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เทศกาลน้ีจัดขึ้นเปนประจําทุกปท่ีวัดเอ็นโซจิ ตําบล  

ยานาอิสุ มีประวัติยาวนานกวา 1,000 ป เหลาผูชาย

นุงผาเต่ียว ขึ้นบันไดไปยังพระอุโบสถของวัดประมาณ 

113 ขั้น กอนจะปนเชือกขึ้นไปบนคานของพระอุโบสถ 

จัดขึ้นเพื่อใหอุดมไปดวยความสุขและปราศจากโรคภัย

♦ชวงเทศกาล : 7 ม.ค.

เทศกาลนาโนะคะโด ฮาดะคาไมริ
Yanaizu Naked Man Festival

七日堂裸詣り

คอรสวิ่งมาราธอนที่เร่ิมออกวิ่งต้ังแตใจกลางเมือง วิ่ง

ผานทองทุงนาเขตชนบทชมธรรมชาติอันสวยงาม 

ผูเขารวมสามารถเลือกระยะทางตามใจชอบต้ังแต

ฮาลฟมาราธอน, ระยะทาง 10 กม., ระยะทาง 5 กม., 

ระยะทาง 3 กม., ระยะทาง 1.5 กม. สามารถเขารวม

ไดทั้งครอบครัวทุกวัย

♦ชวงเทศกาล : วันอาทิตยที่สองของเดือน ก.พ.

การแขงขันวิ่งมาราธอนอิวากิซันไชน
Iwaki Sunshine Marathon

いわきサンシャインマラソン

เทศกาลฤดูหนาวที่จัด 2 วันเต็มในหมูบานโบราณโออุ-

จิจูคุ โดมหิมะอันนอยใหญที่ภายในมีไฟสองสวางไสว

งดงาม บรรยากาศที่แสนพิเศษในฤดูหนาว อีกทั้งยังมี

การแสดงดอกไมไฟใหชมดวย

♦ชวงเทศกาล : วันเสารและอาทิตยที่สองของ

เดือน ก.พ.

เทศกาลหิมะหมูบานโบราณโออุจิจูคุ
Ouchi-juku Snow Festival

大内宿雪まつり

เทียนประดับภาพวาดเปน 1 ในงานหัตถกรรมของไอสึ 

เพลิดเพลินกับเทียนกวา 10,000 เลม ท่ีสองแสงสวาง

ไสวตัดกับหิมะสีขาวโพลน ทั่วทั้งพื้นที่รอบ ๆ ปราสาท 

สึรุงะ และสวนโอยาคุเอ็น

♦ชวงเทศกาล : วันศุกรและเสารที่สองของเดือน ก.พ.

เทศกาลเทียนประดับภาพวาดยคิูโฮตารุ
Aizu Painted Candle Festival “Yukihotaru”

会津絵ろうそくまつり

เทศกาลของไอสึที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน เพื่อ

บูชาเทพเจาโดยแตละหมูบานจะสรางหุนฟางขนาด

ใหญเพื่อบูชาเทพเจาไซโนะคามิ เปลวไฟที่โชติชวงใน

คํ่าคืนที่ปกคลุมไปดวยหิมะขาวโพลน

♦ชวงเทศกาล : วันเสารที่สองของเดือน ก.พ.

เทศกาลหิมะและไฟยูคิโตะฮิ
Snow and Fire Festival

雪と火のまつり

แสงเทียนกวา 3,000 เลมที่สองแสงสวางไสวที่บึง   
เร็นเกะในฤดูหนาว ความสวยงามที่สะกดทุกลมหายใจ 
นอกจากน้ีในฤดูหนาวที่อุระบันไดยัง มีกิจกรรม
มากมายใหไดลองทําอีกดวย
♦ชวงเทศกาล : วันศุกร เสาร และอาทิตยของ

กลางเดือน ก.พ.

