
จุดชมวิวฮิซึจิกาโอกะ ซัปโปโร

พิพิธภัณฑเทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร

さっぽろ羊ヶ丘展望台

ซัปโปโรโดม เปนสนามกีฬาสำหรับทีมเบสบอลและทีมฟุตบอลมืออาชีพในระดับทองถิ่น  เทคโนโลยีสำหรับสนามหญาเทียม 
ที่สามารถเคล่ือนยายได ไดรับความสนใจจากท้ังใน ประเทศญ่ีปุนและตางประเทศ เร่ิมเปดใชเม่ือเดือนมิถุนายน 2011

1 ฮิซึจิกาโอกะ  โทโยฮิระคุ

กรุณาสอบถามวันและเวลาเปดกอนลวงหนา เนื่องจากอาจมีการเปล่ียนแปลง
จุดชมวิว ผูใหญ 500 เยน;  เด็ก 300 เยน; ทัวรพาชมโดม ผูใหญ 1,000 เยน; เด็ก 500 เยน

จากใจกลางเมือง 2,500 เยน (ประมาณ 30 นาที) 

011-850-1020 (สวนของจุดชมวิวและทัวรพาชมโดม)

พิพิธภัณฑซัปโปโรอารทพารค เปนพิพิธภัณฑศิลปะที่มีลักษณะ
พิเศษและทันสมัย มีทั้งพิพิธ ภัณฑกลางแจง สตูดิโอสำหรับกิจกรรม 
ทางหัตกรรม และเวทีกลางแจงที่ตัดกับพื้นที่เขียว ชอุมอันกวางใหญ

9:45 - 17:00  (วันท่ี 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 9:45 - 17:30 )

ฟรีคาเขาชม แตอาจตองชำระคาสิ่งอำนวยความสะดวกบางสวน

เปดบริการตลอดท้ังป *ยกเวนวันจันทร ต้ังแตวันที่ 4 พ.ย. - 
วันที่ 28 เม.ย. (หรือวันถัดไป กรณีที่วันจันทรตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ); วันท่ี 29 ธ.ค. - วันท่ี 3 ม.ค.

จากใจกลางเมือง 4,000 เยน (ประมาณ 30 นาที) 
จากสถานีรถไฟใตดินมาโคมานาอิ          1,800 เยน 
(ประมาณ 15 นาที)

ซัปโปโรอารทพารค
2-75 เกอิจุสึโนะโมริ มินามิคุ 011-592-5111

เปนท่ีรูจักกันดีในฐานะ “สวนดอกไมใกลขอบฟา” สวนดอกไมแหงประเทศท่ีเต็มไปดวยดอกไม 
ที่สวยสดงดงามตั้งแตชวงฤดูใบไม ผลิไปจนถึงฤดูใบไมรวง สำหรับในระหวางฤดูหนาว 
สวนนี้ก็จะเปนเมืองสวรรคแหงหิมะ มีกิจกรรมสันทนาการตางๆใหไดเพลิด เพลินกับหิมะ เชน 
ที่ทาคิโนะสโนวเวิลด

9:00 - 17:00  (มิ.ย. - ส.ค. 9:00 - 18:00; ธ.ค. - มี.ค. 9:00 - 16:00)
วันที่ 1 - 19 เม.ย. ; วันที่ 11 พ.ย. - วันท่ี 22 ธ.ค.

จากใจกลางเมือง 6,000 เยน (ประมาณ 50 นาที) 

บริเวณที่เสียคาเขาชม (สวนดอกไมแหงประเทศ โคโดโมะโนะทานิ เปนตน) : ผูใหญ 410 
เยน; เด็กประถมและ ม.ตน 80 เยน;ผูสูง
อายุ 65 ปและมากกวา 210 เยน   * ฟรีคาเขาชมในระหวางฤดูหนาว

สวนสาธารณะทาคิโนะสุสุรันฮิลลพารค สังกัดรัฐบาลกลาง

247 ทาคิโนะ  มินามิคุ 011-592-3333 (ศูนยขอมูลการทองเท่ียวทาคิโนะพารค)

ชมไลนการผลิตและเพลิดเพลินกับการทดลองทำขนมชิโรอิโคอิบิโตะ 
ชื่นชมสีสันความสวย งามของกุหลาบและดอกไมตามฤดูกาลในสวน 
กุหลาบ ระหวางกลางเดือนพฤษภาคมและตุลาคม

