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การเดนิทางไปซัปโปโร 

การเดินทางมายงัซปัโปโรด้วยคร่ืองบินจะเหมาะสมมากท่ีสดุ ประตทูางอากาศหรือสนามบินชินชิโตเซะนีจ้ะเช่ือมโยงกบั

เมืองใหญ่ๆ ท่ีส าคญัๆ ทัว่ทัง้ประเทศ พร้อมทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน ท าให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้า

สูเ่มืองซปัโปโรท่ีหลากหลาย 

 

เวลาท่ีต้องใช้จากสนามบินภายในประเทศท่ีส าคญัๆ  

สนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) ประมาณ 1 ชม. 30 นาที 

สนามบินนานาชาตินาริตะ ประมาณ 1 ชม. 45 นาที 

สนามบินนานาชาติคนัไซ ประมาณ 2 ชม. 00 นาที 

สนามบินฟคุโุอกะ ประมาณ 2 ชม. 15 นาที 

สนามบินนานาชาติชบู ุ ประมาณ 1 ชม. 35 นาที 

สนามบินนาฮะ ประมาณ 3 ชม. 05 นาที 

เที่ยวบนิตรงจากสนามบนิต่างประเทศ  

สนามบินนานาชาติอินชอน（เกาหลีใต้・โซล） 

สนามบินนานาชาติกิมแฮ（เกาหลีใต้・ปซูาน） 

สนามบินนานาชาติไต้หวนัเถาหยวน（ไต้หวนั・ไทเป） 

สนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง（จีน・ปักก่ิง） 

สนามบินนานาชาติเซ่ียงไฮ้ผู่ตง（จีน・เซ่ียงไฮ้） 

สนามบินนานาชาติต้าเหลียนจชูยุจี（จีน・ต้าเหลียน） 

สนามบินนานาชาติฮ่องกง（จีน・ฮ่องกง） 

สนามบินนานาชาติกวม（อเมริกา・กวม） 

สนามบิน Khomutovo（รัสเซีย・Yuzhno-Sakhalinsk） 

สนามบินนานาชาติโฮโนลลู（ูอเมริกา・ฮาวาย） 

สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ（ไทย・กรุงเทพฯ） 

บริษัทการบินภายในประเทศ  
Air Do／ All Nippon Airways／ Japan Airlines／ Hokkaido Air System ／ Skymark Airlines ／ 

Fujidream Airlines／ Peach ／ Jetstar ／ Vanilla Air 

  

http://www.teawmun.com/?p=7586
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ค าแนะน าเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายและรองเท้าในฤดูหนาว 

ขอบคณุข้อมลูจาก :  

http://www.welcome.city.sapporo.jp/special/feature_article/winter-trip-to-sapporo/?lang=th 

ซัปโปโรในฤดูหนาวน้ัน อุณหภูมติํา่ มีหมิะตกมาก  

ปริมาณหมิะที่ตก 597 ซม. 

จ านวนวันในฤดูหนาว (อุณหภูมติ ่าสุดไม่ถงึ 0 ℃) 124.8 วัน 

วันกลางฤดูหนาว (อุณหภูมสูิงสุดไม่ถงึ 0 ℃) 45 วัน 

น่ีเป็นคา่เฉลี่ยตลอดทัง้ปีของซปัโปโร (สถิติจากปีค.ศ. 1981 ถึงปีค.ศ. 2010) เมืองใหญ่ท่ีมีผู้คนอาศยัอยู่ถึงประมาณ 1.9 

ล้านคน มีหิมะตกมากขนาดนีน้ัน้นบัว่าหายากในโลก และ 1/3 ของทัง้ปีเป็นฤดหูนาว ประเพณีท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีเกิดจาก

การใช้ชีวิตท่ามกลางอากาศท่ีหนาวเย็นและความเคยชินติดตัวมาตามธรรมชาตินัน้ หากเป็นคนท่ีอยู่นอกฮอกไกโดก็

อาจจะเป็นเร่ืองตลก จึงขอแนะน าเชาว์ปัญญาในการใช้ชีวิตในฤดหูนาวบางประการจากการใช้ชีวิตประจ าวนัของพวกเรา 

ขอให้น าไปใช้ประโยชน์ในการเท่ียวซปัโปโรช่วงฤดหูนาว 

 

การแต่งกายช่วงฤดูหนาวในซัปโปโรน้ัน แนะนําให้ “สวมทับ” 

ภายในอาคารบ้านเรือน เช่น ห้างสรรพสนิค้า, สถานที่ทอ่งเท่ียว หรือยานพาหนะ เช่น รถไฟใต้ดินในตวัเมืองซปัโปโรนัน้ 

ฯลฯ สว่นใหญ่จะเปิดเคร่ืองท าความร้อนไว้คอ่นข้างแรง ในระหวา่งทอ่งเท่ียวความแตกตา่งของอณุหภมูิระหวา่งในอาคาร

และนอกอาคารอาจจะตา่งกนัมาก อาจจะมีเหง่ือไหลบ้าง ร่างกายอาจจะเยน็ลงบ้างท าให้บางครัง้อาจจะควบคมุอณุหภมูิ

ได้ยาก ส าหรับการแตง่กายขณะทอ่งเท่ียวในฤดหูนาวนัน้ แนะน าให้สวมเสือ้ผ้าท่ีอบอุน่ สวมและถอดออกได้ง่าย การถอด 

และสวมอยา่งเหมาะสมจะช่วยให้ 

  

http://www.welcome.city.sapporo.jp/special/feature_article/winter-trip-to-sapporo/?lang=th
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ปรับอุณหภูมไิด้ ฤดูหนาวในซัปโปโรน้ันให้ถือกระเป๋าใบค่อนข้างใหญ่ 

ในระหวา่งทอ่งเท่ียวขณะเดินทางในซปัโปโร เวลาเข้าในตวัอาคารหากต้องเดินถือเสือ้โค้ท ผ้าพนัคอ  

หรือถงุมือก็คงไมส่ะดวก จึงขอแนะน าวา่หากมีกระเป๋าใบใหญ่ไว้ใสเ่สือ้ผ้าท่ีถอกออกมาก็จะสะดวก และแน่นอนวา่เอาไว้

ใสข่องที่ซือ้ระหวา่งเดินทางก็จะสะดวกขึน้ 

 

การท่องเที่ยวที่ซัปโปโรน้ัน ต้องเผ่ือเวลา 

การเดินทางโดยระบบขนสง่ เช่น JR, รถเมล์ หรือแทก็ซ่ีนัน้ ไม่เพียงแต่เฉพาะวนัท่ีอากาศไม่ดีเท่านัน้ แม้วนัท่ีอากาศแจ่มใส

ก็อาจจะใช้เวลามากโดยคาดไม่ถึง ผิดจากท่ีเห็น เช่น ต้องกวาดหิมะ หรือจากสภาพผิวถนน ฯลฯ ดงันัน้ เม่ือจะออกไป

เท่ียวในซปัโปโรนัน้ควรเผ่ือเวลาสกัเลก็น้อย 

ก่อนออกเดนิทาง ไม่ควรลืมที่จะตรวจสอบ 

ซัปโปโรเป็นเมืองท่ีมีหิมะหนัก ดังนัน้ระบบขนส่งอาจจะหยุดให้บริการ หรือยกเลิกงานเทศกาลต่างๆ  เน่ืองจากสภาพ

อากาศ หากมีความกงัวล แนะน าให้สอบถามจากหน่วยงานหรือสถานท่ีจดังานนัน้ๆ ก่อนท่ีจะเดินทางไปชมงานเทศกาล 

หรือสถานท่ีทอ่งเท่ียว 

การเดนิทางในฤดูหนาวน้ัน ควรใช้รถไฟใต้ดนิ หรือทางใต้ดนิให้เป็นประโยชน์ 

ขณะท่องเท่ียวควรใช้บริการรถไฟใต้ดินหรือใช้ทางใต้ดินแถวโอโดริ และบริเวณสถานีรถไฟซปัโปโร ซึ่งแทบจะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากหิมะให้เป็นประโยชน์ 
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วธีิเดนิบนถนนในฤดูหนาวไม่ให้ล่ืน 

ในฤดหูนาว ชาวซปัโปโรจะตัง้ใจเดินให้ทัง้พืน้รองเท้าสมัผสักบัพืน้ถนน ก้าวเท้าแคบๆ และเดิน “ลากขา” ซึง่เป็นการเรียนรู้

วิธีการเดินไมใ่ห้ลื่นโดยธรรมชาติ แน่นอนวา่หากเป็นทางลาดหรือมีน า้แข็งบางๆ เกาะอยู ่นัน้ต้องระวงั แตห่ากเป็นพืน้ใต้

หิมะที่มีน า้แข็ง แล้วมองไมเ่หน็ จะยิ่งลื่นต้องระวงัให้มาก อตุสา่ห์มีเดทท่ีน่าหลงใหลท่ีฮอกไกโดแล้วระวงัอยา่ให้ลื่นนะ 

ถนนในฤดูหนาว และวิธีใช้ถุงทราย 

ในช่วงฤดหูนาว ตามสี่แยกหรือในท่ีสาธารณะในเมืองซปัโปโร บางท่ีอาจจะมีกลอ่งใสท่รายไว้ส าหรับกนัถนนลื่น บางทีก็ใส่

ถงุ บางทีก็ใสข่วดพลาสติกใสไว้ให้น าไปใช้โปรยได้เลยท่ีบริเวณเท้าของตนเองก็เป็นวิธีกนัลื่นหกล้มวิธีหนึง่ 

 

รองเท้าสาํหรับใส่ในฤดูหนาว หรือรองเท้าสาํหรับใช้ใส่บนื้ืนที่มีหมิะ 

ผู้ ท่ีมาจากนอกเขตฮอกไกโดหลายท่านท่ีไม่มีรองเท้าส าหรับใส่บนพืน้ท่ีมีหิมะ หากโดยสารรถไฟ JR จาก 

ท่าอากาศยานชินชิโตเสะ ไปยงัซปัโปโรนัน้ จะไปได้โดยไม่ต้องออกนอกอาคาร หากซือ้รองเท้าส าหรับใสใ่นฤดหูนาวตาม

ร้านค้าใต้ดิน หรือห้างสรรพสินค้าซึง่อยูท่ี่ทางเดินใต้ดินท่ีเช่ือมกบับริเวณโอโดริก็จะท าให้เท่ียวได้อยา่งสบายใจ 

ที่กันล่ืนสาํหรับรองเท้าที่ใส่ในฤดูหนาวมีหลายชนิด ท้ังแบบถอดเข้าถอดออกได้และแบบตดิ 

มีจ าหน่ายตามร้านสะดวกซือ้ ร้านขายยา และร้านรองเท้า ท่ีกนัลื่น ท่ีเก่ียว หรือติดกับรองเท้าท่ีใส่ด้วยตวัเองจะมีราคา 

1,000 ~ 2,000เยน หากไปท่ีร้านรองเท้าให้ทางร้านติดท่ีกนัลื่นท่ีใต้รองเท้าให้ เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 ~ 3,000 

เยน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที แตก่็ขึน้อยูก่บัวา่จะมีคนมากหรือไม่ หากเป็นร้านท่ีมีพนกังานเป็นชาวฮอกไกโดควรลองเข้า

