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เทศกาลในฟุกุชิมะ

Festival
Jan

เทศกาลนาโนะคะโด 
ฮาดะคาไมริ

Feb

มาราธอนอิวากิซันไชน์

เทศกาลหิมะหมู่บ้าน
โบราณโออุจิจูคุ

เทศกาลเทียนประดับ
ภาพวาดยูคิโฮตารุ

เทศกาลหิมะและไฟ
ยูคิโตะฮิ

เทศกาลหิมะอุระบันได

เทศกาลหิมะทาดามิฟุรุ
ซาโตะโนะยูคิ

เทศกาลหิมะนาคายามะ 
เซทสึเกคคะ 

Apr

เทศกาลซากุระ
ปราสาทสึรุงะ
เทศกาลซากุระ
ปราสาทคาสุมิกะ
เทศกาลซากุระ
คิตะคะตะ
เทศกาลชมดอก
ชิบะซากุระ
มาราธอนกบ
คาวาอุจิคาเอรุ

May

มาราธอนขึ้นเนินสกี

Jul

เทศกาลแสดง
ดอกไม้ไฟฟุกุชิมะ

เทศกาลโซมะโนมาอิ

มาราธอนขึ้นเนินสกี

เทศกาลแสดง
ดอกไม้ไฟนิชิอิกคะซน
นิปปะชิกาวะ

Aug

เทศกาลฮิงาชิยามะ
ออนเซ็นบงโอโดริ

เทศกาลแสดง
ดอกไม้ไฟอิวากิ

เทศกาลแสดงดอกไม้ไฟ
อินะวะชิโระ 

มาราธอนขึ้นเนินสกี

Sep

เทศกาลนากานุมะ

เทศกาลไอสึ

มาราธอนขึ้นเนินสกี

Oct

เทศกาลบอลลูน
ไอสึชิโอะกาวะ
ฮาล์ฟมาราธอน
ปราสาทสึรุงะ
มาราธอนยุโนะมาจิ
อีซากะ โมนิวักโกะ

เทศกาลโคมไฟนิฮงมัตสึ

เทศกาลอีซากะเค็งคะ

มาราธอนขึ้นเนินสกี

เทศกาลที่จัดขึ้นที่วัดเอ็นโซจิซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 
1,000 ปี เหล่าผู้ชายนุ่งผ้าเตี่ยว ขึ้นบันไดไปยังพระ
อุโบสถของวัดประมาณ 113 ขั้น ก่อนจะปีนเชือกขึ้นไป
บนคานของพระอุโบสถ เพื่อให้ปีนั้นอุดมสมบูรณ์

เทศกาลนาโนะคะโด ฮาดะคาไมริ
Yanaizu Naked Man Festival

七日堂裸詣り

♦ ช่วงเทศกาล : 7 ม.ค.

เทียนไอสึหนึ่งในงานหัตถกรรมของไอสึ เพลิดเพลินกับ
เทียนกว่า 10,000 เล่มที่สว่างไสวตัดกับหิมะสีขาวโพลน 
ทั่วทั้งพื้นที่รอบ ๆ ปราสาทสึรุงะและสวนโอยาคุเอ็น

เทศกาลเทียนประดับภาพวาดยคูิโฮตารุ
Aizu Painted Candle Festival

会津絵ろうそくまつり

♦ ช่วงเทศกาล : วันศุกร์และเสาร์ที่สองของเดือน ก.พ.

รูปปั้นหิมะและคามาคุระบ้านหิมะหลังเล็กเรียงรายทั่ว
บริเวณ เพลิดเพลินกับการประดับไฟยามค่่าคืน ในวัน
สุดท้ายของเทศกาลมีการแสดงดอกไม้ไฟให้ชม

เทศกาลหิมะทาดามิฟุรุซาโตะโนะยูคิ
Tadami Furusato Snow Festival

只見ふるさとの雪まつり

♦ ช่วงเทศกาล : วันเสาร์และอาทิตย์ที่สองของเดือน ก.พ. 

