Enjoy Japan's ancient traditional
culture and magnificent nature

Seki

関市

City

展現日本自古以來的傳統文化與大自然的關市

สัมผัสกับวัฒนธรรมดัง้ เดิมอันเก่าแก่ของญีป่ นุ่ และธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่ ณ เซกิ

Located in the centre of Gifu Prefecture,
Seki is famous worldwide for its production
of fine knives, ranking alongside Solingen
in Germany.
Seki is also renowned for ”Oze-Ukai”, a
traditional fishing method using cormorants
that dates back over 1,000 years.
Be sure to visit Seki and encounter ancient
Japanese culture and craftsmanship!
關市位於岐阜縣中部，與德國索林根並列為世界數一
數二的刀刃產地。當地也以延續千年以上、使用鸕鶿
的傳統漁法「小瀨鵜飼（鸕鶿捕魚）」著稱。想要探
訪日本傳統的文化與名匠技藝，就前往關市吧！

เมืองเซกิ ตัง้ อยูท่ างตอนกลางของจังหวัดกิฟุ เป็นเมืองทีข่ นึ้ ชือ่ ในเรือ่ งการผลิต
เครือ่ งมือที่ใช้สำ�หรับตัดทีม่ คี ณ
ุ ภาพมีชอื่ เสียงไม่แพ้เมืองโซริงเงิน ประเทศเยอรมัน
นอกจากนีแ้ ล้วก็ยงั เป็นทีร่ จู้ กั ในเรือ่ ง อุไก หรือวิธกี ารจับปลาแบบดัง้ เดิมทีม่ มี า
ยาวนานกว่าพันปี เชิญมาสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของญีป่ นุ่ ได้ทนี่ ี่

Japanese Sword

Oze-Cormorant Fishing Gourmet

HERE!
Gifu Prefecture
Seki City

Nature
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Seki, Japanese knife
เมืองแห่งเครือ่
capital 刀刃之城 關市
งตัด
Swordmaking began in Seki in the Kamakura Era
over 700 years ago.
Seki's reputation for swords that "unbreakable,
unbendable and cut cleanly" spread all over the
country and it is said that during the Sengoku
age of civil strife, Seki swords in particular were
popular among the samurai. Today, Seki enjoys
a flourishing trade in kitchen kniv es, scissors,
razors and other knives, and its products are
popular worldwide for their sharpness.
關的鍛刀產業始自距今 700 多年前的鎌倉時代。
據說當時的關之刀「不斷、不彎、銳利無比」的名聲
傳遍日本全國，受到戰國時代的武士愛用。直到現代，當地仍以菜刀、
剪刀、剃刀等刀刃產業繁盛，銳利的製品受到世界各地的人們喜愛。

การตีดาบทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยคามะคุระอันยาวนานกว่า 700 ปีของทีน่ นี่ นั้
มีชอื่ เสียงโด่งดังไปทัว่ ญีป่ นุ่ ในเรือ่ ง “ไม่หกั ไม่งอ ตัดง่าย” จึงทำ�ให้
นักรบในสมัยเซนโกกุ ชืน่ ชอบทีจ่ ะใช้ดาบทีต่ จี ากเมืองเซกินี้
ส่วนในปัจจุบนั ทีน่ กี่ ม็ อี ตุ สาหกรรมการผลิตเครือ่ งมือที่ใช้ตดั ต่าง ๆ นานา
เช่น มีด กรรไกร มีดโกนหนวด ฯลฯ ที่ใช้งานง่าย
มีชอื่ เสียงไปทัว่ ทุกมุมโลก

Watch
Our knives
have the
same cutting
performance as
a sword!

Cutler SANSHU
knife direct sale of
Seki City 関の刃物屋 三秀

Sharp 'Seki Yoshihide'
brand knives are great
value

As well as kitchen knives,
Seki knives used by
famous chefs both inside
and outside Japan are also
available

คุณสามารถหามีด กรรไกรตัดเล็บ มีดโกน และอุปกรณ์
เครือ่ งตัดอืน่ ๆ มากมายกว่าอีก 3,000 ชนิดทีผ่ ลิตจาก
เซกิได้ในราคาย่อมเยา คุณภาพสูง และหากทำ�การจอง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ก็จะสามารถเข้าชมวิถแี ห่ง
การใช้ดาบญีป่ นุ่ แบบ “อิไอ กิร”ิ ได้อกี ด้วย

Razor Memorial Facility Feather
Museum カミソリ文化伝承館 フェザーミュージアム

0575-28-5147 950-1 Oze Sekicity
8:30-17:30
Mon.
A,D,J,M,V,銀
www.hamonoyasan.com/english/

Traditional sword-hammering
performance is held at 10:00, 13:30
and 14:30 on first Sunday in March,
April, June and November

The museum shows Seki's swordmaking history
and the manufacturing process of Japanese
swords and has displays of famous Japanese
swords. Don't miss the demonstration of traditional
forging where swordsmiths hammer the swords.
Seen close-up, the swordsmith's skill is really
impressive.

介紹關的鍛刀歷史與日本刀製造過程，並展示著名的
日本刀。另外也有刀匠實際揮搥、鍛冶古式日本刀的
精采表演，可以近距離看到刀匠驚人的技藝。

ทีน่ มี่ กี ารจัดแสดงวิธกี ารตีดาบต่าง ๆ ประวัตศิ าสตร์ของ
โรงตีดาบเซกิ และจัดแสดงดาบทีม่ ชี อื่ เสียง นอกจากนี้
ไม่ควรพลาดชมการตีดาบแบบดัง้ เดิมด้วยค้อน ทีส่ ามารถ
รับชมได้อย่างใกล้ชดิ
0575-23-3825
9-1 Minamikasugacho Seki-city
9:00-16:30
Tue., day after national holiday
￥200
（ Adult）
Credit cards not accepted.