ไปคยุด้วย บางทีก็อาจจะได้รับค าแนะน าดีๆ จากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตประจ าวนัก็ได้ 
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การเดนิทางเข้าตัวเมืองซัปโปโร จากสนามบนิ ชิน ชิโตเสะ 

สนามบินชินชิโตเซะตัง้อยูห่า่งจากศนูย์กลางเมืองซปัโปโรประมาณ 45 กม. เป็นสนามบินท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสดุในฮอกไกโด

และใหญ่เป็นอนัดบั 3 ภายในประเทศ เป็นหนึง่ในเส้นทางที่ใหญ่ท่ีสดุของโลก มีบทบาทส าคญัเป็นประตทูางอากาศของฮ

อกไกโดเทอมินลัในสนามบิน มี “ฮอกไกโดโชว์รูม” และเรียงรายไปด้วย เช่น ร้านอาหาร,เคร่ืองด่ืม, ขนมหวาน ฯลฯ ในแต่

ละเขตพืน้ท่ีของเส้นทาง นอกจากนี ้ยงัมีน า้พรุ้อนธรรมชาติ, โรงละคร, สวนสนกุ ฯลฯ อีกด้วย ผู้ ท่ีไมไ่ด้โดยสารเคร่ืองบินก็

สามารถใช้เวลาไปอยา่งเพลดิเพลินในนีไ้ด้ 

การเดนิทางโดยใช้รถไฟ (JR) 

การเดินทางไปยงัเมืองซปัโปโรท่ีเร็วท่ีสดุคือการใช้บริการ JR วิ่งให้บริการ ทกุๆ 15 นาทีจากสนามบินไปยงัทางซปัโปโร 

(ยกเว้นตอนเช้ามืดและตอนกลางคืน) ตัง้แตเ่วลา 8 นาฬิกาถงึ 22 นาฬิกา ถงึสถานีซปัโปโรด้วยเวลาเร็วท่ีสดุเพียง 37 

นาที ก่อนเวลา 8 นาฬิกาสามารถใช้บริการรถไฟธรรมดาเพ่ือมุ่งสูซ่ปัโปโรได้ ท่ีชัน้ 1 ใต้ดินของอาคารเทอมินลัสนามบินจะ

เช่ือมโยงกบัสถานีชินชิโตเซะของ JR ฮอกไกโด 

คา่ธรรมเนียม เที่ยวเดียว 1,070 เยน *ระบท่ีุนัง่ + 300 เยน *เดก็คร่ึงราคา 

*นอกเหนือจากการซือ้ตัว๋โดยสารจากเคร่ืองจ าหน่ายตัว๋แล้ว ยงัสามารถใช้ IC การ์ด เช่น “Kitaka”, “Suika”, 

“PASMO” ฯลฯ ได้ 

การใช้รถโดยสารประจาํทาง 

รถชโูอบสั (ตอนกลาง) และรถบสัวิ่งตอนเหนือให้บริการ ออกจากสนามบินทกุๆ 10 – 15 นาที และจะเดินทางถงึ

ตอนกลางของซปัโปโรประมาณ 70 นาที ป้ายจอดรถจะอยูท่ี่ชัน้ 1 ของเทอมินลัเส้นทางภายในประเทศ 2 จดุ และท่ีชัน้ 1 

ของเทอมินลัเส้นทางระหวา่งประเทศ 1 จดุ สามารถซือ้ตัว๋โดยสารได้จากเคาน์เตอร์รถบสัหรือเคร่ืองจ าหน่ายตัว๋ และ

สามารถใช้ตัว๋ร่วมระหวา่งบริษัทได้ 

คา่ธรรมเนียม เที่ยวเดียว 1,030 เยน *เดก็คร่ึงราคา 

*นอกเหนือจากการซือ้ตัว๋โดยสารจากเคร่ืองจ าหน่ายตัว๋แล้ว ยงัสามารถใช้ IC การ์ด เช่น “Kitaca”, “Suica”, “PASMO” 

ฯลฯ ได้ 

［เส้นทางภายในประเทศ］ชโูอบสัเคาน์เตอร์ (ตอนกลาง) (ชัน้ 1 ภายในลอ็บบีข้าเข้า JAL) โฮคโุตะโคทซืเคาน์เตอร์ 

(ตอนเหนือ) (ชัน้ 1 ภายในลอ็บบีข้าเข้า ANA) 

［เส้นทางระหว่างประเทศ］เคาน์เตอร์แนะน าข้อมลูการเดินทาง (ชัน้ 1 ภายในลอ็บบี)้ 

ขอขอบคณุข้อมลูจาก http://www.welcome.city.sapporo.jp/learn/transportation/?lang=th 

 

  

http://www.teawmun.com/?p=7574
http://www.welcome.city.sapporo.jp/learn/transportation/?lang=th
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การใช้เวบ็ hyperdia ตรวจสอบเวลารถไฟที่ญ่ีปุ่น 

แนะน าการใช้ http://www.hyperdia.com/en/ ตามขัน้ตอนต่อไปนีค้รับ 

 เลือกสถานีต้นทาง ตวัอยา่งจะเลือก Narita Airport Terminal 1 

 เลือกสถานีปลายทาง ตวัอยา่งจะเลือก Tokyo 

 ก าหนดวนัและเวลาเดินทาง ตวัอยา่งจะเลือกวนัท่ี 7 มกราคม 2556 เวลาเดินทาง 08.00 น. 

 
 ต๊ิก Search Detail 

 อนันีพ้ิเศษส าหรับท่านท่ีซือ้ตั๋ว JR Rail Pass ต้องคลิก Search Detail จะมีลิง้ออกตามภาพครับ เอาติ๊กถกูออก

ในช่อง Airplane, NOZOMI / MIZUHO /HAYABUSA (SHINKANSEN), Walk ตามภาพครับ เน่ืองจาก JR Rail 

Pass ไมส่ามารถใช้ได้แน่นอนครับ 

http://www.hyperdia.com/en/
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***เหตผุล ที่ผมไม่ใช้ติ๊ก Private Railway ใน Corp ออก ตอนแรก เพราะว่า จะไม่เห็นรถท่ีเราใช้ Jr rail pass ตามเมือง

ตา่งๆ ไมไ่ด้เลย 

 ตดั NOZOMI / MIZUHO /HAYABUSA (SHINKANSEN) เพราะขึน้ไมไ่ด้แน่นอนครับ 

 ตดั Airplane เคร่ืองบินใช้ไมไ่ด้ชวัร์ครับ 

 ตดั Walk เพราะผมคิดวา่การเดินไมเ่หมาะครับ เพราะมีทางเลือกท่ีไมต้่องเดินอีกเยอะมากครับ 
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 ถ้าจะเอาให้ชวัร์ไปเลย ติ๊กถกูออก Private Railway ใน Corp ออก ก็จะได้ขบวนรถไฟท่ีขึน้ JR rail pass ได้แน่ๆ

ครับ แตต่วัเลือกรถไฟตามเมืองตา่งๆ จะน้อยลงครับ 

 Order คือ เราสามารถเลือกระบ ุ3 อย่าง ถ้าเลือก Time จะเอาระยะเวลาน้อยสดุเป็นหลกั ถ้าเลือก Transfer จะ

เอาจ านวนการต่อรถน้อยสดุเป็นหลกั ถ้าเลือก Money จะเอาค่าโดยสารน้อยสดุเป็นหลกั หากเดินทางวนัแรก 

หรือวนัท่ีต้องแบกสมัภาระผมแนะน าเลือก Transfer เป็นหลกัจะดีกว่าครับ เพราะแต่ละสถานีรถไฟฟ้าของญ่ีปุ่ น

เดินต่อกนัไกลมากครับ 

 Route Output คือจ านวนเส้นทางท่ีจะแสดงผลออกมา เลือก 10 ไปเลยครับ เยอะแล้วก่อนค่อยมาเลือกเดินทาง

อีกทีครับ 

 พอก าหนดเสร็จทกุอยา่งแล้ว กด Search 

 จากผลลพัธ์ Route ทัง้ 10 Route ทางเลือกท่ี 2 เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ ทัง้เวลา ทัง้การเดินทางโดยไม่ต้องต่อรถ 

แถมทัง้สามารถใช้ JR Rail Pass ได้ด้วย 

 เพราะ Route 1 Keisei Skyliner 2 ไมส่ามารถใช้ JR Rail Pass ได้ครับ 
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วธีิการดูว่ารถไฟขบวนไหน ใช้ Jr Rail Pass ได้ครับ 

Case 1 

 
เป็นตวัอยา่งการดตูารางรถไฟ จาก Tokyo ไป Osaka สามารถใช้ Jr Rail Pass เกือบทกุขบวน ยกเว้นจาก Yokohama ไป 

Shin-Yokohama ต้องเสียเพิ่ม 230 เยน 

Case 2 

จากตวัอยา่ง Case 2 ตามเง่ือนไข การค้นหา ตามรูปด้านบน เลือก Time หรือถงึ รถไฟถึงสถานีปลายทางก่อนเป็นหลกั 

 
ถ้า เลือก Route  10  
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เป็นตวัอยา่งการดตูารางรถไฟ จาก Osaka ไป Narita Airport Terminal 1 สามารถใช้ Jr Rail Pass ทกุขบวน สงัเกตงุ่ายๆ 

ขวบนไหนท่ีราคาวงเลบ็รวมราคาในขบวนรถไฟท่ีมี รถไฟท่ีมีค าว่า Jr-xxx ขึน้ต้น จะไม่เสียตงัครับ จากตวัอย่าง LTD.Exp 

ทัง้สองสาย ไมเ่สียคา่เดินทางเพิ่ม แม้ไมไ่ด้จองท่ีนัง่ครับ เพราะรถไฟ LTD.EXP มีตู้แบบไม่จองท่ีนัง่ Non-Reserved และตู้

แบบจองท่ีนัง่ Reserved ทกุสายครับ 

ถ้า เลือก Route  1 

 
เป็นตวัอยา่งการดตูารางรถไฟ จาก Osaka ไป Narita Airport Terminal 1 สามารถใช้ Jr Rail Pass เกือบทกุขบวน 

ยกเว้นจาก Nippo ไป Narita Airport Terminal  ต้องเสียเพิ่ม 1200 เยน แถมต้องเสีย Liner Ticket อีก 1200 เยนครับ 

แตร่ะยะเวลาการถึงเร็วท่ีสดุครับ ทัง้นีอ้ยูท่ี่ผู้อา่นพิจารณาเวลา หรือเอาประหยดัครับ 
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 ระบบการคมนาคมสาธารณะ

 

 

JR RAIL PASS 

JR Rail Pass คือตัว๋โดยสารแบบฟรีพาส ส าหรับนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางมาเที่ยวญ่ีปุ่ น สามารถ ใช้บริการรถไฟ

เจอาร์ (รวมถงึรถด่วนพิเศษด้วย) และรถเมล์เจอาร์เกือบ ทกุสายได้ โดยไมจ่ ากดัจ านวน เท่ียว  
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JR HOKKAIDO 

JR HOKKAIDO คือตัว๋โดยสารแบบฟรีพาส ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเท่ียวญ่ีปุ่ น สามารถ ใช้บริการ

รถไฟเจอาร์ของฮอกไกโด (รวมถึงรถด่วนพิเศษด้วย) และรถเมล์เจอาร์เกือบ ทุกสายได้ โดยไม่จ ากัดจ านวน  เท่ียว และ