คอร์สวิ่งมาราธอนที่เริ่มออกวิ่งตั้งแต่ใจกลางเมือง วิ่ง
ผ่านท้องทุ่งนาเขตชนบทชมธรรมชาติอันสวยงาม 
ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกระยะทางตามใจชอบตั้งแต่ฮาล์ฟ
มาราธอน, ระยะทาง 10 กม., ระยะทาง 5 กม., 
ระยะทาง 3 กม., ระยะทาง 1.5 กม. สามารถเข้าร่วมได้
ทั้งครอบครัวทุกวัย

การแข่งขันวิ่งมาราธอนอิวากิซันไชน์
Iwaki Sunshine Marathon

いわきサンシャインマラソン

♦ ช่วงเทศกาล : วันอาทิตยที่สองของเดือน ก.พ.

เทศกาลของไอสึที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อบูชา
เทพเจ้าโดยแต่ละหมู่บ้านจะสร้างหุ่นฟางขนาดใหญ่เพื่อ
บูชาเทพเจ้าไซโนะคามิ เปลวไฟที่โชติช่วงในค่่าคืนที่ปก
คลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน

เทศกาลหิมะและไฟยูคิโตะฮิ
Snow and Fire Festival

雪と火のまつり

♦ ช่วงเทศกาล : วันเสาร์ที่สองของเดือน ก.พ.

บ้านหิมะและเทียนที่ล้วนแตเ่ป็นงานฝีมือประดับประดา
โดยรอบสวนนาคายามะฮานะโนะโกจ่านวนตามปี
คริสต์ศักราชในปีนั้น แสงเทียนสว่างไสวสุกสกาวราวกับ
ดาวบนฟ้า

เทศกาลหิมะนาคายามะ เซทสึเกคคะ 
Nakayama Setsugekka Snow Festival

なかやま雪月火

♦ ช่วงเทศกาล : วันเสาร์ประมาณกลางเดือน ก.พ.

เทศกาลฤดูหนาวที่จัด 2 วันเต็มในหมู่บ้านโบราณโออุจิ
จูคุ โดมหิมะอันน้อยใหญ่ที่ภายในมีไฟส่องสว่างไสว
งดงาม บรรยากาศที่แสนพิเศษในฤดูหนาว อีกทั้งยังมี
การแสดงดอกไม้ไฟให้ชมด้วย

เทศกาลหิมะหมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
Ouchi - juku Snow Festival

大内宿雪まつり

♦ ช่วงเทศกาล : วันเสาร์และอาทิตย์ที่สองของเดือน ก.พ.

แสงเทียนกว่า 3,000 เล่มที่ส่องแสงสว่างไสวที่บึงเร็น
เกะในฤดูหนาว ความสวยงามที่สะกดทุกลมหายใจ 
นอกจากนี้ในฤดูหนาวที่อุระบันไดยังมีกิจกรรมมากมาย
ให้ได้ลองท่าอีกด้วย

เทศกาลหิมะอุระบันได
Urabandai Snow Festival

裏磐梯雪まつり

♦ ช่วงเทศกาล : วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ของ
กลางเดือน ก.พ.

ดอกซากุระกวา่ 1,000 ต้นออกดอกบานสะพรัง่โดยรอบ
ปราสาทสึรุงะ ตอนกลางคืนแสงไฟไลท์อัพส่องแสงสว่าง
ไสวไล้ดอกซากุระ 

เทศกาลซากุระปราสาทสึรุงะ
Tsuruga Castle Sakura Festival

鶴ヶ城さくら祭り

♦ ช่วงเทศกาล : ต้นเดือน เม.ย. - ต้นเดือน พ.ค.
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ดอกโซเมซากุระกว่า 2,500 ต้นออกดอกบานสะพรั่ง
แต่งแต้มสีสันให้กับตัวปราสาท ช่วงเทศกาลในตอน
กลางคืนมีการประดับไฟไลท์อัพต้นซากุระให้ได้ชม 
สามารถเพลิดเพลินกับดอกซากุระทั้งในตอนกลางวัน
และยามค่่าคืน

เทศกาลซากุระปราสาทคาสุมิกะ
Kasumigajo Castle Park Sakura Festival

霞ヶ城公園さくらまつり

♦ ช่วงเทศกาล : ต้นเดือน เม.ย. - ต้นเดือน พ.ค.