9:00 - 18:00  (สามารถเขาชมไดจนถึง 17:00 ; 
ชอป: เปดถึง 19:00)

ผูใหญ 600 เยน; เด็ก ม.ตนและต่ำกวา 200 เยน; 
ฟรีสำหรับเด็ก 3 ขวบและต่ำกวา
จากใจกลางเมือง 3,000 เยน (ประมาณ 30 นาที) 

เปดบริการทุกวัน

ชิโรอิโคอิบิโตะพารค
2-2 มิยาโนะซาวะ นิชิคุ 011-666-1481

หมูบานประวัติศาสตรฮอกไกโด เปนพิพิธภัณฑกลางแจง รวบรวมส่ิงปลูกสรางตั้งแตสมัยเมจิ สมัยไทโช และชวงตนสมัยโชวะ 
โดยขนยายมาจากท่ีตางๆ ท่ัวฮอกไกโด และมาทำการ บูรณะซอมแซม

จาก พ.ค. - ก.ย.   9:00 - 17:00  (สามารถเขาชมไดจนถึง 16:30)
จาก ต.ค. - เม.ย.  9:00 - 16:30   (สามารถเขาชมไดจนถึง 16:00)
วันจันทร  (หรือวันถัดไป กรณีที่วันจันทรตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ) วันหยุดสิ้นปและวันขึ้นปใหม 
* ตั้งแต พ.ค. - ก.ย  เปดบริการทุกวัน

จากรถไฟเจอารสถานีชินซัปโปโร ประมาณ 1,200 เยน (ประมาณ 10 นาที) 

ผูใหญ 830 เยน;  เด็ก ม.ปลายและนศ.มหาวิทยาลัย 610 เยน 
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมในฤดูหนาว
เด็ก ม.ตนและต่ำกวา ผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป และผูพิการ ฟรี

หมูบานประวัติศาสตรฮอกไกโด
50-1 โคนปโปโร  อะสึเบะสึโจ  อะสึเบะสึคุ 011-898-2692

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอกไกโด กอตั้งขึ้นเม่ือป 1971 เพ่ือเปนการฉลองครบรอบหนึ่งรอยปของฮอกไกโด สามารถเรียนรูเกี่ยว 
กับประวัติศาสตรของฮอกไกโดเร่ิมต้ังแตในยุคฟอสซิล จนถึงปลายป 1960 ไดที่นี่ และมีการจัดแสดงนิทรรศการเปนประจำ

9:30-16:30 (สามารถเขาชมไดจนถึง 16:00)
วันจันทร วันหยุดนักขัตฤกษบางวันและวันขึ้นปใหม

จากรถไฟเจอารสถานีชินซัปโปโร ประมาณ 1,200 เยน (ประมาณ 10 นาที) 

นิทรรศการท่ีจัดแสดงถาวร : ผูใหญ 500 เยน; เด็ก ม.ปลายและนศ.มหาวิทยาลัย 170 เยน; เด็ก ม.ตนและต่ำกวา 
และผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป ฟรี

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอกไกโด
53-2 โคนปโปโร  อะสึเบะสึโจ  อะสึเบะสึคุ 011-898-0456

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

札幌市中央卸売市場場外市場

6-1-1 นาเอโบะโจ  ฮิกาชิคุ
ดูจากแผนท่ีซัปโปโรท่ีขยายขนาดใหญ

011-704-2329 (ตองจองลวงหนากอนเขาชมหน่ึงวัน)

เรียนรูเก่ียวกับการจัดงานเทศกาลหิมะซัปโปโรและเบ้ืองหลังการจัดงาน สามารถช่ืนชมโมเดลสำหรับแกะสลัก 
ซึ่งเคยนำไปใชในการแกะสลัก จริง จึงสามารถสนุกอยางเต็มที่จนรูสึกราวกับวามีงานเทศกาลหิมะอยูตลอดท้ังป

ทุงหญาอันกวางใหญบริเวณดานลางของอนุสาวรีย ดร. คลารก บิดาผูบุกเบิกฮอกไกโด สามารถ
เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบทองทุงของ ฝูงแกะและทิวตนปอบลารที่เรียงรายอยูมากมาย
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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

ปดปรับปรุงจนถึงฤดูใบไมผลิป 2015

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

เทเนสเตชั่น

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) หรือน่ังรถเมลจูโอสาย  

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

ซัปโปโรอินเตอรเนชั่นแนล 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
ดริ