展示著名剃刀製造商 Feather 的自家產品，並從各種角度
介紹全世界剃刀的歷史與文化等。可自己操作的參加型
展示與剃刀鑰匙圈製作體驗（¥324）等也相當有趣。

Learn about razors through the fun hands-on displays
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เซกิ

參觀日本刀鍛製過程！
為了增加刀的強度，必須由刀匠揮動小槌、刀工揮動大槌，反覆交互敲打鋼鐵，稱作鍛鍊。
在關鍛冶傳承館或秋季刀刃祭，都可以參觀實際工程。燒得火紅的鋼鐵冒出火花的震撼場面，值得一見。

ชมวิถกี ารตีดาบ
คุณสามารถชมการตีดาบแบบดัง้ เดิมได้ทพ
ี่ พ
ิ ธิ ภัณฑ์โรงตีดาบแบบดัง้ เดิมเซกิ
หรือในงานเทศกาลฮะโมะโนะช่วงฤดูใบไม้รว่ ง ทีจ่ ะได้เห็นเหล็กร้อน ๆ
ประกายไฟสีแดง ๆ และเสียงค้อนเล็กใหญ่ตกี ระทบกับเหล็กซ้�ำ ไปซ้�ำ มา
จนสามารถผลิตออกมาเป็นดาบทีด่ ีได้

ทีน่ มี่ กี ารจัดแสดงประวัตคิ วามเป็นมาของมีดโกน
ต่าง ๆ จากทัว่ ทุกมุมโลก รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั Feather ชือ่ ดังของญีป่ นุ่ นอกจากจะมีการ
จัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ แล้ว คุณยังสามารถทำ�
ทีเ่ ก็บมีดโกนของคุณเองได้อกี ด้วย (¥324)

G. Sakai knives are highly
regarded among knife fans.
Try your hand at making a
knife – it's very popular!

A knife is
very handy!

You will really become
attached to a knife that you
have made yourself

Experience

Knife Museum

Don't miss
the functional
beauty of the
knives created
by famous
knifemakers

As well as knives from around the world,
multifunction knives and other valuable
items are on display
You can buy G.
Sakai knives in the
shop

You can go
round the factory
next door where
they make the
knife blades

The museum houses around 1,500 knives from 30
countries around the world, ranging from typical knives
from various countries to valuable knives coveted by
fans. You can also have the chance to make your own
lock knife or sheath knife (reservation required, time
required: approx. 4 hours)

Displays include 'Kanemoto', 'Kanesada'
and other fine sword typical of Seki

Sword-shaped
paperknife

Reasonably priced kitchen knives,
nail clippers and scissors make good
gifts and souvenirs

展示世界 30 國、約 1500 件的刀具，包括日本國內外代表性
的製品與收藏家垂涎的貴重品等。另外也有親自製作鎖刀、
鞘刀等的體驗活動，也備受好評（需預約，所需時間約 4 小時）。

พิพธิ ภัณฑ์ทมี่ กี ารจัดแสดงมีดต่าง ๆ จากทัว่ โลกกว่า 30 ประเทศ
กว่า 1,500 ชิน้ นอกจากนีย้ งั มีให้ทำ�มีดในแบบตัวเอง
ไม่วา่ จะเป็นมีดพกพา มีดพับ ฯลฯ (จองล่วงหน้า ใช้เวลาในการทำ�
ประมาณ 4 ชัว่ โมง)

製作多種不同用途的家用剪刀及指甲刀的廠
商，刀鋒銳利而功能性佳。其中又以獲得設
計獎、造型洗鍊的剪刀等最受喜愛。
可在刃物會館等地購買。

0575-24-2132 7 7-3 Hiraga cho
Seki-city
10:00-16:00
Aug.13-16、Dec.30-Jan.3
￥ Admission Free,Knife Making from
￥4,500 A,D,J,M,V
www.gsi-japan.com/

0575-22-1923 1-17 Hinode
cho Seki-city
9:30-16:00 Tue.
(Temporary closures on other days)
Free of charge (Reservation
required for groups of 7 or more)
Credit cards not accepted.
www.feather.co.jp/jMuseum

Learn how to sharpen the knife you
purchased so you can use it longer
Sekibokuryu (left) and
Tenmijuraku (right) are top sellers

Buy

Moc scissors—a
perfect addition for
your desk that are
always within easy
reach,

บริษทั ทีม่ ชี อื่ เสียงในการผลิตเครือ่ งมือที่ใช้สำ�หรับตัดต่าง ๆ
ในครัวเรือน เช่น กรรไกร กรรไกรตัดเล็บ ฯลฯ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ใช้สะดวก แถมยังมี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั รางวัล Good design
ออกแบบเยีย่ มยอด เลือกหา
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการได้ทนี่ ี่

岐阜県刃物会館

Around 2,000 kitchen knives, imitation
swords, etc. from 80 of the 250 knife
manufacturers in Seki are available
here. 20% discount off normal prices!
And the staff will show you how to
sharpen your knife so
you can enjoy
longer use.
We will show
you how to
sharpen your
knife

關市 250 家刀刃
製造廠中有 80 家、
約
2000 件家用刀刃與模造刀
等，
都在這裡販售。館內除了教導讓菜刀更耐
用的磨刀方式等，並固定提供八折優惠！

คุณสามารถหาซือ้ เครือ่ งมือสำ�หรับตัดที่ใช้ในครัวเรือน
หรือดาบจำ�ลองต่าง ๆ กว่า 2,000 ชิน้ จาก 80 ใน 250
บริษทั ในเซกิได้ทนี่ ี่ นอกจากนีย้ งั มีสอนวิธกี ารใช้ บำ�รุง
รักษา เพือ่ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึน้ ทีส่ �ำ คัญ ที่
นีม่ สี ว่ นลดให้จากปกติ 20 % อีกด้วย

How do you fancy a beard like this?
Try Beard Vision (¥100 per time)

長谷川刃物株式会社

The company makes nail clippers and all
kinds of sharp, easy-to-use household
scissors for various purposes. Their stylish
scissors, winner of the Good Design
Award, are especially popular. Also
available at the Gifu CutleyHall.

Gifu Cutlery Hall

Video and displays show in detail how
swords are made

Hasegawa Cutlery
Co., Ltd.

ナイフ博物館

Seki Traditional Sword Smith
Museum 関鍛冶伝承館

The museum introduces products of famous
razor manufacturer, Feather, and razors from
around the world from various angles including
history and culture.
There are interesting
hands-on displays
and the opportunity
to try making your
own original razor
holder (¥324).
Huge display of razors from
Japan and around the world
As well as displays
of Feather
products, there is a
corner where you
can actually shave
and test the feel

刃

At the Seki Traditional Sword Smith Museum or the autumn
Hamono Matsuri festival, you can watch a swordsmith and
swordmaker take turns to repeatedly hammer the steel, one
with a small hammer and the other with a large hammer,
to enhance the strength of the blade. Don't miss this
impressive sight with sparks flying from the red-hot steel.

Learn all about
the appeal
of Japanese
swords!

Around 3,000 knives and cutting tools
made in Seki are available here, ranging
from kitchen knives and rare knives for
professional use to nail clippers and
scissors. As they are sold directly, prices
are reasonable too.
If you make a reservation one week
in advance, you can also see a
performance of "iai-giri", slicing through
bamboo with a Japanese sword (free of
charge).