เพลิดเพลินเดินเล่นท่ามกลางเส้นทางสายซากุระกว่า 
1,000 ต้น ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ในเส้นทาง
นิชจูไลน์อันโด่งดัง ชิดาเระซากุระที่บานสะพรั่งราวกับ
อุโมงค์สีชมพู มาถ่ายภาพรถไฟโบราณที่ครั้งหนึ่งเคย
ให้บริการในเส้นทางนี้กันได้

เทศกาลซากุระคิตะคะตะ
Kitakata Sakura Festival

喜多方さくらまつり

♦ ช่วงเทศกาล : วันอาทิตยที่สองของเดือน ก.พ.

จูเปียแลนด์ฮิราตะ ดอกชิบะซากุระกว่า 25,500 ดอก 
ออกดอกบานสะพรั่งสีชมพูบานเข้มในพื้นที่ 2.3 เฮก-
เตอร์ ราวกับพรมผืนใหญ่

เทศกาลชมดอกชิบะซากุระท่ีจูเปียแลนด์ฮิราตะ
Jupeer Land Hirata Shiba Sakura Festival

ジュピアランドひらた芝桜まつり

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

เทศกาลที่สามารถชมความเข้มแข็งของชาวไอสึ ขบวน
ของเหล่านักรบซามูไรไอสึที่น่าเกรงขาม และการ
แข่งขันประลองความเร็วบนหลังม้าแล้วคว้าธง เทศกาล
ที่เป่ียมไปด้วยพลัง

เทศกาลโซมะโนมาอิ
Soma Nomaoi Festival 

相馬野馬追

♦ ช่วงเทศกาล : วันเสาร์ อาทิตย์ และจันทร์ช่วงปลาย
เดือน ก.ค.

เทศกาลที่จัดขึ้นแถวแม่น้่านิปปะชิกาวะ ตอนกลางวันมี
การจัดงานอิคะดะคุดาริ และในตอนกลางคืนตื่นตาตื่น
ใจไปกับดอกไม้ไฟกว่า 10,000 ลูกเหนือแม่น้่าช่างเป็น
ภาพที่งดงาม

เทศกาลแสดงดอกไม้ไฟนชิิอกิคะซนนิปปะชิกาวะ

Nishiikkason Nippashigawa
Kawanosaiten Fireworks Festival

二市一ヶ村日橋川川の祭典

♦ ช่วงเทศกาล : วันเสาร์ช่วงปลายเดือน ก.ค.

เทศกาลแสดงดอกไม้ไฟสุดย่ิงใหญ่ในจังหวัดฟุกุชิมะ 
ดอกไม้ไฟกว่า 12,000 ลูกที่จุดแสดงให้ได้ชมในค่่าคืน
ฤดูร้อน ดอกไม้ไฟที่ท่าโดยช่างฝีมือผสานกับดนตรี
บรร เลงประกอบกอบที่ แสนไพเราะ ช่ วยสร้ า ง
บรรยากาศให้น่าจดจ่าในฤดูร้อน

เทศกาลแสดงดอกไม้ไฟอิวากิ
Iwaki Fireworks Festival

いわき花火大会

♦ ช่วงเทศกาล : วันเสาร์แรกของเดือน ส.ค.

