
เซียนฮอกไกโด2 เกี่ยวกับฮอกไกโด

ทำไมต้องเลือกไปเที่ยวเกาะฮอกไกโด

ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว ภาพของทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วง 

บานสวยเย้ายวนใจ ประกอบกับภาพเมืองบิเอ (Biei) เมืองแห่งเนินเขา 

และทุ่งข้าวบาร์เลย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในปฏิทินญี่ปุ่นและภาพโปสเตอร์โฆษณา 

แหล่งท่องเที่ยวที่สนามบิน ได้ยั่วความสนใจให้คนไทยอยากเดินทางไป 

สัมผัสเกาะฮอกไกโด

ใครจะนึกว่า เกาะฮอกไกโดซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น  

แต่ละปีมีแต่ความหนาวเย็นและช่วงเวลาอบอุ่นแค่สั้น  ๆ  ไม่กี่เดือน อีกทั้ง 

ตอ้งนัง่รถไฟเปน็วนั ๆ กอ่นทีจ่ะลงเรอืขา้มฟากตอ่จากเกาะฮอนช ู จะเดนิทาง 

สะดวกขึ้นมากในปัจจุบัน เพราะมีอุโมงค์ใต้ทะเลเชื่อมต่อระหว่างเกาะ 

ทัง้สอง ตลอดจนมเีทีย่วบนิภายในและระหวา่งประเทศมาลงทีท่า่อากาศยาน 

ชิโตเซะแห่งใหม่ (New Chitose Airport) หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า  

“ชินชิโตเซะ” อีกด้วย

เกี่ยวกับฮอกไกโด



3

เมื่อถามคนญี่ปุ่นว่า “ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอยากไปเกาะฮอกไกโด”  

คำตอบก็คือ เพราะเกาะฮอกไกโดมีสิ่งพิเศษที่ส่วนอื่น  ๆ  ของญี่ปุ่นไม่มี  

เกาะสวรรค์แห่งน้ีมีทัศนียภาพท่ีงดงาม ความเป็นธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ 

อย่างน่าอัศจรรย ์

ในฤดรูอ้น เกาะฮอกไกโดจะมอีากาศเยน็สบาย (อณุหภมูปิระมาณ  

20 - 25 องศาเซลเซียส) คนญี่ปุ่นจากเกาะอื่น  ๆ  จึงหนีอากาศที่ร้อนจัด 

มาพักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่หลากหลาย

ในฤดใูบไมร้ว่ง คนญีปุ่น่กม็าเทีย่วเพือ่ดืม่ดำ่ธรรมชาต ิ มคีวามสขุ 

กบัการกนิอาหารทะเลสดใหม ่ ชว่งนีเ้ปน็ฤดทูีป่ลาแซลมอนกลบัมาวางไข ่

ในลำธาร และเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เจ้าปูยักษ์และปูขนจะขึ้นจาก 

ทะเลมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีเทศกาลอาหารประจำปี นอกจากนี้ 

การได้มาอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่เกาะฮอกไกโดซึ่งมีบ่อน้ำแร่ร้อนอยู่หลาย 

เมืองก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นและ 

ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีชีวิตชีวา 

สว่นฤดหูนาว คนญีปุ่น่กจ็ะเดนิทางมาทำกจิกรรม เชน่ เลน่สกหีมิะ  

สโนว์บอร์ด เพราะหิมะที่นี่ขาวราวผงแป้ง นับเป็นหิมะคุณภาพเลิศ 

ที่หาได้ยากในพื้นที่อื่น ๆ ของญี่ปุ่น

สำหรบัคนไทยนัน้ ฮอกไกโดเปรยีบเปน็ “สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เอเชยี”  

ทีม่สีถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตสิวยงามทกุฤดไูมต่า่งจากสวติเซอรแ์ลนด์  

เราจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเที่ยวไกลถึงทวีปยุโรป

ถ้าคุณมีความประสงค์ดังเช่นแต่ละข้อข้างล่างนี ้ ขอรับรองว่า ไป 

ฮอกไกโดจะไม่ผิดหวัง

1. อยากไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น อยากไปเล่นสกี สโนว์บอร์ด  

อยากไปเทีย่วเทศกาลหมิะทีย่ิง่ใหญแ่สนอลงัการ อยา่ง Sapporo Snow  

Festival และท่ีขาดเสียไม่ได้คือ อยากไปถ่ายรูปสวย  ๆ กับหิมะขาวนุ่มนวล

2. อยากไปเที่ยวชมทุ่งดอกไม้สายรุ้ง ทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วง 