Among the huge selection, you are sure to find a kitchen 販售在關製作的菜刀、罕見的專業廚刀、
指甲刀、剪刀等約 3000 件刀刃製品。直售
knife that fits comfortably in your hand
價格特別便宜，受到訪客好評。
如果在 1 星期前預約，還可參觀日本刀瞬
間劈開竹子的居合斬（免費）。

Watch a demonstration of sword-hammering!

0575-22-4941 4-6 Heiwadori
Seki-city 9:00-17:00
Dec.
28,Beginning of the year A,J,M,V

A handy
type shredder
"Gav"

Casta scissors with cover are safe for
children and elderly persons,

0575-22-1511 3664-2 Hidase Seki-city
www.canary.jp/en_index.htm

Nailclipper
Seki accounts for 51.4% of the Japanese nail clipper market.
Their reasonable price makes them attractive to foreigners too.
Be sure to get some high-grade clippers that do not damage
your nails as a souvenir or present.
Hasegawa Cutlery's «Nail»
cuts nails with a light touch
關市的指甲刀佔日本國內
市場的 51.4％，價格適中，
也很受外國人喜愛。銳利而不傷指
甲的優秀指甲刀，最適合作為伴手禮。

High-quality handcrafted
nail clippers

กรรไกรตัดเล็บทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาดภายในประเทศญีป่ นุ่ 51.4%
นัน้ มาจากเมืองเซกิ ซึง่ ราคาที่ไม่แพงอย่างทีค่ ดิ และยังเป็นทีน่ ยิ มของ
นักท่องเทีย่ วด้วย ใช้งานดี ไม่ท�ำ ลายเล็บ นำ�กลับไปเป็นของฝากทีด่ ีได้
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Usho no ie Iwasa
鵜匠の家 岩佐

Full-course natural sweetfish dinner served at restaurant owned by Masaaki
Iwasa, fourth-generation Imperial Fisherman of the Royal Household Agency.
Cooked according to the recipes handed down through the generations,
the all-sweetfish course meals including sweetfish stewed in soy sauce and
sugar or broiled with salt that ends up so tender that even the bones are
edible, so-called “Sugata sushi” prepared using a whole sweetfish cut open
and stuffed with sushi rice (until June), and soupy rice to finish off with.
擔任宮內廳式部職的岩佐家第四代鵜匠 –– 岩佐昌秋的餐廳，提供的天然香魚全套大餐。
使用代代相傳的料理方式，包括連骨頭都能吃下去的甘露煮、鹽烤、姿壽司（6 月為止），
最後以魚粥作結，全都使用香魚。質樸而滋味豐富的口味，吸引不少每年造訪的忠實顧客。

ลองลิม้ ชิมรสอาหารฟูลคอร์สจากปลาอะยุจากธรรมชาติ โดยมาซาอากิ อิวะเสะ ชาวประมงในวัง รุน่ ที่ 4
ของตระกูลอิวะเสะ ที่ได้รบั สืบทอดวิธกี ารประกอบอาหารโดยเฉพาะทัง้ ปลาอะยุนงึ่ ด้วยโชยุและน้ำ�ตาล
ปลาอะยุยา่ งเกลือทีส่ ามารถทานได้ทงั้ หมดแม้กระทัง่ ก้าง รวมทัง้ ซึกะตะซูชิ (มีจนถึงเดือนมิถนุ ายน)
ข้าวปัน้ หน้าปลาทัง้ ตัว พร้อมปิดท้ายด้วยโซซุย หรือข้าวต้ม
ความอร่อยของรสชาติดงั้ เดิมที่ใกล้เคียงธรรมชาตินกี้ ม็ ผี คู้ นให้ความสนใจมากมายเลยทีเดียว
0575-22-1862
74 Ikejiri Seki-city
Daytime 12:00-14:00 (Last admission 13:00), Evening 16:30-21:00
No scheduled holidays
Full-course sweetfish dishes ¥6,800. Reservation
required
Credit card not accepted.

Enjoy natural sweetfish dishes

鵜

Before you get on the boat to watch ukai, enjoy a fullcourse natural sweetfish dinner. Here are two restaurants
run by cormorant fishermen that serve dishes that truly
bring out the flavour of the sweetfish.
品嚐天然香魚料理
在觀賞鵜飼之前，先品嚐天然香魚全套大餐之後再上船。這裡
要介紹由鵜匠經營的兩家餐廳，提供展現香魚最佳美味的料理。

Oze cormorant fishing has
a history of over 1,000 years
擁有千年以上歷史的小瀨鵜飼（鸕鶿捕魚）

โอเสะอุไก วิถกี ารจับปลาทีม่ ยี าวนานมากกว่า 1,000 ปี

Ukai is a traditional fishing method where the fisherman
skillfully handles trained cormorants, sending them
diving into the water to catch ayu or sweetfish by the
light of a balefire. A fishing method practiced in Japan
for over 1,000 years, Oze cormorant fishing is famous
for its highly skilled fishing masters, called Imperial
Fishermen of the Royal Household Agency. Tourists
can take an elegant yakatabune (houseboat) and cruise
down the river with the cormorant boats, watching the
fishing as they go. It is a chance to see the fishermen
expertly handle several cormorants and to enjoy a very
traditional Japanese scene.

A highlight is here!

The fisherman makes a hooting sound and
the cormorants catch the fish in perfect
timing. Don't miss the instant the bird
catches the fish and swallows it whole!
鸕鶿捕獲香魚的瞬間
鵜匠發出「HOHO」的聲音，和鸕鶿巧妙地
配合捕捉香魚。在捕獲的剎那，鸕鶿將整條
香魚吞進嘴裡的瞬間，不可錯過！

電 0575-22-2506
（Seki Yusen）
Period: May 11-Oct. 15
Boarding: Around 18:00-18:50 (depending on season)
Fishing starts: 19:30 May-early June, 19:45 early June-mid Aug.,
19:20 mid-Aug.-mid Sept., 19:00 mid Sept.-Oct.
Private hire: 10-person yakatabune ¥28,000, 20-person ¥51,000.
Shared yakatabune: ¥3,500 per person (adult).
Credit cards not accepted.
Subject to cancellation in event of bad weather, high water level, etc.
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Enjoy cormorant
fishing, a method
unchanged for
1,000 years, and
natural sweetfish
dishes
Relax over dinner while
gazing at the clear
waters of the river
beyond the window

Restaurant where
you can enjoy
natural sweetfish
caught by proud
fishing master Iwasa