นอกจากนีย้งัมีตัว๋ราคาประหยดั ส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีตัง้หลกัจะเท่ียวอยูแ่ตใ่นซปัโปโร  

 

ข้อมลูเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวและตัว๋ กรุณาดจูากเวป็ไซต์ ด้านลา่งนี ้

http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/index.html 

ตัว๋ธรรมดาและตัว๋แบบพาสของเจอาร์กรุณาตรวจสอบใหร้ อบคอบ เน่ืองจากรถไฟใตดิน้ รถรางรถเมล์ ไมส่ามารถใช้

บริการได้ (ยกเว้นรถทวัร์ระยะทางไกลเจอาร์ รถบสัท่องเท่ียวและรถเมล์เจอาร์สายท่ีวิ่งในเมือง ท่ีเหมือนกบัในรูป) 

รถไฟใต้ดนิ 

รถไฟใต้ดินมีทัง้หมด 3 สาย คือ สายนมัโบค ุสายโทไซ สายโทโฮ แตล่ะสถานีจะมี “หมายเลขช่ือสถานี” ระบไุว้ และจาก

สถานีรถไฟใต้ดินสายหลกั ก็มีรถเมล์เช่ือมตอ่ให้ใช้บริการด้วย(ราคาคา่โดยสารเร่ิมต้นส าหรับผู้ใหญ่ : 200 เยน) 

รถราง 

รถรางเป็นการเดินทางท่ีสะดวกสบาย เน่ืองจากวิ่งตดัผ่านบริเวณใจกลางเมือง (ราคาคา่โดยสารเร่ิมต้นส าหรับผู้ใหญ่ : 

170 เยน) 

  

http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/index.html


เท่ียวซปัโปโร ด้วยตวัเอง    http://www.teawmun.com 

15 
 

ต๋ัวโดยสารวันเดย์ืาส 

ตัว๋วนัเดย์พาสแบบใช้บริการร่วม  

ตัว๋วนัเดย์พาสแบบใช้บริการร่วม สามารถใช้บริการการคมนาคมของเมืองซปัโปโร ภายในซปัโปโรได้ (รถไฟใต้ดิน, รถเมล์) 

รถเมล์ จโูอฮอกไกโด รถเมล์เจอาร์ฮอกไกโด รถเมล์โจเทะส ึใน 1 วนัได้โดย ไมจ่ ากดัจ านวนเที่ยว (ยกเว้นระยะทางไกล) 

ราคาตัว๋ ผู้ใหญ่ 1,000 เยน, เดก็ 500 เยน  

จดุจ าหน่ายตัว๋ รถไฟใต้ดินทกุสถานี, ในรถเมล์ท่ีระบไุว้ด้านบน  

ต๋ัววันเดย์ืาสสาํหรับรถไฟใต้ดนิ 

ตัว๋นีส้ามารถใช้โดยสารรถไฟใต้ดินได้โดยไมจ่ ากดัจ านวนเท่ียว ภายใน 1 วนั  

ราคาตัว๋ ผู้ใหญ่ 800 เยน, เดก็ 400 เยน 

จดุจ าหน่ายตัว๋ รถไฟใต้ดินทกุสถานี 

วนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ สามารถใช้บริการตัว๋โดนิจิคะคิปป ุซึง่จะคุ้มมากขึน้อีก (ผู้ใหญ่ 500 เยน, เดก็ 250 

เยน) 

โดะซังโคืาส 

ตัว๋พาสนี ้ผู้ใหญ่ 1 คนกบัเด็ก 1 คน สามารถนัง่รถรางได้โดยไมจ่ ากดัจ านวนเที่ยว ภายใน 1 วนั ใช้บริการได้เฉพาะวนัเสาร์ 

วนัอาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

ราคาตัว๋ 300 เยน 

จดุจ าหน่ายตัว๋ ในรถราง และจดุจ าหน่ายตัว๋แบบก าหนดระยะเวลาโอโดริ 

รถเมล์วิง่วนแบบวงแหวน 

การเดินทางส ารวจและเที่ยวชมเมืองซปัโปโรแบบสบายๆ มีรถเมล์วิ่งวนแบบวงแหวนให้บริการ 2 สาย รถเมล์ซปัโปโรวอล์ค 

(รถเมล์จโูอ【環88】) ตลอดปี มุง่หน้าไปซปัโปโรเบียร์การ์เด้น ซปัโปโรแฟคทอร่ี 

คา่โดยสารตอ่ครัง้ ผู้ใหญ่ 200 เยน, เดก็ 100 เยน 

ตัว๋โดยสาร 1 วนั : ผู้ใหญ่ 750 เยน, เดก็ 380 เยน (จ าหน่ายและใช้บริการได้เฉพาะช่วงเวลาที่รถเมล์เดินรถเท่านัน้) 

ตัว๋โดยสารวนัเดย์พาสแบบใช้บริการร่วมก็สามารถใช้ได้ (กรุณาดขู้อมลูอ้างอิงด้านลา่ง) 

จดุจ าหน่ายตัว๋ สถานีขนสง่รถเมล์จโูอ (ซปัโปโร, ซปัโปโรมาเอะ, อะซาบ,ุ ฟคุซุมึิ, โอยาจิ), ในรถเมล์ซปัโปโรวอล์ค, ซปัโปโร

ทีวีทาวเวอร์ 
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ชุดต๋ัวสุดค้ม 

สถานท่ีทอ่งเท่ียวและสิง่อ านวยความสะดวกท่ีมีช่ือเสียงในซปัโปโร 7 แหง่ ท่ีสามารถใช้ตัว๋ราคาประหยดันีไ้ด้ (พิพิธภณัฑ์

ประวตัิศาสตร์ฮอกไกโด, ซปัโปโรทีวี ทาวเวอร์, จดุชมวิวฮิซจิึกาโอกะ, หมูบ้่านประวตัิศาสตร์ฮอกไกโด, ลิฟต์จดุชมวิวภเูขา

โอครุายามะ, พิพิธภณัฑ์กีฬาฤดหูนาวซปัโปโร, โรปเวย์ภเูขาโมอิวะ) 

●คอร์ส A (1,980 เยน, เดก็ประถม 980 เยน) โรปเวย์ภเูขาโมอิวะ ซปัโปโร + 2 สถานท่ี 

●คอร์ส B (1,200 เยน, เดก็ประถม 500 เยน) เลือกสถานที่ 3 แห่ง จาก 6 แหง่ ยกเว้นโรปเวย์ภเูขาโมอิวะ ซปัโปโร 

สถานท่ีจ าหน่ายตัว๋ : ประตทูางเข้าของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบไุว้ด้านบน, ศนูย์แนะน าข้อมลูการท่องเท่ียวเมืองซปัโปโร, 

ฮอกไกโด (ในสถานีรถไฟเจอาร์ซปัโปโร) 

เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบไุว้ด้านบน มีวนัท่ีหยดุท าการ จงึกรุณาตรวจสอบก่อนลว่งหน้า 
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แผนที่รถไฟฟ้าฮอกไกโด 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :  

http://www.welcome.city.sapporo.jp/img/map-pdf/th/2014/access_hokkaido_th.pdf 

http://www.welcome.city.sapporo.jp/img/map-pdf/th/2014/access_hokkaido_th.pdf
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แผนที ่JR Hokkaido 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/rmap/route_map.pdf 

  

http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/rmap/route_map.pdf
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แผนที่รถไฟฟ้าซัปโปโร 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.city.sapporo.jp/st/subway/route_time/documents/rosenzu.pdf 

  

http://www.city.sapporo.jp/st/subway/route_time/documents/rosenzu.pdf
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แผนที่ตัวเมืองซัปโปโร 

 

http://www.welcome.city.sapporo.jp/img/map-pdf/th/2014/central_sapporo_map_th.pdf  

http://www.welcome.city.sapporo.jp/img/map-pdf/th/2014/central_sapporo_map_th.pdf
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แผนที่มหานครซัปโปโร 

 

http://www.welcome.city.sapporo.jp/img/map-pdf/th/2014/greater_sapporo_map_th1.pdf 

http://www.welcome.city.sapporo.jp/img/map-pdf/th/2014/greater_sapporo_map_th2.pdf 

  

http://www.welcome.city.sapporo.jp/img/map-pdf/th/2014/greater_sapporo_map_th1.pdf
http://www.welcome.city.sapporo.jp/img/map-pdf/th/2014/greater_sapporo_map_th2.pdf
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การเดนิทางวนัแรก 

การเดินทางไปญ่ีปุ่ นรอบนี ้เดินทางด้วยสายการบินไทย  TG670 เดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ 23.45 ถึงสนามบินชินชิ

โตเซะ (CTS)เวลา 08.00 น. 

การเดนิทางวนัที่สอง  
เดินทางเข้าเมืองซัปโปโร ด้วยรถไฟ JR ใช้เวลาเดินทางประมาณ 37 นาที ค่าโดยสาร 1 ,070 เยน ค่าท่ีนั่งแบบ

Unreserved Seat 310 เยน รวมเป็น 1380 เยน ซึ่งราคาไม่ต่างกบัรถโดยสาร 1,040 เยน แต่รถโดยสารใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 70 นาที 

 

เดินทางถงึตวัเมืองซบัโปโร จดัการเก็บข้าวของเข้าท่ีพกัในทริปนีไ้ด้แก่ Hotel North Gate Sapporo 

http://www.agoda.com/th-th/hotel-north-gate-sapporo/hotel/sapporo-jp.html?cid=1583889 

4-2-6 Nishi, Kita 6-jo, Kita-ku, สถานีซปัโปโร, ซปัโปโร, ญ่ีปุ่ น 060-0806 (ดูแผนที)่ 

 

หลงัจากเก็บข้าวของกนัเรียบร้อยแล้ว สถานท่ีแรกเดินชิวๆจากท่ีพกัประมาณ 7-8 นาที ได้แก่ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอก

ไกโด (Former Hokkaido Government Office Building)หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญ่ีปุ่ น แปลว่า อิฐสี

แดง สร้างในปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกเลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่ง

รัฐแมสซาซเูซตส์ สหรัฐอเมริกา ตกึแดงนีใ้ช้ท าการตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 และใช้งานต่อเน่ืองยาวนานถึง 80 ปี ก่อนจะย้ายไป

http://www.agoda.com/th-th/hotel-north-gate-sapporo/hotel/sapporo-jp.html?cid=1583889
http://www.agoda.com/th-th/hotel-north-gate-sapporo/hotel/sapporo-jp.html?cid=1583889
http://www.agoda.com/th-th/pages/agoda/popup/popup_areamap.aspx?hotel_id=735378&area_id=503561&area_Name=%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%a3&city_id=3435&city_Name=%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%a3&country_id=3&latitude=141.34876&longitude=43.06874&PopupSize=80&asq=dPmfpE7Hr%2ffKWp7ZK1xa2hfwg46%2bFNIomZ5eUJm6y4vO6GsRwDYfCclfcihrYKdKWupsp%2fivn0ljiq%2fmdUCD%2f7Ls%2b2IA3QFWjZfOT3QkKd4FewbQTH0J8UWt1rKvAzyFpIXGX5QZno8nfdHiqb%2b37gJdzs%2bm4MDHs16T4%2fvNlqYSJaxF7ahWe1XMKl04QPxHbjxzlUNeLxrCcE%2fbFEgBa%2bSYFtlnS0LTWqCppVmQ1ucx4vcfLniYBhTl5fYRxPDi4vYBSd86EVFMQNW14nE%2fIg%3d%3d&width=990&height=525&cid=1583889
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ท่ีท าการหลังใหม่ท่ีทันสมัยกว่าด้านหลังของตึกแดง ตัวอาคารในปัจจุบันยังคงงดงาม ด้วยความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกท่ีเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง อาคารหลงันีจ้ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมของ