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

พื้นท่ีธรรมชาติภูเขาเทนจิน

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 ฮกิาชิ 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

ศูนยแนะนำขอมูลการทองเที่ยว

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

เวลาที่กำหนดไวเทานั้น

นั่งรถเมลจูโอ สายโซระนุมะหรือทาคิโนะ                                                 

                 หรือ                  จากสถานีรถไฟใตดินมาโคมานะอิิ

       แลวลงที่ปายรถเมล “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 
เพื่อขอใหสมหวัง)

สมาคมสงเสริมการทองเท่ียวโจซังเค

ทาโระโนะยุ 
(บอน้ำรอนแชเทาสรางมิตรภาพ)

ศาลเจาโจซังเค

สวนสาธารณะโจซังเก็นเซ็น

โจซังเค มันเซคาคุ มิลิโอเน
โจซังเค คังโค ซังเคเอ็น

น่ังรถเมลโจเทสึ สายโฮเฮเคียวออนเซน จากสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร (ใชเวลา 
เดินทาง : ประมาณ 90 นาที)   แลวลงรถที่ปายสุดทาย โฮเฮเคียวออนเซน 
แลวก็เดินจากสถานี 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

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ถูกสรางขึ้นเปนวิทยาลัยการเกษตรแหงซัปโปโร เม่ือป 1876 มีอนุสาวรีย 
รูปปนคร่ึงตัวของ ดร. วิลเลี่ยม สมิท คลารก ฟุรุคาวาเมโมเรียลฮอลล ถ.ตนปอบลาร ของ
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ถ. คิงเกียว และฟารมแหงที่ 2 ของคณะเกษตรศาสตร ตั้งอยูภายใน
มหาวิทยาลัยซ่ึงมีความกวางขวางเปนอยางมาก ตึกประวัติศาสตรและสถานท่ีที่นาสนใจที่มีจุด 
เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย คือมีบรรยากาศแบบธรรมชาติ

คิตะ 8  นิชิ 5  คิตะคุ 011-716-2111

เปดตลอดทั้งป *ไมสามารถนำยานพาหนะเขาไปเพื่อเที่ยวชมในมหาวิทยาลัยได รวมทั้งรถแท็กซี่
จากบริเวณใจกลางเมือง ถึงประตูทางเขาออกหลัก 650 เยน (ประมาณ 5 นาที)

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

สวนสาธารณะแหงนี้ ออกแบบโดยอิซามุ โนกุจิ นักประติมากรรมท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก เปน
สวนสาธารณะท่ีเหมือนกับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ ท่ีรวบรวมธรรมชาติและศิลปะเขาไวดวยกัน

1-1 โมเรเอะนุมะโคเอง  ฮิกาชิคุ 011-790-1231

7:00 - 22:00 (สามารถเขาชมไดจนถึง 21:00)
ตึกพีรามิดแกว ปดทุกวันจันทร สัปดาหที่ 1 ของเดือน (ทุกวันจันทร ระหวางวันท่ี 4 พ.ย. – 
วันที่ 28 เม.ย.) วันหยุดนักขัตฤกษ) และวันท่ี 29 ธ.ค. – วันท่ี 3 ม.ค.
จากใจกลางเมือง 3,500 เยน (ประมาณ 30 นาที); จากสถานีรถไฟใตดินซาคาเอะมาจิ              
2,500 เยน (ประมาณ 20 นาที)

สวนสาธารณะโมเอเระนุมะ

บนพ้ืนท่ีอันกวางใหญมีอุปกรณสิ่งอำนวยความสะดวกไวบริการอยางครบครัน สัมผัสกับประสบการณใหมๆยอดนิยม 
ดวยการลองทำเนยและอ่ืนๆ และการเก็บผักสดๆจากสวน

584-2 โอคะดามะโจ  ฮิกาชิคุ 011-787-0223

วันที่ 29 เม.ย. - วันที่ 30 ก.ย.  9:00-18:00 ;  วันท่ี 1 ต.ค. - วันท่ี 28 เม.ย.  9:00-17:00
วันที่ 29 เม.ย. – วันที่ 3 พ.ย. เปดบริการทุกวัน; วันท่ี 4 พ.ย. – วันท่ี 28 ส.ค. หยุดวันจันทร 
(หรือวันถัดไป กรณีที่วันจันทรตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ); วันหยุดสิ้นปและ วันข้ึนปใหม (วันท่ี 29 ธ.ค. - วันท่ี 3 ม.ค.)
ฟรีคาเขาชม ; เสียคาบริการเชาอุปกรณ 
จากใจกลางเมือง 2,800 เยน (ประมาณ 40 นาที); จากสถานีรถไฟใตดินซาคาเอะมาจิ          1,500 เยน (ประมาณ 15 นาที)

