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สนามกีฬาเคอรล่ิง 
โดกิน สึกิซามุกรีนโดม

โจซังเคโฮเทล

ชินโคโตนิ สปา อิจิโนะยุ

ฮานะโมมิจิ

โฮเทลชิคาโนะยุ

โฮเทล ซันซุย

โชเกะสึแกรนดโฮเทลโชเกะสึแกรนดโฮเทลโชเกะสึแกรนดโฮเทล

เนเชอรัล ฮ็อตสปริง มิโดริโนะยุ

อิออน ซัปโปโร นิชิโอกะ ชอปปงเซ็นเตอร

ออโตรีสอรต 
ทาคิโนะ

สุสุรันโคเอง 
ฮิกาชิกุจิ

อะสึเบะสึ โคฮะคุโนะยุ

ผลิตภัณฑจากนมของสโนวแบรนด มิลค 
และพิพิธภัณฑประวัติศาสตรนม
ผลิตภัณฑจากนมของสโนวแบรนด มิลค 
และพิพิธภัณฑประวัติศาสตรนม

雪印メグミルク酪農と乳の歴史館雪印メグミルク酪農と乳の歴史館雪印メグミルク酪農と乳の歴史館

さっぽろさっぽろ
羊ヶ丘展望台羊ヶ丘展望台
さっぽろ
羊ヶ丘展望台

สถานีคิตะซังจูโยะโจ ทางตางระดับซัปโปโร คิตะ

ซัปโปโร ซันพลาซา

สถานีคิตะนิจูโยะโจ

สวนสาธารณะมิคาโฮะ

ฮอกไกโด ไดอิจิ 
ซัปโปโร

ยุงขาวตนแบบ

ซัปโปโร เมทส สถานีคิตะจูฮะจิโจ

เออรบันมารุโกะ ซัปโปโร

สถานีฮัซซามุมินามิ

ขึ้นรถเมลเจอาร                  (ใชเวลาประมาณ 5 นาที) 
หรือรถเมลเจอาร                  (ใชเวลาประมาณ 16 นาที) 
จากสถานีรถไฟใตดินนิชิ นิจูฮัจโจเมะ       และลงรถที่ปาย 
“โจโคคุ บิจุสึคัง อิริกุจิ” แลวเดินจากปายรถเมลไปอีก 10 นาที

พิพิธภัณฑศิลปะทางประติมากรรมซัปโปโร พิพิธภัณฑศิลปะทางประติมากรรมซัปโปโร 
อนุสรณสถานของชิน ฮงโกอนุสรณสถานของชิน ฮงโก
พิพิธภัณฑศิลปะทางประติมากรรมซัปโปโร 
อนุสรณสถานของชิน ฮงโก

สนามแขงขันสกีจั๊มโอคุระยามะ / สนามแขงขันสกีจั๊มโอคุระยามะ / 
พิพิธภัณฑกีฬาฤดูหนาว พิพิธภัณฑกีฬาฤดูหนาว 
ซัปโปโรซัปโปโร

สนามแขงขันสกีจั๊มโอคุระยามะ / 
พิพิธภัณฑกีฬาฤดูหนาว 
ซัปโปโร อะราอิยามะสกีจ๊ัม 

กราวนด

สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา 
เมืองซัปโปโร ญ่ีปุนเมืองซัปโปโร ญี่ปุน
สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา 
เมืองซัปโปโร ญ่ีปุน

ขึ้นรถเมลเจอาร   
จากสถานีรถไฟใตดินมารุยามะโคเอง      
และลงที่ปาย “โอคุระยามะ เคียวกิโจ อิริกุจิ” 
(ใชเวลาประมาณ 6 นาที)  
แลวก็เดินจากปายรถเมลไปอีก 10 นาที  
แลวขึ้นรถเมลนำเที่ยวเจอาร ฮอกไกโด บุราริ ซัปโปโร 
(กำหนดตารางเวลา ต้ังแตปลาย เม.ย. - ตน พ.ย.) 
จากสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร  (ใชเวลาประมาณ 40 
นาที) และลงที่ปาย “โอคุระยามะ เคียวกิโจ มาเอะ”