เทศกาลหิมะอุระบันได
Urabandai Snow Festival

裏磐梯雪まつり



ดอกซากุระกวา 1,000 ตนออกดอกบานสะพร่ัง

โดยรอบปราสาทสึรุงะ ตอนกลางคืนแสงไฟไลทอัพ

สองแสงสวางไสวไลดอกซากุระ

♦ชวงเทศกาล : ตนเดือน เม.ย. - ตนเดือน พ.ค. 

เทศกาลซากุระปราสาทสึรงุะ
Tsuruga Castle Sakura Festival

鶴ヶ城さくら祭り

ดอกโซเมซากุระกวา 2,500 ตนออกดอกบานสะพร่ัง

แตงแตมสีสันใหกับตัวปราสาท ชวงเทศกาลในตอน

กลางคืนมีการประดับไฟไลทอัพตนซากุระใหไดชม 

สามารถเพลิดเพลินกับดอกซากุระทั้งในตอนกลางวัน

และยามคํ่าคืน

♦ชวงเทศกาล : ตนเดือน เม.ย. - ตนเดือน พ.ค.

เทศกาลซากุระปราสาทคาสมุิกะโจ
Kasumigajo Castle Park Sakura Festival

霞ヶ城公園さくらまつり

เพลิดเพลินเดินเลนทามกลางเสนทางสายซากุระกวา 

1,000 ตน ระยะทางกวา 3 กิโลเมตร ในเสนทาง    

นิชจูไลนอันโดงดัง ชิดาเระซากุระที่บานสะพร่ังราวกับ

อุโมงคสีชมพู มาถายภาพรถไฟโบราณท่ีคร้ังหนึ่งเคย

ใหบริการในเสนทางนี้กันได

♦ชวงเทศกาล : กลาง - ปลายเดือน เม.ย.

เทศกาลซากุระคิตะคะตะ
Kitakata Sakura Festival

喜多方さくらまつり

จูเปยแลนดฮิราตะดอกชิบะซากุระกวา 25,500 ดอก 

ออกดอกบานสะพร่ังสีชมพูเขมบานในพื้นที่ 2.3 เฮก-

เตอร ราวกับพรมผืนใหญ

♦ชวงเทศกาล : ปลายเดือน เม.ย. - กลางเดือน พ.ค.

เทศกาลชมดอกชิบะซากุระที่จูเปยแลนดฮิราตะ
Jupeer Land Hirata Shiba Sakura Festival

ジュピアランドひらた芝桜まつり

มาวิ่งไปดวยกันที่หมูบานคาวาอุจิที่อุดมไปดวยธรรมชาติ

ที่งดงาม พรอมเพลิดเพลินกับการชมทองทุงเรือกสวนไร

นาที่หอมลอมดวยภูเขาตลอดเสนทาง มีใหเลือกหลาย

คอรสทั้งฮาลฟมาราธอน, ระยะทาง 10 กม., ระยะทาง 

5 กม., ระยะทาง 3 กม. และระยะทาง 1.5 กม. 

♦ชวงเทศกาล : ปลายเดือน เม.ย.

การแขงขันวิ่งมาราธอนกบคาวาอุจิคาเอรุ
Kawauchi Frog Marathon 

川内の郷かえるマラソン大会

ดอกไมไฟสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงการมาเยือนของ

ฤดูรอน จัดขึ้นที่สวนชิโนะบุกะโอกะริวคุจิ ท่ีต้ังอยูริม

แมน้ําอะบุคุมะและแมน้ํามัตสึกาวะที่ไหลผานตัวเมือง 

เมื่อราตรีเขามาทักทายดอกไมไฟกวา 10,000 ลูกพุงสู

ทองฟาแตงแตมสีสันใหกับทองฟายามคํ่าคืนในฤดูรอน

♦ชวงเทศกาล : วันเสารสัปดาหสุดทายของเดือน ก.ค.