ซัปโปโรซาโตแลนด ฟารมปารค

เปนสวนดอกไมที่ตกแตงประดับประดาไวดวยดอกไมนานาชนิด รวมทั้งดอกลิลลี่ ดอกกุหลาบ และดอกรักเร ซึ่งมาจากประเทศตางๆทั่วโลก

210 ยูริกาฮาราโคเอง  คิตะคุ 011-772-3511

1 ฮิซึจิกาโอกะ  โทโยฮิระคุ 011-851-3080

8:45-17:15  * เฉพาะสวนของยูริกาฮารามิโดริโนะเซ็นเตอร (สวนสาธารณะเปดตลอด 24 ชม.)
โรงตนไมเรือนกระจกปดวันจันทร (หรือวันถัดไป กรณีที่วันจันทรตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ) วันสิ้นปและวันข้ึนปใหม 
สิ่งอำนวยความสะดวกบางอยางจะปดในชวงฤดูหนาว
โรงตนไมเรือนกระจก :  130 เยน (ตั้งแตเด็ก ม.ปลายข้ึนไป)
ลงรถไฟใตดินสถานีอะซาบุ          →ตอรถเมลจูโอ                   ไปลงท่ียูริกาฮาราโคเองมาเอะ
ลงรถไฟใตดินสถานีซาคาเอะมาจิ          →ตอรถเมลจูโอ                   ไปลงท่ียูริกาฮาราโคเอง ฮิกาชิกุจิ
จากรถไฟเจอารสายกะคุเอ็นโทชิ สถานียูริกาฮารา เดิน 5 นาที 

สวนสาธารณะยูริกาฮารา

พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยฮอกไกโด พิพิธภัณฑยานากะ ฮอกไกโดบร
ิเวณ
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9:00-17:00  * อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
ไมแนนอน
ผูใหญ 520 เยน;  เด็กประถมและ ม.ตน 300 เยน 
จากใจกลางเมือง 3,000 เยน (ประมาณ 30 นาที)

ซัปโปโรโดม

ตลาดขายสงจูโอ ซัปโปโร และตลาดโจไก
คิตะ 11 นิชิ 21  จูโอคุ
สมาคมการคาตลาดโจไก จูชินไก  011-621-7044
ดูจากแผนท่ีซัปโปโรท่ีขยายขนาดใหญ
ข้ึนอยูกับเจาของราน

พื้นท่ีบริเวณโอคุรายามะ ภูเขาโมอิวะ และมารุยามะ

ที่ลานแขงขันสกีจ๊ัม โอคุรายามะ 
มีลิฟต สำหรับขึ้นไปยังจุดชมวิวของ
โอคุรายามะ และ ชมการจัดแสดง 
ประวัติศาสตรของกี ฬาในฤดู 
หนาว และเปนโอกาสดีที่จะได 
ลองสัมผัส กับสกีจ๊ัมและกีฬาใน
ฤดูหนา วอื่นๆ ไดที่ พิพิธภัณฑ
กีฬาฤดูหนาว ซัปโปโร

เปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง หอมลอมดวยปาไมนานาพันธุ และมีชื่อเสียงเรื่อง
ดอกซากุระ และ ดอกบวย  ในฤดูใบไมผลิ ดอกซากุระบริเวณศาลเจามีความสวยงาม 
มาก ดอกซากุระและด อกบวย แขงกันเบงบานโชวความงามพรอมๆกัน วันที่ 14 - 16 
มิ.ย. ของทุกปจะมีการจัดงานเท ศกาล อยางอลังการข้ึน เปนงานทางประวัติศาสตร
ท่ีเกาแกท่ีสุด  และในระหวางวันที่ 1 - 3 ม.ค. จะมีผูคน เขามาไหวพระขอพรใน
วันขึ้นปใหม กวา 8 แสนคน

สวนสัตวสาธารณะ สามารถเขาชมสัตวตางๆ กวา 
180 ประเภท และตอนน้ีบริเวณโซนวะคุวะคุเอเชีย 
ซึ่งเปดเมื่อ เดือน ธ.ค. 2012 กำลังไดรับความ 
นิยมจากผูเ ขาชม เปนอยางมาก