มาวิ่งไปด้วยกันที่หมู่บ้านคาวาอุจทิี่อดุมไปด้วยธรรมชาติ
ที่งดงาม พร้อมเพลิดเพลินกบัการชมท้องทุ่งเรอืกสวนไร่
นาที่ห้อมล้อมด้วยภูเขาตลอดเส้นทาง มีให้เลือกหลาย
คอร์สทั้งฮาล์ฟมาราธอน, ระยะทาง 10 กม., ระยะทาง 
5 กม., ระยะทาง 3 กม. และระยะทาง 1.5 กม. 

การแข่งขันวิ่งมาราธอนกบคาวาอุจิคาเอรุ
Kawauchi Frog Marathon 

川内の郷かえるマラソン大会

♦ ช่วงเทศกาล : ปลายเดือน เม.ย.

การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่สร้างความประหลาดใจ 
ผู้เข้าร่วมต้องวิ่งขึ้นเนินสกี 6 ลานสกีในที่ราบสูงบันได 
ในช่วงที่ไม่มีหิมะได้เปลี่ยนเป็นสนามแข่งขันมาราธอน 
จากข้างล่างวิ่งสู่ข้างบน สามารถมาร่วมแขง่ขันพร้อมกับ
กระชับมิตรกับคนรอบตัวได้ที่นี่

การแข่งขันวิ่งมาราธอนขึ้นเนินสกี
GAMBARUZO ! Ski Slopes Marathon

ゲレンデ逆走マラソン

♦ ช่วงเทศกาล : จัดเดือนละครั้งต้ังแต่เดือน พ.ค. - ต.ค.

ดอกไม้ไฟสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมาเยือนของ
ฤดูร้อน จัดขึ้นที่สวนชิโนะบุกะโอกะริวคุจิ ที่ตั้งอยู่ริม
แม่น้่าอาบุคุมะและแม่น้่ามัตสึกาวะที่ไหลผ่านตัวเมือง 
เมื่อราตรีเข้ามาทักทายดอกไม้ไฟกว่า 10,000 ลูกพุ่งสู่
ท้องฟ้าแต่งแต้มสีสันให้กับท้องฟ้ายามค่่าคืนในฤดูร้อน

เทศกาลแสดงดอกไม้ไฟฟุกุชิมะ
Fukushima Fireworks Festival

ふくしま花火大会

♦ ช่วงเทศกาล : วันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.ค.
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ชมความงามของโคมไฟกระดาษขนาดใหญ่รูปทรงแปลก
ตา ส่องแสงสว่างไสวเลียบแม่น้่าสุคากาวะในค่่าคืน
ก่อนที่ฤดูใบไม้รว่งจะเข้ามาเยือน โคมทุกอันล้วนท่าจาก
น้่าพักน้่าแรงของชาวเมือง ขบวนจะแห่ไปรอบเมอืงตอน
กลางคืนเป็นภาพที่สวยงาม ทุกปีมีชาวเมืองและ
นักท่องเที่ยวเข้าร่วมจ่านวนมาก

เทศกาลนากานุมะ
Naganuma Festival

長沼まつり

♦ ช่วงเทศกาล : สัปดาห์สุดท้ายของปลายเดือน ก.ย.

เพื่อให้เหล่าเด็ก ๆ ได้เห็นดอกไม้ไฟแห่งความหวัง
หลังจากฟุกุชิมะได้เผชิญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ 
ในแต่ละปีจะมีหัวข้อที่แตกต่างกันไป ดอกไม้ไฟกว่า 
3,000 ลูกทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าประดับประดาให้ราตรีที่
มืดมิด คลอด้วยเสียงดนตรีที่เข้ากับดอกไม้ไฟในคืนนั้น

เทศกาลแสดงดอกไม้ไฟอินะวะชิโระ
Inawashiro Fireworks Festival

いなわしろ花火大会

♦ ช่วงเทศกาล : กลางเดือน ส.ค.