ที่งดงามน่าตื่นตาตื่นใจ ในเวลาที่อากาศกำลังเย็นสบาย 
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3. อยากไปกินอาหารอร่อย ๆ และอาหารทะเลสดใหม่ โดยเฉพาะ 

ซูชิ ปลาดิบ ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ หอยเม่น และปู 

ทะระบะ บางคนอาจถามว่า ทำไมอาหารทะเลของฮอกไกโดจึงสดใหม ่

และอร่อยกว่าที่อื่น ตอบได้เลยว่า ด้วยสภาพอากาศที่เย็นตลอดทั้งปี  

น้ำทะเลจึงมีความเย็นมากกว่าบริเวณอื่น โดยเฉพาะในฤดูหนาวนั่นเอง 

4. อยากไปกินขนมอร่อย ๆ นม เนย โยเกิร์ต ไอศกรีมที่เลื่องชื่อ 

ว่าอร่อยที่สุด รวมทั้งเนื้อย่างเจงกีสข่านที่แสนวิเศษ 

5. อยากไปทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตทิีส่วยงามแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ 

ฤดกูาล แถมอากาศกด็ ี เทีย่วไดห้ลากหลายอารมณ ์ ทัง้แบบโรแมนตกิ 

และผจญภัย

6. อยากไปแช่ออนเซ็น (Onsen) คนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นเคยกับ 

การอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนในแบบญี่ปุ่น และไม่ชอบธรรมเนียมปฏิบัติ 

ที่ต้องเปลื้องผ้าลงอาบน้ำรวมกัน แต่ปัจจุบันคนไทยเริ่มรู้จักและเห็น 

คุณประโยชน์ของการอาบน้ำแร ่ ฮอกไกโดจึงตอบโจทย์ข้อนี้ได้ดี
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ฮอกไกโด (Hokkaido) ภาษาญีปุ่น่เขยีนวา่ 北海道 อา่นวา่ ฮกไกโด  

หรอืฮอกไกโด มคีวามหมายวา่ “เสน้ทางสูท่ะเลเหนอื” เกาะทีม่รีปูรา่งคลา้ย 

ปลากระเบนนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น เป็นเกาะใหญ่อันดับสอง 

รองจากเกาะฮอนชู

ฮอกไกโดเป็นเกาะที่โอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลญี่ปุ่น  

และทะเลโอคอตสค์ มีพื้นที่ราว 83,456 ตารางกิโลเมตร แม้จะกว้างใหญ่ 

แตพ่ืน้ทีก่ลบัถกูใชไ้ปเพยีง 1 ใน 4 ของพืน้ทีท่ัง้หมดเทา่นัน้ ทีน่ีเ่ตม็ไปดว้ย 

เทอืกเขาสงูชนัทีป่กคลมุดว้ยปา่ไมแ้ละปา่สนเขยีวขจ ี เปน็ทีอ่าศยัของสตัวป์า่ 

ต่าง ๆ มากมาย มีภูเขาไฟทั้งที่ดับแล้วและยังปะทุอยู่เป็นจำนวนมาก โดย 

มีภูเขาไฟโยเตอิ (Yotei) เป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียง เพราะมีรูปร่างสวยงาม 

คล้ายภูเขาไฟฟุจิ จึงถูกเรียกว่า Little Fuji of Hokkaido นอกจากนี้ยังมี 

ที่ราบสูง ทะเลสาบ น้ำตก บ่อน้ำแร่ร้อน และที่ราบขนาดใหญ่ ทุ่งหญ้า 

กว้างใหญ่ที่ยังอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ เหมาะ 

สำหรับการทำเกษตรกรรม อาทิ ข้าวญี่ปุ่น มันฝรั่ง ข้าวโพด เมลอน  

และผกัผลไมอ้ืน่ ๆ รวมไปถงึการทำฟารม์โคนมทีม่ผีลผลติประเภทนม เนย  

ส่งจำหน่ายทั่วญี่ปุ่น การประมงชายฝั่งทะเลก็มีชื่อเสียงเพราะเต็มไปด้วย 

อาหารทะเลสดใหม ่ นับเป็นคลังอาหารสำคัญของประเทศ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเกาะฮอกไกโด
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เกาะฮอกไกโดเคยเป็นที่อาศัยของชาวไอนุ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม 

ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา ชาวไอนุมีอาชีพล่าสัตว์ 

และทำการประมง มีภาษาพูดเป็นของตนเอง แต่ไม่มีภาษาเขียน ผิวขาว  

ผมสีดำ และใบหน้าไม่ค่อยเหมือนคนญี่ปุ่นทั่ว  ๆ  ไป วัฒนธรรมและการ 

แต่งกายคล้ายชนพื้นเมืองอินเดียนแดงในอเมริกา ไม่มีศาสนา แต่เชื่อ 

เรื่องวิญญาณ ผี และเทพเจ้า วิถีชีวิตผูกพันกับสัตว์สองชนิด คือหมี 

และนกฮูก พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในหมี และเชื่อว่านกฮูกเป็น 

เทพแห่งหมู่บ้าน จึงมีเรื่องราวและรูปปั้นของหมีกับนกฮูกอยู่เต็มไปหมด

ปัจจุบันชาวไอนุอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ มีวิถีชีวิต 

คล้ายชาวญี่ปุ่นทั่วไป แต่เราสามารถพบเห็นชาวไอนุได้ที่หมู่บ้านจำลอง 

ชาวไอน ุ หรอืพพิธิภณัฑช์าวไอนทุีส่รา้งขึน้มาเพือ่ใหค้นรุน่หลงัไดศ้กึษาการ 

ดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการแต่งกาย โดยชาวไอนุ 

ได้รับการรับรองจากรัฐบาลให้เป็นชนพื้นเมืองที่ได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี 

ทัดเทียมกับชาวญี่ปุ่นทั่ว ๆ ไป

ในอดตีเกาะฮอกไกโดถกูจดัใหเ้ปน็พืน้ทีก่นัดารและหา่งไกลความเจรญิ  

แต่หลังจากการปฏิวัติในยุคเมจิราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประชากรก็เริ่ม 

อพยพมาตัง้ถิน่ฐานทีน่ีก่นัมากขึน้ โดยซปัโปโร (Sapporo) ซึง่เปน็เมอืงหลกั 

ของฮอกไกโดเริม่มชีือ่เสยีงและเปน็ทีรู่จ้กัเมือ่ครัง้เปน็เจา้ภาพจดังานโอลมิปกิ 

ฤดูหนาวในปี  ค.ศ.  1972 และในปัจจุบันได้พัฒนาระบบการคมนาคมให้ 

ทันสมัยขึ้นมาก และพัฒนาเกาะให้เป็นแหล่งผลิตข้าวญี่ปุ่นคุณภาพดี  

อาหารทะเลชัน้เยีย่ม ผกัผลไมค้ณุภาพสงู และอตุสาหกรรมแปรรปูผลผลติ 

ทางการเกษตร โดยรายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ความเป็นมาของเกาะฮอกไกโด
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ในฤดูหนาว เวลาช่วงกลางวันจะสั้น ดวงอาทิตย์ขึ้นราว 7.00 น. 

พอ 16.00 น.ฟ้าก็เริ่มมืดสนิท ส่วนในฤดูร้อน เวลาช่วงกลางวันจะยาว 

ดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วราว 4.00 น. พอ 19.00 น.จึงจะเริ่มมืด

สภาพภูมิอากาศ

	 เดือน	 เมืองฮาโกดาเตะ	 เมืองซัปโปโร	 เมืองคุชิโระ

มกราคม	 	 1.3 / - 4.9  0.7 / - 4.9  0.6 / - 9.2

กุมภาพันธ์		 1.0 / - 7.1  0.3 / - 6.3  - 0.5 / - 9.6

มีนาคม	 	 4.2 / - 3.5  3.1 / - 3.5  2.4 / - 4.5

เมษายน	 	 9.8 / 2.0  9.3 / 2.4  6.6 / 0.4

พฤษภาคม		 15.1 / 7.3  16.8 / 8.6  11.7 / 4.9

มิถุนายน	 	 22.4 / 13.6  24.6 / 15.3  17.3 / 10.6

กรกฎาคม	 	 26.1 / 19.7  25.8 / 19.6  20.5 / 14.7

สิงหาคม	 	 28.6 / 21.2  29.1 / 21.3  23.8 / 17.8

กันยายน	 	 24.7 / 15.7  24.2 / 16.2  21.4 / 13.9

ตุลาคม	 	 17.9 / 9.0  16.4 / 8.3  15.2 / 6.8

พฤศจิกายน	 10.8 / 2.6  9.4 / 2.6  9.6 / 0.2

ธันวาคม	 	 4.5 / - 1.7  3.4 / - 2.2  4.3 / - 3.5

แหล่งข้อมูล องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวฮอกไกโดอุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)