ดอกไมแยมบานในสวนสาธารณะและพ้ืนท่ีธรรมชาติ
ดอกบวย : จากกลางเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคม

ดอกซากุระ : จากปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ดอกลิลลี่หุบเขา : จากกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤษภาคม

ดอกไลแลค : จากกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤษภาคม

ดอกกุหลาบ : จากตนเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนตุลาคม

ดอกฟูจิ : จากตนเดือนถึงปลายเดือนมิถุนายน

ดอกลิลลี่ : จากปลายเดือนมิถุนายนถึงตนเดือนกันยายน

ดอกไอริส : จากตนเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม

ซัปโปโร - เซนได
ซัปโปโร - ฮาเนดะ / นาริตะ
ซัปโปโร - นาโกยา
ซัปโปโร - โอซากา
ซัปโปโร - ฟุคุโอกะ

1 ชม. 10 นาที
1 ชม. 40 นาที
1 ชม. 55 นาที
2 ชม. 15 นาที
2 ชม. 35 นาที

สามารถเช็คขอมูลเที่ยวบินลาสุดไดที่เว็ปไซตของสนามบินชินชิโตเซะ
http://www.new-chitose-airport.jp/en/

ซัปโปโร

เซนได

นาริตะ
ฮาเนดะ

นาโกยา
โอซากา

ฟุคุโอกะ

(6:20 - 23:00)
เปดบริการตลอดท้ังป!

โทรศัพท : 0123-23-0111 (J / E) 

เที่ยวบินตรงระหวางประเทศ
โซล, ปูซาน, กวม, ฮองกง, เซ่ียงไฮ, ปกก่ิง, กวางโจว, 

ยูจโน-ซาฮาลินสค, ไทเป, โฮโนลูลู, กรุงเทพ

จากซัปโปโร
สนามบินชินชิโตเซะสนามบินชินชิโตเซะสนามบินชินชิโตเซะ ประมาณ 36 นาที

50 กม.  ประมาณ 70 นาทีี
ประมาณ 32 นาที
39 กม.  ประมาณ  50 นาที

ประมาณ 1 ชม. 30 นาที
140 กม.  ประมาณ 1 ชม. 50 นาที

ประมาณ 5 ชม. 30 นาที
339 กม.  ประมาณ 5 ชม. 15 นาที

ประมาณ 5 ชม. 30 นาที
347 กม.  ประมาณ 5 ชม. 15 นาที

ประมาณ 2 ชม. 20 นาที
116 กม.  ประมาณ 2 ชม. 5 นาที

ประมาณ 1 ชม. 47 นาที
140 กม.  ประมาณ 2 ชม. 10 นาที

ประมาณ 2 ชม. 30 นาที
195 กม.  ประมาณ 3 ชม.

ประมาณ 1 ชม. 20 นาที
110 กม.  ประมาณ 1 ชม. 30 นาที

ประมาณ 1 ชม. 50 นาที
150 กม.  ประมาณ 2 ชม.

