
Sky Resort Introduction
In Saporo City Hokkaido 

1, Fu’s Snow Area

2,Takino Snow World

3,Sapporo Bankei Ski Area

4,Sapporo Mt. Moiwa Ski Resort

5, Sapporo Teine Ski Resort

6,Sapporo Kokusai Ski Resort



เวลาเปิด・เวลาท าการ เวลาตามฤดูกาลปกต ิต้น ธค～31 มคี
ทุกวัน 9：00～21：00(มบีริการสกีตอนกลางคนื)

อุปกรณใ์ห้เช่า ・ใช้ได้ 1 วัน(9:00～16:00)  ・สกีเซ็ท：4,000 เยน
・สโนวบ์อรด์เซ็ท：4,000 เยน ・ชุด：3,900 เยน
・สโนวส์กู๊ต：2,200 เยน（ใช้ได้ 4 ช่ัวโมง）
※ถุงมอื、แว่นครอบตา、หมวก มไีว้จ าหน่ายเท่าน้ัน
※มอุีปกรณอ์ืน่ให้เช่าแยกชิน้ด้วย 

ประสบการณก์ีฬาฤดูหนาว ・สกี
・สโนวบ์อรด์
・สโนวส์กู๊ต
・จักรยานขาไถหมิะ
・ลูจ・สเกเลตัน
（ต้องปรึกษาก่อนเพือ่เตรียมการล่วงหน้า）

จ านวนลิฟต・์จ านวนคอรส์ ・ลิฟท：์3
・คอรส์：6
(ระดับผู้หัดเล่น:2 ระดับปานกลาง:2 ระดับยาก:2)

ภาษาทีเ่จ้าหน้าทีส่ื่อสารได้ ・ภาษาอังกฤษ:ต้องปรึกษาก่อนเพือ่เตรียมการล่วงหน้า
・ภาษาจีน:ต้องปรึกษาก่อนเพือ่การเตรียมการล่วงหน้า

คลาสฝึกสอน ・คลาสส่วนตัว
・คลาสตามระดับความสามารถ
・คลาสระยะยาวท้ังแบบส่วนตัวและแบบตามระดั

บความสามารถ

ค่าโดยสารลิฟท์ ใช้ได้ตลอดวัน(9:00～16:00)
ผู้ใหญ่ 3,000 เยน ผู้สูงอายุ 2,700 เยน
นักเรียนประถม・นักเรียนมัธยมต้น 2,400 เยน

※มต๋ัีวสกีกลางคนืและประเภทอืน่ไว้บริการด้วย 

การช าระค่าบริการ ・เงนิสด
・เครดติการด์
・เงนิอเิล็กทรอนิกส์
・paypayและอืน่ ๆ

การเดนิทาง ・จากใจกลางซัปโปโรประมาณ30นาทโีดยรถยนตร์
・จากสนามบินชิโตเสะประมาณ70นาทโีดยรถยนตร ์

ลักษณะจุดเด่นทีเ่หมาะกับกลุ่มตลาด
เป้าหมาย

・มีรางน ้าแข็งส าหรับกีฬาลูจ ซ่ึงมีเพียงสองแห่งเท่าน้ันในญ่ีปุ่น
・สามารถทดลองเล่นสโนวส์กูต๊ได้
・อยูห่่างจากบ่อน า้แร่โจซังเกโดยรถยนตรเ์พียง 15 นาทีจึงสามาร

ถเที่ยวแบบแพ็คคู่ องเซ็น×ลานสกีได้

ระดับความสามารถของผู้เล่นที่เหมาะสม ผู้ไม่เคยเล่นมาก่อน：〇 ผู้เร่ิมหัดเล่น：〇
ผู้เล่นได้ระดับปานกลาง：〇 ผู้เล่นได้ระดับดี：〇

ข้อแนะน าอื่น ๆ ・ประสบการณก์ีฬาลูจ
・บ่อน ้าแร่×ลานสกี
・ประสบการณก์ีฬาฤดูหนาวกบัสโนวส์กูต๊

URLเวปไซต์ https://www.fujino-yagai-
sports.jp/winter

ลานสกีฟุซสโนวแ์อเรีย/Fu’s Snow Area

https://www.fujino-yagai-sports.jp/winter


เวลาเปิด・เวลาท าการ เวลาตามฤดูกาลปกต ิปลาย ธค～31 มคี
ทุกวัน 9：00～16：00

อุปกรณใ์ห้เช่า ・ห่วงยาง、สโนวชู์ว：์ไม่คดิค่าเช่า
・สกีเซ็ท：2,960 เยน
・เดนิสกีเซ็ท：840 เยน
・ชุด：3,000 เยน
※ถุงมอื、แว่นครอบตา、หมวก มไีว้จ าหน่ายเท่าน้ัน