ซ้าย สูงสุด / ขวา ต่ำสุด
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การเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมตามฤดูกาล
ะสมตามฤดูกาล
ฤดูใบไม้ผล ิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม) 

ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน) 

ฤดูหนาว (ธันวาคม - กุมภาพันธ์) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 12 - 16 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนมีนาคม  - เมษายน 

ควรใส่เสื้อแขนยาวและสวมเสื้อโค้ตคลุม เพราะอาจยังมีหิมะตกอยู่บ้าง  

ส่วนเดือนพฤษภาคมควรเตรียมเสื้อแบบไม่หนามากสวมทับข้างนอกเพราะ 

อากาศอบอุ่นขึ้น

อุณหภูมิเฉลี่ย 20 - 30 องศาเซลเซียส กลางวันแดดแรง อากาศอุ่น 

กำลังสบาย แต่ช่วงเช้าและค่ำอากาศค่อนข้างเย็น เดือนมิถุนายนควรใส่ 

เสือ้แขนยาวและสวมเสือ้แบบบาง  ๆทบั สว่นชว่งเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 

ใส่เสื้อแขนสั้นได้ รวมถึงควรมีอุปกรณ์กันแดดและหมวก

อุณหภูมิเฉลี่ย 5 - 15 องศาเซลเซียส อากาศเย็นมากขึ้น โดยเฉพาะ 

ช่วงเช้าและตอนค่ำ เดือนพฤศจิกายนอาจเริ่มมีหิมะ จึงควรใส่เสื้อผ้า 

ที่ให้ความอบอุ่น

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส หิมะเริ่มตกมากขึ้น โดยช่วง 

เดือนมกราคม  - กุมภาพันธ์หิมะจะตกหนักที่สุด เสื้อผ้าจึงควรจะหนาเป็น 

พิเศษและกันลมได้ ต้องใช้อุปกรณ์กันหนาว เช่น ผ้าพันคอ ผ้าปิดปาก 

และจมูก หมวก ถุงมือ ถุงเท้า ควรใส่รองเท้าบู๊ตแบบกันน้ำหรือกัน 

ความชื้น พื้นรองเท้าเป็นแบบกันลื่นเพราะอาจต้องเดินบนหิมะหรือน้ำแข็ง
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ช่วงเวลาน่าเที่ยว

ฤดูใบไม้ผล ิ

เดือนเมษายนอากาศอาจยังหนาว 

และหิมะยังละลายไม่หมด ดอกซากุระ 

ที่เกาะฮอกไกโดจะบานช้ากว่าเกาะอื่น ๆ  

โดยเริ่มบานราวเดือนพฤษภาคม ดอก 

ซากุระจะบานสะพรั่งอย่างสวยงามที่ 

สวนมะรุยะมะ (Maruyama Park) แต่ 

การชมดอกซากุ ระที่ เกาะฮอกไกโด 

ไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนัก ระหว่างเดือน 

พฤษภาคม - มถินุายน ดอกพิง้คม์อสและ 

ดอกทิวลิปจะบานสวยงามเช่นกัน

ฤดูร้อน 

ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงแสน 

สวยและดอกไม้นานาพันธุ์หลาก 

สีสันจะบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง ตัด 

กับสีของท้องฟ้าสีฟ้าสดใส  เป็น 

ฤดูกาลของผลไม้ เช่น เชอร์รี่และ 

เมลอนยูบาริที่มีชื่อเสียงของเกาะ 

ฮอกไกโด
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ฤดูหนาว 

จะเหน็หมิะตกขาวโพลนไปทัว่เมอืง เหมาะสำหรบัผูท้ีช่อบหมิะ เลน่สก ี

หรอืสโนวบ์อรด์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชว่งเทศกาลหมิะตอนตน้เดอืนกมุภาพนัธ ์

ของทุกปี

ฤดูใบไม้ร่วง 

อุทยานแห่งชาติไดเซะสึซัง (Daisetsuzan National Park) มีชื่อเสียง 

ในฐานะเป็นสถานที่ที่ใบไม้เปลี่ยนสีก่อนส่วนอื่น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ในราว 