ประมาณ 2 ชม. 
94 กม.  ประมาณ 2 ชม. 15 นาที

ประมาณ 3 ชม. 30 นาที
309 กม.  ประมาณ 4 ชม. 20 นาที

อาซาฮีคาวาอาซาฮีคาวาอาซาฮีคาวา

ฟุราโนะฟุราโนะฟุราโนะ

โทมามุโทมามุโทมามุซัปโปโรซัปโปโรซัปโปโร

โอตารุโอตารุโอตารุ

นิเซโคนิเซโคนิเซโค

โทยะโทยะโทยะ

ฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะ

สถานีสนามบินชินชิโตเซะสถานีสนามบินชินชิโตเซะสถานีสนามบินชินชิโตเซะ

โนโบริเบะสึโนโบริเบะสึโนโบริเบะสึ

วักกะไนวักกะไนวักกะไน

โอบิฮิโระโอบิฮิโระโอบิฮิโระ

เดินทางโดยรถยนต
เดินทางโดยรถไฟ

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

(ประวตศาสตรทองถน)ประวตศาสตรท ถน

งจากซัปโปโร
l b l/i d ht l 15

อะซาบุ ซาคาเอะมาจิ

ชินโดฮิกาชิ

โมโตมาจิ

คันโจโดริฮิกาชิ

ฮิกาชิคุยะคุโชะมาเอะ

โฮซุยซูซูกิโนะ

บัสเซ็นเตอรมาเอะ

คิตะจูซังโจฮิกาชิมิยาโนะซาวะ

โอตารุ

มินามิโอตารุ

โซเอน

ฮาจิเคน

โคโตนิ

เทเน
โอตารุชิคโก

ฮัซซามุมินามิ

โคโตนิ

นิจูยงเคน

นิชินิจูฮัจโจเมะ

มารุยามะโคเอง
นิชิจูอิจโจเมะนิชิจูฮัจโจเมะ

ซูซูกิโนะ
คิคุซุย

ฮิกาชิซัปโปโร

ชิโระอิชิ

ชิโระอิชิ

นาเอะโบะ

กะคุเอ็นมาเอะ

สึกิซามุจูโอ

มิโซโนะ

โทโยฮิระโคเอง

ฟุคุซุมิ

นังโกจูซังโจเมะ

นังโกนะนะโจเมะ เฮวะ

นังโกจูฮัจโจเมะ

โอยาจิ
ชินซัปโปโร

ชินซัปโปโร

ชิโตเซะ

มินามิชิโตเซะ

สนามบินชินชิโตเซะรถแอรพอรตลีมูซีน
ซัปโปโร – สนามบินชินชิโตเซะ : ใชเวลาประมาณ 80 นาที

ฮิบาริกาโอกะ

คิตะซังจูโยะโจ

มาโคมานาอิ

จิเอไตมาเอะ

ซุมิคาวา

มินามิฮิรากิชิ

ฮิรากิชิ

นาคาโนะชิมะ

โฮโรฮิระบาชิ

นาคาจิมาโคเอง

คิตะนิจูโยะโจ

คิตะจูฮะจิโจ

คิตะจูนิโจ
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รถไฟใตดินสายโทไซ
รถไฟใตดินสายนัมโบคุ
รถไฟใตดินสายโทโฮ
สายเจอาร

06 01

ซัปโปโรซัปโปโรซัปโปโร
07

07 09
Ｔ

08

โอโดริโอโดริโอโดริ

สถานีเปลี่ยนรถ

สถานีโอตารุ สถานีซัปโปโร 

สถานีซัปโปโร สถานีชินซัปโปโร สถานีสนามบินชินชิโตเซะ

รถดวนแอรพอรต
8 นาที

รถดวนแอรพอรต
32 นาที

รถดวนแอรพอรต
28 นาที

ฮอกไกโด รอบเมืองซัปโปโรญี่ปุน
โอตารุโอตารุโอตารุ

อะบาชิริอะบาชิริอะบาชิริ

อาซาฮีคาวาอาซาฮีคาวาอาซาฮีคาวา

ฟุราโนะฟุราโนะฟุราโนะ

ฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะ

ประมาณ 4 ชม.
348 กม.  ประมาณ 5 ชม. 30 นาที

คุชิโระคุชิโระคุชิโระ

นิเซโคนิเซโคนิเซโค

โนโบริเบะสึโนโบริเบะสึโนโบริเบะสึ

โอบิฮิโระโอบิฮิโระโอบิฮิโระ

โทมามุโทมามุโทมามุ

โทยะโทยะโทยะ

วักกะไนวักกะไนวักกะไน

วิวท่ีสวยงามอันนาทึ่งของเมืองซัปโปโร ในยามค่ำคืนจากยอดเขาที่มีความสูงถึง 531 เมตร  นักทองเที่ยวสามารถใชบริการ
โรปเวย หรือเดินขึ้นตามเสนทางชมทัศนียภาพของภูเขาโมอิวะ ประมาณครึ่งทาง ในระหวางทางนักทองเที่ยวสามารถนั่ง 
“มอรริสคาร”  ซึ่งเปนรถมินิเคเบ้ิลคารประเภทแรกของโลกท่ีใชสำหรับปนไปบนยอดสูงสุดของภูเขา

ภูเขาโมอิวะ
5-3-7 ฟุชิมิ  จูโอคุ

ลานแขงขันสกีจั๊ม โอคุรายามะ / 
พิพิธภัณฑกีฬาฤดูหนาว ซัปโปโร

1274 มิยะโนโมริ จูโอคุ
011-641-8585 (ขอมูลทั่วไปของโอคุรายามะ)