มาสนุกสนานกับเทศกาลบงโอโดริกับชาวเมืองและแขก
ผู้เข้าพักในโรงแรมที่ฮิงาชิยามะ ร่วมร่ายร่าไปรอบ ๆ 
กับเหล่าโอกามิได้

เทศกาลฮิงาชิยามะออนเซ็นบงโอโดริ
Higashiyama Onsen Bonodori

東山温泉盆踊り

♦ ช่วงเทศกาล : วันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และ
อาทิตย์ช่วงปลายเดือน ส.ค.

เทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในไอสึจัดขึ้นช่วงปลายเดือน ก.ย. 
เปิดฉากเทศกาลด้วยขบวนของเหล่าเด็ก ๆ ที่พากันถือ
โคมไฟ และขบวนไอสึฮันโคเกียวเรสึที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 
600 คน แต่งกายเป็นนักรบซามูไรไอสึ

เทศกาลไอสึ
Aizu Festival

会津まつり

♦ ช่วงเทศกาล : สัปดาห์สุดท้ายของปลายเดือน ก.ย.

การประกวดบอลลูนที่มีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศ กว่า 
30 แห่ง บอลลูนหลากสีลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าในฤดูใบไม้
ร่วงของเมืองคิตะคะตะ เวทีประลองที่สร้างความ
ประทับใจให้ผู้ชมและสามารถลองขึ้นบอลลูนได้ ใน
ตอนกลางคืนการแสดงดอกไม้ไฟย่ิงช่วยเพิ่มสีสันให้กับ
เหล่าบอลลูนที่ลอยอยู่บนฟากฟ้าได้เป็นอย่างดี

เทศกาลบอลลูนไอสึชิโอะกาวะ
Aizushiogawa Balloon Festival

会津塩川バルーンフェスティバル

♦ ช่วงเทศกาล : วันเสาร์ อาทิตย์ช่วงกลางเดือน ต.ค.

สามารถวิ่ งและ เพลิด เพลินไปกับความงามของ
ปราสาทสึรุงะได้ มีคอร์สฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 10
กม. และระยะทาง 3.5 กม. 

การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนปราสาทสึรุงะ
Tsuruga Castle Half Marathon

鶴ヶ城ハーフマラソン大会

♦ ช่วงเทศกาล : วันอาทิตย์ในเดือน ต.ค.

เพลิดเพลินไปกับการวิ่งมาราธอนทั้งฟูลมาราธอน 
ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 10 กม. และเส้นทางส่าหรับ
ครอบครัว ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของใบไม้
เปลี่ยนสี

การแข่งขันวิ่งมาราธอน
ยุโนะมาจิอีซากะ โมนิวักโกะ

Yunomachi Iizaka Moniwakko Marathon

湯のまち飯坂・茂庭っ湖マラソン

♦ ช่วงเทศกาล : วันเสาร์ อาทิตย์ในเดือน ต.ค.

เทศกาลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี เกี้ยว 7
คันที่ประดับประดาไปด้วยโคมไฟกว่า 300 ชิ้น แห่ไป
รอบเมือง เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแสงไฟจากโคม
สวยงามจับใจ

เทศกาลโคมไฟนิฮงมัตสึ
Nihonmatsu Lantern Festival

二本松の提灯祭り

♦ ช่วงเทศกาล : วันเสาร์ อาทิตย์ และจันทร์ใน
สัปดาห์แรกของเดือน ต.ค.

เทศกาลที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าอีซากะฮาจิมังในเมืองฟุกุชิมะ 
เป็น 1 ใน 3 เทศกาลเค็งคะหรือหมายถึงการทะเลาะ
กันของญี่ปุ่น ความสนุกของเทศกาลนี้ก็คือ เมื่อรถลาก 
6 คันที่แบกโดยเหล่าวัยรุ่นจ่านวนมากพุ่งและชนเข้าหา
กันอย่างรุนแรง

เทศกาลอีซากะเค็งคะ
Iizaka Fighting Festival

飯坂けんか祭り

♦ ช่วงเทศกาล : สุดสัปดาห์ของสัปดาห์แรกในเดือน ต.ค.