ประสบการณก์ีฬาฤดูหนาว ・สกี ・สโนวบ์อรด์
・เดนิสกี ・สโนวชู์ว์
・ห่วงยางหมิะ ・วิง่มาราธอนหมิะ

จ านวนลิฟต・์จ านวนคอรส์ ・ลิฟท：์1
・คอรส์：1（ระดับผู้หัดเล่น：1）

ภาษาทีเ่จ้าหน้าทีส่ื่อสารได้ × คลาสฝึกสอน ・คลาสส าหรับผู้ทีไ่ม่เคยเล่นมาก่อน・คลาสส าหรับผู้เร่ิมหัดเล่น

ค่าโดยสารลิฟท์ ใช้ได้ตลอดวัน（9:00～16:00）
ผู้ใหญ่ 2,040 เยน
เดก็ 1,530 เยน

การช าระค่าบริการ ・เงนิสด การเดนิทาง ・จากใจกลางซัปโปโรประมาณ 55 นาทโีดยรถยนตร์
・จากสนามบินชิโตเสะประมาณ 65 นาทโีดยรถยนตร ์

ลักษณะจุดเด่นทีเ่หมาะกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย ・มีความชันของสโลปเพียง 7 องศา ผู้ที่ไม่เคยเล่นมาก่อ
นสามารถเล่นได้อยา่งอุ่นใจ

・นอกจากสกแีล้วมีกจิกรรมอื่น ๆ ให้เลือก、
สนุกสนานเพลิดเพลินกบัฤดูหนาวในซัปโปโรได้

・สามารถไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและน ้าตกอาชิร
ิิเบ็ทสึที่กลายเป็นน ้าแข็งได้

ระดับความสามารถของผู้เล่นที่เหมาะสม ผู้ไม่เคยเล่นมาก่อน：◎ ผู้เร่ิมหัดเล่น：◎
ผู้เล่นได้ระดับปานกลาง：△ ผู้เล่นได้ระดับดี：△

ข้อแนะน าอื่น ๆ ・มีกิจกรรมส าหรับผู้ไม่เคยเล่นสกีมาก่อน
・ส ารวจธรรมชาติด้วยสโนวช์ูว์
・ประสบการณเ์ล่นสกีส าหรับผู้ที่ไม่เคยเล่นสกีมากอ่น

URLเวปไซต์ https://www.takinopark.com/snowwo
rldtop/

ทาคิโนะสโนวเ์วิลด/์Takino Snow World

https://www.takinopark.com/snowworldtop/


เวลาเปิด・เวลาท าการ เวลาตามฤดูกาลปกติ กลาง ธค～31 มีค
ทุกวัน 9：00～22：00（มีบริการสกีตอนกลางคืน）

อุปกรณใ์ห้เช่า ・สกีเซ็ท：5,800 เยน ・สโนวบ์อรด์เซ็ท：5,800 เยน
・ชุดสกี：4,000 เยน ・แว่นครอบตา：500 เยน
※ถุงมือ・หมวก มีไว้จ าหน่ายเท่าน้ัน
※มีอุปกรณอ่ื์นให้เช่าเป็นเซ็ทและแยกชิน้ไว้บริการด้วย

ประสบการณกี์ฬาฤดูหนาว ・สกี ・สโนวบ์อรด์
・ห่วงยางหิมะ ・บ้านลม
・จักรยานขาไถหิมะ(ส าหรับเด็ก)

จ านวนลิฟต・์จ านวนคอรส์ ・ลิฟท：์6
・คอรส์：17

ภาษาท่ีเจ้าหน้าท่ีส่ือสารได้ ・ภาษาอังกฤษ：〇
・ภาษาจีน：ต้องปรึกษาก่อนเพ่ือเตรียมการล่วงหน้า

คลาสฝึกสอน ・คลาสส่วนตัว
・คลาสแบบกลุ่ม
・คลาสระยะยาวท้ังแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม

ค่าโดยสารลิฟท์ ใช้ได้ตลอดวัน
ผู้ใหญ่ 4,500 เยน
นักเรียนมัธยมต้นลงมา 3,000 เยน ※มีต๋ัวประเภทอ่ืนไว้

บริการด้วย

การช าระค่าบริการ ・เงินสด
・เงินอิเล็กทรอนิกส์

การเดินทาง ・จากใจกลางซัปโปโรประมาณ 20 นาทีโดยรถยนตร์
・จากสนามบินชิโตเสะประมาณ 80 นาทีโดยรถยนตร ์