ลานสกีสโลป บังเค

สถานกงสุลใหญสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถานกงสุลใหญรัสเซีย

อดีตบานพักโอกุมะ

อาซาฮียามะโคเองมาเอะ

สวนสาธารณะอาซาฮียามะ

จากสถานีรถไฟใตดินมารุยามะ
โคเอง ทางออกเบอร 3 เดิน 5 
นาที

จากสถานีรถไฟใตดินมารุยามะโคเอง 
ทางออกเบอร 3  เดิน 15 นาที

มันทลี่ พาลาซโซ อุราซันโด
ประตูทางเขาสู
ทางไปไหวพระ
กษิติครรภโพธิ
สัตว 88 องค 
บนเขามารุยามะ

สวนสาธารณะมา
รุยามะศาลเจาศาลเจา

ฮอกไกโดฮอกไกโด
ศาลเจา
ฮอกไกโด

สวนสัตวสวนสัตว
มารุยามะมารุยามะ
สวนสัตว
มารุยามะ

สถานีมารุยา
มะโคเอง

มารุยามะคลาส

สถานีนิชิ นิจูฮัจโจเมะ

มารุโยชิ

สถานีนิจูงยงเคน
คิตะโนะทามายุระ

โซเอน
สถานีโซเอน

อิออนซัปโปโรโซเอนชอปปงมอลล
จากสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร 
ทางออกทิศเหนือ เดิน 10 นาที 

ที่พักของผูวาราชการจังหวัดที่พักของผูวาราชการจังหวัด
ฮอกไกโดฮอกไกโด
ที่พักของผูวาราชการจังหวัด
ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑศิลปะยุคใหมพิพิธภัณฑศิลปะยุคใหม
แหงฮอกไกโดแหงฮอกไกโด
พิพิธภัณฑศิลปะยุคใหม
แหงฮอกไกโด สึมุริ-อัน

วีคลี่ 
ซันเดน

สถานีนิชิ 
จูฮัจโจเมะ

札幌市中央卸売市場場外市場札幌市中央卸売市場場外市場
ตลาดโจไกตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโรและศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโรตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร มหาวิทยาลัยฮอกไกโดมหาวิทยาลัยฮอกไกโดมหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ถ. กินเกียว
ถ. ตนปอบลาร

รพ. เมืองซัปโปโร
สถานีคิตะ จูนิโจ

สถานีคิตะ จูซังโจ ฮิกาชิ

รถเมลซัปโปโรวอลค

พิพิธภัณฑพิพิธภัณฑ
มหาวิทยาลัยฮอกไกโดมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
พิพิธภัณฑ
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

สถานีซัปโปโรสถานีซัปโปโรสถานีซัปโปโร
สถานีรถไฟเจอารสถานีรถไฟเจอาร
ซัปโปโรซัปโปโร
สถานีรถไฟเจอาร
ซัปโปโร

พิพิธภัณฑศิลปะมิกิชิ พิพิธภัณฑศิลปะมิกิชิ 
โคทาโรโคทาโร
พิพิธภัณฑศิลปะมิกิชิ 
โคทาโร