เทศกาลแสดงดอกไมไฟฟุกุชิมะ
Fukushima Fireworks Festival

ふくしま花火大会

เทศกาลที่สามารถชมความเขมแข็งของชาวไอสึ ขบวน

ของเหลานักรบซามูไรไอสึที่นาเกรงขาม และการ

แขงขันประลองความเ ร็วบนหลังมาแลวควาธง 

เทศกาลที่เปยมไปดวยพลังของชาวไอสึ

♦ชวงเทศกาล : วันเสาร อาทิตย และจันทรชวง

ปลายเดือน ก.ค.

เทศกาลโซมะโนมะโออิ
Soma Nomaoi Festival 

相馬野馬追
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เทศกาลฤดูหนาวสุดยิ่งใหญในพื้นท่ีไอสึ รูปปนหิมะและ  

คามาคุระบานหิมะหลังเล็กเรียงรายทั่วบริเวณ เพลิดเพลิน

กับการประดับไฟยามคํ่าคืนสีสันนานางดงามจับใจ และใน

วันสุดทายของเทศกาลมีการแสดงดอกไมไฟใหชม สีสัน

ของดอกไมไฟแตงแตมทองฟายามคํ่าคืนท่ีมืดสนิทในฤดู

หนาวใหมีชีวิตชีวา

♦ชวงเทศกาล : วันเสารและอาทิตยที่สองของเดือน ก.พ. 

เทศกาลหิมะทาดามิฟุรุซาโตะโนะยูคิ
Tadami Furusato Snow Festival

只見ふるさとの雪まつり

เทศกาลที่จัดขึ้นแถวแมน้ํานิปปะชิกาวะ ตอนกลางวัน

มีการจัดงานอิคะดะคุดาริ และในตอนกลางคืนต่ืนตา

ต่ืนใจไปกับดอกไมไฟกวา 10,000 ลูกเหนือแมน้ําชาง

เปนภาพที่งดงาม

♦ชวงเทศกาล : วันเสารชวงปลายเดือน ก.ค.

เทศกาลแสดงดอกไมไฟนิชิอิกคะซนนิปปะชิกาวะ

Nishiikkason Nippashigawa
Kawanosaiten Fireworks Festival

二市一ヶ村日橋川川の祭典
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มาสนุกสนานกับเทศกาลบงโอโดริกับชาวเมืองและ

แขกผูเขาพักในโรงแรมที่ฮิงาชิยามะ รวมรายรําไปกับ

เหลาโอกามิได

♦ชวงเทศกาล : วันพฤหัสบดี ศุกร เสาร และ

อาทิตยชวงปลายเดือน ส.ค.

เทศกาลฮิงาชิยามะออนเซ็นบงโอโดริ
Higashiyama Onsen Bonodori

東山温泉盆踊り

ชมความงามของโคมไฟกระดาษขนาดใหญรูปทรง

แปลกตา สองแสงสวางไสวเลียบแมน้ําสุคากาวะในคํ่า

คืนกอนที่ฤดูใบไมรวงจะเขามาเยอืน โคมทุกอันลวนทํา

จากน้ําพักนํ้าแรงของชาวเมือง ขบวนจะแหไปรอบ

เมืองตอนกลางคืนเปนภาพที่สวยงาม ทุกปมีชาวเมือง

และนักทองเที่ยวเขารวมจํานวนมาก

♦ชวงเทศกาล : สัปดาหสุดทายของปลายเดือน ก.ย.

เทศกาลนากานุมะ
Naganuma Festival

長沼まつり

เทศกาลที่ใหญที่สุดในไอสึจัดขึ้นชวงปลายเดือน ก.ย. 

เปดฉากเทศกาลดวยขบวนของเหลาเด็ก ๆ ที่พากันถือ

โคมไฟ และขบวนไอสึฮันโคเกียวเรสึที่มีผูเขารวมกวา 

600 คน แตงกายเปนนักรบซามูไรไอสึ

♦ชวงเทศกาล : สัปดาหสุดทายของปลายเดือน ก.ย.