ลักษณะจุดเดน่ทีเ่หมาะกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย ・มีคอรส์หลายชนิดทีเ่หมาะส าหรับทัง้ผู้ทีไ่ม่เคยเล่นมาก่อนและผู้ทีเ่ล่
นได้ในระดบัดี

・มีลานส าหรับเล่นหว่งยางและถาดหมิะ ตอบโจทยผ์ู้ทีเ่ล่นสกีไม่เป็นแต
ิ่อยากทดลองเล่นกิจกรรมบนหมิะชนิดอื่น

・ไม่ไกลจากตัวเมืองเดนิทางสะดวกโดยรถยนตรเ์พยีง 30 นาที
・มีครูผู้สอนทีพ่ดูภาษาอังกฤษไดแ้ละมีอุปกรณต์า่ง ๆ ใหเ้ช่าหลายชนิ

ดหลายราคา สามารถตอบสนองความตอ้งการไดด้ี

ระดับความสามารถของผู้เล่นทีเ่หมาะสม ผู้ไม่เคยเล่นมาก่อน：◎
ผู้เร่ิมหดัเล่น：◎
ผู้เล่นได้ระดบัปานกลาง：◎
ผู้เล่นได้ระดบัด：ี〇

ข้อแนะน าอื่น ๆ ・นอกจากสกีแล้วสนุกสนานกับวากุวากุแลนดไ์ด้
・เทีย่วในตวัเมือง×ลานสกี

URLเวปไซต์ https://www.bankei.co.jp/

ลานสกีซัปโปโรบังเคอ/ิSapporo Bankei Ski Area

https://www.bankei.co.jp/


เวลาเปิด・เวลาท าการ เวลาตามฤดูกาลปกต ิปลาย ธค～ปลาย มคี
ทุกวัน 9:00～21:00(มบีริการสกีตอนกลางคนื)

※อาจมช่ีวงทีไ่ม่มบีริการสกีตอนกลางคนื

อุปกรณใ์ห้เช่า ・สกีเซ็ท：4,300 เยน
・ชุดสกีเซ็ท：3,600 เยน(เสือ้กางเกง・หมวก・แว่นครอบตา)
・อุปกรณอ์ืน่：ชิน้ละ 400 เยน(ถุงมอื・หมวก・แว่นครอบตา)
※ราคาเซ็ทใช้ได้ 7 ช่ัวโมง ※มอุีปกรณอ์ืน่ให้เช่าแบบแยกชิน้ด้วย 

ประสบการณก์ีฬาฤดูหนาว ・สกี

จ านวนลิฟต・์จ านวนคอรส์ ・ลิฟท：์5
・คอรส์：10
(ระดับผู้หัดเล่น:4 ระดับปานกลาง:3 ระดับยาก:3)

ภาษาทีเ่จ้าหน้าทีส่ื่อสารได้ ・ภาษาอังกฤษ：〇
・ภาษาจีน：ต้องปรึกษาก่อนเพือ่เตรียมการล่วงหน้า

คลาสฝึกสอน ・มคีลาสหลายระดับให้เลือก
※ทางลานสกีไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการคลาสเอง

ค่าโดยสารลิฟท์ ใช้ได้ 7 ช่ัวโมง
ผู้ใหญ่(นักเรียนมัธยมต้นขึน้ไป) 3,800 เยน
เดก็(นักเรียนประถมลงมา) 2,700 เยน

※มต๋ัีวประเภทอืน่ไว้บริการด้วย

การช าระค่าบริการ ・เงนิสด การเดนิทาง ・จากใจกลางซัปโปโรประมาณ 30 นาทโีดยรถยนตร์
・จากสนามบินชิโตเสะประมาณ 70 นาทโีดยรถยนตร ์

ลักษณะจุดเด่นทีเ่หมาะกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย ・สามารถชมทัศนียภ์าพยามราตรีของซัปโปโรที่ได้รับการเลือกให้เป็น 
1 ใน 3 วิวยามราตรีที่สวยที่สุดในญ่ีปุ่นขณะเล่นสกีได้

・ไม่อนุญาตให้เล่นสโนวบ์อรด์ไดจึ้งเป็นลานสกทีีไ่ม่อันตรายเหมาะกั
บผู้ที่ไม่เคยเล่นมาก่อน

・ไม่ไกลจากตวัเมืองเดินทางสะดวกโดยรถยนตรเ์พียง 30 นาที
・มีคอรส์ส าหรับผู้เร่ิมหัดเล่นมาก