อดีตทำเนียบรัฐบาล ฮอกไกโด

สถานีนิชิ สถานีนิชิ 
จูอิจโจเมะจูอิจโจเมะ
สถานีนิชิ 
จูอิจโจเมะ

จูโอคุ

โรงงานในซัปโปโร

สถานีบัสเซ็นเตอรมาเอะ

ตลาดปลานิโจ
สถานีโอโดริ

สถานีซูซูกิโนะ

สถานีโฮซุอิซูซูกิโนะ

สถานีนากาจิมะโคเอง

สถานีกะคุเอง 
มาเอะ

สวนสาธารณะ
นากาจิมะ

แมน้ำโทโยฮิระ
สถานีโฮโรฮิระ 
บาชิ ศูนยกลางของจุดอางอิงแผนที่

สถานีนาคาโนะชิมะ

เพนชั่น เซสึริน

นิชิ ฮัจโจเมะ

นิชิ ยงโจเมะจูโอคุยะ
คุโชะมาเอะ

นิชิ 
จูโกะโจเมะ

นิชิเซน โระคุโจ

นิชิเซนคุโจ  
อาซาฮียามะ
โคเองโดริ

นิชิเซน
จูอิจิโจ

นิชิเซน
จูโยะโจ

นิชิเซน
จูโระคุโจ

โรปเวย อิริกุจิ
ยามะฮานะ จูคุโจ

เซชูกะคุเอง มาเอะ

เกียวเคโดริ

นากาจิมะโคเองโดริ

อิสึคิยะ
เกสทเฮาส

ยามะฮานะคุโจ

ฮิกาชิ ฮงกันจิ มาเอะ

ชิเซคัง โชกักโค มาเอะ

ซูซูกิโนะ

อดีตทำเนียบรัฐบาล
ฮอกไกโด

เทเนสเตช่ัน

สถานีรถไฟเจอาร 
เทเน

สถานีรถไฟเจอาร ซัปโปโร

เทเนคุ

สวนสาธารณะคิตะฮัซซามุ

ถ. ชินคาวา

แมน้ำชินคาวา

สวนสาธารณะเซเรียว

สถานีรถไฟเจอาร เทเน

สถานีฮัซซามุ

อิออนมอลล ซัปโปโร ฮัซซามุ

โอตารุ

ทางดวนเช่ือมระหวางซัปโปโรกับโอตารุ
ทางตางระดับชินคาวา

คิตะคุ

สวนสาธารณะทนเดนนิชิ

ชาเตอรเรส กาโตว คิงดอม

สถานียูริกาฮารา

สถานีชินโคโตนิ

มันทลี พาลัสโซ อะซาบุ I /II  
สวนสาธารณะอะซาบุมินามิ / 
อะซาบุ เอคิมาเอะ

ทางตางระดับซัปโปโร คิตะ

ยูคิตะ

สถานีอะซาบุ

ทิวตนทนเดน แนวตนไมตานลม

สถานีทาอิเฮ

สถานีชินโด ฮิกาชิ

สถานีซาคาเอะมาจิ

คอมมูนิต้ีโดม

สนามบินโอคาดามะ

สายกะคุเอนโทชิ

สวนสาธารณะยูริกาฮาราสวนสาธารณะยูริกาฮาราสวนสาธารณะยูริกาฮารา

ทางตางระดับฟุชิโกะ

ถ. 
เพอ

รเพ
ิล

สวนสาธารณะฟุชิโกะ

อิออนมอลล 
ซัปโปโร นาเอโบะ

พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโรพิพิธภัณฑเบียรซัปโปโรพิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร

ซัปโปโรเบียรการเดนซัปโปโรเบียรการเดนซัปโปโรเบียรการเดน

อะริโอ ซัปโปโร

ศูนยฝกอบรมรถไฟเจอาร

ฟุคุยามะ โจโซ

สถานีฮิกาชิ คุยะคุโชะมาเอะ

สถานีคันโจโดริ ฮิกาชิ

สถานีโมโตมาจิ

โคชินโนะยุ

อิออน โมโตมาจิ ชอปปงเช็นเตอร

เดินไปทางทิศเหนือ 3 นาที จากสถานีรถไฟ
ใตดิน         คิตะจูฮะจิโจ ประตูทางออก 1 
หรือ 2