Cormorant cages
stand next to the
restaurant

You can go round the gassho-style
main building that was built in the
middle of the Edo period
Stately exterior of Adachi
residence, Imperial Fisherman of
the Royal Household Agency

ช่วงเวลาทีอ่ ุไกจับปลาได้
ไม่ควรพลาดช่วงเวลา ทีช่ าวประมงประสานเสียง “โฮโฮ”
กับนกกาน้�ำ ทีจ่ บั ปลาอะยุได้พอดี นับเป็นเวลาทีน่ า่
ตืน่ เต้นเลยทีเดียว

After watching the
cormorant fishing, you
can watch the birds
being fed at Adachi
residence

See the Tsukemise demonstration too

After disembarking from the yakatabune
(houseboat), tourists can watch the Oze
Ukai cormorant boats go past right in front
of them. You can see the fishermen and
cormorants up close.
參觀「付見」
參觀者下了屋形船之後，可以看到鵜船通過
面前，稱作「付見」
，這是小瀨鵜飼特有的
過程，可以從更近的距離看到鵜匠與鸕鶿。

「鵜飼（鸕鶿捕魚）」是由鵜匠（馴養鸕鶿捕魚的漁夫）從船上以精巧技術操縱訓
練過的「海鵜（鸕鶿）」潛入水中、憑藉營火光線捕捉河中香魚的傳統漁法。這
是在日本持續千年以上的漁法，其中又以小瀬鵜飼最有名，由擔任宮內廳式部職、
地位極高的鵜匠進行。參觀者搭乘風雅的屋形船，和鵜船一起下水，欣賞鵜飼的
過程。鵜匠傑出的技藝以及日本的傳統風情，一定會成為難忘的旅遊時光。

อุไก คือ นกอุมอิ ุ หรือนกกาน้ำ�ที่ได้รบั การฝึกให้จบั ปลาอะยุในแม่น�้ำ โดยชาวประมงผูเ้ ชีย่ วชาญ
ซึง่ เป็นการประมงแบบโบราณมายาวนานกว่าพันปี โอเสะอุไกนีม้ ชี อื่ เสียง และถือว่าเป็นหนึง่ ใน
อาชีพในวังทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะขัน้ สูง ท่านสามารถรับชมได้ โดยลงเรือไปพร้อมกัน เชิญชมฝีมอื ของ
ชาวประมงญีป่ นุ่ กับวิถกี ารจับปลาแบบดัง้ เดิมได้ดว้ ยตาของท่านเอง

The instant the cormorant
catches a fish

อิม่ อร่อยกับอาหารปลาอะยุจากธรรมชาติ
ก่อนทีจ่ ะไปชมการจับปลาโดยอุไกนัน้
เชิญลิม้ ลองรสชาติของปลาอะยุธรรมชาติแบบฟูลคอร์สก่อน
เรามีรา้ นอาหารปลาอะยุตน้ ตำ�หรับโดยชาวประมงอุไกแนะนำ�
2 ร้านด้วยกัน

Enjoy rich fragrant sweetfish
cooked in different ways

Check out the fishermen's
traditional clothing!
傳統服裝也值得矚目！

มารูจ้ กั ชุดของนักประมงแบบดัง้ เดิมกัน !
Ryo-huku 漁服

Long-sleeved cotton garment in
navy blue or black, colors that
cormorants are little aware of

Muneate 胸当

Worn to protect the fisherman's
neck and chest from sparks. Good
for carrying repair tools and such
like

0575-22-0799 78 Oze Seki-city Daytime 12:00-14:00 (Last
admission 13:00), Evening 16:30-21:00 No scheduled holidays
Full-course natural sweetfish dinner ¥7,800. Overnight stay with
2 meals + cormorant fishing viewing from ¥21,940. Reservation
required
Credit card not accepted.

เชิญชม ซึเคมิเสะ้
นอกจากจะได้ชมการสาธิตวิธกี ารจับปลาจากบนเรือแล้ว
หลังจากลงจากเรือมา ท่านก็จะได้ชมเรือ นักประมง
และนกกาน้�ำ อย่างใกล้ชดิ
Kazaore-Eboshi
風折烏帽子

Cloth to protect the fisherman's
head and hair from sparks from the
balefire while fishing

Koshi-mino 腰蓑

Made from straw to keep the
fisherman dry and warm

Try Seki Gourmet "Seki Ayudon "!

U no ie Adachi
鵜の家 足立

There have been cormorant fishermen
in the Adachi family for over 500 years.
Yo i c h i r o A d a c h i , 1 8 t h - g e n e r a t i o n
fisherman and inheritor of ukai traditions,
currently runs a restaurant/inn that serves
natural sweetfish course meals.
You can enjoy different sweetfish flavors
according to the season, with young
sweetfish in May-June and rich, fatty
sweetfish in summer, the best season.

足立家是延續 500 年以上的鵜匠家族，目前由第
18 代的足立陽一郎繼承鵜飼傳統並經營料理旅
館，提供天然香魚套餐。
包括 5 〜 6 月的香魚幼魚、夏天最盛期肥美的香
魚等，依季節提供美味的香魚料理。

ตระกูลอะดะจิ ตระกูลนักประมงอุไกทีส่ บื ทอดกันมายาวนานกว่า
500 ปี ปัจจุบนั โยอิจิโร่ อะดะจิ เป็นผูส้ บื ทอดตระกูลรุน่ ที่ 18
ได้เปิดกิจการเรียวกังและห้องอาหาร โดยเมนูหลักคือ ปลาอะยุ
ซึง่ จะได้รสชาติทแี่ ตกต่างกันไปตามแต่ฤดู เช่น ในช่วงพ.ค.-มิ.ย.
เป็นช่วงปลาทีก่ �ำ ลังโต และโตเต็มวัยในฤดูรอ้ น
เนือ้ แน่น น่ารับประทาน

17 restaurants in Seki serve their own original version of Seki Ayudon using Seki
sweetfish. Reasonably priced at around ¥900, how about going round comparing the
different flavors?
品嚐關美食「關香魚丼」！
關市內 17 間餐飲店都使用關市的
香魚，推出自家獨特的關香魚丼。
價格約為 900 日圓，平易近人，不
妨多吃幾家來做比較！