เดือนกันยายน

เทศกาลสำคัญ

 ฤดูใบไม้ผล ิ

Sapporo Cherry Blossom

Plum Blossom Festival

Sapporo Lilac Festival

เดือนพฤษภาคม

เดือนพฤษภาคม

เดือนพฤษภาคม 

ถึงต้นเดือนมิถุนายน

สวนมะรุยะมะ เมืองซัปโปโร

สวนฮิระโอกะ เมืองซัปโปโร

สวนโอโดร ิ เมืองซัปโปโร
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 ฤดร้อน

Lavender and Flower 

Festival

Sapporo Summer Festival

กลางเดือนมิถุนายน

ถึงปลายเดือนกรกฎาคม

ปลายเดือนกรกฎาคม

ถึงกลางเดือนสิงหาคม

เมืองฟุระโนะและเมืองบิเอ

สวนโอโดร ิ เมืองซัปโปโร

 ฤดูใบไม้ร่วง 

Sapporo Autumn Fest

Otaru Snow Light

Path Festival

Asahikawa Winter Festival

กลางเดือนกันยายน

ถึงต้นเดือนตุลาคม

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์

สวนโอโดร ิ เมืองซัปโปโร

เมืองโอตารุ

เมืองอะซะฮิกะวะ

 ฤดูหนาว

Sapporo White Illumination

Chitose and Lake 

Shikotsu Ice Festival

Sapporo Snow Festival

ปลายเดือนพฤศจิกายน

ถึงต้นเดือนมกราคม

ปลายเดือนมกราคม

ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์

สวนโอโดร ิ เมืองซัปโปโร

เมืองชิโตเซะ

เมืองซัปโปโร
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การเดินทาง

การเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด

เกาะฮอกไกโดมีท่าอากาศยานนานาชาติอยู่สองแห่ง คือ ท่า 

อากาศยานชิโตเซะแห่งใหม่ หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า ชินชิโตเซะ  

(Shin Chitose) เป็นท่าอากาศยานหลัก และท่าอากาศยานฮาโกดาเตะ  

(Hakodate Airport) เป็นท่าอากาศยานรอง 

ปัจจุบันมีเที่ยวบินบินตรงระหว่างประเทศจากหลายเมือง อาทิ โซล 

ปูซาน ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ไทเป หรือโฮโนลูลู สำหรับประเทศไทย 

กม็เีทีย่วบนิบนิตรงจากทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูถิงึทา่อากาศยาน 

ชนิชโิตเซะ ไดแ้ก ่ การบนิไทย (Thai Airways) ถา้เดนิทางสายการบนิอืน่ 

ต้องไปเปลี่ยนเครื่อง (Transit) ระหว่างทาง ซึ่งตั๋วจะราคาถูกกว่า แต่ต้อง 

เสียเวลามากขึ้น เช่น โคเรียนแอร์ (Korean Air) ไชน่าแอร์ไลน์ (China  

Airlines) ออลนปิปอนแอรเ์วย ์ (All Nippon Airways) และเจแปนแอรไ์ลน ์ 

(Japan Airlines) เป็นต้น

นอกจากนี้สามารถนั่งรถไฟชินกันเซ็นจากโตเกียวสู่เกาะฮอกไกโดได้ 

โดยนั่งรถไฟสาย Tohoku ขึ้นที่สถานี Shinagawa หรือสถานี Tokyo ไป 

สิน้สดุทีส่ถาน ี Shin - Hakodate - Hokuto เมอืงฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด  

ใช้เวลาเดินทางราว 4 ชั่วโมง 

รถไฟชินกันเซ็นสาย Hokkaido Shinkansen 

 Hokkaido Shinkansen หรือรถไฟชินกันเซ็นสายฮอกไกโด คือรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ล่าสุด 

ซึ่งบริหารงานโดย JR Hokkaido วิ่งจากสถาน ี Shin - Aomori เมืองอะโอะโมะร ิ ไปยังสถาน ี Shin -  

Hakodate - Hokuto โดยจะวิ่งผ่านแค่สามสถานี คือ Shin - Aomori, Okutsugaru - Imabetsu, 

Kikonai และ Shin - Hakodate - Hokuto โดยวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที ่ 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

เมื่อผ่านอุโมงค์ใต้ทะเลเซกัง (Seikan Tunnel) รถไฟจะลดความเร็วเหลือ 260 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

และถ้ามีรถไฟวิ่งสวนกัน ก็จะลดความเร็วอัตโนมัติให้เหลือ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นจะกลับมา