พิพิธภัณฑยานากะ ฮอกไกโดพิพิธภัณฑยานากะ ฮอกไกโดพิพิธภัณฑยานากะ ฮอกไกโด

สถานีชินคาวา

จอยครูซ ฮอนโนริยุ

สวนสาธารณะโนชิ

จากสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร ประตูทางทิศเหนือ เดิน 10 นาที

นิชิคุ
สถานีฮะจิเคน

จากสถานีรถไฟเจอารโซเอน เดิน 10 นาที 
หรือจากสถานีรถไฟใตดินนิจูยงเคน  
ประตู 5 เดิน 15 นาที

ฟุคุยะ

สถานีมิยาโนะซาวะ

ชิโรอิโคอิบิโตะพารคชิโรอิโคอิบิโตะพารคชิโรอิโคอิบิโตะพารค สถานีฮัซซามุจูโอ

จากสถานีรถไฟใตดินมิยา 
โนะซาวะ ประตู 5 เดิน 
7 นาที 

แผนที่มหานครซัปโปโร 
และคูมือการเดินทาง
แผนที่มหานครซัปโปโร 
และคูมือการเดินทาง
แผนที่มหานครซัปโปโร 
และคูมือการเดินทาง

เดินจากสถานีรถไฟเจอารยูริกาฮารา 5 นาที หรือน่ังรถเมลจูโอสาย

              หรือ              จากสถานีรถไฟใตดินอะซาบุ     

 (ใชเวลา : ประมาณ 15 นาที) หรือนั่งรถเมลจูโอสาย  

จากสถานีรถไฟใตดินซากาเอะมาจิ         (ใชเวลา : ประมาณ 5 

นาที) แลวลงรถที่ปายรถเมล “ยูริกาฮาราโคเองมาเอะ”

น่ังรถเมลจูโอสาย              (ไป “ไอโนะซาโตะ เคียวอิคุได”  ใชเวลา : ประมาณ 25 

นาที) หรือรถเมลจูโอสาย               (“นาคานุมะ โชกักโค โดริ” ใชเวลา : ประมาณ 

25 นาที) จากสถานีรถไฟใตดินคันโจโดริฮิกาชิ        แลวลงรถที่ปายรถเมล “โมเอเระ 

โคเอง ฮิกาชิกุจิ”  หรือน่ังรถเมลจูโอสาย              *(ไปโมเอเระนุมะโคเอง) จาก

สถานีรถไฟใตดินอะซาบุ        ไปยังสถานีขนสง “โมเอระนุมะโคเอง”  

(ใชเวลา : ประมาณ 37 นาที)

* ในชวงปลายเดือน เม.ย. – ปลายเดือน ส.ค. ใหบริการวันเสาร อาทิตยและวันหยุด

นักขัตฤกษ และในเดือน ก.ค. – ส.ค. ใหบริการทุกวัน

ศูนยสปาธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ  
ซัปโปโร โมเอเระ

สวนสาธารณะโมเอเระนุมะสวนสาธารณะโมเอเระนุมะสวนสาธารณะโมเอเระนุมะ

ฟารมสวนซัปโปโรซาโตแลนดฟารมสวนซัปโปโรซาโตแลนดฟารมสวนซัปโปโรซาโตแลนด

น่ังรถเมลจูโอ สาย               จากสถานีรถไฟใตดินคิตะซังจูโยะโจ         (ใชเวลา : ประมาณ 
22 นาที)  หรือรถเมลจูโอ สาย               จากสถานีรถไฟใตดินชินโดฮิกาชิ 
 (ใชเวลา : ประมาณ 15 นาที)  หรือรถเมลจูโอ สาย              จากสถานีรถไฟใตดินคันโจ
โดริฮิกาชิ         (ใชเวลา : ประมาณ 15 นาที) แลวลงรถที่ปายรถเมล “โอคาดามะ โคโค” 
แลวก็เดินจากปายรถเมล 10 นาที