[ลิฟตขึ้นโอคุรายามะ  หอชมวิว]

[พิพิธภัณฑกีฬาฤดูหนาว ซัปโปโร]

29 เม.ย. - 3 พ.ย. 8:30 - 18:00
4 พ.ย. - 28 เม.ย. 9:00 - 17:00

พ.ค. - ต.ค. 9:00 - 18:00 / พ.ย. - เม.ย.   9:30-17:00
* สามารถซื้อตั๋วเขาชมไดจนถึงกอนเวลาปดทำการ 30 นาที
เปดตลอดท้ังป
ผูใหญ 600 เยน ; เด็กต่ำกวา ม.ตนฟรี ; ผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป 
450 เยน (ตองแสดงบัตรประชาชน)
จากใจกลางเมือง ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

7 - 18 เม.ย. 2014 (ชวงปดปรับปรุง) การแขงขันกระโดด 
และวันที่ทำการฝกซอมอยางเปนทางการ
ลิฟตเกาอี้ : ผูใหญและเด็ก ม. ตนขึ้นไป 500 เยน
เด็กประถม 300 เยน

474 มิยากาโอกะ จูโอคุ 011-611-0261

ศาลเจาฮอกไกโด

ประมาณ 1,500 เยน (จากสถานีซัปโปโร 15 นาที)
จากรถไฟใตดินสายโทไซ สถานีมารุยามะโคเอง         ประตูออก 3  เดิน 15 นาที 

円山動物園สวนสัตวมารุยามะ
3-1 มิยากาโอกะ จูโอคุ
011-621-1426

9: 00 - 17:00 (พ.ย. - ม.ค. เปิดถึง 16:00)
29 - 31 ธ.ค.
คาเขาชม 600 เยน (ฟรี สำหรับเด็ก ม.ตนและต่ำกวา)
จากใจกลางเมือง 1,700 เยน (ประมาณ 15 นาที)

เรียบเรียงโดย : เมืองซัปโปโร      จัดพิมพ วันที่ 31 มีนาคม 2014

เดินทางทองเที่ยวไปพรอมกับซัปโปโรท่ีอยูในมือคุณ!

แอปพลิเคช่ันสมารทโฟนอยางเปนทางการของเมืองซัปโปโร

ซัปโปโรทราเวล!  (ฟรี)

<ระบบที่ใชบริการได>
iPhone, iPad : iOS4.1 หรือขึ้นไป
Android       : OS2.2 หรือขึ้นไป
*ไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถใชงานไดทุกรุน

<ซัพพอรตเพจ ยูอารแอล (พีซี / สมารทโฟน)>

<คียเวิรดในการหาคนหา>
ซัปโปโรทราเวล

แอปพลิเคชั่นอยางเปนทางการอันแรกของเมืองซัปโปโร!
อัดแนนดวยเนื้อหาสาระและคูปองสุดคุม!

สนุกไดตลอด แมแตตอนออฟไลน

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสนหอันนามหัศจรรยของเมืองซัปโปโรไดจากแอปพลิเคชั่น “ซัปโปโรทราเวล” 
ซ่ึงมีท้ังวีดีโอและรูปภาพ และ คุณสามารถเขาไปดูขอมูลที่เปนประโยชนกับการทองเท่ียว และโบรชัวรแนะนำงานอีเวนต
ยอดฮิตและกิจกรรมในทองถิ่นนั้นๆ ไดทั้งหมดต้ังแต กอนเดินทางและระหวางเดินทาง ย่ิงไปกวานั้นยังมีคูปองสำหรับสถานที่
ทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดการทองเท่ียวเมือง ซัปโปโรท่ีจะใชไดจากแอปนี้เทานั้น และแนนอนวาทุกอยางฟรี!

ถาหากไดดาวโหลดเนื้อหารายละเอียดไวครั้งหนึ่งแลว จะสามารถรับชมและรับฟงแอปพลิเคชั่นนี้ไดอีกแมแตในขณะที่ออฟไลน 
ดวยฟงกชั่น ออฟไลนแคช ถึงแมวาจะอยูในพ้ืนท่ีที่ไมสามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ต ก็สามารถสนุกกับสิทธิประโยชนทั้งหมดได
จากแผนที่ทองเท่ียว คูปอง และอ่ืนๆอีกมากมาย!

http://www.hbc.co.jp/rocket/sapporoinfo/

ขอใหเดินทางทองเที่ยวไดอยางสนุกสนานดวยแอปพลิเคช่ันน้ี!