ใช้ความเร็ว 260 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และพอออกจากอุโมงค์แล้วก็จะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเหมือนเดิม

	 รถไฟชินกันเซ็นสายฮอกไกโดใช้รถไฟรุ่น E5 Series ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายรถไฟสาย

Tohoku Shinkansen เพียงแต่แถบสีที่อยู่บนลำตัวของขบวนจะเป็นสีม่วงอันเป็นสีของดอกลาเวนเดอร ์  

สัญลักษณ์ของเกาะฮอกไกโด
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การเดินทางภายในเกาะฮอกไกโด

การเดินทางมีหลายแบบ เช่น การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสาร 

ระหว่างเมือง รถทัวร์นำเที่ยวประจำเส้นทาง แท็กซี่ และการเช่ารถยนต์ 

ขับท่องเที่ยวเอง

การเดินทางโดยรถไฟ JR

JR Hokkaido หรอื JR Hokkaido Railway Company ใหบ้รกิาร 

รถไฟวิ่งระหว่างเมืองต่าง  ๆ  บนเกาะฮอกไกโด เส้นทางสายหลักของ JR  

Hokkaido ได้แก่

 1.  New Chitose Airport - Sapporo - Asahikawa - Abashiri/ 

Wakkanai

 2. Sapporo - Obihiro - Kushiro

 3. Sapporo - Higashi - Muroran - Hakodate

 4. New Chitose Airport - Sapporo - Otaru - Kutchan - Niseko -  

Oshamanbe

 5. Takikawa - Furano - Shintoku

 6. Asahikawa - Biei - Furano (Furano Line)

 7. Abashiri - Shiretoko - Shari - Kushiro (Senmo Line)

 8. Tokyo - Sapporo
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รถไฟ Limited Express เปน็รถไฟทีเ่หมาะสำหรบัการเดนิทางระหวา่ง 

เมืองบนเกาะฮอกไกโดมากที่สุด เพราะแต่ละเมืองตั้งอยู่ห่างกันมาก การ 

นั่งรถไฟด่วนพิเศษจะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบาย

สายรถไฟในฮอกไกโดมกีารตัง้เปน็ชือ่ตา่ง ๆ เหมอืนภมูภิาคอืน่ในญีปุ่น่  

เพื่อให้เดินทางสะดวกและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น สายที่สำคัญมีดังนี ้

  1. Limited Express Super Soya Sapporo - Wakkanai 

  2. Limited Express Okhotsk Sapporo - Abashiri 

  3. Limited Express Super Tokachi Sapporo - Obihiro 

  4. Limited Express Super Ozora Sapporo - Kushiro 

  5. Limited Express Super Hokuto Sapporo - Hakodate

  6. Limited Express Super Suzuran Sapporo - Higashi Muroran -  

Muroran

  7. Limited Express Super Kamui Sapporo - Asahikawa

  8. Rapid Airport Otaru - Sapporo - New Chitose Airport

  9. Express Hamanasu Sapporo - Aomori

ตรวจสอบเส้นทาง ชื่อขบวนรถไฟ เวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ 

www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/train/index.html 

วิธีขึ้นรถไฟขบวน Limited Express คือ

	 • เดินตามป้ายบอกทางจนถึงชานชาลาที่ต้องการ

	 • ดปูา้ยไฟบรเิวณชานชาลาวา่รถขบวนไหนจะเขา้มาเวลาใด พรอ้มทัง้ 

ตรวจสอบหมายเลขโบกี้รถไฟ หากเป็นตั๋วชนิดไม่จองที่นั่ง ต้องไปรอขึ้น 

รถไฟที่โบกี้ไม่ได้จองที่นั่ง หากเป็นตั๋วชนิดจองที่นั่งก็ให้ไปรอตามหมายเลข 

ที่ระบุไว้ในตั๋ว

	 • ก่อนขึ้นรถไฟ ให้ตรวจสอบป้ายไฟบริเวณประตูรถซึ่งจะแสดงชื่อ 

สถานีปลายทาง หมายเลขโบกี้รถ และชนิดของที่นั่งอีกครั้งหนึ่ง

ชนิดของรถไฟและสถานีหลัก
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Hokkaido Rail Pass คอืระบบตัว๋ของการรถไฟในภมูภิาคฮอกไกโด  