ฮิกาชิคุ

คิตะโนะทามายุระ 
ฮิกาชินาเอโบะ

ทางตางระดับคาริคิ
ออนเซนฮิกาชินาเอโบะ 
เซนโนะยุ

นั่งรถเมลซัปโปโรวอลค (รถเมลจูโอ สาย              ซัปโปโรเบียรการเดน / แฟคทอร่ี) จากปาย

รถเมลซัปโปโรเอคิมาเอะ (ทางทิศใตของหางสรรพสินคาโตคิว ซัปโปโร) (ใชเวลา : ประมาณ 15 

นาที)  หรือรถเมลจูโอ สาย              จากสถานีซัปโปโร ประตูทางออกทิศเหนือ  (ใชเวลา : 

ประมาณ  7นาที)  แลวลงรถที่ปายรถเมล “ซัปโปโร บุริเอง”

ทางดวนฮอกไกโด
อาซาฮีคาวา

ซัปโปโร JCT

สถานีคิคุซุอิ

ศูนยการประชุมซัปโปโร

ลิแอส ซัปโปโร

สถานีฮิกาชิ ซัปโปโร แอสเซนตอินน

มารุโตมิ

ซัปโปโรอินเตอรเนช่ันแนล ยูธโฮสเทล

คิตะเยล

สถานีโทโยฮิระโคเอง

อิโนส เพลซ

สถานีชิโรอิชิ

สถานีชิโรอิชิ

โมนารช
โรงเบียรอาซาฮี ฮอกไกโดโรงเบียรอาซาฮี ฮอกไกโดโรงเบียรอาซาฮี ฮอกไกโด

สถานีมิโซโนะโทโยฮิระคุ

นาเอโบะเอคิมาเอะ 
สปา คุระโนะยุ
นาเอโบะเอคิมาเอะ 
สปา คุระโนะยุ
นาเอโบะเอคิมาเอะ 
สปา คุระโนะยุ

สถานีนาเอโบะ

โคนัน โชกักโคมาเอะ
สถานีฮิรากิชิ

ศูนยสัมมนาเอ็นทีที ฮอกไกโด

ฮิก
าช

ิทน
เด

นโ
ดร

ิ

อิช
ิยา

มะ
โด

ริ

จูโ
อโ

ทะ
โช

คัง
มา

เอ
ะ

เดนชะจิเกียวโชมาเอะ

โรปเวยขึ้นภูเขาโมอิวะ

ภูเขาโมอิวะ
สถานีซังโจจุดชมวิวภูเขาโมอิวะ

ทางสโลปสำหรับเลนสกี ภูเขาโมอิวะ

ประตูเก็บคาผานทาง

สวนสาธารณะมาโคมานะอิ

โจซังเค
สนามกีฬาลานน้ำแข็งมาโคมานะอิ 
เซกิซุย เฮลม

สนามกีฬามาโคมานะอิ เซกิซุย เฮลม

ศูนยเยาวชนฮอกไกโด คัมพัส
สถานีมาโคมานะอิ

มินามิคุ

นั่งรถเมลจูโอ  สาย              (ไป “ฮิซึจิกาโอกะ เทมโบได”) 
จากสถานีรถไฟใตดินฟุคุซุมิ        แลวลงรถที่สถานีขนสง 
“ฮิซึจิกาโอกะ เทมโบได” (ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 12 
นาที)