ระดับความสามารถของผู้เล่นที่เหมาะสม ผู้ไม่เคยเล่นมาก่อน：◎ ผู้เร่ิมหัดเล่น：◎
ผู้เล่นได้ระดับปานกลาง：〇 ผู้เล่นได้ระดับดี：△

ข้อแนะน าอื่น ๆ ・ชมวิวยามค ่าคืนขณะเล่นไนทส์กี
・เที่ยวในตัวเมือง×ลานสกี

URLเวปไซต์ https://www.rinyu.co.jp/moiwa/

ลานสกซัีปโปโรโมอิวะยามะ/Sapporo Mt. Moiwa Ski Resort

https://www.rinyu.co.jp/moiwa/


เวลาเปิด・เวลาท าการ ■โซนไฮแลนด์ ปลาย พย～ต้น พค
ทุกวัน 9:00~16:45(มบีริการสกีตอนกลางคนืในเดอืนเมษายน)

■โซนโอลิมปิค ต้น ธค～ปลาย มคี
ทุกวัน 9:00～20:45(มบีริการสกีตอนกลางคนื)
※เวลาให้บริการของลิฟทอ์าจมกีารเปลี่ยนแปลง 

อุปกรณใ์ห้เช่า ・สกีเซ็ท：5,700 เยน ・สโนบอรด์เซ็ท：5,700 เยน
・ชุดสกีเซ็ท：4,500 เยน (เสือ้กางเกง/ถุงมอื/หมวก/แว่นครอบตา)
・อุปกรณอ์ืน่：เซ็ทละ 2,000 เยน

แยกชิน้ละ 950 เยน(ถุงมอื/หมวก/แว่นครอบตา)
※มอุีปกรณอ์ืน่ให้เช่าอกีหลายชนิด

ประสบการณก์ีฬาฤดูหนาว ・สกี
・สโนวบ์อรด์
・เทรคกิง้ชมธรรมชาต ิ

(ต้องจองล่วงหน้า)

จ านวนลิฟต・์จ านวนคอรส์ ・ลิฟท：์10
・คอรส์
■โซนไฮแลนด ์7

(ระดับผู้หัดเล่น:2 ระดับปานกลาง:2 ระดับยาก:3)
■โซนโอลิมเปีย8

(ระดับผู้หัดเล่น:5 ระดับปานกลาง:2 ระดับยาก:1)

ภาษาทีเ่จ้าหน้าทีส่ื่อสารได้ ・ภาษาอังกฤษ：〇
・ภาษาจีน：ต้องปรึกษาก่อนเพือ่เตรียมการล่วงหน้า

คลาสฝึกสอน ・คลาส 1 วัน/คลาสคร่ึงวัน
・คลาสเดก็โต
・คลาสตามระดับความสามาร

ถระยะยาว

ค่าโดยสารลิฟท์ ใช้ได้ตลอดวัน ผู้ใหญ่ 5,500 เยน ผู้สูงอายุ 4,500 เยน
นักเรียนมัธยมต้น・นักเรียนมัธยมปลาย 4,500 เยน

※มกีารเปลี่ยนแปลงในระหว่างฤดูกาล
※มต๋ัีวประเภทอืน่ไว้บริการด้วย

การช าระค่าบริการ ・เงนิสด
・เครดติการด์
・เงนิอเิล็กทรอนิกส์

การเดนิทาง ・จากใจกลางซัปโปโรประมาณ
40 นาทโีดยรถยนตร์

・จากสนามบินชิโตเสะประมาณ
60 นาทโีดยรถยนตร ์

ลักษณะจุดเด่นทีเ่หมาะกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย ・เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียง、ระยะเวลาเปิดท าการในหน่ึงฤดกูาลนาน
・เป็นลานที่มีคุณภาพหมิะและคอรส์เลยเ์อาทท์ี่ยอดเยีย่มระดับที่เค

ยใช้เป็นสถานที่แข่งขันกฬีาโอลิมปิคฤดูหนาวมากอ่น
・มีคอรส์และลิฟทจ์ านวนมากเหมาะกับกลุ่มผู้เล่นหลายระดับ
・อยูใ่กล้ตัวเมือง เดินทางสะดวกโดยรถยนตรเ์พียง 40 นาที
・มีอุปกรณส์กีให้เช่ามากมายหลายชนิดรวมไปถงึบัตร IC การด์ด้วย
・มีระบบการช าระเงนิแบบออนไลนท์ี่ครบบริบูรณ์