เชิญลิม้ ลองอาหารของเซกิ “เซกิอะยุดง้ ”
ภายในเมืองเซกิมรี า้ นอาหาร 17 แห่ง
ทีเ่ สิรฟ
์ “เซกิอะยุดง้ ” เมนูตน้ ตำ�หรับ
เฉพาะปลาอะยุทจี่ บั ได้ภายในเมืองเซกิ
ในราคาทีส่ มเหตุสมผลที่ 900 เยน เชิญ
ลองสัมผัสกับรสชาติของแต่ละร้านกัน
www.ayudon.net
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食

«Seki eels are the best in Japan!» Seki citizens
are proud of their eel cuisine. Try it along with
Seki's delicious sweets and desserts!
關的居民常自豪地說：「關的鰻魚料理是日本第一！」，除了鰻魚料
理還有關特產的美味甜點，可以四處品嚐具有當地特色的關美食！

สิง่ ทีช่ าวเมืองเซกิภาคภูมิใจว่า “ปลาไหลของเซกินนั้ เป็นหนึง่ ในญีป่ นุ่ ”
หากได้ไปทีเ่ ซกิแล้วล่ะก็ ขอแนะนำ�ให้ลมิ้ ลองอาหารและของหวานขึน้ ชือ่ ของเมืองนีก้ นั

Gourmet

自然

Scenic spots here and there a short
drive from the city centre. Enjoy
the changing character of Seki in
each season

Nature

從市區開車不需太遠，就可以處處欣賞到關特
有的風景，四季都展現出不同的面貌

หากนัง่ รถออกไปไม่ไกลนักจากตัวเมือง คุณก็จะสามารถ
เห็นวิวทิวทัศน์ทสี่ วยงามตามทีต่ า่ ง ๆ ของเมืองเซกิ
ทีแ่ ตกต่างกันไปแต่ละฤดูกาล

ราคาอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้

Senbonzakura where the mountain valley is shrouded in
a white mist of 2,000 cherry trees, and Kitta River Sakura
where the surface of the river and the cherry blossoms make
a picturesque sight are famous cherry blossom viewing spots
with a very Japanese atmosphere.

The cherry blossoms
of the Kitta River are
beautiful, even at
night

5！

Each
restaurant
adheres to its
own distinctive
taste!

Famous cherry blossom viewing spot, Teraogahara Senbonzakura

Kabusgugi cedar
grove of over 70 trees
near 21-Seikinomori
Park

山間 2 千棵櫻花宛若籠罩白煙的「千本櫻」，以及河川水面與櫻花競
演的「吉田川櫻花」等，都是充滿日本風情的賞櫻勝地。

“เซ็นบ้งซากุระ” ต้นซากุระกว่า 2,000 ต้น ระหว่างหุบเขาทีม่ องเห็นแล้วคล้ายกับ
หมอกสีขาว หรือจะชมความงามของซากุระทีส่ ะท้อนบนผืนน้ำ�ของแม่น�้ำ ทีร่ จู้ กั กันในชือ่
“โยชิดะกาวะโนะซากุระ” และยังมีสถานทีท่ สี่ ามารถชมซากุระได้อกี มากมาย

Summer

Una-Don
Best
(bowl of eel and rice)
Prices may fluctuate
價格有可能變動

Spring

Autumn

Hydrangeas near Shikinomori Park Campsite

Shigeyoshi

しげ吉

Spider lilies
in KaminohoWadano district

Exquisite triple balance! Fragrant outside, juicy inside, and lightly flavored sauce that spreads in your
mouth.

0575-22-9566 1-3-29 Sannodori Seki-city
Lunchi 11:00-14:00,Dinner 17:00-20:00 Tue.
￥ Unagi-don from ￥2,600
Credit card not
accepted. http://j47.jp/shigeyoshi/

表面香酥、內在多汁，搭配清爽的醬汁在口中演繹成
三位一體的滋味，達到最佳平衡！

ภายนอกหอม เนือ้ ในนุม่ กลมกล่อมไปด้วยน้�ำ ซอส คืออารมณ์ทงั้ สาม
ทีค่ ณ
ุ สามารถลิม้ ลองได้พร้อมกันทีน่ ี่

“Kabusugi” is a cedar that is rare in Japan, in which one trunk is
divided into multiple branches. Near the Itadori River, there is a
beautiful road along which 70,000 hydrangeas bloom as well as a
camping site.

The clear stream of the ravine and the colored leaves
create the stunning view of the Kaore Gorge and the
colonies of red spider lilies which seem to stain even the air
are beautiful scenes that can only be seen in the autumn.

1 根枝幹中還會再分支出多條枝芽的「株杉」，是日本境內十分珍貴的杉樹。此
外在板取川附近，有條會有 7 萬朵繡球花綻放的美麗小徑，另外還有露營地。

「川浦溪谷」的溪谷清流與楓葉締造的壯闊景觀，還有彷彿連空氣
都被染紅的群生彼岸花（石蒜），都是秋天才有的美景。

“คะบุซกุ ”ิ ต้นซุกริ ปู ร่างไม่เหมือนทีอ่ นื่ ใดในญีป่ นุ่ ด้วยลำ�ต้นขนาดใหญ่กบั กิง่ ก้านสาขามากมาย
และใกล้ ๆ กับแม่น�้ำ อิตะโดริกาวะนัน้ ก็มดี อกอะจิไซบานสวยงามอยูก่ ว่า 7 หมืน่ ดอก
เป็นสถานทีท่ นี่ า่ สนใจไม่แพ้กนั

Unagi no nadai Tsujiya

Kakumaru
角丸

みよし亭

This long-established restaurant founded over 150 years
ago is noted for its unadon, an exquisite dish of plump eel
richly flavoured with secret-recipe sauce.

Founded in the Meiji era. Successive
generations are fans of the flavorsome
crispy skin produced by grilling at high
heat and the deliciousness of the sauce.

Popular for the sophisticated flavour of its
unadon with the fat moderately removed.
The plump fluffy flesh is delicious.

うなぎの名代 辻屋

創業 150 年以上的老店。招牌的鰻魚丼在厚實的魚肉淋上祕傳醬汁，
堪稱絕品。

ร้านอาหารเก่าแก่ทเี่ ปิดบริการมานานกว่า 150 ปี มีชอื่ เสียงเกีย่ วกับ อุนะกิดง้
(ข้าวหน้าปลาไหล) ทีเ่ สิรฟ์ ปลาไหลเนือ้ หนานุม่ พร้อมราดซอสสูตรต้นตำ�รับของร้าน
0575-22-0220 5-14 Honmachi
Seki-city 11:00-14:30,17:00-20:30
Mon. ￥ Unagi-don from ￥2,610
Credit card not accepted.