จุดชมวิว 
เนินเขาฮิซึจิกาโอกะ 
ซัปโปโร

จุดชมวิว 
เนินเขาฮิซึจิกาโอกะ 
ซัปโปโร

จุดชมวิว 
เนินเขาฮิซึจิกาโอกะ 
ซัปโปโร

ซัปโปโรโดมซัปโปโรโดมซัปโปโรโดม

ซัปโปโร ซุปเปอรเซนโต ไทโย

สถานีสุมิคาวา

พื้นที่ธรรมชาติภูเขาเทนจิน

สถานีมินามิฮิรากิชิ 
HTB

พิพิธภัณฑปลาแซลมอน ซัปโปโร
สถานีจิเอไตมาเอะ

กองกำลังปองกันตนเองภาคพื้นดิน 
(JGSDF) มาโคมานะอิ

สำนักงานเขตโทโยฮิระ

สวนสาธารณะสึกิซามุ

สถานีฟุคุซุมิ

สถานีสึกิซามุจูโอ

ทางตางระดับซัปโปโร

นั่งรถเมลจูโอ สาย              จากสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร ประตูทางออกทิศเหนือ 
(ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 10 นาที)  หรือน่ังรถเมลจูโอ สาย            จากสถานีรถไฟ 
ใตดินบัสเซ็นเตอรมาเอะ       (ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 10 นาที) แลวลงรถที่ปาย
รถเมล “คิตะโระคุ ฮิกาชิ จุคุ” เดินจากปายรถเมล 8 นาที

ฮิกาชิคุ
ทางดวนฮอกไกโด

รูทอินน ซัปโปโร ชิโรอิชิ

ชิโรอิชิคุ
ทางตางระดับคิตะโกะ

สวนสาธารณะคาวาชิโมะ

น่ังรถเมลเจอาร สาย               หรือ               จากสถานี
รถไฟเจอารชินซัปโปโร  (ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 10 นาที)  
หรือน่ังรถเมลเจอาร สาย               หรือ               จากสถานี 
รถไฟเจอารชินรินโคเอง  (ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 8 นาที)  
แลวลงรถที่ปายรถเมล “คิเนนคัง อิริกุจิ”  เดินจากปายรถ
เมล 5 นาที

สถานีโออะสะ

ปดปรับปรุงตั้งแต วันท่ี 4 
พ.ย. 2013 – ชวงฤดูใบไม
ผลิ ป 2015

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอกไกโดพิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอกไกโดพิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอกไกโดสถานีชินรินโคเอง

น่ังรถเมลเจอาร สาย               หรือ              จากสถานี
รถไฟเจอารชินซัปโปโร  (ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 15 นาที)  
หรือน่ังรถเมลเจอาร สาย               หรือ               จาก
สถานีรถไฟเจอารชินรินโคเอง  (ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 8 
นาที)  แลวลงรถเมลที่ปายสุดทาย “คาอิทะคุโนะมุระ”

สถานีเฮวะ

สถานีนังโก นะนะโจเมะ

ยูเมะโกโคจิ นังโกโนะยุ

สถานีนังโก จูซังโจเมะ

ดอรมิทอรีนังโก

สถานีนังโก จูฮัจโจเมะ

จากสถานีรถไฟใตดินฟุคุซุมิ        เดิน 10 

นาที

ยูเคะมุริโนะโอกะ สึคิซามุ ออนเซน ทางตางระดับซัปโปโรมินามิ

สวนสาธารณะอะสึเบะสึ

คิตะโนะทะมะยุระ อะสึเบะสึ

สถานีโอยาจิ

สถานีฮิบาริกาโอกะ

ชิโตเซะ

สถานีชินชัปโปโร

AXES ซัปโปโร

ทางตางระดับโอยาจิ
สายชิโตเซะ

สถานีอะสึเบะสึ
สายฮาโกดาเตะ

ซัปโปโรทรัคสเตช่ัน

เชอราตัน ซัปโปโร

สถานีชินซัปโปโร
ชินซัปโปโร อารคซิต้ี อะสึเบะสึคุ

หมูบานประวัติศาสตรฮอกไกโดหมูบานประวัติศาสตรฮอกไกโดหมูบานประวัติศาสตรฮอกไกโด

สวนปา นปโปโร

ชินรินโคเอง ออนเซน 
คิโยระ

รถไฟใตดิน สายนัมโบะคุ

รถไฟใตดิน สายโทไซ

รถไฟใตดิน สายโทโฮ

รถไฟญี่ปุน (เจอาร)