เป็นตั๋วเหมาจ่ายเช่นเดียวกับ JR Pass สามารถใช้โดยสารรถไฟได้ไม่ 

จำกัดเที่ยวภายในเวลาที่กำหนด และสามารถขึ้นรถไฟ JR ที่วิ่งรอบเกาะ 

ฮอกไกโดได้ทุกขบวน รวมทั้งรถบัส JR ได้ทุกเส้นทางอย่างไม่จำกัดเที่ยว 

และระยะทาง

ตัว๋ชนดินีซ้ือ้ไดเ้ฉพาะชาวตา่งชาตทิีเ่ขา้ประเทศญีปุ่น่ดว้ยวตัถปุระสงค์ 

เพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ดงันัน้เวลาซือ้ตัว๋จงึตอ้งแสดงหนงัสอืเดนิทางดว้ย  

ตัว๋นีช้ว่ยอำนวยความสะดวกในการเดนิทางไดอ้ยา่งมาก แตม่รีาคาคอ่นขา้ง 

สูง เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาแผนการท่องเที่ยวให้ดีก่อนว่าซื้อแล้วคุ้มไหม  

ถ้าไปเที่ยวแค่เมืองซัปโปโร โอตารุ และเมืองรอบ  ๆ  เท่านั้น จะไม่คุ้มค่า  

แตถ่า้เทีย่วเมอืงฮาโกดาเตะ โนโบรเิบะส ึ (Noboribetsu) และอะซะฮกิะวะ  

(Asahikawa) ด้วยก็ถือว่าคุ้มค่า ข้อควรระวังคือ ต้องเก็บตั๋วให้ดี เพราะ 

ถ้าหายจะต้องเสียเงินซื้อใหม่อย่างเดียวเท่านั้น

ตั๋วรถไฟ Hokkaido Rail Pass
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บริษัท  JR East และ  JR Hokkaido ร่วมมือกันออกตั๋วให้นัก 

ท่องเที่ยวต่างชาติสามารถขึ้นรถไฟชินกันเซ็นสายฮอกไกโดได้แบบไม่จำกัด 

เที่ยว นั่นคือ ตั๋วที่ใช้ 6 วันแบบไม่ต่อเนื่อง โดยใช้ได้ภายในระยะเวลา  

14 วัน ทั้งนี้สามารถซื้อเวาเชอร์จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย แล้ว 

ไปแลกเป็นตั๋วจริงที่ญี่ปุ่น ราคา 26,000 เยน (เด็กครึ่งราคา) ซื้อที่ญี่ปุ่น 

ราคา 27,000 เยน

ตั๋ว JR East - South 
Hokkaido Rail Pass

การซื้อตั๋วรถไฟ JR 

จากเครื่องขายตั๋วอัตโนมัต ิ

สถานี รถไฟ  JR  บางสถานีมีช่อง 

ขายตั๋ว แต่บางสถานีมีแต่เครื่องขายตั๋ว 

อัตโนมัติซึ่ งแสดงขั้นตอนที่หน้าจอเป็น 

ภาษาญี่ปุ่น โดยสามารถเลือกเมนูภาษา 

อังกฤษได้ โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 1.  ดูผังราคาตั๋วของสถานีปลายทาง 

ที่จะไปจำราคาตั๋วไว้

 2. เลือกเมนูเป็นภาษาอังกฤษ

 3. กดปุ่มราคาของสถานีท่ีจะเดินทางไป

 4. เลอืกจำนวนตัว๋ทีจ่ะซือ้ (ในกรณทีีม่ ี

เพื่อนร่วมเดินทางด้วย)

 5.  ชำระเงินเป็นธนบัตรหรือเหรียญ 

ใส่ช่องที่กำหนดไว้ให้ครบตามราคา

 6. ตัว๋จะออกมาทางชอ่งดา้นซา้ย หาก 

มีเงินทอนเป็นเหรียญจะออกมาทางช่อง 

ด้านขวา
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การเช่ารถยนต์กำลังเป็นที่นิยม เพราะสะดวกสบาย ไม่ต้องกังวล 

เรื่องตารางเวลารถ และเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากมากนัก แต่ต้องขับรถตาม 

กฎจราจรอย่างเคร่งครัด สามารถจองรถได้ทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต 

ศนูยใ์หบ้รกิารรถเชา่มพีนกังานทีพ่ดูภาษาองักฤษได้ อตัราคา่เชา่แตกตา่ง 

กันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของรถ ที่ท่าอากาศยานชินชิโตเซะก็มีเคาน์เตอร์ 

