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 คอรส์

เทศกาล อ ิเอะ ช ิมะ เท็น จนิ 

ช ิมะ ชะ ร ิ
 ขี� จกัรยาน เลยีบ ทะเล แลว้ ปลอ่ย ให ้ลมทะเล ปะทะ ใบหนา้  เพลดิเพลนิ 
ไป กบั การ เชา่ จกัรยาน ไฟฟ้า ขี�  ซ ึ�ง บรกิาร คร ั�ง แรก บน เกาะ เล็ก ๆ   
ที� จะเร ิ�ม ใน ปี   2017
 ที�อยู ่:   590-7   Maura ,   Ieshima - cho ,   Himeji   City   |   
ปิด :   ไม่ ม ีวนัหยดุ ประจาํ   |   คา่เชา่ :   สอบถาม รายละเอยีด เพิ�มเตมิ   |   
โทร :   [ สาํหรบั จกัรยาน ธรรมดา ]   079-325-0660   /  
 090-2105-4078   ( ทา คา ฟุ ค ุ ไล เนอร ์)   [ สาํหรบั จกัรยาน ไฟฟ้า ]   
079-325-8777   ( สาํนักงาน ขอ้มูล ทอ่งเที�ยว อ ิเอะ ช ิมะ )   |  เว็บ ไซต ์:   
<http ://h - Ieshima.jp>

ดง กา เมะ ซนั 
 กลา่ว กนั วา่ หนิ กอ้น ใหญ ่รปู เตา่ นี� 
เป็น เตา่ ยกัษ ์ที� กลายเป็น หนิ เพราะ 
เฝ้า รอ เจา้ของ  ดง กา เมะ ซนั นับ เป็น 
หนึ�ง ใน หลาย ศาล เจา้ ซยุ เต็น ก ู  
( ศาล ที� เกี�ยวกบั นํ�า )   และ เป็น ศนูย ์
รวม ศรทัธา ของ คน ทอ้งถิ�น ที�สาํคญั  
กลา่ว กนั วา่ การ ขดั ถ ู  " หวั "  ของ
 ดง กา เมะ ซนั จะ ทาํให ้พร ของ คณุ 
สมัฤทธิ � ผล 
 ที�ต ั�ง :   ถดั จาก ทา่เรอื มา อรุะ 

พ่อคา้ ขาย ปลา 
เมื�อ นึกถงึ เกาะ อ ิเอะ ช ิมะ ก็ จะ นึกถงึ ปลา 
สด ๆ   เพลดิเพลนิ ไป กบั เมนู ชาวเกาะ แท ้ๆ   
อยา่ง ซา ช ิม ิจาก ปลา ที�อยู ่ใน ตู ้ปลา ของ 
พ่อคา้ ขาย ปลา ! 
 ที�ต ั�ง :   ยา่น มา อรุะ 

ศาล เจา้  มา อรุะ จนิ จะ 
เทพเจา้ ที� ประจาํ ที� ศาล เจา้  มา อรุะ จนิ จะ   คอื  โอ ค ิส ึฮ ิโคะ โนะ คา ม ิ  และ  โอ ค ิส ึฮ ิเมะ โนะ คา ม ิ  ศาล เจา้ แหง่ 
นี� จดังาน เทศกาล ฤด ูใบไม ้รว่ง ทกุ ปี ใน วนัที�   2   และ   3   พฤศจกิายน  ภเูขา ช ิโระ ตั�ง อยู ่ดา้น หลงั ของ 
ศาล เจา้ เป็น จดุ ชม ซา กรุะ แสน พเิศษ มองเห็น ววิ ทา่เรอื อ ิเอะ ช ิมะ ที� ตระการ ตา ได ้รอบ ดา้น 
 ที�อยู ่:   597-1   Maura ,   Ieshima ,   Himeji   City   |   โทร :   079-325-0365   ( ศาล เจา้  อ ิเอะ ช ิมะ จนิ จะ ) 

 บรกิาร เชา่ จกัรยาน 
 บรกิาร เชา่ จกัรยาน 

 ที�จอดรถ  โปรด งด 
สบู บหุร ี� 

รบัประทาน 
ใน รา้น 

 ยนิด ีรบั 
บตัรเครดติ  Wi - Fi  นํา สตัวเ์ลี �ยง 

เขา้ มา ได ้ W.C.
 หอ้งนํ�า 

W.C.

 หอ้งนํ�า 
ที� ม ีสาย ชาํระ W.C.