รถเมลเจอาร

รถเมลจูโอ

รถเมลโจเทสึ

รถราง

ซัปโปโรวอลค

โรงแรม / อินน

ไปรษณีย

ศูนยแนะนำขอมูลการทองเท่ียว

ปายรถเมล

หองอาบน้ำสาธารณะ

สกีรีสอรต

ออโตแคมป

ลิฟต (รองรับผูที่ใชรถวีลแชร)

หองน้ำ (รองรับผูที่ใชรถวีลแชร)
หองน้ำพรอมอุปกรณอำนวยความ
สะดวกสำหรับผูปวยผาตัดหนา
ทอง

สถานีมาโคมานะอิAPAโฮเทล แอนด 
รีสอรต ซัปโปโร

อิชิยามะกรีนสเปช

ศูนยสุขภาพและนันทนาการโคมาโอกะ ซัปโปโร

ซัปโปโรอารทปารคซัปโปโรอารทปารคซัปโปโรอารทปารค

สวนสาธารณะทาคิโนะสุสุรัน 
ฮิลลพารค สังกัดรัฐบาลกลาง
สวนสาธารณะทาคิโนะสุสุรัน 
ฮิลลพารค สังกัดรัฐบาลกลาง
สวนสาธารณะทาคิโนะสุสุรัน 
ฮิลลพารค สังกัดรัฐบาลกลาง

นั่งรถเมลจูโอ สาย               หรือ                  (ไป “สุสุรันโคเอง ฮิกา

ชิกุจิ”) จากสถานีรถไฟใตดิน มาโคมานะอิ         แลวลงรถที่สถานีขนสง 

“สุสุรันโคเอง ฮิกาชิกุจิ” (ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 35 นาที)  

แลวก็เดิน จากสถานีขนสง 5 นาท

* รถเมลมุงหนาสู สุสุรันโคเอง ฮิกาชิกุจิ สามารถใชบริการไดเฉพาะชวง

เวลาท่ีกำหนดไวเทานั้น

นั่งรถเมลจูโอ สายโซระนุมะหรือทาคิโนะ                                                 

                 หรือ                  จากสถานีรถไฟใตดินมาโคมานะอิิ

       แลวลงท่ีปายรถเมล “เกจุสึโนะโมริ อิริกุจิ” (ใชเวลาเดินทาง : 

ประมาณ 15 นาที)   หรือนั่งรถเมลจูโอ สาย                   (ไป 

“เกจุสึโนะโมริเซ็นเตอร”) ไปลงรถที่สถานีขนสง “เกจุสึโนะโมริเซ็น

เตอร” (ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 18 นาที) 
เอ็ดวิน ดัน เมโมเรียลเฮาส

ทะเลสาบชิโคสึ

บอน้ำรอนโจซังเค

บอน้ำรอนโจซังเค

บอน้ำรอนชิระคาบาโนะยุ

คลับ กิงเคล
ซุยซันเตคลับโจซังเค

บอน้ำรอนโคกาเนะยุโจซังเควิวโฮเทล 
เกรทวิว
โจซังเควิวโฮเทล 
ยุคิวโนะยาโดะชิราอิโตะ

เคริวโซ

สนามกอลฟมิคาซะ เรียวคุจิ

ลานสกีมิคาซะ

โจซังเคโอฮาชิ

โจซังเคโอฮาชิ

(เกรทบริดจ)

เคซันโซะ

โจซังเค ไดอิจิโฮเทล สปา 
แอนด เอสเธติค ซุยโจคัง

โจซังเค ไดอิจิโฮเทล ซุยซังเท โจซังเคออนเซน ฮิกาชิ 2 โจเมะ

โจซังเค สึรุกะ 
รีสอรตสปา 
โมริโนะอุตะ

กังคาเคะ เทะยุ 
(บอน้ำรอนลางมือ 
เพ่ือขอใหสมหวัง)

