


























สัมผสัน้ําทะเลทีส่่องแสงประกายงดงาม

ออกไปเจอสัตว์ทะเลหายากที่ไม่เคยพบเคยเห็น
[Toba Aquarium]

พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าโทบะเปิดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ ที่นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและค่อยๆ เติบโตขึ้นโดย
การสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้เข้าชมมาโดยตลอด ในสมัยเริ่มก่อตั้งนั้นที่นี่มีสัตว์นํ้าเพียง 50 กว่าสายพันธุ์
เทา่นัน้ แตใ่นปัจจบุนัทีน่ีน่ัน้ไดเ้ตบิโตเปน็พิพิธภณัฑสั์ตวน์ํ้าทีม่สัีตวน์ํ้าหลากสายพันธุม์ากทีสุ่ดเปน็อนัดบั1 ของประเทศ
ญี่ปุ่นกว่า 1,200 สายพันธุ์ และเป็นพิธภณัฑ์สัตว์นํ้าแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่สามารถเข้าชมพะยูนได้

เล่นสนุกกับโลมา ประสบการณ์ท่ีประทับใจไม่รู้ลืม
[Dolphin Island]

ทีม่าของชือ่ “เกาะโลมา” มาจากรปูรา่งของเกาะทีเ่หมอืนกบัโลมา เกาะแหง่นีถ้กูดดัแปลง
ใหเ้ปน็ศูนยสั์นทนาการกลางแจง้ทีค่ณุสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบัโลมาไดจ้นหนาํใจคณุสามารถ
สนกุกบัโชวโ์ลมาอนัแสนตืน่ตาตืน่ใจ กจิกรรมใหอ้าหารปลาโลมาและการถา่ยรปูทีร่ะลกึ
กับปลาโลมาได้

ใกล้ชิดกับส่ิงมีชีวิตจากท้องทะเล
ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า
[ISE Sea Paradise]

อิเสะ ซี พาราไดส์ ที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับส่ิง
มีชีวิตจากท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิด ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าแห่งนี้
มกีจิกรรมหลายอยา่งนอกเหนอืจากการดชูมสัตวน์ํ้าใหค้ณุไดล้องทาํ
อาทิ การทดลองให้อาหาร การสัมผัสตัวสัตว์ และการจับมือกับ
สัตว์นํ้ าโดยสัตว์นํ้ าหลากหลายชนิดให้เลือกใกล้ชิดทั้งแมวนํ้ า 
เพนกวิน นาก และสิงโตทะเล

ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึง
สายใยการอยู่ร่วมกันกับท้องทะเล
[TOBA SEA FOLK MUSEUM]

ที่ Toba Sea-Folk Museum แห่งนี้บอกเล่าประวัติศาสตร์
อนัยาวนานของผูค้นในอเิสะชมิะทีอ่ยูร่ว่มกนักบัทอ้งทะเลมาช้านาน
วัฒนธรรมของชาวประมงหญิง(อามะ) การใช้ชีวิตหมู่บ้าน
ชาวประมงและรวมไปถึงการนําเสนออนาคตหลังจากนี้ของเมือง
แห่งนี้ นอกจากนี้คณุยังสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมของผู้คน
ที่อยู่ริมทะเลผ่านการทดลองทําสาหร่ายแผ่นและงานประดิษฐ์
ต่างๆ จากเปลือกหอยและสาหร่ายได้อีกด้วย



ชมวิว 360 องศา ดืม่ด่ํากบัธรรมชาตขิองผนืป่าทีเ่ทพเจา้เลอืกสถติย์

ทะเลฟ้าป่าสีเขียวที่ทับซ้อนกันของอิเสะชิมะ
[Mt  Yokoyama Observatory]

จากจดุชมววิทีส่รา้งดว้ยไมฮิ้โนกบินหอคอยชมววิโยโกยามะแหง่นี ้ เราสามารถเพลดิเพลนิไปกบัววิทวิทศันข์องอเิสะชมิะ
ที่ขนาดเทพเจ้ายังหลงรักได้ คุณจะได้เห็นความเขียวชอุ่มของป่าเขาและสีฟ้าสดใสของท้องทะเลที่ตัดกันสวยงาม
ไดแ้บบรอบทศิทาง รวมทัง้เกาะนอ้ยใหญก่วา่ 60 เกาะ และชายฝ่ังอนัสลบัซบัซอ้น นอกจากนีย้งัมคีาเฟ่ทีค่ณุสามารถ
ลิม้รสเครื่องดืม่ทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละฤดกูาลได้อกีดว้ย

