




:  
: Kutchan-cho & Niseko-cho, Abuta-gun, 
Hokkaido

: จากสนามบิน New Chitose โดยสารรถบัส 
3 ช่ัวโมง (รถบัสจอดตามรีสอรท)

: ปลายเดือนพฤศจิกายน - ตนเดือนพฤษภาคม
: www.niseko.ne.jp/en/ ©JNTO

©Shigakogen Tourist Association©Shigakogen Tourist Association

©Gifu Prefecture Tourism Federation©Gifu Prefecture Tourism Federation

©Hiroshima Prefecture©Hiroshima Prefecture

©Tokushima Prefecture Tourism Association©Tokushima Prefecture Tourism Association

©Niigata Prefectural Tourist Association©Niigata Prefectural Tourist Association

©Nagano Tourism Organization©Nagano Tourism Organization

©Kujyu Shinrin Koen Ski Resort©Kujyu Shinrin Koen Ski Resort

©Yabu City Tourism Association©Yabu City Tourism Association

©Iwate Prefecture/©JNTO©Iwate Prefecture/©JNTO

© Furano Tourism Association/© JNTO© Furano Tourism Association/© JNTO

©JNTO©JNTO

สามารถสัมผัสกับพาวเดอรสโนวท่ีเปนปุยละเอียด
ราวผงแปง จนขึ้นชื่อระดับโลก มีสกีรีสอรทถึง
4 แหงอยูในบรเิวณเดียวกัน และมีกิจกรรม
หลากหลาย

นิเซะโกะ（Niseko）

:
: Appikogen, Hachimantai-shi, Iwate
: จากสถานี JR Appi Kogen 
มีรถบัสใหบรกิารระหวางสถานี-รีสอรท

: ตนเดือนธันวาคม - ตนเดือนพฤษภาคม
: www.appi.co.jp/foreign_country/th/
winter/

หนึ่งในสกีรีสอรทชั้นนำ โดดเดนดวยเสนทางสกี
ท้ังหมด 21 คอรส รวมระยะทางกวา 45.1 กม.

ที่ราบสูงอัปป�（Appi Kogen）

:
: Yuzawa-cho, Minami Uonuma-Gun, Niigata
: จากสถานี JR Echigo-Yuzawa 
มีรถบัสใหบริการระหวางสถานี-รีสอรท,
(GALA Yuzawa เชื่อมตอกับสถานี JR Gala
-Yuzawa ซึ่งเปดบริการเฉพาะฤดูเลนสกี)

: ปลายเดือนพฤศจิกายน - ปลายเดือนพฤษภาคม
: www.e-yuzawa.gr.jp/language_tha/

นีงะตะคือหนึ่งในจังหวัดที่มีหิมะตกมากที่สุดในญี่ปุน 
และมีลานสกีหลายแหงที่เดินทางไดสะดวกใกลสถานี
รถไฟชินคันเซ็น โดยเฉพาะอยางยิ่ง GALA Yuzawa 
Ski Resort ที่เปนที่นิยมในหมนัูกทองเที่ยว

ยุซะวะ（Yuzawa）

: 
: Shigakogen, Yamanouchi-cho, 

Shimotakai-gun, Nagano
: จากสถานี Nagano โดยสารรถบัส

Nagaden Bus 70 นาที
: กลางเดือนพฤศจิกายน - ปลายเดือนพฤษภาคม
: www.shigakogen-ski.com/en/

สกีรีสอรทขนาดใหญบนพื้นที่กวางขวาง 
พรอมลานสกีและเสนทางสกีหลากหลายสำหรับ
ท้ังมือใหมและมืออาชีพ มีรถ shuttle bus 
บริการระหวางลานสกีในแอเรียเดียวกัน

ที่ราบสูงชิงะ（Shiga Kogen）

: 
: Gujo-shi, Gifu
: จากตัวเมือง Nagoya ดวยรถยนต 90 นาที
: กลางเดือนพฤศจิกายน - ตนเดือนเมษายน
: http://travel.kankou-gifu.jp/en/

see-and-do/23/

มีลานสกีหลากหลายบนพื้นที่กวางใหญ 
สนุกกับกิจกรรมไดท้ังครอบครัว จะเชารถขับ
หรือใชบริการบัสทัวรจากนาโกยาก็สะดวกสบาย

โอะคุมิโนะ（Okumino）

: 
: Kita Hiroshima-cho, Yamagata-gun, 
Hiroshima

: จากตัวเมือง Hiroshima ดวยรถยนต 130 นาที
: กลางเดือนธันวาคม - กลางเดือนมีนาคม
: https://snow.gurunavi.com/guide/htm/
r0921ens.htm

ลานสกีขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งของภูมิภาค
ตะวันตก โดดเดนดวยพื้นที่กวางใหญไพศาล
ขนาดท่ีไมสามารถเลนไดท่ัวภายในวันเดียว  
จะเชารถขับหรือใชบริการบัสทัวรจากฮิโรชิมะ
แบบเชาไปเย็นกลับก็ได

เกโฮะคุ โคคุไซ สกีร�สอร�ทุ
（Geihoku Kokusai Ski Resort）

: 
: 612-1 Yutsubo, Kokonoe-machi, 
Kusu-gun, Oita

: จากตัวเมือง Fukuoka โดยรถยนต 120 นาที
: ตนเดือนธันวาคม - ปลายเดือนมีนาคม
: www.env.go.jp/en/nature/nps/park/
guide/kuju/facilities/chojabaru/08.html

มีอีกชื่อเรียกหนึ่งวาลานสกีคุจู (Kujyu Ski Resort) 
เปนลานสกีที่ใหญที่สุดในคิวชู ดวยเสนทางสกีรวม
ระยะทางยาวถึง 2,500 เมตร หลากหลายคอรส
ใหเลือกตามความถนัด

คุจ�ชินร�นโคเอ็น สกีร�สอร�ท
( Kujyu Shinrin Koen Ski Resort）

มี 7 ลานสกีขนาดใหญ คุณสมบัติที่เปนลานสกี
ระดับโลก หิมะคุณภาพเลิศ และเคยเปนสถานที่
จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาว

ฮะคุบะ （Hakuba）

: 
: 509 Narao, Yabu-shi, Hyogo
: จากสถานี JR Youka โดยสารรถบัส 50 นาที
: ปลายเดือนธันวาคม - ตนเดือนมีนาคม
: https://snow.gurunavi.com/guide/
htm/r0898ens.htm

ต้ังอยูบนยอดเขาในจังหวัดเฮียวโงะ ดึงดูด
นักสกมีากมายหลายระดับต้ังแตมือใหมไปจนถึง
มืออาชีพ นอกจากนียั้งเปนทางลาดอันดับที่ 1 
สำหรับการสอบการเลนสกข้ัีนพื้นฐาน
ในภาคตะวันตกของญี่ปุน

เฮียวโนะเซน โคคุไซ สกีร�สอร�ท
（Hyounosen Kokusai Ski Resort）

:
: Zao Onsen, Yamagata-shi, Yamagata
: จากสถานี JR Yamagata โดยสารรถบัส 40 นาที
: ตนเดือนธันวาคม - ตนเดือนพฤษภาคม
: www.zao-spa.or.jp/english/ski/

เสนทางการเลนสกีมีความหลากหลาย 
เหมาะสำหรับนักสกีที่เพิ่งเริ่มตน และระดับกลาง 
ลองสวมสโนวชูเดินชมปศาจน้ำแข็ง (Ice Monster 
หรือภาษาญี่ปุนเรียกวาจุเฮียว Juhyo)

เทือกเขาซะโอ（Mt.Zao）

:
: Furano-shi, Hokkaido
: จากสถานี JR Furano โดยสารรถแท็กซี่ 10 นาที
: ปลายเดือนพฤศจิกายน - ตนเดือนพฤษภาคม
: www.princehotels.com/en/ski/furano/

มีทางลาดลานสกีหลายระดับและกิจกรรม
ที่เหมาะสำหรับครอบครัว 
สามารถเดินทางไดอยางสะดวกจากสนามบิน 
New Chitose หรือ จาก Sapporo

เมืองฟ�ระโนะ（Furano Ski Area）

: 
: Ikawa-cho, Miyoshi-shi, Tokushima
: จากตัวเมือง Tokushima โดยรถยนต 100 นาที 
: ตนเดือนธันวาคม - ตนเดือนมีนาคม
: www.miyoshinavi.jp/english/03asobu/

detail.php?uid=SS000057&-
genr=102&area=3

เปดขึ้นคร้ังแรกในปพ. ศ. 2470 และเปนหนึ่งใน
ลานสกีที่เกาแกที่สุดในเกาะชิโกะกุ มีพื้นที่เลน
สำหรับเด็กเล็กและติดต้ังสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับการเลนสกีในเวลากลางคืน

อิคะวะ สกีร�สอร�ท ไคนะยามะ
( Ikawa Ski Resort Kainayama）

2 ฮอกไกโด1 ฮอกไกโด

3 อิวะเตะ

5 นีงะตะ 6 นะงะโนะ

7 นะงะโนะ 8 กิฟ�

9 เฮียวโงะ 10 ฮิโรชิมะ

11 โทคุชิมะ 12 โออิตะ

4 ยะมะงะตะ

: 
: Hakuba,Kita Azumi,Nagano
: จากสถานี JR  Hakuba 
ตอรถบัสไปตามลานสกีตางๆ

: ตนเดือนธันวาคม - ตนเดือนพฤษภาคม
: www.hakubavalley.com/en/