เทศกาลไอสึ
Aizu Festival

会津まつり

การประกวดบอลลูนที่มีผูเขารวมจากทั่วประเทศ กวา 

30 แหง บอลลูนหลากสีลอยขึ้นเหนือทองฟาในฤดู

ใบไมรวงของเมืองคิตะคะตะ เวทีประลองที่สรางความ

ประทับใจใหผูชมและสามารถลองขึ้นบอลลูนได ใน

ตอนกลางคืนการแสดงดอกไมไฟยิ่งชวยเพิ่มสีสันใหกับ

เหลาบอลลูนที่ลอยอยูบนฟากฟาไดเปนอยางดี

♦ชวงเทศกาล : วันเสารและอาทิตยชวงกลาง

เดือน ต.ค.

เทศกาลบอลลูนไอสึชิโอะกาวะ
Aizushiokawa Balloon Festival

会津塩川バルーンフェスティバル

เพลิดเพลินไปกับการวิ่งมาราธอนทั้งฟูลมาราธอน 

ฮาลฟมาราธอน ระยะทาง 10 กม. และเสนทาง

สําหรับครอบครัว ทามกลางทัศนียภาพอันงดงามของ

ใบไมเปล่ียนสี

♦ชวงเทศกาล : วันเสาร อาทิตยในเดือน ต.ค.

การแขงขันวิ่งมาราธอนยุโนะมาจิอีซากะ โมนิวักโกะ
Yunomachi Iizaka Moniwakko Marathon

湯のまち飯坂・茂庭っ湖マラソン

สามารถวิ่ งและเพลิดเพลินไปกับความงามของ

ปราสาทสึรุงะได มีคอรสฮาลฟมาราธอน ระยะทาง 10

กม. และระยะทาง 3.5 กม. 

♦ชวงเทศกาล : วันอาทิตยในเดือน ต.ค.

การแขงขันวิ่งฮาลฟมาราธอนปราสาทสึรุงะ
Tsuruga Castle Half Marathon

鶴ヶ城ハーフマラソン大会

เทศกาลที่จัดขึ้นที่ศาลเจาอีซากะฮาจิมังในเมืองฟุกุชิมะ 

เปน 1 ใน 3 เทศกาลเค็งคะ ซ่ึงหมายถึงการทะเลาะกัน  

ในภาษาญี่ปุน ความสนุกของเทศกาลนี้ก็คือ เมื่อรถลาก 6 

คัน ที่แบกโดยเหลาวัยรุนพุงและชนเขาหากันอยางรุนแรง

♦ชวงเทศกาล : สุดสัปดาหของสัปดาหแรกในเดือน ต.ค.

เทศกาลอีซากะเค็งคะ
Iizaka Fighting Festival

飯坂けんか祭り

เทศกาลที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 300 ป เกี้ยว 7 

คัน ที่ประดับประดาไปดวยโคมไฟกวา 300 ชิ้น แหไป

รอบเมือง เมื่อพระอาทิตยลับขอบฟาแสงไฟจากโคม

สวยงามจับใจ

♦ชวงเทศกาล : วันเสาร อาทิตย และจันทรใน

สัปดาหแรกของเดือน ต.ค.

เทศกาลโคมไฟนิฮนมัตสึ
Nihonmatsu Lantern Festival

二本松の提灯祭り

เทศกาลแสดงดอกไมไฟสุดยิ่งใหญในจังหวัดฟุกุชิมะ 

ดอกไมไฟกวา 12,000 ลูกท่ีจุดแสดงใหไดชมในคํ่าคืน

ฤดูรอน ดอกไมไฟที่ทําโดยชางฝมือผสานกับดนตรี

บรรเลงประกอบที่แสนไพเราะ ชวยสรางบรรยากาศ

ใหันาจดจําในฤดูรอน

♦ชวงเทศกาล : วันเสารแรกของเดือน ส.ค.

เทศกาลแสดงดอกไมไฟอิวากิ
Iwaki Fireworks Festival

いわき花火大会
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