รถเชา่อยูท่ีอ่าคารหลกัชัน้ 1 บรเิวณโถงขาเขา้ นอกจากนีย้งัมบีรษิทัรถเชา่ 

ในตัวเมืองด้วย

การเดินทางโดยรถบัส

การเช่ารถยนต์

รถบัสวิ่งระหว่างเมืองมีสองประเภท คือ 

JR Hokkaido Bus  ที่ดำเนินการโดยบริษัทรถไฟ  JR ขึ้นรถได้ที่ 

สถานีรถบัสซัปโปโร (Sapporo Station Bus Terminal) ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 1  

ตึก Sapporo JR Tower บริเวณประตูทางออกทิศใต้ของสถานีรถไฟ JR  

Sapporo 

Hokkaido Chuo Bus  ที่ดำเนินการโดยบริษัทเอกชน ให้บริการ 

ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองต่าง  ๆ  มากที่สุดในฮอกไกโด บางเส้นทาง 

ยังให้บริการร่วมกับรถบัสของบริษัทอื่นด้วย ขึ้นรถได้ที่สถานีรถบัสซัปโปโร

เนื่องจากเส้นทางรถไฟบนเกาะ 

ฮอกไกโดยังไม่ครอบคลุมทุกเมือง จึงมี 

บริการรถบัสวิ่งระหว่างเมืองซัปโปโรไปยัง 

เมอืงตา่ง  ๆทีค่อ่นขา้งสะดวก เพราะบรกิาร 

วันละหลายเที่ยว



เซียนฮอกไกโด18 เกี่ยวกับฮอกไกโด

เอกสารสำคัญสำหรับใช้เช่ารถ

ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ  

(International Driving Permit) และ 

ใบอนุญาตขับขี่ของประเทศไทย (Do- 

mestic Driving License)

	 • หนังสือเดินทาง

	 • บัตรเครดิตสำหรับชำระค่าเช่า  

(ไม่รับเงินสด)

	 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (สำหรับ 

ติดต่อ)

	 • แบบฟอร์มยืนยันการจอง

ผู้ให้บริการรถเช่าที่แนะนำได้แก่

•  JR Hokkaido Rent a Car  เป็นรถเช่าของบริษัทรถไฟ  JR  

สำนักงานอยู่ภายในหรือข้าง  ๆ  สถานีรถไฟ มีสาขามากมาย รวมทั้งใน 

สนามบินชินชิโตเซะ สอบถามรายละเอียดหรือจองรถได้ที่ www.jrh-renta 

car.com โทร. 011-742-8211 (สำนักงานซัปโปโร)

• Nippon Rent - A - Car Hokkaido เป็นรถเช่าของบริษัทเอกชน  

มีรถให้เลือกหลายยี่ห้อและมีสำนักงานรถเช่าหลายแห่ง ทั้งภายใน 

ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ สถานีรถไฟ JR Sapporo และเมืองอื่น  ๆ  

สอบถามรายละเอียดและจองรถได้ที่ www.nrh.co.jp โทร. 011-219-0919 

(สาขาสถานีรถไฟ JR Sapporo)

• Toyota Rent - a - Car Sapporo เป็นรถเช่าของบริษัทรถยนต์ 

โตโยต้า สอบถามรายละเอียดและจองรถได้ที่ www.toyotarentacar.net 

โทร. 012-340-0100 
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ขั้นตอนการเช่ารถ

1. จองรถจากเวบ็ไซต ์ โดยระบวุนัเวลาเชา่และคนืรถ เมอืงทีเ่ชา่และ 

คืนรถ ระยะเวลาการเช่ารถ จำนวนผู้โดยสาร ยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์  

ฯลฯ กรอกแบบฟอร์มและยืนยัน จากนั้นผู้เช่าจะได้อีเมลตอบกลับจาก 

บริษัท ให้ตรวจสอบข้อมูลตอบกลับให้ถูกต้อง แล้วพิมพ์ออกมาเพื่อนำมา 

ยืนยันและรับรถ

2. ยื่นเอกสารที่จัดเตรียมมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

3. เจ้าหน้าตรวจสอบแล้วจะให้เอกสารสัญญาการเช่ารถมาลงนาม  

รับรถจากสำนักงาน และชำระค่าเช่า

ก่อนตัดสินใจจะเช่ารถยนต์ ให้ศึกษาข้อมูลก่อนขับรถยนต์ ได้แก่  

คูม่อืจำเปน็เพือ่การขบัรถยนตใ์นเกาะฮอกไกโดซึง่จดัทำโดยองคก์ารสง่เสรมิ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)