ชาติเม่ือปี พ.ศ.2512 ภายในยังคงมีข้าวของเคร่ืองใช้ในห้องท่ีเคยเป็นท่ีท างานของผู้ ว่าการเมือง บางห้องจัดเป็น

นิทรรศการแสดงภาพถ่ายและเร่ืองราวความเป็นมาของเมือง ให้ชมกนัแบบฟรี 
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เดินเท่ียวกนัตอ่สถานท่ีสองได้แก่ Sapporo Clock Tower ใช้เวลาเดินจากท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโดประมาณ 8-

10 นาที 

Sapporo Clock Towerสญัลกัษณ์ของเมืองซปัโปโร โดยตวัอาคารสร้างขึน้ในยคุแรกช่วงพฒันาเกาะฮอกไกโดในปี 1878 

และได้ติดตัง้นาฬิกาท่ีสัง่ซือ้มาจากกรุงบอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกาในอีก 3 ปีถดัมา ว่ากนัว่าเป็นนาฬิกาท่ีบอกเวลาได้

เท่ียงตรงท่ีสดุของเมือง และปัจจบุนัภายในอาคารได้จดัท าเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงถึงความเป็นมาของอาคารและเมืองซปัโป

โรในยคุเร่ิมแรก เสียคา่เข้าชม 200 เยน เปิดให้เข้าชมตัง้แต ่8:45 to 17:10 (เข้าได้ไมเ่กิน 17.00 น.) 
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ขอบคณุรูปภาพจาก : http://justtopassthetime-cblife.blogspot.com/2013/06/winter-holiday-in-

hokkaido-7-half-day.html 

http://justtopassthetime-cblife.blogspot.com/2013/06/winter-holiday-in-hokkaido-7-half-day.html
http://justtopassthetime-cblife.blogspot.com/2013/06/winter-holiday-in-hokkaido-7-half-day.html
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เดินทางตอ่ไปShiroiKoibito Parkหรือ โรงงานช็อกโกแลตค่าเข้าชม 600 เยน เปิดให้เข้าชมตัง้แต ่9:00to 18:00 (เข้า

ได้ไมเ่กิน 17.00 น.) เดินทางโดยรถไฟมาลง สถานีMiyanosawa Station.(ประมาณ 20 นาทีจาก Odori Station)คา่

โดยสาร 290 เยน 

 

 

ถงึด้านหน้าทางเข้า ShiroiKoibito Parkหรือ เป็นโรงงานผลติช็อคโกแลตสารพดัรูปแบบในห่อและกลอ่งสีสวยเย้ายวนใจ 

บริษัทช่ือ อิชิยะ (Ishiya) ได้ท าช็อคโกแลตย่ีห้อ “ชิโรย โคอิบิโตะ” (ShiroiKoibito) ออกสูต่ลาดมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1980 

และ เพ่ือเป็นการโฆษณาพร้อมทัง้รองรับผู้ เข้าเย่ียมชมโรงงาน จงึมีการจดัสร้างสวนส าหรับพกัผ่อน หยอ่นใจ มีเคร่ืองเลน่

นิดหน่อย และมีมมุสวยๆ ให้ถ่ายรูปมากมาย ทัง้หอนาฬิกา หอคอยขนม เค้ก บ้านรังนก รถไฟเลก็ ฯลฯ 
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ภายในโรงงานชอกโกแลตครับ พอดีไมค่อ่ยได้หยิบกล้องออกมาถ่าย เลยได้รูปมานิดเดียวครับ  
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หลงัจากเท่ียวเสร็จกนัแล้ว ร่างกายเหน่ือยล้าจากการเดินทางมาจากประเทศไทย ท าให้ตดัสินใจกลบัโรงแรม Hotel 

North Gate Sapporoคา่โดยสาร 290 เยน นอนพกัเอาแรงเพื่อเที่ยวตอ่ท่ีสกีรีสอร์ทในวนัรุ่งขึน้ครับ 

 

  

http://www.agoda.com/th-th/hotel-north-gate-sapporo/hotel/sapporo-jp.html?cid=1583889
http://www.agoda.com/th-th/hotel-north-gate-sapporo/hotel/sapporo-jp.html?cid=1583889
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การเดนิทางวนัที่สาม 

การเดินทางวนัท่ีสาม เดินทางไป สกีรีสอร์ท ช่ือ Hotel Mount Racey คา่โรงแรมคืนนี ้ประมาณ 8000 บาท  

068-0411 Hokkaido, Yubari, Suehiro 2-4, Japan – Show map 

http://www.booking.com/hotel/jp/mount-racey.en-gb.html?aid=811156 

 

นัง่รถไฟจาก สถานี Sapporo Station มาลงสถานี YUBARI Station ใช้เวลาเดินทาง 1.30-2.00 ชัว่โมงค่าโดยสาร 

2160 เยน ค่าท่ีนัง่แบบUnreserve Seat 1130 เยน รวมเป็น 3290 เยนหรือถ้ามาจากสนามบินNew Chitose Airport

สามารถนัง่ Mount Racey Shuttle Bus ประมาณ 75 นาทีครับ 

ข้อมลูเพิ่มเติม : http://www.yubari-resort.com/en/access.html 

 

javascript:void(0);
http://www.booking.com/hotel/jp/mount-racey.en-gb.html?aid=811156
http://www.yubari-resort.com/en/access.html
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http://www.yubari-resort.com/en/images/dl/en_map.pdf
http://www.yubari-resort.com/en/images/dl/en_map.pdf
http://www.yubari-resort.com/en/images/dl/en_map.pdf
http://www.yubari-resort.com/en/images/dl/en_map.pdf
http://www.yubari-resort.com/en/images/dl/en_map.pdf
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ดงันัน้กิจกรรมในวนันีไ้มมี่อะไรมาก นอกจากเลน่หิมะสะท้านอากาศหนาวเทา่นัน้ครับ 
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การเดนิทางวนัที่ส่ี 
การเดินทางวนันีเ้ดินทางเข้าซปัโปโรมาพกัท่ีโรงแรม Hotel North Gate Sapporo ใช้เวลาเดินทาง 1.30-2.00 

ชัว่โมงคา่โดยสาร 2160 เยน คา่ท่ีนัง่แบบUnreserve Seat 1130 เยน รวมเป็น 3290 เยน 

 

หลงัจากจดัการเร่ืองที่พกักนัแล้ว เท่ียวซปัโปโรกนัตอ่ท่ี คลองโอตารุ เดินทางได้โดยมาลงสถานี Otaru Station ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 40 นาที  

 

คลองโอตารุ (Otaru Canal)  หรือ โอตารุอนุงะ (Otaru Unga) ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ได้มีการพฒันาและปรับปรุง

เพ่ือให้กลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว จนเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ ปัจจบุนัตลอดริมคลองโอตารุมีร้านอาหาร ร้านค้า ร้าน

กาแฟ ร้านขายของท่ีระลกึ รวมถึงพิพิธภณัฑ์ และเม่ือพระอาทิตย์เร่ิมลบัขอบฟ้า แสงจากดวงอาทิตย์จะสาดแสงลงมาท า

ให้บรรยากาศของคลองโอตารุดสูวยงามมากยิ่งขึน้ 

http://www.agoda.com/th-th/hotel-north-gate-sapporo/hotel/sapporo-jp.html?cid=1583889
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หลงัจากนัน้เดินเล่นถนน Sakai-Machi เป็นถนนท่ีมีร้านขายของท่ีระลึกของฝาก ร้านค้าต่างๆ จะเป็นอาคารเก่า

โบราณทัง้สองข้างทาง  
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นอกจากนัน้จะมี  พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum) ตัง้อยู่ภายในตึกอิฐแดงเก่าสองชัน้ ภายในเปิดขาย

บรรดากล่องดนตรีท่ีสวยงาม และเราสามารถประดิษฐ์กล่องดนตรีได้เอง สามารถเลือกกล่องดนตรี ตุ๊กตาประดบั และ

เพลงท่ีจะใสล่งไปในกลอ่งดนตรีได้ โดยราคาก็จะแตกตา่งกนัออกไปและมีหลายราคา 
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แล้วจุดท่ีน่าสนใจของร้านนีคื้อ นาฬิกาไอน ้าโบราณ ท่ีมีเพียงแค่สองเรือนในโลก คือท่ีประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศ

แคนาดา เทา่นัน้ โดยนาฬิกาจะสง่เสียงเพลง และพน่ไอน า้ออกมาเพื่อบอกเวลาทกุๆ ชัว่โมงครับ 
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เดินทางกลบัจากโอตารุไปยา่นโอโดริ คา่โดยสาร 840 เยนเพ่ือเดินเลน่ตลาดถนนคนเดินทานกิูโคจิ 

 

 

ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวนัตกของใจกลางเมืองซปัโปโรเช่ือมต่อกนัด้วยหลงัคาโครงสร้างท่ีรองรับทกุสภาพอากาศตัง้แต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิ
ชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดดถือก าเนิดตัง้แต่ยุคบุกเบิก เม่ือรัฐบาลเมจิ
ก าหนดให้ซปัโปโรเป็นเมืองบกุเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิท่ี 2) โดยเร่ิมมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารขึน้
บริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจบุนัและถกูเรียกว่า `ทานกิุโคจิ` ในช่วงปีเมจิท่ี 6 ในชมุชนร้านค้ามีร้านทัง้เก่าและใหม่สลบั
สบัเปลี่ยนเข้ามาทัง้ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาราโอเกะและอ่ืนๆ เป็นต้น มีนกัท่องเท่ียวมาจบัจ่ายใช้สอยมากมายเป็น
แหลง่ช้อปปิง้ท่ีเตม็ไปด้วยความคกึคกัมีชีวิตชีวา และได้พบได้เจอสิง่ใหม่ๆ  ทกุครัง้ 

ขอบคณุข้อมลู :http://www.welcome.city.sapporo.jp/find/shops/tanukikoji_shopping_arcade/?lang=th 

http://www.welcome.city.sapporo.jp/find/shops/tanukikoji_shopping_arcade/?lang=th
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หลงัจากเดินกนัพอสมควร นัง่รถไฟกลบัโรงแรม Hotel North Gate Sapporo คา่โดยสาร 200 เยน 

 

4-2-6 Nishi, Kita 6-jo, Kita-ku, สถานีซปัโปโร, ซปัโปโร, ญ่ีปุ่ น 060-0806(ดแูผนท่ี) 

http://www.agoda.com/th-th/hotel-north-gate-sapporo/hotel/sapporo-jp.html?cid=1583889 

 
 