Miyoshitei

Popular for its creamy melt-inthe-mouth texture and designated
as one of Seki's tourist gifts and
souvenirs. ¥250 each

ร้านอาหารทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งปลาไหล ทีม่ รี สชาติ
เข้มข้นแบบเบา ๆ ด้วยปลาไหลซึง่ ย่างด้วย
ไฟแรง แล้วชะโลมด้วยซอสรสดีถงึ สองครัง้

0575-23-0777 7-11-9Nishihongo
dori Seki-city
11:00-14:00,17:0020:00
Thu. ￥ Una-don from ￥2,300
Credit card not accepted.

พุดดิง้ ทีม่ สี ว่ นประกอบจากนมแท้ 100 %
และไข่จากผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ รสชาติทอี่ ร่อย
ละลายในปากนัน้ ทำ�ให้พดุ ดิง้ นีเ้ ป็นของฝาก
อีกอย่างทีม่ ชี อื่ เสียงของเมืองเซกิ กับราคาชิน้ ละ ¥250

Oze no
Wakaayu
小瀬の若鮎

Japanese cake consisting of Gyuhi
mochi, a very soft and silky mochi,
wrapped in sweet dough. Sold from
mid-May to mid-Oct. to coincide with
the sweetfish season.¥130

關布丁。柔軟且入口即化的口感備受好評，獲指
定為關市觀光土產品。1 個 ¥250。

0575-24-7600（Fraichur）
www.fraicheur.biz

ร้านนี้ได้ขนึ้ ชือ่ จากการที่ได้รดี ไขมันของ
ปลาไหลออกไปบางส่วนก่อนการประกอบอาหาร
เพือ่ ให้ได้รสชาติทดี่ ี กับเนือ้ ปลาไหลทีน่ มุ่ นวล

Seki Sweets

関ぷりん
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以強火一舉烤熟、浸過兩次醬汁的鰻魚，值得細
細品味。以「清爽濃郁」口味自豪的鰻魚專賣店。

0575-22-0415 21Higashimonzencho
Seki-city
11:00-21:00
Wed. ￥ Una-don from ￥ 2,250
A,D,J,M,V
www.rd.mmtr.or.jp/~kakumaru/

Seki Pudding

甜味溫和的外皮包裹住求肥的日式點
心餅。配合 5 月中旬〜 10 月中旬的香
魚季節販賣。1 個 ¥130。

ขนมโมจิญปี่ นุ่ ชนิดหนึง่ รสชาติออ่ นนุม่ และหวาน
มีขายในช่วงฤดูของปลาอะยุ (กลางพ.ค.-กลาง ต.ค.)
ราคาชิน้ ละ ¥130

0575-22-0302（Sekishi Toraya）

Grilled on high heat and twice coated
with sauce, the eel is very filling. This eel
restaurant boasts a "plain, rich" flavor.

適度去除油脂的鰻魚丼口味高雅，備受好評。豐盈
的魚肉也相當美味。

創業於明治時代。烤得香脆的表皮搭上醬汁的美味，
吸引不少世代相傳的忠實顧客。

ร้านทีเ่ ปิดกิจการมาตัง้ แต่สมัยเมจิ
เน้นเรือ่ งการย่างด้วยไฟแรงสูง
ทำ�ให้หนังหอมกรอบ พร้อมกับซอสอย่างดี
เป็นที่โปรดปรานทัง้ เด็กและผู้ใหญ่

Nadai-Unagi
Magoroku 名代うなぎ 孫六

www.seki-toraya.com

0575-22-0639 4-5-1 Heiwa dori
Seki-city
（ Front of Gifu Cutlery Hall）
Lunch 11:00-14:00、Dinner 16:3020:00 Thu. (Lunch only on Wed.)
Una-don from ￥2,365 Credit card
not accepted. www.magoroku.net/

Magoroku-Senbei
孫六煎餅

Fragrant crispy senbei with sword
guard design. Enjoy the moist
sponge cake flavour too. ¥1000 for 8
模擬刀鍔形狀的香脆煎餅。含有適當
水分則會呈現出卡斯提拉蛋糕的風味。
8 片入 ¥1000

ขนมเซมเบ้หอมกรอบ รูปร่างลักษณะ
เป็นปลายด้ามจับของดาบญีป่ นุ่
และยังมีรสคาสเทลล่าอีกด้วย
8 ชิน้ ¥1000

0575-22-0718（Magoroku-Senbei Honpo）
www.m-senbei.com

น้�ำ ในลำ�ธารที่ใสสะอาดและสีแดงของใบไม้เปลีย่ นสีทลี่ �ำ ธาร
“คะโอเระ” หรือจะเป็นอากาศทีส่ ดชืน่ กับดอกฮิกนั บานะสีแดงสดใส
นัน้ ก็เป็นอีกหนึง่ วิวทิวทัศน์ที่ไม่ควรพลาดในยามฤดูใบไม้รว่ ง

温泉

Autumn colors are at their best between late Oct. and
early Nov.

Yumoto
Sugishima
湯元 すぎ嶋

Hot Springs

Shinmei Hot Springs
"Onsen", a little-known hot
spring located up north of
Seki along the banks of
the Itadori River.Enjoy a
hot spring bath deep in the
mountains

神明溫泉是坐落於關市內沿著板取川北

Myojinsan private bath where you
can enjoy a bath surrounded by
nature

屋齡 150 年的古老民宅設有懷舊圍爐的房間，另外還可住宿
在土藏房間的旅館。
欣賞山村風情、悠閒地泡在溫泉裡，可說是最大的奢華。另
外也有可純泡湯的溫泉，值得探訪。

บ้านพักทีเ่ ก่าแก่กว่า 150 ปี ทีจ่ ะทำ�ให้คณ
ุ ได้บรรยากาศบ้านพักญีป่ นุ่ แบบ
โบราณได้ พร้อมผ่อนคลายไปกับมนต์เสน่หข์ องแมกไม้ในหุบเขา แช่ออนเซ็น
อย่างเป็นส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอย่างเต็มที่ นอกจากนีย้ งั มี
บริการแช่ออนเซ็นแบบไม่ตอ้ งค้างคืนอีกด้วย

Get the feel
of ancient
Japan at this
inn

上地點的祕湯，可以享受深山中的溫泉

สัมผัสความสบายพร้อมบรรยากาศกลางหุบเขาได้ที่
“ชินเมออนเซ็น” ทีต่ งั้ อยูข่ า้ งแม่น้ำ�อิตะโดริกาวะ
ทางตอนเหนือเมืองเซกิ

You can stay at this 150-year-old traditional Japanese
house that has been renovated to accommodate
guests with rooms with a nostalgic irori fireplace and
rooms located in a former storehouse.
Enjoy a luxurious hot spring bath while gazing at the
charming mountain village scenery. Day trip visitors
may use the bath facilities too.