ระดับความสามารถของผู้เล่นที่เหมาะสม ผู้ไม่เคยเล่นมาก่อน：◎ ผู้เร่ิมหัดเล่น：◎
ผู้เล่นได้ระดับปานกลาง：◎ ผู้เล่นได้ระดับดี：◎

ข้อแนะน าอื่น ๆ ・คลาสส่วนตัวส าหรับผู้ไม่เคยเล่นมาก่อน
・เที่ยวในตัวเมือง×ลานสกี

URLเวปไซต์ https://sapporo-teine.com/snow/

ลานสกีซัปโปโรเทเน/Sapporo Teine Ski Resort

แท่นคบเพลงิโอลมิปิกฤดหูนาว

https://sapporo-teine.com/snow/


เวลาเปิด・เวลาท าการ ปลาย พย～ต้น พค
วันธรรมดา 9：00～17：00
เสาวอ์าทติยวั์นหยุดราชการ8：30～17：00
※อาจเปิดให้บริการส้ันกว่าทีร่ะบุไว้ตามสภาพอากาศในฤดูกาลน้ัน

อุปกรณใ์ห้เช่า ・สกีเซ็ท：5,300 เยน ・สโนบอรด์เซ็ท：5,300 เยน
・ชุดสกีเซ็ท：4,300 เยน (เสือ้กางเกง・แว่นครอบตาเ)
・อุปกรณอ์ืน่：ชิน้ละ 500 เยน (ถุงมอื・หมวก・แว่นครอบตา)
※มอุีปกรณอ์ืน่ให้เช่าแบบแยกชิน้ด้วย 

ประสบการณก์ีฬาฤดูหนาว ・สกี
・สโนวบ์อรด์

จ านวนลิฟต・์จ านวนคอรส์ ・กอนโดล่า・ลิฟท：์4
・คอรส์：7
(ระดับผู้หัดเล่น:2 ระดับปานกลาง:4 ระดับยาก:1)

ภาษาทีเ่จ้าหน้าทีส่ื่อสารได้ ・ภาษาอังกฤษ：〇
・ภาษาจีน：ต้องปรึกษาก่อนเพือ่เตรียมการล่วงหน้า

คลาสฝึกสอน ・คลาสตามระดับความสามารถ
・คลาสส่วนตัว
・คลาสเดก็เล็ก・เดก็โต
・คลาสแบบเจาะลึกเฉพาะหัวข้อ
※มคีลาสประเภทอืน่ไว้บริการด้วย

ค่าโดยสารลิฟท์ ใช้ได้ตลอดวัน
ปกติ 4,600 เยน ผู้สูงอายุ 3,600 เยน
นักเรียนมัธยมต้น・นักเรียนมัธยมปลาย 2,300 เยน
※มกีารเปลี่ยนแปลงในระหว่างฤดูกาล
※มต๋ัีวประเภทไว้บริการอืน่ด้วย ※ไม่รวมค่าประกัน IC การด์

การช าระค่าบริการ ・เงนิสด
・เครดติการด์
・เงนิอเิล็กทรอนิกส์

การเดนิทาง ・จากใจกลางซัปโปโรประมาณ
60 นาทโีดยรถยนตร์

・จากสนามบินชิโตเสะประมาณ 
100 นาทโีดยรถยนตร ์

ลักษณะจุดเด่นทีเ่หมาะกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย ・เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียง、ระยะเวลาเปิดท าการในหน่ึงฤดกูาลนาน
・สามารถเล่นสกีบนหิมะแบบพาวเดอรส์โนว์
・มีร้านอาหาร 6 แห่ง
・เดินทางไปบ่อน ้าแร่โจซังเคไดส้ะดวกดว้ยรถยนตรใ์น 30 นาที
・มีเวปไซตเ์ป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ระดับความสามารถของผู้เล่นที่เหมาะสม ผู้ไม่เคยเล่นมาก่อน：◎ ผู้เร่ิมหัดเล่น：◎
ผู้เล่นได้ระดับปานกลาง：◎ ผู้เล่นได้ระดับดี：◎

ข้อแนะน าอื่น ๆ ・บ่อน ้าแร่×ลานสกี ・เมนูอาหารหลายชนิด
・ถา่ยภาพส าหรับลงโซเชียลที่ยอดเขา
・คลาสส าหรับผู้ที่ไม่เคยเล่นมาก่อน

URLเวปไซต์ https://www.sapporo-kokusai.jp/

ลานสกคีกคุไซซัปโปโร/Sapporo Kokusai Ski Resort

https://www.sapporo-kokusai.jp/