  

http://www.agoda.com/th-th/hotel-north-gate-sapporo/hotel/sapporo-jp.html?cid=1583889
http://www.agoda.com/th-th/pages/agoda/popup/popup_areamap.aspx?hotel_id=735378&area_id=503561&area_Name=%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%a3&city_id=3435&city_Name=%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%a3&country_id=3&latitude=141.34876&longitude=43.06874&PopupSize=80&asq=dPmfpE7Hr%2ffKWp7ZK1xa2hfwg46%2bFNIomZ5eUJm6y4vO6GsRwDYfCclfcihrYKdKWupsp%2fivn0ljiq%2fmdUCD%2f7Ls%2b2IA3QFWjZfOT3QkKd4FewbQTH0J8UWt1rKvAzyFpIXGX5QZno8nfdHiqb%2b37gJdzs%2bm4MDHs16T4%2fvNlqYSJaxF7ahWe1XMKl04QPxHbjxzlUNeLxrCcE%2fbFEgBa%2bSYFtlnS0LTWqCppVmQ1ucx4vcfLniYBhTl5fYRxPDi4vYBSd86EVFMQNW14nE%2fIg%3d%3d&width=990&height=525&cid=1583889
http://www.agoda.com/th-th/hotel-north-gate-sapporo/hotel/sapporo-jp.html?cid=1583889
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การเดนิทางวนัที่ห้า 
โปรแกรมเท่ียววนันี ้ขอเท่ียวเชิงวฒันธรรมกนับ้างครับ วนันีเ้ดินทางออกนอกเมืองไป SHIRAOI เดินทางจากเมืองซปัโปโร 

ด้วยรถไฟ JR ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที คา่โดยสาร 1,840 เยน ค่าท่ีนัง่แบบ Unreserved Seat 1,130 เยน รวม

เป็น 2,970 เยน  

 

เดินทางถงึ SHIRAOI ก็ไมร่อช้าเดินเท่ียว Shiraoi Ainu Museum (Porotokotan) คา่เข้าชม 800 เยน ตัง้อยูท่ี่ริม

ทะเลสาป Poroto เมือง Shiraoi พิพิธภณัฑ์แห่งนี ้เป็นลกัษณะพิพิธภณัฑ์เปิดกลางแจ้ง มีการจ าลองหมู่บ้านของชาว  

Ainu อนรัุกษ์ สืบสาน และเป็นศนูย์รวมของการให้การศกึษาด้านสงัคม ค้นคว้าวิจยั เก่ียวกบัชนพืน้เมือง Ainu 
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มีการแสดงทกุชัว่โมงโดยเป็นการเลา่ขานถงึวิถีชีวิตของชาว Ainu ในอดีตข้าวของเคร่ืองใช้ การเลน่ดนตรี และบทเพลง 
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หลงัจากเท่ียว Shiraoi Ainu Museum (Porotokotan) เสร็จแล้ว เดินทางกลบั ซปัโปโร ครับ เน่ืองจากหากรอช้ากวา่นี ้

จะได้กลบัก็สี่โมงเยน็เลยครับ 

 

เท่ียวกนัตอ่ท่ีพพิธิภัณฑ์เบียร์ โดยนัง่รถโดยสาร สาย "Loop 88 Factory Line" โดยขึน้ได้ท่ี ห้างสรรพสินค้า Seibu  

ใกล้สถานี Sapporo Station รถออกทกุ 20 นาที ค่าโดยสาร 210 เยน 
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โรงเบียร์ท่ีจะได้ลิม้รสชาติเบียร์สดส่งตรงจากโรงงานกับเนือ้ย่างเจงกิสข่านอาหารขึน้ช่ือของฮอกไกโด หลงัจากท่ีสร้าง

โรงงานผลติแล้วเสร็จ ในปีค.ศ.1890 บริษัทซปัโปโรเบียร์ซึง่เป็นบริษัทเดิมของบริษัท ซปัโปโรเบียร์ จ ากดัได้ซือ้กิจการไปใน

ปีค.ศ.1903 หลงัจากท่ีย้ายมาเพ่ือตัง้เป็นโรงงานผลิตมอลล์จึงได้เปิดเป็น ‘ซปัโปโรเบียร์การ์เด้น’ ขนาด 100 ท่ีนัง่ขึน้ในปี

ค.ศ.1966 จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของท่ีน่ี เพ่ือท่ีจะให้ได้รสชาติเบียร์ท่ีอร่อยจึงมีการใช้วิธีรินครัง้เดียวด้วย ‘ก๊อกแบบสวิง’ ท่ี

สามารถสร้างฟองเบียร์ไปพร้อมๆ กบัท่ีรินเบียร์ลงแก้ว สามารถลิม้รสเบียร์ ‘คลาสสิค’ ซึง่มีขายเฉพาะท่ีฮอกไกโดเท่านัน้ท่ี

ใช้เวลา 3 วินาทีในการรินใส่แก้วเบียร์ขนาด 500 มล.เพ่ือรักษาความสดใหม่ และ ‘ซปัโปโรไฟว์สตาร์’ ซึ่งมีขายเฉพาะท่ี

เบียร์การ์เด้นเท่านัน้ หากได้เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ของเบียร์ซปัโปโรท่ีพิพิธภณัฑ์เบียร์เพียงแห่งเดียวในญ่ีปุ่ น แน่นอนว่าจะ

ท าให้ได้รสสมัผสัของเบียร์ท่ีลกึล า้ยิ่งขึน้ไปอีก 

 

     

ขอบคณุข้อมลูจาก : http://www.welcome.city.sapporo.jp/find/foods/sapporo_beer_garden/?lang=th 

หลงัจากเท่ียวพิพิธภณัฑ์เบียร์ โดยนัง่รถโดยสาร สาย "Loop 88 Factory Line" กลบัสถานี Sapporo Station เพ่ือกลบั

ท่ีพกัโรงแรม Hotel North Gate Sapporo คา่โดยสาร 210 เยน ครับ 

http://www.agoda.com/th-th/hotel-north-gate-sapporo/hotel/sapporo-jp.html?cid=1583889 

 

  

http://www.welcome.city.sapporo.jp/find/foods/sapporo_beer_garden/?lang=th
http://www.agoda.com/th-th/hotel-north-gate-sapporo/hotel/sapporo-jp.html?cid=1583889
http://www.agoda.com/th-th/hotel-north-gate-sapporo/hotel/sapporo-jp.html?cid=1583889
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การเดนิทางวนัที่หก (วนัสุดท้าย) 

เดินทางจากเมืองซปัโปโร ด้วยรถไฟ JR ใช้เวลาเดินทางประมาณ 37 นาที ค่าโดยสาร 1,070 เยน  

 

เดินทางถงึสนามบินชินชิโตเซะ (CTS) เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพด้วยสายการบินไทย  TG671 เวลา 11.02 น. ถึง 

สนามบินสวุรรณภมูิ 16.52 น.  
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สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า 

ขอบคณุข้อมลูจาก : http://www.welcome.city.sapporo.jp/choose/area/?lang=th 

ืิื ธิภัณฑ์ศลิปะ 500 ม. แกลเลอร่ีใต้ดนิ ซัปโปโร โอโดริ 

 

เวลาท าการ 7:00 น.– 22:00 น.(เวลาเปิดไฟ) 

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายนมัโบะค,ุ สายโทไซ, สายโทโฮ ‘โอโดริ’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://500m.jp/ 

  

http://www.welcome.city.sapporo.jp/choose/area/?lang=th
http://500m.jp/
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สวนโอโดริ 

 

เวลาท าการ วนัหยดุช่วงเทศกาลปีใหม ่

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายโทไซ, สายนมัโบะค,ุ สายโทโฮ ‘โอโดริ’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://www.sapporo-park.or.jp/odori/en/ 

  

http://www.sapporo-park.or.jp/odori/en/
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ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ 

 

เวลาท าการ 

 

ฤดรู้อน 9:00 น.-22:00 น. ฤดหูนาว 9:30 น.-21:30 น. 
ผู้ใหญ่ 700 เยน, นกัเรียนมธัยมปลาย 600 เยน,นกัเรียนมธัยมต้น 400 เยน, นกัเรียนประถม 300 เยน, 

เดก็เลก็ (3 ขวบขึน้ไป) 100 เยน * มีสว่นลดส าหรับองค์กรท่ีมา 15 คนขึน้ไป 

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายนมัโบะค,ุ สายโทไซ, สายโทโฮ ‘โอโดริ’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://www.tv-tower.co.jp 

  

http://www.tv-tower.co.jp/
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หอจดหมายเหตุซัปโปโร 

 

เวลาท าการ 9:00 น.-19:00 น. 

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายโทไซ ‘นิชิ จอูิชิ โชเมะ’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://www.s-shiryokan.jp/  

  

http://www.s-shiryokan.jp/
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ืิื ธิภัณฑ์วรรณคดีฮอกไกโด 

 

เวลาท าการ 
9:30 น. - 17:00 น. (เข้าพิพิธภณัฑ์ได้ถงึ 16:30 น.) 
นิทรรศการถาวร ผู้ใหญ่ 500 เยน นกัเรียนมธัยมและ นกัศกึษา 250 เยน 

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายนนัโบค ุ`นะคะชิมะโคเอน็` `โฮโรฮิระบาชิ` 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://www.s-shiryokan.jp/  

 

  

http://www.s-shiryokan.jp/
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ตลาดปลานิโจ 

 

เวลาท าการ 7:00 น.-18:00 น. ยา่นร้านอาหาร 6:00 น.-21:00 น. *อาจแตกตา่งไปตามแตล่ะร้าน 

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายโทไซ ‘บสัสเึซน็ตามาเอะ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ - 
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ซัปโปโร แฟคตอร่ี 

 

เวลาท าการ ยา่นช้อปปิง้ 10:00 น.– 20:00 น. ยา่นร้านอาหาร 11:00 น.-20:00 น. 

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายโทไซ ‘บะซเุซน็ตามาเอะ’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://sapporofactory.jp/ 

  

http://sapporofactory.jp/
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ซัปโปโร อันเดอร์กราวช้อปป้ิงมอลล์ (โืลทาวน์, ออโรราทาวน์) 

 

เวลาท าการ 10:00 น.-20:00 น. (แตกต่างกนัตามแตล่ะร้าน) 

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายนมัโบะค・ุสายโทไซ・สายโทโฮ ‘สถานีโอโดริ’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://www.sapporo-chikagai.gr.jp 

  

http://www.sapporo-chikagai.gr.jp/
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โนรุเบะสะ 

 

เวลาท าการ 

 

เปิดท าการตลอด24 ชม. *แตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัแตล่ะร้าน 

ชิงช้าสวรรค์โนเรีย วนัจนัทร์-วนัพฤหสับดี, วนัอาทิตย์ 11:00 น.-23:00 น. วนัศกุร์, วนัเสาร์, วนัก่อน
วนัหยดุราชการ 11:00 น.-3:00 น.*ประชาสมัพนัธ์เปิดบริการจนถึง 10 นาทีก่อนรอบสดุท้าย 

ชิงช้าสวรรค์โนเรีย 

1 ทา่น 1 รอบ 600 เยน, 4 ทา่น 1 รอบ 2,000 เยน 

*สว่นลดสวสัดิการผู้ทพุพลภาพ 1 ทา่น 1 รอบ 400 เยน (แสดงสมดุประจ าตวั) 

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายนมัโบะค ุ‘สถานีสสุกิุโนะ’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://www.norbesa.jp 

  

http://www.norbesa.jp/
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สวนสาธารณะยูริงาฮาร่า 

 

เวลาท าการ 

 