http://www.welcome.city.sapporo.jp/?lang=en

http://www.sta.or.jp/english/

http://en.visit-hokkaido.jp/
องคกรสงเสริมการทองเที่ยวฮอกไกโด

สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวซัปโปโร

“ยินดีตอนรับสูซัปโปโร”
เว็ปไซตแนะนำขอมูลการทองเที่ยวท่ีจัดทำขึ้นดวยความยินดีตอนรับจากใจจริงของชาวเมือง

เว็ปไซตที่อัพเดทขอมูลใหมๆ จากศูนยแนะนำขอมูลการทองเที่ยว และขอมูลขาวสารท่ีจำเปนสำหรับนักทองเที่ยว

 (J / E / C / K)

 (J / E / C / K)

 (J / E)

E  ภาษาอังกฤษ /  C  ภาษาจีน /  K  ภาษาเกาหล ี/  T  ภาษาไทย

คำอธิบายส่ิงอำนวยความสะดวกและขอมูลขาวสารท่ีจัดทำเปนภาษาตางประเทศ (มีขอบเขตที่จำกัด)

ภาษาไทย

 * ขอมูลเสนอเสนทางการเดินรถ ตารางเวลาเดินรถ เปนตน ในแผนท่ีนี้ เปนขอมูลของ เดือนมีนาคม 2014

กม.กม.กม.กม.กม.

สถานีซันโระคุ

ฮักโก กะคุเอ็น (สวนไอริส)

藻岩山

011-561-8177 (โรปเวยภูเขาโมอิวะ ซัปโปโร)

รถไฟใตดินสายโทไซ ลงรถท่ีสถานีมิยาโนะซาวะ 
เดินประมาณ 7 นาที

* เน่ืองจากมีการปรับเพิ่มภาษีการบริโภค ต้ังแตเดือนเมษายน 2014 คาโดยสารและคาธรรมเนียมตางๆ อาจจะแตกตางจากที่ระบุไว   

[โรปเวยภูเขาโมอิวะ]

[เสนทางชมทัศนียภาพของภูเขาโมอิวะ]

1 เม.ย. - 20 พ.ย. 10:30 - 22:00  (บริการรอบสุดทาย : 21:30), 1 ธ.ค. - 31 มี.ค. 11:00 - 22:00 (บริการรอบสุดทาย : 21:30)

ชวงฤดูรอน : 10:30 - 22:00  (เขาชมรอบสุดทาย : 21:30) 
ฤดูหนาว

21 - 30 พ.ย. (ปดปรับปรุง) โรปเวย + มอรริสคาร (สำหรับไปกลับ) สำหรับผูใหญ 1,700 เยน,  เด็ก 850 เยน

660 เยน (ท่ีจอดรถฟรี)

T06

T01

รถเมลเจอารฮอกไกโด คำยอคือ รถเมลเจอาร และชื่อของโรงแรมและธนาคารบางสวนในแผนท่ีก็เขียนเปนคำยอ คาโดยสารรถแท็กซ่ีเปนราคาในฤดูรอนท่ีไมใชชวงเวลาการจราจรแออัด ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับฤดูกาลและสภาพการจราจรบนทองถนน ที่อยู ขอมูล การเดินทาง วันหยุด เปดทำการ คาเขาชม คาโดยสารรถแท็กซ่ีโดยประมาณ ลานจอดรถ (รองรับผูที่ใชรถวีลแชร) หองน้ำ (รองรับผูที่ใชรถวีลแชร) ลิฟต (รองรับผูที่ใชรถวีลแชร) หองน้ำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูปวยที่ผาตัดเปดหนาทอง รถไฟใตดินสายนัมโบคุ รถไฟใตดินสายโทไซ รถไฟใตดินสายโทโฮ

เดินทางทองเท่ียวและสำรวจเมืองซัปโปโร!

แผนท่ีทองเที่ยวซัปโปโร

เขื่อนโฮเฮเคียว

ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมของชาวไอนุ ซัปโปโร (ซัปโปโรพิริกะโคทัน)

840 โจซังเค มินามิคุ

011-598-3452 ดูจากแผนท่ีดานขวา

27 โคกาเนะยุ มินามิคุุ

(เดินทางจากโคกาเนะยุออนเซน)

011-596-5961 ดูจากแผนท่ีดานขวา