Cypress bathtub
with free-flowing
natural hot spring
water

Large spacious room with irori
fireplace. Many foreigners
come for a long stay

Irori fireplaces are
often found in old
traditional Japanese
houses. There is
an Irori in the guest
rooms as well as the
main building.

0581-57-2532
4838 Itadori
Seki cit y
in15:0 0／out10:3 0
1 night (incl. 2 meals) from
¥18,576 for 2 people; lunch from
¥2,80 0; bath only (for day trip
visitors) ¥800; reserved outdoor
bath for day trip visitors ¥3,000
(for 2 people) M,V (not available
for day trip visitors)
www.sugishima.com

7

Access

Inotani
猪谷

富山県

Meitetsu & Gifu Bus 1hr.20min.
Meitetsu & Gifu Bus 1hr.20min.

Toyama Pref.

Shirakawago IC

Meitetsu
Meitetsu
Exp. 37min.
Exp. 37min.

Shirakawa-go Takayama

石川県

白川郷

Ishikawa Pref.

Central Japan
Central
Japan
International
International
Airport
Airport

Hida Kiyomi IC

Fukui Pref.

Takayama city
高山市

Gifu Pref.
岐阜県
Nagaragawa
Railway
長良川鉄道

Yumoto Sugishima
湯元 すぎ嶋

Gero city
下呂市

Itadori-area

Mino-Seki JCT

MINO
美濃
SEKI 関

Mino-ota
美濃太田

Meitetsu Gifu
名鉄岐阜

e
Lin
ita
Ta 多線
J R R太
J

滋賀県

Shiga Pref.

Meitetsu

Gifu Kakamigahara Line

Biwa lake
琵琶湖

岐阜

名鉄各務原線
JR Tokaido
Line
JR 東海道本線

MEISHIN EXPWY
名神高速道路

JR Takayama
Line
JR 高山本線

Toki JCT

Mizunami
瑞浪

Mugi-area

Mugegawaarea

明智
Akechi

名古屋

Central Japan
International Airport

Aichi Pref.
愛知県

Seki-area

NAGARAGAWA Service Area

OSAKA
OSAKA

MEISHIN EXPWY 2hr.
MEISHIN EXPWY 2hr.

↑Seki sta.

Usho no ie Iwasa

NAGARAGAWA
U no ie Adachi

Honmachi dori
Seki Shiyakusyo-mae sta.

Root 418

City Hotel Seki
TOKAI-HOKURIKU
EXPWY

Cutler SANSHU
knife direct sale of Seki City

ICHINOMIYA
ICHINOMIYA
I.C.
I.C.
TOKAI-HOKURIKU
MEISHIN
MEISHIN
MEISHIN
MEISHIN5min. TOKAI-HOKURIKU
EXPWY 30min.
EXPWY 10min.
EXPWY
EXPWY 10min.
EXPWY 5min. EXPWY 30min.
ICHINOMIYA
SEKI I.C.
ICHINOMIYA
JCT
SEKI I.C.
JCT

TOKAI-HOKURIKU EXPWY 20min.
TOKAI-HOKURIKU EXPWY 20min.
TOMEI
TOMEI 3hr.15min.
EXPWY
EXPWY 3hr.15min. TOYOTA
TOYOTA
JCT
JCT TOKAI-KANJO TOKI
TOKAI-KANJO
TOMIKA
EXPWY 30min.TOKI
TOKYO
TOMIKA
EXPWY 30min.JCT
TOKYO
SEKI I.C.
JCT
SEKI I.C.
OKAYA
OKAYA
JCT CHUO
CHUO
JCT CHUO
CHUO
EXPWY 2hr.
EXPWY 2hr.
EXPWY 2hr.
EXPWY 2hr.

中部国際空港

Seki Kanko Hotel

NAGOYA
NAGOYA

Kaminohoarea

Horado-area

TOKAI KANJO EXPWY
東海環状自動車道

Mie Pref.

Seki City

Nagoya IC

Nagoya

三重県

JR Chuo Line
Ena
JR中央線
恵那
Chuo Expwy
中央自動車道

Tajimi
多治見

JR Tokaido
Shinkansen
JR東海道新幹線

中津川
Nakatsugawa

Gifu city
岐阜市

TOKA
I HOKU
EX
RIKU
東海北PW Y
陸自動
車道

郡上八幡

Seki city
関市

By Train & Bus
By Car

Nagano Pref.
長野県

Gero Hot Springs

Gujyō-hachiman 下呂温泉

SEKI CITY
SEKI
CITY
TERMINAL
TERMINAL

UNUMA
UNUMAJR TakayamaNAGARAGAWA
JR TokaidoJR TakayamaNAGARAGAWA
JR TokaidoJR TakayamaJR TakayamaRailway 20min.
line 25min. GIFU line 25min.
line 15min.
15m. MINO- Railway
20min.
GIFU line 25min.
line 15min.
15m. MINOOTA
NAGOYAline 25min.
OTA
NAGARAGAWA
NAGOYA
SHINNAGARAGAWA
SHINRailway 2min.
UNUMA
Railway 2min.
Meitetsu Inuyama line. 40min.UNUMA
Meitetsu Inuyama line. 40min.
SEKI
HAMONO
SEKI
HAMONO
KAIKAN-MAE
KAIKAN-MAE

高山

Shirakawa-mura
白川村
福井県

(Meitetsu Bus Center 4th ﬂoor 23gate)
(Meitetsu Bus Center 4th ﬂoor 23gate)
Gifu Bus 50min.
Gifu Bus 50min.

Unagi no nadai
Tsujiya
Nagaragawa Railway

Hotel Route-Inn Seki

Nagaragawa Railway

Shigeyoshi

Root 248

Miyoshitei

SEKI Service Area

Seki sta.
Knife Museum
G.AKAI
G.SAKAI

Heiwa dori 7

Root 248
Hamono Kaikan mae sta.

Heiwa dori 7

Hamono Kaikan mae sta.

Razor Memorial Facility Feather Museum
Nadai-Unagi Magoroku
Gifu Cutlery Hall

Buisiness Hotel
Hotei Yasudaya
Gifu Cutlery Hall

Root 418

Seki Traditional Sword Smith Museum

Root 418
↓SEKI I.C.