สวนโลก ช่วงฤดเูปิดท าการ ปลายเดือนเมษายนถงึต้นเดือนพฤศจิกายน 

เวลาท าการ 8:45 น.-17:15 น. ระหวา่งฤดเูปิดท าการไมมี่วนัหยดุ 

คา่บริการ ผู้ใหญ่(นกัเรียนมธัยมปลายขึน้ไป) 130 เยน 

 

สนามกอล์ฟในสวน ช่วงฤดเูปิดท าการ ปลายเดือนเมษายนถงึต้นเดือนพฤศจิกายน 

วนัหยดุ วนัจนัทร์ (กรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการเล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป) 
คา่บริการ ไมมี่คา่ใช้จ่าย คา่เช่าอปุกรณ์ 200 เยนต่อ 2 ชัว่โมงตอ่ 1ครัง้ 
 

ร้านอาหารยริูงาฮาร่า ช่วงฤดเูปิดท าการ ปลายเดือนเมษายนถงึต้นเดือนตลุาคม 

เวลาท าการ 10:00 น.-15:40 น. (สัง่อาหารได้ถงึ 15:00 น. )วนัหยดุ ระหวา่งฤดเูปิดท าการไมมี่วนัหยดุ 

 

การ์เด้นช้อป ช่วงฤดเูปิดท าการตลอดปี เวลาท าการ 9:00 น.-17:00 น. (ฤดหูนาวเปิดถึง 16:00 น.) 
วนัหยดุ ฤดรู้อน ไมมี่วนัหยดุ ฤดหูนาว วนัจนัทร์ (กรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการเลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป) 
วนัหยดุช่วงเทศกาลปีใหม ่

การเดินทาง สาย JR กกัคเุอน็โทชิ ‘ยริูงาฮาร่า’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ - 
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สวนสาธารณะโจซังเกน็เซน็ 

 

เวลาท าการ 
 

7:00 น.-21:00 น. (แตกต่างกนัไปตามแต่ละสถานท่ี) *เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม เปิดบริการถึง
20:00 น. 

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายนมัโบะค ุ‘สถานีมาโคมานะอิ’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://jozankei.jp 

  

http://jozankei.jp/
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Blue marble (บลูมาเบิล้) 

 

เวลาท าการ 

 

ปีนภเูขา 5,000 เยน, เดินเลน่ 3,000 เยน ใสร่องเท้าเดินบนหิมะ สมัผสักบัประสบการณ์ 3,000 เยน, ทวัร์ 
5,000 เยน *นอกจากนี ้ในฤดรู้อนก็สามารถท่ีจะจดัทวัร์แบบสร้างสรรค์ท่ีรวมกิจกรรมท่ีต้องการได้ ในฤดู
หนาวก็เป็นทวัร์การเลน่สกีจากท่ีสงูในธรรมชาติ (Backcountry Tour) 

การเดินทาง จากใจกลางเมืองซปัโปโรโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 40 นาที 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ https://ja-jp.facebook.com/BlueMarbleRafting 

  

https://ja-jp.facebook.com/BlueMarbleRafting
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เข่ือนโฮเฮเคียว 

 

เวลาท าการ 

 

ปลายเดือนเมษายน-ปลายเดือนตลุาคม เวลาเดินรถเมล์ไฟฟ้า (มีคา่ใช้จ่าย) 8:45 น.-16:00 น. 
ค่าโดยสารรถเมล์ไฟฟ้า ไปกลบั ผู้ ใหญ่ 620 เยน, เด็ก 310เยน / เท่ียวเดียว ผู้ ใหญ่ 310 เยน, เด็ก 150 

เยน 

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายนมัโบะค ุ‘มาโคมาไน’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://www.houheikyou.jp/index.html 

  

http://www.houheikyou.jp/index.html
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ศาลเจ้าฮอกไกโด 

 

เวลาท าการ ฤดรู้อน 6:00 น.-17:00 น. ฤดหูนาว 7:00 น.-16:00 น.*ไมร่วมช่วงเทศกาลปีใหม ่

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายโทไซ ‘มารุยามะโคเอน็’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://www.hokkaidojingu.or.jp/ 

  

http://www.hokkaidojingu.or.jp/
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ภูเขาโมอวิะ 

 

เวลาท าการ 

 

กระเช้าลอยฟ้า ฤดรู้อน (วนัท่ี 1 เดือนเมษายน-วนัท่ี 20 เดือนพฤศจิกายน) 10:30 น.-22:00 น. 
ฤดหูนาว (วนัท่ี 1 เดือนธันวาคม- วนัท่ี 31 เดือนมีนาคม) 11:00 น.-22:00 น.*รอบขึน้เท่ียวสดุท้ายเวลา 
21:30 น. วนัท าการพิเศษ วนัสิน้ปี (วนัท่ี 31 เดือนธนัวาคม) 11:00 น.-17:00 น. 
วนัขึน้ปีใหม ่(วนัท่ี 1 เดือนมกราคม) 5:00 น.-17:00 น.*รอบขึน้เท่ียวสดุท้ายเวลา 16:30 น. 
 

ทางด่วนสายโมอิวะยามะคงัโค ฤดรู้อน (วนัท่ี 13 เดือนเมษายน- วนัท่ี 20 เดือนพฤศจิกายน) 10:30 น.-
22:00 น.*เปิดให้เข้าถงึเวลา 21:30 น. 
 

กระเช้าลอยฟ้า + รถไฟเคเบิลขนาดเลก็โมลิสคาร์  (คา่โดยสารไปกลบัถงึจดุชมวิว) 
ผู้ใหญ่ 1,700 เยน, เดก็ 850 เยน *เดก็เลก็ไมเ่กิน 2 คนตอ่ผู้ใหญ่ 1 คนไม่มีค่าใช้จ่าย ทางด่วนสายโมอิวะ
ยามะคงัโค รถยนต์นัง่สว่นบคุคล 660 เยน 

การเดินทาง รถรางไฟฟ้า ‘โรปเุว อิริกจิุเท’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://moiwa.sapporo-dc.co.jp/ 

  

http://moiwa.sapporo-dc.co.jp/
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ืิื ธิภัณฑ์กีฬาฤดูหนาวซัปโปโร 

 

เวลาท าการ 
 

9:00 น.-18:00 น. *เวลาปิดสวนแตกต่างกนัตามช่วงฤดกูาล  

ผู้ใหญ่ 600 เยน, ต ่ากวา่นกัเรียนประถมไมมี่คา่เข้าชม 

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายโทไซ ‘มารุยามะโคเอน็’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://okura.sapporo-dc.co.jp/museum/ 

  

http://okura.sapporo-dc.co.jp/museum/
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จุดชมววิโอคุรายามะ 

 

เวลาท าการ 

 

เดือนพฤษภาคม-เดือนตลุาคม 8:30 น.-18:00 น. *วนัศกุร์, วนัเสาร์ของเดือนกรกฎาคม, เดือนสงิหาคม  
เปิดถึง 21:00 น. เดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน 9:00 น.-17:00 น. 
คา่ลฟิต์ ไปกลบั ผู้ใหญ่ 500 เยน, ต ่ากวา่นกัเรียนประถม 300 เยน 

เท่ียวเดียว ผู้ใหญ่ 250 เยน, ต ่ากวา่นกัเรียนประถม 150 เยน 

การเดินทาง รถไฟใต้ดินสายโทไซ‘มารุยามะโคเอน็’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://okura.sapporo-dc.co.jp/jump/index.html 

  

http://okura.sapporo-dc.co.jp/jump/index.html
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ืิื ธิภัณฑ์ประวัตศิาสตร์การประปาซัปโปโร 

 

เวลาท าการ 9:30 น.-16:30 น. 

การเดินทาง รถรางไฟฟ้าซปัโปโร ‘โรปเุว อิริกจิุ’ 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://www.sweb.co.jp/swsa/museum/ 

  

http://www.sweb.co.jp/swsa/museum/
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ทะเลสาบชโิคส ึ

 

เวลาท าการ 
เดือนเมษายน-เดือนพฤศจิกายน 9:00 น.-17:30 น. เดือนธนัวาคม-เดือนมีนาคม 9:30 น.-16:30 น. 

รถยนต์นัง่ขนาดมาตรฐาน 410 เยน/1 วนั  (เดือนธนัวาคม-เดือนมีนาคมไมมี่คา่ใช้จ่าย) 

การเดินทาง ประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาทีโดยรถยนต์จากตวัเมืองซปัโปโร 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://www15.ocn.ne.jp/~sikotuvc/ 

  

http://www15.ocn.ne.jp/~sikotuvc/
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ชโิคสโึคซรุึงะรีสอร์ทสปา มสิึโนะอุตะ 

 

เวลาท าการ อาบน า้แบบไปกลบัในวนัเดียว 11:30 น. ~ 15:00 น. (เข้าอาบน า้รอบสดุท้าย 14: 15 น.) 

การเดินทาง 

จากท่าอากาศยานชินชิโตเสะใช้เวลา 30 นาทีโดยทางรถยนต์, จากใจกลางซปัโปโรใช้เวลา 1 ชัว่โมง 10 
นาทีโดยทางรถยนต์ (ใช้ทางด่วน) มีรถบสับริการเฉพาะผู้ ท่ีเข้าพกั (ไม่คิดค่าบริการ ต้องท าการจอง) ผ่าน 
“ชิโตเสะ” JR สายชิโตเสะ “มินามิชิโตเสะ” และทา่อากาศยานชินชิโตเสะ  
* ในฤดหูนาวมีรถบสับริการจากซปัโปโร 

แผนท่ี 

 

เวบ็ไซต์ http://www.mizunouta.com/lang/en.html 

  

http://www.mizunouta.com/lang/en.html
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อาหารการกนิ 

ซูช ิอาหารทะเล 

ฮอกไกโด ถกูล้อมรอบด้วยทะเล จึงมีอาหารทะเลสดๆใหม่ๆ เป็นสิ่งท่ีน่าภาคภมูิใจแม้ในระดบัโลก ร้านกินด่ืมในซปัโปโรก็

เสิร์ฟอาหารทะเลนัน้แบบสดๆ ร้านซูชิในซปัโปโรเป็นซูชิท่ีอร่อยและดีท่ีสดุในประเทศ ถึงแม้จะเป็นร้านไคเทงซูชิธรรมดาก็

สามารถลิม้รสชาติความสดของเคร่ืองบนหน้าซูชิได้ด้วยราคาประหยดั ขอแนะน าซูชิกุ้ งและหอยเชลล์ท่ีมีความอร่อยมาก

เป็นพิเศษ 

ราเมง 

ราเมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองน า้ซุป ซึ่งมีหลากหลายรสชาติ เช่นรสเกลือ รสโชย ุและรสคาเร แต่ส าหรับราเมงซปัโปโรคือ

รสมิโซะท่ีมีมาแต่ดัง้เดิม การผสมผสานระหว่างน า้ซุปท่ีมีความอร่อยเข้มข้นกบัเส้นราเมงไข่แบบหยกัๆ เป็นรสชาติท่ีสดุ

ยอดมากๆ ในเมืองซปัโปโร มีร้านราเมงตัง้อยูเ่ตม็ไปหมด ซึง่ก็มียา่นร้านราเมงท่ีขึน้ช่ือในตวัเมืองซปัโปโร อย่างตรอกราเมง

โยโกโจ 

เน้ือย่างเจงกสิข่าน (บาร์บีควิเน้ือแกะย่าง) 

