit-nagasaki.com/spots/detail/202

 81-95-826-9407

Nagasaki  Fukuoka  Oita  Fukuoka

วันที่
Nagasaki 

วันที่
長崎ちゃんぽん

軍艦島

長崎平和公園

太宰府
湯布院

トンコツらーめん

¹Ò§Ò«Ò¡Ô¨ÑÁ»§ (Nagasaki Chanpon)

ลองหานางาซากิจมัปงร
านอรอยถกูใจในนางาซ

ากดิู 

 http://visit-nagasak
i.com/FoodAndDrink/  

 81-95-826-9407

ä»à·ÕèÂÇ¡Ñ¹