KAKUMARU

Seki Traditional Sword Smith Museum

Information

The city's name "Seki" comes from "Sekisho", a barrier station that was once located at the
ancient Kansai-Kanto branch point to check passersby.
Approx. 1 hr. by car or 1hr.30min.-2hrs. by public transport from Nagoya, the principal city of the
Chubu region. Easily accessible by direct highway bus from Nagoya Sta.

當地自古以來就是關西與關東分歧點，設有盤問通行者的「關所」，因此地名稱為關。從中部地方的都
市與名古屋開車前往約 1 小時，搭乘公共交通工具則約 1 小時半，2 小時。從名古屋站搭乘高速巴士不
需轉乘，相當便利。

ชือ่ เมือง “เซกิ” มาจากคำ�ว่า “เซกิโช” ทีแ่ ปลว่ากำ�แพงทีก่ นั้ ระหว่างเขตคันโตและคันไซมาตัง้ แต่สมัยโบราณ
การเดินทางจากตัวเมืองนาโกย่าในเขตจูบปุ ระมาณ 1 ชัว่ โมงโดยรถยนต์ หรือ 1 ชัว่ โมง 30 นาที - 2 ชัว่ โมง
โดยขนส่งมวลชน และยังสามารถนัง่ รถบัสด่วนตรงจากสถานีนาโกย่าโดยไม่ตอ้ งเปลีย่ นรถได้อกี ด้วย
Inquiries about sightseeing in Seki
0575-22-3131
(Seki Tourism and Exchange Section; weekdays only)
[Seki city sightseeing association web site] http://sekikanko.jp [facebook page] http://www.facebook.com/sekikanko
A car is essential for getting around Seki efficiently. You can hire a car at Central Japan International
Airport and drive to Seki, or hire one after you get to Seki. Taxis are also handy for getting around the city.
為了有效率地逛遍關市，汽車是不可或缺的工具。如果要租
車，可以在中部國際機場借車之後直接開到關市，也可以到
了關市再租車。利用計程車旅行也是很好的方式。

หากต้องการไปเทีย่ วรอบมืองเซกิอย่างเต็มทีน่ นั้ สามารถเช่ารถจากสนามบิน
จูบแุ ล้วขับตรงไปยังเมืองเซกิ หรือจะไปเช่ารถทีเ่ มืองเซกิก็ได้เช่นกัน หรือจะ
ใช้บริการแท็กซีเ่ พือ่ พาเทีย่ วรอบเมืองก็ยงั ได้

Festival & Event

6-2-4 Heiwa-dori,Seki-city
0575-21-0707
TOYOTA Rent a Car Seki
J-Net Rent a Car Seki ２-３-５ Enbo-dori,Seki-city 0575-21-7557
1-30 Honmachi.Seki-city
0575-22-3211
Gifu Meitetsu Taxi

Accommodation

Seki Kanko Hotel

Seki Festival 3rd Sat. and Sun. in April
The highlight is the Andon Mikoshi Competition in which tens of floats
full of local color participate. With its floats and ancient Shinto music
and dancing, this lively festival announces the arrival of spring in Seki.

関観光ホテル

電 0120-753-277
91-2 Ikejiri,Seki-city
in15:00／out10:00
From ￥12,960 per night with two meals(One adult when two
persons use ） カ A,D,J,M,V
www.sekikankouhotel.jp/

用幾十座充滿豐富鄉土特色的行燈進行的行燈神轎競賽為最大賣點。山車與神樂等一同登場的
祭典，熱鬧地宣告關市的春天來臨。

งานในช่วงย่างเข้าสูฤ่ ดูใบไม้ผลิ ไฮไลท์ของงานคือจะมีการประกวด อันดง มิโกะชิ
ซึง่ จะครึกครืน้ ไปด้วยขบวนรถลาก การแสดงดนตรี การรำ�แบบดัง้ เดิม

Seki Fireworks Festival mid-Aug.
Held on the banks of the Tsubo River. Around 7,500 fireworks are set off in 1
hour, painting the summer night sky and surface of the river in brilliant colors.
於津保川河畔進行。1 小時內施放約 7500 發煙火，將夏季的夜空與河面染上煙火的美麗色彩。

Hotel Route-Inn Seki

ホテル ルートイン関

電 0575-21-2511
4-3-30 Nishi-Hongo-dori,Seki-city in15:00/
out10:00 From ￥6,900 per night with breakfast
（Adult）
A,D,J,M,V www.route-inn.co.jp/search/hotel/index_hotel_id_586

City Hotel Seki

ดอกไม้ไฟทีแ่ ม่น้ำ�สึโบะกาวะ อิม่ เอมกับดอกไม้ไฟประมาณ 7,500 ดอกเต็มชัว่ โมงทีจ่ ะช่วย
แต่งเติมสีสนั สดใสให้กบั ท้องฟ้ายามฤดูรอ้ นและผืนน้�ำ ทีส่ ะท้อนดอกไม้ไฟ

シティーホテル セキ

Hamono Festival Sat. and Sun. before Health-Sports Day in Oct.

Major autumn event in Seki, knife capital of Japan. Around 50 stalls selling
high quality knives at reasonable prices attract tourists from all over the
country. The festival also features a demonstration of ancient sword forging,
an “iai-kiri” show (slicing through a bamboo with a Japanese sword), and
one of Japan’s largest outdoor knife shows.
為刀刃之城─關市在秋季最大的活動。約有 50 家店舖參與，以低廉的價格販售優異的刀具，吸引日本全
國各地的觀光客來訪。另外還有鍛冶古式日本刀的實際演出以及居合斬的表演，並舉辦日本最大規模的
戶外刀具展。

งานเทศกาลในช่วงฤดูใบไม้รว่ งของเซกิ เมืองแห่งเครือ่ งตัด พบกับเครือ่ งมือคุณภาพทีด่ ี
ราคาประหยัด จากร้านมากมายกว่า 50 ร้าน ทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วเป็นจำ�นวนมาก นอกจากนี้
ยังได้ชมวิธกี ารตีดาบ การใช้ดาบแบบ อิไอกิริ และโชว์ outdoor knife ที่ใหญ่ทสี่ ดุ ของญีป่ นุ่
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電 0575-23-8377
124-12 Shimouchi,Seki-city
￥ From ￥5,800 per night (Adult）
カ A,D,J,M,V
www.city-hotel-seki.co.jp/english/

Buisiness Hotel Yasudaya

ビジネス旅館 安田屋

電 0575-22-0174
１ Azuma-cho,Seki-city
in16:00／out10:00
￥ ¥4,100 per night, ￥5,800 per night with two meals (Adult）
カ Credit card not accepted.

in15:00／out10:00