 หอ้งนํ�า 
อเนกประสงค ์

 ม ีสิ�ง อาํนวย ความ
 สะดวก สาํหรบั คน 
พกิาร 

 ม ีบรกิาร 
ภาษาองักฤษ 

 คาํอธบิาย สญัลกัษณ ์

สาํรวจ ตรอก
 ซอก ซอย เล็ก ๆ  

ยา่น มา อรุะ ม ีบรรยากาศ แบบ เร โทร ตลอด 
ตรอก ซอก ซอย เล็ก ๆ   ที� นี� นักทอ่งเที�ยว จะ 
ได ้พบ ยา่น ที� คกึคกั ที�สดุ ของ เกาะ  พรอ้ม 
เพลดิเพลนิ ไป กบั บรรยากาศ ที� หลงเหลอื
 ของ ยคุ โช วะ  และ วฒันธรรม ตา่ง ๆ   ที� ซอย
 เล็ก ๆ   เหลา่นี� เป็น โอกาส ที� ด ีที�สดุ 
ที� จะ ได ้เจอ แมว   ที�ต ั�ง :   ยา่น มา อรุะ  

โอ โช ค ุจ ิโด โค โระ  
คา วา ซา ก ิ

การ ทาน อาหาร เย็น ชาวเกาะ แบบ ดั�งเดมิ ที�  โอ โช ค ุจ ิโด โค โระ  คา วา ซา ก ิ  รวม ถงึ
 การ เลอืก ซื �อ ปลา จาก พ่อคา้ ขาย ปลา โดยตรง   และ ให ้เชฟ ที�มา จาก ครอบครวั
 คนขาย ปลา เป็น คน เตรยีม อาหาร  คณุ สามารถ ขอ ให ้เตรยีม ปลา ให ้ด ูตอ่หนา้ ได ้ 
 เนื�องจาก ไม่ ม ีกาํหนด วนัหยดุ ที� แน่นอน   ควร จอง กอ่น ลว่งหนา้  อยา่งไรก็ตาม 
สามารถ จอง ภายใน วนั เดยีวกนั ได ้  แต ่โปรด โทร แจง้ กอ่น เวลา พอสมควร  
 ที�อยู ่:   1946-2   Maura ,   Ieshima - cho ,   Himeji   City   |   
ปิด :   ไม่ ม ีวนัหยดุ ประจาํ   |   
โทร :   079-325-0177   |  เว็บ ไซต ์:   http ://h - Ieshima.jp/news/8341

กนิ 

 สวน  ช ิม ิส ึโค เอน็ 
ขอ แนะนํา ให ้นักทอ่งเที�ยว เดนิ ขึ �น ไป บน จดุ สงูสดุ 
ของ สวน เพื�อ ชม   " ววิ คนั คนั "  ภาพ งดงาม ตระการ 
ตา ที� ไม่ ควร พลาด !  
หนังสอื ยคุ เอ โดะ   " ฮา ร ิมะ  คา กา ม ิ"  กลา่วถงึ
 ววิ นี� วา่   " ทศันียภาพ ที� เห็น จาก ววิคนั คนั ม ีความ 
โดน เดน่ อยา่ง แทจ้รงิ   ภาพ ประ อาทติย ์ตก
ดนิ ทอแสง เป็น ประกาย  ม ีปราสาท ฮ ิเมะ จ ิลบิ ๆ   
จาก ฝั�ง ตรงขา้ม ผ่าน ม่าน หมอก แหง่ ทอ้ง ทะเล 
เป็น ฉาก หลงั "
 ที�ต ั�ง :  ยา่น ม ิยะ  อ ิเอะ ช ิมะ โจ  เมอืง ฮ ิเมะ จ ิ

ศาล เจา้  
อ ิเอะ ช ิมะ จนิ จะ 

เสา โท ร ิอ ิที� หนัหนา้ ออก ทะเล ที� ศาล เจา้  
อ ิเอะ ช ิมะ จนิ จะ   เป็น ภาพ งดงาม  
ศาลเจา้ ที� ลี �ลบั แหง่ นี� ลอ้มรอบ ดว้ย ป่า 
ที� สมบรณู ์แหง่ เดยีว ของ เกาะ   ที� เป็น ป่า 
บรสิทุธิ �   ทั�งหมด จงึ ถอื เป็น สถานที� 
ศกัดิ �สทิธิ �   นักทอ่งเที�ยว ก็ ยาก จะ พบ 
ผลกระทบ ที� เกดิ จาก ผูค้น 
 ที�อยู ่:   1   Miya ,   Ieshima - cho ,  
 Himeji   City   |   
โทร :   079-325-0365

 คอรส์ แนะนํา และ แผนที� 

 16:15   น. ออก จาก อ ิเอะ ช ิมะ   ( มา อรุะ ) 

 12:00   น.  อาหาร กลาง วนัที�   " โอ โช ค ุจ ิโด โค โระ  คา วา ซา ก ิ"