สมาคมสงเสริมการทองเท่ียวโจซังเค

ทาโระโนะยุ 
(บอน้ำรอนแชเทาสรางมิตรภาพ)

ศาลเจาโจซังเค

สวนสาธารณะโจซังเก็นเซ็น

โจซังเค มันเซคาคุ มิลิโอเน
โจซังเค คังโค ซังเคเอ็น

น่ังรถเมลโจเทสึ สายโฮเฮเคียวออนเซน จากสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร (ใชเวลา 
เดินทาง : ประมาณ 90 นาที)   แลวลงรถที่ปายสุดทาย โฮเฮเคียวออนเซน 
แลวก็เดินจากสถาน ี30 นาที หรือน่ังรถเมลไฟฟา (เฉพาะที่จำกัดเวลาเทาน้ัน) 
6 นาที

สึกิมิบาชิ (สะพาน)

อิวะโตะ 
คันนนโดะ

อะชิสึโบะโนะยุ 
(บอน้ำรอนแชเทาเพื่อสุขภาพและ
ชีวิตที่ยืนยาว)

นุคุโมริโนะยาโดะ ฟุรุคาวา

โจซังเค แกรนด ฟุคุจูเอ็น

สวนสาธารณะฟุตามิ

โจซังเคแกรนดซุยเอน
ฟุตามิสึริบาชิ (สะพานแขวน) 

ยุโนะฮานะ โจซังเคเดน

พิพิธภัณฑโจซังเค เคียวโด 
(ประวัติศาสตรทองถิ่น)

โจซังเค ชาโคะมาเอะ

โจซังเคสปอรตพารค

เขื่อนโฮเฮเคียวเขื่อนโฮเฮเคียวเขื่อนโฮเฮเคียว

โจซังเค

บอน้ำรอนโคกานะยุ อัตราสวนโดยประมาณ  1 : 18000

“ซัปโปโร พิริกะโคทัน” ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมของชาวไอนุ 
ซัปโปโร
“ซัปโปโร พิริกะโคทัน” ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมของชาวไอนุ 
ซัปโปโร
“ซัปโปโร พิริกะโคทัน” ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมของชาวไอนุ 
ซัปโปโร

ยุโมโตะ โคกาเนะยุ

ชุนโนะโอยาโด มะสึโนะยุ
ศาลเจาโคกาเนะยุ 
เทนมังกู

โคกาเนะยุ

น่ังรถเมลโจเทสึ สายมาโคมานะอิ           จากสถานีรถไฟ

ใตดินมาโคมานะอิ       แลวลงรถท่ีปาย “โคกาเนะยุออนเซน” 

(ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 38 นาที)  แลวก็เดินจากปายรถเมล 

5 นาที

มาโคมานะอิ

โคโตนิกรีน

ซัปโปโรยามาจิ
ยูโดโคโระ ฮานะ 
ยูซูกิ

โคโตนิ ซัปโปโร

สถานีโคโตนิ

 * ขอมูลเสนอเสนทางการเดินรถ ตารางเวลาเดินรถ เปนตน ในแผนท่ีนี้ เปนขอมูลของ เดือนมีนาคม 2014

กม.กม.กม.กม.กม.

สถานีซันโระคุ

ฮักโก กะคุเอ็น (สวนไอริส)

* เน่ืองจากมีการปรับเพิ่มภาษีการบริโภค ต้ังแตเดือนเมษายน 2014 คาโดยสารและคาธรรมเนียมตางๆ อาจจะแตกตางจากท่ีระบุไว   

เขื่อนโฮเฮเคียว

ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมของชาวไอนุ ซัปโปโร (ซัปโปโรพิริกะโคทัน)

840 โจซังเค มินามิคุ

011-598-3452 ดูจากแผนท่ีดานขวา

27 โคกาเนะยุ มินามิคุุ

(เดินทางจากโคกาเนะยุออนเซน)

011-596-5961 ดูจากแผนท่ีดานขวา