เป็นอาหารท้องถ่ินท่ีได้รับความนิยมเป็นอยา่งมากด้วยการน าเอาผกั เช่น ถัว่งอก หอมหวัใหญ่ พริกหยวกย่างพร้อมกบัเนือ้

ลกูแกะหรือเนือ้แกะบนกะทะร้อนเนือ้ย่างเจงกิสข่านมีทัง้แบบท่ีหมกเนือ้ลกูแกะไว้แล้วค่อยน าไปย่าง กบัย่างเนือ้ลกูแกะ

โดยท่ีไม่ได้หมกั ซึง่จะจิม้น า้จิม้ก่อนทานไม่ว่าแบบไหน เวลาท่ีผู้คนในท้องถ่ินมารวมตวักนัมากๆ ก็จะต้องทานเนือ้ย่างเจง

กิสข่าน 

ซุปคาเร 

เมนนีูเ้ป็นอาหารท่ีมีต้นก าเนิดท่ีเมืองซปัโปโร ซึ่งตอนนีเ้ป็นท่ีนิยมของทัง้คนในท้องถ่ินและบรรดานกัท่องเท่ียวเป็นอย่าง

มาก ร้านอาหารจ านวนมากต่างก็สร้างสรรค์น าเสนอเมนูเด็ดในแบบฉบบัของตนเอง ซุปคาเรในแบบมาตรฐานเป็นซุป

รสชาติเผ็ด ท่ีใส่ผกัสดๆ ท่ีผลิตในท้องถ่ินเยอะๆโดยหัน่ชิน้ใหญ่และผดักับน า้มนัเล็กน้อย มีเนือ้น่องสะโพกไก่ติดกระดูก 

และมีอาหารทะเลท่ีช่ืนชอบ สว่นใหญ่ราคาซปุคาเรจะรวมคา่ข้าวสวยอยูด้่วยแล้ว แตจ่ะเสร์ิฟข้าวสวยด้วยจานตา่งหาก 

Sapporo Beer  

เบียร์นัน้จัดเป็นเคร่ืองด่ืมร่วมโต๊ะอาหารส าหรับอาหารสไตล์ Sapporoก็ว่าได้ ซึ่งเบียร์Sapporoนัน้ถือได้ว่าเป็นจิต

วิญญาณของเบียร์ในญ่ีปุ่ นเลยทีเดียว Sapporo Beer นัน้ เร่ิมมีมาตัง้แต่ปี 1876 และก็ยงัคงผลิตมาเคียงข้างย่ีห้อใหญ่ๆ

อยา่ง Asahi,Kirin รวมไปถงึโรงกลัน่ในท้องถ่ินมาจนถงึทกุวนันี ้
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ร้านอาหารแนะน า 

ร้าน ดมบุริชายะ 

ร้านขายข้าวหน้าอาหารทะเล เช่น หอยเชลล์ ไข่หอยเมน่ ไข่ปลาแซมมอน ป ูแตท่ี่เด็ดก็คือข้าวหน้าไข่หอยเม่น ร้านเป็นร้าน

เลก็ๆ มีเคาน์เตอร์และโต๊ะอีก 3-4 โต๊ะ  

สาขาตลาดนิโจ การเดินทางนัง่ Subway มาลงสถานี Hosui-Susukino Station แล้วเดินอีกประมาณ 10 นาที  

สาขาสนามบิน การเดินทางนัง่ Subway มาลงสถานี Shinchitosekuko Station 

ร้านนีร้าคาสมน า้สมเนือ้ ประมาณชามละ 1500-2500 Yen แล้วซึง่ค่อนข้างสงู แต่ถ้าเทียบกบัคณุภาพแล้วไม่มีปัญหา 

(สัง่หอยเมน่แบบพรีเม่ียม +อีก 500 Yen) 

เวลาเปิดปิด／07.30 น. – 17.30 น. (สัง่อาหารได้ถงึ 17.00 น.) 

 

ขอบคณุข้อมลูจาก : http://www.donburi.jp/thailand/menu/sidemenu.php 

  

http://www.donburi.jp/thailand/menu/sidemenu.php
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ตรอกราเมง ซัปโปโร 

 

ตรอกราเมนโยโกโซะ (Ramen Yokocho) หรือ ตรอกราเมน (Ramen Alley) เป็นศนูย์รวมร้านราเมนท่ีขึน้ช่ือว่าอร่อย

ท่ีสดุในซปัโปโร ตรอกราเมนทัง้ 2 แห่งนัน้หาไม่ยาก อยู่หลงัตึกท่ีมีป้ายโฆษณา KIRIN กบั NIKKA โดยอยู่กนัคนละมมุ

ถนนท่ีขนาดไปตามทิศเหนือ - ใต้ โดยตรอกแคบๆ ท่ีมีร้านราเมนตัง้เรียงรายตลอดทาง แต่ละร้านไม่ได้ใหญ่โต มีท่ีนัง่หน้า

เคาน์เตอร์รวมกบัโต๊ะไมก่ี่ท่ี ขอบคณุข้อมลูจาก : http://japan.holidaythai.com/2014/05/blog-post_1994.html 

ร้าน Daruma (เน้ือเจงกสิข่าน) 

ก่อตัง้ขึน้ในปี 1954 อยู่ในย่าน Susukino ซึ่งเป็นย่านความบนัเทิงยามดึกของซปัโปโรครับเป็นร้านท่ีสดุยอดอีกเช่นกนั

ครับ เนือ้นุ่ม อร่อยมาก เป็นร้านเลก็ๆนะครับ ทัง้ในร้านและนอกร้านจะมีแตค่ าวา่"อร่อย" ปลวิมาเข้าหคูรับ 

  

รายการอาหารท่ีแนะน า: เนือ้ genghiskhan (เนือ้แกะยา่งแบบมองโกล) 

ขอบคณุข้อมลูจาก : http://tabelog.com/hokkaido/A0101/A010103/1000016/ 

 

  

http://japan.holidaythai.com/2014/05/blog-post_1994.html
http://tabelog.com/hokkaido/A0101/A010103/1000016/
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ร้าน Lavi 

ปัจจบุนัมีร้าน Soup Curry Lavi ท่ีมีรสชาติแต่ละร้านมีสตูรและสไตล์การท าท่ีไม่เหมือนกนั สตูรการท าและสไตล์ในการ

ปรุงรสแตกต่างกนัออกไป ท าให้รสชาติของแตล่ะร้านมีความหลากหลายนัน่เองคะ่  

  

ส าหรับนกัท่องเท่ียว สาขา Maruyama เดินทางได้สะดวกโดยนัง่รถไฟใต้ดินจากสถานี Odori Station มาลงท่ีสถานี 

Maruyama Koen Station ออก Exit ท่ีมีทางขึน้ไปห้าง Maruyama Class แล้วออกประตทูางออกท่ีติดกบัร้าน 

Starbucks เลีย้วไปทางซ้ายมือไปประมาณ 5 ซอย ก็จะเจอร้านซปุแกงกะหร่ี เปิดทกุวนั เวลา 11.30 น. – 22.30 น. 

ขอบคณุข้อมลูจาก :  http://www.011bros.com/shop/maruyama.html 

ร้าน Nanda 

ตัง้อยูย่่าน Susukino ท่ีอยูช่ัน้ใต้ดินB2ของตกึ Cyber City สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟใต้ดินสถานี Hosuisusukino 

ออกทางออก 4 เดินย้อนมาจนถึงแยก แล้วเลีย้วขวาซอยแรกเดินตรงอีกประมาณ 70 เมตรจะเห็นตกึCyber City เข้าลิฟต์

กดชัน้ B2จะถงึหน้าร้าน 

ราคา 3,480 เยน ตอ่คนส าหรับผู้ใหญ่ และ 1,980 เยน ตอ่คนส าหรับเดก็ 90 นาที 

  

 

  

http://www.011bros.com/shop/maruyama.html
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สกรีีสอร์ท 

รุซูสุ รีสอร์ท  

การเดนิทางจากส านักงานขายรุซูสุ รีสอร์ท ซัปโปโร 

ฟรีบริการรถรับสง่ส าหรับแขกของรุซสู ุรีสอร์ทหรือลานสกีรุซสูุ 

ท่ีจอดรถ: ส านกังานขายรุซสู ุรีสอร์ท ซปัโปโร (ใกล้สถานีรถไฟ JR ซปัโปโร) เวลาออกเดินทาง 

จากซปัโปโรไปรุซสู ุรีสอร์ท ส านกังานขาย ซปัโปโร 08:00 นอร์ธ & เซาท์ วิง โฮเต็ล 10:00 รุซสู ุทาวเวอร์10:10 

จากรุซสู ุรีสอร์ทไปซปัโปโร รุซสู ุทาวเวอร์ 16:50 นอร์ธ & เซาท์ วิง โฮเตล็17:00 ส านกังานขาย ซปัโปโร19:00 

***ส านกังานขายรุซสู ุรีสอร์ท ซปัโปโร http://en.rusutsu.co.jp/th/gettinghere/sapporo-w/ 
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การเดนิทางจากสนามบนิชนิชโิตเสะ 

เท่ียวเดียว¥ 2500 / ไปกลบั¥ 5,000 (รวมภาษี) ราคาตอ่คนตอ่ท่ีนัง่ คิดคา่โดยสารปกติกบัเดก็ ไมค่ิดค่าโดยสารกบัเดก็

ทารกท่ีไมน่ัง่ท่ีนัง่ 

* ส าหรับแขกท่ีไมไ่ด้พกัค้างคืน การจองขึน้อยูก่บัท่ีวา่ง กรุณาโทรตรวจสอบที่นัง่ 5 วนัก่อนวนัเดินทาง คา่โดยสาร: เท่ียว

เดียว¥ 3,000 (รวมภาษี) 

หากทา่นยกเลิก เราจะเก็บคา่บริการ: ยกเลกิก่อนหน้า 1 วนั: 40% ยกเลกิในวนัท่ีออกเดินทาง: 50% ไมม่าขึน้รถ: 100% 

1) อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ – จดุนดัพบบิ๊กรันส์ 

ป้ายรถบิ๊กรันส์ตัง้อยูใ่กล้กบัเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ท่ีชัน้ 1 ของอาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ โปรดมาท่ีป้าย 20 นาที

ก่อนเวลาออกเดินทาง โปรดรอพนกังานจะมาหาทา่นท่ีป้าย 

2) อาคารผู้ โดยสารในประเทศ - เคาน์เตอร์บิ๊กรันส์ 

ตัง้อยูท่ี่ชัน้ 1 ของอาคารผู้ โดยสารในประเทศ หน้าประตขูาเข้า B ของ JAL (ประมาณ 300 เมตรจากประตขูาเข้าของ 

ANA หรือ 100 เมตรจากประตขูาเข้า A ของ JAL) กรุณามาที่เคาน์เตอร์ 20 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง 

    

การเดนิทางจากโรงแรมในซัปโปโร 

เท่ียวเดียว¥ 2500 / ไปกลบั¥ 5,000 (รวมภาษี) ราคาตอ่คนตอ่ท่ีนัง่ คิดคา่โดยสารปกติกบัเดก็ ไมค่ิดค่าโดยสารกบัเดก็