 16:50   น. ถงึ ทา่เรอื ฮ ิเมะ จ ิ

 17:00   น. ออก จาก ทา่เรอื ฮ ิเมะ จ ิ

 17:25   น. กลบั มา ถงึ สถานี ฮ ิเมะ จิ

ดง กา เมะ ซนั 

ศาล เจา้  มา อรุะ จนิ จะ 

 ทวัร ์ชม สถาปัตยกรรม รอบ ทา่เรอื มา อรุะ 

 ออก จาก ทา่เรอื มา อรุะ  ไป ยงั ทา่เรอื ม ิยะ 

ทวัร ์เดนิ ชม รอบ ศาล เจา้  ม ิยะ อรุะ จนิ จะ 

ศาล เจา้  อ ิเอะ ช ิมะ จนิ จะ 

 สวน  ช ิม ิส ึโค เอ็น   

คนื จกัรยาน เชา่ 

ยา่น ชอ้ป ปิ�ง 

สาํรวจ ตรอก ซอก ซอย เล็ก ๆ

วดั เอน มนั ซนั  โท ค ุโก จ ิ

ดง กา เมะ ซนั 

ศาล เจา้  
มา อรุะ จนิ จะ 

 ทา่เรอื มา อรุะ  
 ( ยา่น มา อรุะ ) 

 บรกิาร เชา่ จกัรยาน  
ช ิมะ ชะ ร ิ  ( ใน  ฟุ เร ไอ   พลาซา่ ) 

โอ โช ค ุจ ิโด โค โระ  คา วา ซา ก ิ

ศาล เจา้  ม ิยะ อรุะ จนิ จะ 

ทา่เรอื ม ิยะ 

 สวน  ช ิม ิส ึโค เอ็น 

ศาล เจา้  อ ิเอะ ช ิมะ จนิ จะ 

 ขอ้มูล เพิ�มเตมิ  โปรด ตดิตอ่ สาํนักงาน ขอ้มูล ทอ่งเที�ยว อ ิเอะ ช ิมะ 

สาํนักงาน ขอ้มูล ทอ่งเที�ยว อ ิเอะ ช ิมะ   ( ใน  ฟุ เร ไอ   พลาซา่ ) 
 ที�อยู ่:   590-7   Maura ,   Ieshima - cho ,   Himeji   City   |   เวลา ทาํการ :   10:00   น.   -   16:30   น.   ( วนั จนัทร ์ถงึ ศกุร ์  
รวมทั�ง วนัหยดุ นักขตัฤกษ ์)   /   9:00   น.   -   17:00   น.   ( เสาร ์อาทติย ์)   |   
ปิด :   ไม่ ม ีวนัหยดุ ประจาํ   |   โทร :   079-325-8777   |  
เว็บ ไซต ์:   http ://h - Ieshima.jp/

I

 เหมยีว 

 เหมยีว 

 เวลา  โปรแกรม  เวลา  โปรแกรม 

 8:20   น. สถานี ฮ ิเมะ จ ิ

 8:55   น. ทา่เรอื ฮ ิเมะ จ ิ

 9:10   น. ออก จาก ทา่เรอื ฮ ิเมะ จ ิ  ( ดว้ย เรอืโดยสาร ) 

 9:45   น. ถงึ อ ิเอะ ช ิมะ   ( มา อรุะ ) 

 10:00   น. เร ิ�ม ทวัร ์ดว้ย จกัรยาน เชา่ 

พ่อคา้ ขาย ปลา   ( ขอ ชม โชว ์
ทาํ อาหาร สด ๆ    ได ้ และ วางใจ ให ้เชฟ 
ที�  โอ โช ค ุจ ิโด โค โระ  คา วา ซา ก ิ 
ปรงุ ปลา ของ คณุ ) 

 เพลดิเพลนิ ไป กบั อ ิเอะ ช ิมะ ถงึ ขดี สุด บน จกัรยาน ไฟฟ้า : 
สมัผสั ชวีติ บน เกาะ และ เมนู เดด็ แสน อรอ่ย 
ร ื�นรมย ์ไป กบั ประสบการณ ์บน เกาะ ทา่มกลาง ทอ้งฟ้า ส ีคราม และ ผนื ทะเล ส ีฟ้า  ไม่วา่ จะ เป็น ศาล เจา้ บน เกาะ   หรอื ยา่น รา้นคา้   ตลอดจน  
ตรอกซอก ซอย เล็ก ๆ   อ ิเอะ ช ิมะ จะ ทาํให ้นักทอ่งเที�ยว เดนิ เขา้ ไป ใน ทศันียภาพ ที� ทาํให ้นึกถงึ ความหลงั ราวกบั ภาพ หลดุ มา จาก อดตี   
เกาะ แหง่นี� เป็น ที� จดั หลากหลาย งาน เทศกาล รวมทั�ง  เทศกาล อ ิเอะ ช ิมะ เท็น จนิ  ที� จดั ขึ �น ใน เดอืน กรกฎาคม ของ ทกุ ปี  นักทอ่งเที�ยว จะ ได ้
ลิ �ม ลอง อาหาร ประจาํ ถิ�น ของ เกาะ  ที� สด ใหม่   โดดเดน่  ปรงุ แบบ ดั�งเดมิ ที� เตรยีม จาก ปลา เป็น ๆ    

ยนิด ีตอ้นรบั
 นักทอ่งเที�ยว
 เป็น กลุม่ ใหญ ่

4039