ชมอา่วอเิสะจากเมืองโทบะบนความสูงกวา่ 500 เมตร 
และไปสู่ “Ise-Shima Skyline”
[Mt  Asama Observatory ]

“Ise-Shima Skyline” ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งอเิสะและโทบะดว้ยความยาวกวา่ 16.3 กโิลเมตร
เรียกอีกชื่อได้ว่า “เส้นทางสู่ผืนฟ้า” ที่จุดสูงสุดของเส้นทางดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งของ
“Mt. Asama Observatory ” ซึ่ งมีบ่อแช่เท้าไว้ให้คุณได้ผ่อนคลายหายเหนื่อย
พรอ้มกบัชมววิอนัสวยงามไปดว้ย



ลกูกอลฟ์สีขาวนวลทา่มกลางทอ้งฟ้าสีครามอนักวา้งใหญ่

สนามกอลฟ์ระดบัสากลทีอ่อกแบบให้เขา้กับชายฝ่ังอันสลับซับซ้อน

[Kintetsu Kashikojima Country Club]

“Kintetsu Kashikojima Country Club” ที่สนามกอล์ฟแห่งนี้ส่ังสมประสบการณ์อันแสนจะน่าภูมใิจมามากมายกว่า 50 ปกี่อน
ตั้งแต่เปืดทําการเมื่อป ี 1969 ที่นี่มีคอร์สที่เคยใชใ้นโปรแกรมทัวร์นาเมตน์ของนักกอล์ฟหญิงมืออาชีพอเมรกิา โดยใช้ประโยชนจ์าก
ตัวเกาะคาโกชิมะที่หวนให้นึกถึงภาพวิวทิวทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นในสมัยก่อน รวมถึงสภาพภูมิประเทศและชายฝ่ังอันสลับซับซ้อน 
จึงทําให้คอร์สกอล์ฟของที่นี่มีเอกลักษณโ์ดดเด่นไม่เหมือนใคร

คอรส์ท่ีต้องดทิูศทามและ
ยงัทําใหรู้สึ้กถงึฤดกูาลท้ังส่ี
[Kintetsu Hamajima Country Club]

เอาท์คอร์ส (คอร์สด้านนอก) แบบสบายๆตามสภาพภฺมิประเทศที่ตะเข็บชายป่า หรือ
จะเป็นอินคอร์ส (คอร์สด้านใน) ทีใ่ห้คุณได้เห็นภาพวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจของ
มหาสมทุรแปซฟิิกและอา่วอะโก บอ่ทรายสีขาวสะอาดตาและกรนีสีเขยีวสดอันสวยงาม
ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามแต่ละฤดูกาล



“Ise Lobster with American Sauce” เมนูสุดพิเศษอันหรูหราอัดแน่น
ด้วยคุณภาพ ที่ซึ่งเป็นเมนูเด็ดของ Shima Kanko Hotel

เลอืกท่ีพักใหเ้ปน็หนึ่งในความทรงจาํ
อันน่าประทับใจ
รื่นรมย์ไปกับช่วงเวลาอันแสนวิเศษกับเมนูสุดประทับใจ
จากท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์
[Shima Kanko Hotel]

หากคุณมองหาที่พักผ่อนอย่างสงบและสบายเพ่ือที่จะหลบหลีกจากชีวิตประจําวัน
อันแสนวุ่นวายสักพักแล้วล่ะก็ ต้องเป็นที่ Shima Kanko Hotel เลยล่ะ โรงแรมแห่งนี้
ไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ปน็โรงแรมชัน้ยอดจากแขกทีเ่ขา้พักมาตัง้แตเ่ปดิทาํการเมือ่ป ี 1951 
โดยมีจุดเด่นคืออาหารแบบฟูลคอสต์ที่รงัสรรคจ์ากมือเชฟมากประสบการณ์และวัตถุดิบ
จากท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ของทะเลชิมะ เมื่อป ี 2016 นั้นเชฟของที่นีไ่ด้แสดงฝีมือ
ให้กับแขกสําคญัจากประเทศต่างๆ ในการประชุมซัมมิท G7 ทีใ่ชโ้รงแรมแห่งนี้เป็น
สถานที่ประชุมอีกด้วย

“เสต็กหอยเป๋าฮ้ือ” หอยเป๋าฮ้ือสดใหม่เนื้อแน่นที่ปรงุด้วยกรรมวิธี
ที่สืบทอดกันมาตั้งแตใ่นสมัยอดีต หอมฟุ้งด้วยกลิ่นเนย

“Matsusaka Beef fillet” เมนูจานพิเศษที่รวมเอาทั้งเนื้อมัตสึซากะ
อันแสนชุ่มฉํ่า อัญมณีจากบนบกและนํ้าซุปจากปลาโอ อัญมณีแห่ง
ท้องทะเลรวมไว้ด้วยกัน  