ทารกท่ีไมน่ัง่ท่ีนัง่ 

* ส าหรับแขกท่ีไมไ่ด้พกัค้างคืน การจองขึน้อยูก่บัท่ีวา่ง กรุณาโทรตรวจสอบที่นัง่ 5 วนัก่อนวนัเดินทาง คา่โดยสาร: เท่ียว

เดียว¥ 3,000 (รวมภาษี) 

โรงแรม# 4100 รุซสู ุทาวเวอร์11:20 รุซสู ุนอร์ธ & เซาท์ วิง11:30 จอดตามโรงแรมตา่งๆ ในซปัโปโร13: 30 ~ 14: 30 

โรงแรม# 4101 เคโอ พลาซา่ โฮเตล็ ซปัโปโร 07:55 ซปัโปโร แกรนด์ โฮเต็ล08:05 โตเกียว โดม โฮเตล็ ซปัโปโร08:10 ซปั

โปโร โตคิว อินน์ 08:20 อาร์ท โฮเตล็ ซปัโปโร 08:30 รุซสู ุนอร์ธ & เซาท์ วิง 10:30 รุซสู ุทาวเวอร์ 10:40 

โรงแรม# 4102 รุซสู ุทาวเวอร์17:35 รุซสู ุนอร์ธ & เซาท์ วิง17:45 จอดตามโรงแรมตา่งๆ ในซปัโปโร19: 45 ~ 20: 45 
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โรงเรียนสอนสกี & สโนว์บอร์ด 

คอร์สแบบตัวต่อตัว จะให้ผลการเรียนรู้ท่ีดีจากการฟีดแบคและดแูลเอาใจใสอ่ยา่งใกล้ชิด 

การเรียนแบบตวัตอ่ตวัจะช่วนเสริมสร้างพฒันาการได้เร็วท่ีสดุ! เราจดัคอร์สให้ตรงกบัความต้องการของทา่นได้ (เช่น เวลา

ท่ีเร่ิม จดุนดัพบ เวลาหยดุพกั ฯลฯ) รับสมคัรไมเ่กิน 8 คนตอ่คอร์ส (ต้องมีความสามารถระดบัเดียวกนั)  

ทา่นสามารถเลือกเรียนได้! เราจะน าทา่นไปยงัสถานท่ีท่ีดีท่ีสดุบนภเูขา 

ระยะเวลาเรียนมาตรฐาน 10:00 AM / 13:30 PM 

คา่เรียน / ระยะเวลา 

คลาสสกีหรือสโนว์บอร์ด 1 คน 2 ชัว่โมง ¥ 17,300 4 ชัว่โมง ¥ 29,300 เพิ่มเวลา 1 ชัว่โมง ¥ 8,650 

คลาสสกี 2-5 คนหรือ คลาสสโนว์บอร์ด 2-4 คน 2 ชัว่โมง ¥ 21,600 4 ชัว่โมง ¥ 34,600 เพิ่มเวลา 1 ชัว่โมง ¥ 10,800 

คลาสสกีอยา่งเดียว 6-8 คน 2 ชัว่โมง ¥ 23,800 4 ชัว่โมง ¥ 38,100 เพิ่มเวลา 1 ชัว่โมง ¥ 11,900 

คอร์สตอนเยน็ (ใหม่) 

ระยะเวลาเรียน ระหวา่ง 16: 30-17: 30  

คา่เรียน / ระยะเวลา ¥ 10,800 / 60 นาที 

คอร์สกลางคืน 

ระยะเวลาเรียน ระหวา่ง 18: 00-18: 30  

คา่เรียน / ระยะเวลา  1คน ¥ 17,300 2-5 คน ¥ 21,600 6-8 คน ¥ 23,800 

คอร์สเป็นกลุ่มส าหรับผู้ที่เร่ิมหัด 

ส าหรับผู้ ท่ีเร่ิมเลน่สกีเทา่นัน้! ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการเลน่สกีกนัเป็นกลุม่อยา่งสนกุสนาน โดยอาจจดักลุม่มาเองอย่างน้อย 

8 คน หรือมาเข้ากลุม่กบัคนอ่ืนเพ่ือประสบการณ์ในการเลน่สกีครัง้แรก!ระยะเวลาเรียน AM: 10: 00 AM: 13: 30 

คา่เรียน / ระยะเวลา 1-8 คน (สกีเทา่นัน้) 2 ชัว่โมง ¥ 4500¥  4 ชัว่โมง 7200 

ขอบคณุข้อมลูจาก : http://en.rusutsu.co.jp/th/winter-season/school/ 

    

http://en.rusutsu.co.jp/th/winter-season/school/
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Hotel Mount Racey  

068-0411 Hokkaido, Yubari, Suehiro 2-4, Japan – Show map 

http://www.booking.com/hotel/jp/mount-racey.en-gb.html?aid=811156 

 

นัง่รถไฟจาก สถานี Sapporo Station มาลงสถานี YUBARI Station ใช้เวลาเดินทาง 1.30-2.00 ชัว่โมงค่าโดยสาร 

2160 เยน ค่าท่ีนัง่แบบ Unreserve Seat 1130 เยน รวมเป็น 3290 เยนหรือถ้ามาจากสนามบินNew Chitose Airport

สามารถนัง่ Mount Racey Shuttle Bus ประมาณ 75 นาทีครับ 

 

javascript:void(0);
http://www.booking.com/hotel/jp/mount-racey.en-gb.html?aid=811156
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ขอบคณุข้อมลู : http://www.yubari-resort.com/en/access.html  

http://www.yubari-resort.com/en/access.html
http://www.yubari-resort.com/en/images/dl/en_map.pdf
http://www.yubari-resort.com/en/images/dl/en_map.pdf
http://www.yubari-resort.com/en/images/dl/en_map.pdf
http://www.yubari-resort.com/en/images/dl/en_map.pdf
http://www.yubari-resort.com/en/images/dl/en_map.pdf
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ของฝากจากฮอกไกโด 

อนัดบั 1 Jaga Pokkuru (じゃがポックル) รูปลกัษณ์ภายนอกก็เป็นแค่มนัฝร่ังแท่งทอดกรอบทัว่ไป แต่รสชาตินัน้สดุ

ยอด ผลิตโดยคาลบีท่ี้พวกเรารู้จกักันดี ภายใต้แบรนด์ Potato Farm ออกวางขายตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2006 ในช่วงแรก 

ๆ ก็ไม่ได้มีการโฆษณาแต่อย่างใด  ด้วยความอร่อยและเสียงปากต่อปากจากผู้ ชิมทัง้หลาย ท าให้ขายดีถึงขนาดท่ีจะต้อง

จ ากดัจ านวนซือ้ต่อคนต่อครัง้กนัเลยทีเดียว ในช่วง 2-3 ปีมานี ้ได้มีการเพิ่มก าลงัการผลิตมากขึน้  ท าให้สามารถหาซือ้ได้

ง่ายขึน้ ตามสนามบินและร้านตวัแทนจ าหน่ายบางแหง่   

 

อนัดบั 2 Shiroi Koibito (白い恋人) ของฝากจาก Hokkaido (北海道) ท่ีคนไทยรู้จกักนัดี เป็นคุ้กกีส้อดไส้ White 

Chocolate ซ่ีงเนือ้คุ้กกีจ้ะถกูอบด้วยความเกรียมท่ีก าลงัพอดี บวกกบั White Chocolate ท่ีท าจากน า้นมอนัเลื่องช่ือของ 

Hokkaido ท าให้ Shiroi Koibito เป็นท่ีติดอกติดใจทัง้ของคนญ่ีปุ่ นและนกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลก  สามารถหาซือ้ได้ตาม

สนามบินแทบจะทกุแหง่ในประเทศญ่ีปุ่ น 
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อนัดบั 3 Marusei Butter Sando (マルセイバターサンド) เป็นบิสกิตกรอบ ประกบกับไส้ครีม White 

Chocolate และลกูเกด  

 

อนัดบั 4 Monasuku (モナスク) ขนมยอดนิยมจากเมือง Hakodate (函館:はこだて) เช่นกนั ขนมอบท่ีใช้แผน่

แป้งบาง ๆ ของขนมญ่ีปุ่ นชนิดหนึง่มีช่ือวา่ Monaka (最中：もなか) ซึง่สว่นใหญ่จะเอาไว้ประกบกบัไส้ถัง่แดง  แต ่

Monasuku จะเอาแป้งของ Monaka  มาประกบกบัขนมปัง Shortbread  จงึได้ทัง้ความหอมจากเปลือกขนม Monaka 

กบัความกรอบ หวานอร่อยของขนมปัง Shortbread 
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อันดับ 5 Cheese Omelette (チーズオムレッ)  ชีสเค้กท่ีมีลักษณะเนือ้เค้กฟู เป็นขนมยอดนิยมของ 

เมือง Hakodate (函館:はこだて) ท่ีใช้วตัถดุิบในฮอกไกโดล้วนๆ ท าสดใหม่ทกุวนั 

 

อนัดบั 6 Choko Sosu Shu (チョコソースシュー) ชคูรีม สว่นผสมท่ีลงตวัของครีมสด ที่ท ามาจากนมของฮอกไก

โด  กบัช็อกโกแลตท่ีมีรสชาติไมห่วานจนเกินไป 
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อนัดบั 7 Komekome Senbei (こめ米せんべい) ขนมเซมเบ้ ท่ีมีส่วนผสมของอลัมอนด์และข้าวอนัขึน้ช่ือของ

เมือง Touma (当麻:とうま) จงัหวดัฮอกไกโด มี 2 รสชาติ คือข้าวขาวและข้าวแดง  เป็นขนมท่ีผสมผสานระหว่าง

ความเป็นขนมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น (せんべい：Sembei) และขนมจากโลกตะวนัตก (Cookie) ได้เป็นอยา่งดี   

 

อนัดบั 8 Ganpeki Ame (岩壁飴) ลกูอมท่ีคนญ่ีปุ่ นนิยมซือ้เป็นของฝากจาก Sounkyo 層雲峡:そううんきょう 

หบุเขาในเมือง Kamikawacho (上川町) ท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวช่ือดงัของฮอกไกโด เป็นขนมท่ีได้รับรางวลัจากงานแสดง

ขนมของประเทศญ่ีปุ่ นในปี 1968  ลกูอม 3 รส (นม ช็อกโกแลต ชาเขียว) ถกูออกแบบให้มีลกัษณะเหมือนกบัก้อนหินบน

ภเูขา  
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อนัดบั 9 Trappist Cookie (トラピストクッキー) เป็นคุ้กกีเ้นย นมรสชาติละมนุละไม ท่ีเลา่ขานกนัวา่นกับวชจาก

โบสถ์ Trappist เป็นผู้ปรุงขึน้ ตัง้แตส่มยั Showa ท่ี 11 (ปี 1937) และได้รับความนิยมมาจนถงึปัจจบุนั โดยท่ีกรรมวิธีใน

การผลิตยงัคงเหมือนเดิมทกุอยา่ง  

 

อนัดบั 10 Yamaoyaji  (山親爺) ขนมขึน้ช่ือของเมืองซปัโปโร (札幌 : Sapporo) เป็นขนมเซมเบ้นมชัน้ดี ท่ีทัง้หอมและ

หวานด้วยสว่นผสมของนม เนย แล้วก็ไข่（せんべい：Senbei）มีขายมาตัง้แตปี่ 1930 แล้ว  

 

ขอบคณุข้อมลูจาก :  http://www.marumura.com/top_japan/?id=2154 
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