The Bay Suites ที่มีขนาดอันกว้างขวางกว่า
100 เมตร ทุกห้องจัดเป็นห้องสวีทเชิญสัมผัส
กับประสบการณ์อันน่าประทับใจไปกับบรรยากาศ
อันสวยงามและเครื่องเรือนที่เลือกสรรมาอย่าง
ประณีต  

เก็บภาพความทรงจําและความประทับใจ
ไปความงามอันน่าทึ่งของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
[Miyako Resort Shima Bayside Terrace]

จดุเดน่ทีน่า่ดงึดดูของ Miyako Resort Shima Bayside Terrace กค็อื
โลเคชัน่ทีส่ามารถชมววิอา่วอาโกะไดอ้ยา่งเตม็ตา ดืม่ดํ่าไปกบัมือ้อาหารทีป่รงุจาก
วัตถุดิบเด่นของแต่ละฤดูกาล ภาพวิวทิวทัศน์อันสวยงามเกินบรรยาย 
บรรยากาศอนัหรหูราของทีพั่ก แสงไฟออ่นๆและสายลมเยน็ ไๆมม่อีะไรทีด่เีลศิ
ไปกว่านีอกีแลว้ เชิญดื่มดํ่ากับช่วงเวลาที่เต็มอิ่มจนไม่ต้องการอะไรเพ่ิม
อกีแลว้ไดท้ีน่ี่



จติวิญญาณของประเทศญีปุ่่น บอ่นํ้ารอ้นแหง่การผอ่นคลาย

ทอดมองวิวอ่าวอะโกท่ีเปลี่ยนวิวทิวทัศน์เรื่อยๆ
[Kashikojima Hojoen Japanese Inn]

บอ่นํ้ารอ้นธรรมชาตขิอง Kashikojima Hojoen Japanese Inn  ทีน่ีน่ัน้ใหค้ณุไดช้ืน่ชมประทบัใจไปกบัทรรศนยีภาพอนัสวยงามของธรรมชาติ
อนักวา้งใหญ ่ โดยเฉพาะบอ่นํ้ารอ้นธรรมชาตทิีต่ัง้อยูก่ลางแจ้งนัน้ คณุจะไดสั้มผสัอา่วอาโกะอยูต่รงหนา้ มาแชน่ํ้ารอ้นจากธรรมชาติ
ผอ่นคลายอารมณพ์รอ้มดืม่ดํ่าไปกบัทวิทศันแ์สนงามราวกบัภาพวาดของของชายฝ่ังอนัสวยงามและแพหอยมกุอนัสวยงาม

เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของฤดูกาล พร้อมลิ้มรสอาหารไคเซคิสีสันสดใส

เพ่ิมความสดชื่นให้กับทริปของคุณ
[Miyako Resort Okushima Aqua Forest]

สัมผัสประสบการณ์เต็มอิ่ม
กับบ่อนํ้าร้อนกว่า 3 บ่อใหญ่

ทีบ่อ่ Toba Seaside Hotel แหง่นีม้บีอ่แชน่ํ้ารอ้นขนาดใหญก่วา่ 3 บอ่
ทีใ่หบ้รรยากาศแตกตา่งกนั บอ่ “Migiwa-no-Yu” ทีม่ซีาวนา่และอา่งอาบนํา้วน
“Kazami-no-Yu” ทีส่ามารถมองเหน็ววิอา่วโทบะไดอ้ยา่งเตม็ตา และ
“Misaki-no-Yu” ทีเ่ปน็บอ่แชน่ํา้รอ้นธรรมชาตทิีอ่ยูใ่กลช้ดิตดิกบัทะเล เชญิคณุ
มาผอ่นคลายสบายอารมณไ์ปกบับอ่นํ้ารอ้นเหลา่นี้

[Toba Seaside Hotel]

ทีโ่รงแรม Miyako Resort Okushima Aqua Forest แห่งนี้มีทั้ง
บ่อนํ้าร้อนธรรมชาติ “Tomoyama-no-Yu” และ Aqua Palace 
แถมยงัมทีัง้สระวา่ยนํ้ายาวกวา่ 25 เมตรและสปาทีจ่ะชว่ยปรนนบิตัผิวิ
เพ่ือคนืความงดงามกลบัคนืสู่ผวิคณุ หากวนัไหนอากาศเปน็ใจ คณุกจ็ะ
สามารถมองเหน็หมูด่าวดว้ยกลอ้งโทรทรรศนท์ีต่ัง้อยูภ่ายในโรงแรมไดด้ว้ย














