
(11:00-22:00 L.O.; ESTA 10F 011-213-2010),
and so on.

No Parking Available

Built in 1926 as the Sapporo High Court, this stately building is an important national cultural 
property. Since the reopening on November 2006, the museum has been attracting visitors eager 
to learn about the city's judicial system, tourism industry and history. Enyuya School Memorial 
Room and the Sapporo-born Hiroshi Oba's Memorial Museum are also not to be missed.

1,800 pieces of  sculpture and paintings by Shin Hongo, a sculptor 
born in Sapporo are stored and are shown in regular exhibitions. 
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เซาทเอ็กซิทพลาซา

ไดมารู

สถานีรถไฟเจอารซัปโปโร

แผนท่ีขยายขนาดใหญของ
สถานีรถไฟเจอารซัปโปโร

พื้นที่สำหรับ
จอดจักรยานปอมตำรวจคิตะกุจิ

ปายรถเมลประตู
ทางออกทิศเหนือ

ที่จอดรถแท็กซี่ ปายรถเมลสำหรับกรุปทัวร

กองบังคับการตำรวจรถไฟนอรทเอ็กซิทพลาซาศูนยแนะนำขอมูลการทองเที่ยวซัปโปโร 
ฮอกไกโด

พาเซโอะ พาเซโอะ
ศูนยจำหนายตั๋ว

(มิโดริโนะมาโดะกุจิ) ศูนยจำหนายตั๋ว
(มิโดริโนะมาโดะกุจิ)

เว
สค

อง
คอ

รด

อีส
ตค

อง
คอ

รด

เบลพลาซา

ซัปโปโร 
สเตลลารเพลซ 
อีสต

เจอารทาวเวอร 
โฮเทลนิกโก 
ซัปโปโร

ตึก ESTA
ชั้น 1 สถานีขนสงซัปโปโร
ชั้น 2 ศูนยรถทัวรนำเท่ียวตามกำหนดในตาราง
ชั้น 1 – 5  บ๊ิกคาเมรา    ช้ัน 6  LOFT
ชั้น 10 ซัปโปโร ราเมง เคียววะโคคุ

ที่จอดรถแท็กซ่ี

อะเพียโดม

ปอมตำรวจเอคิมาเอะ
ชั้น 2 ศูนยรถทัวรนำเที่ยวตามกำหนดในตาราง

แผนที่ตัวเมืองซัปโปโร หองปฏิบัติการวิจัยความเส่ียงทางธุรกิจ

ถ. ปอบลาร

หองปฏิบัติการวิจัยสื่อทางอินเตอรเน็ตมีม

คณะวิศวกรรมศาสตร
วิทยาลัยทันตแพทย

รพ. มหาวิทยาลัยฮอกไกโด 
ศูนยคลีนิคทันตกรรม

ถ. กินเกียว

วิทยาลัยเภสัชศาสตร

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรอิเล็กทรอนิกส

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรอิเล็กทรอนิกส

วิทยาลัยศึกษาศาสตร
ศูนยวิทยาศาสตรประจำภูมิภาค ภาคเหนือ

ศูนยพัฒนาความคิดสรางสรรคทางขอมูลขาวสาร

คณะวิทยาศาสตร คณะอักษรศาสตร บิสเนส อินน นอรท 2

ศูนยทดลองเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร

วิทยาลัยดานกฏหมาย
หองสมุด

วิทยาลัยเศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ
สำนักงานการปกครอง

เอลมโนะโมริเอลมโนะโมริเอลมโนะโมริ

หอประชุมฟุรุกาวา

สถานีรถไฟเจอารโซเอน

มหาวิทยาลัยเมืองซัปโปโร 
วิทยาเขตโซเอน 
(วิทยาลัยการพยาบาล)

คณะเกษตรศาสตร
เอคเชนจพลาซา 

เอลมโนะโมริ

เอคเชนจพลาซา
เอลมโนะโมริ

ประตูทางเขาออกหลัก
ประตูทางเขาออกทางทิศใต

หอประชุม
อนุสาวรีย ดร. 

วิลเลี่ยม สมิท คลารก 

ศูนยเพื่อการศึกษาจดหมายเหตุของ ดร. คลารก

เซกะเต

นิชิ 13 โจเมะ

นิชิ 12 โจเมะ

โฮคุซุยเรียว

นิชิ 11 โจเมะ

คิตะ 6 โจ

คิตะ 5 โจ

คิตะ 4 โจ

คิตะ 3 โจ

คิตะ 2 โจ

คิตะ 1 โจ

มินามิ 1 โจ

มินามิ 2 โจ

มินามิ 3 โจ

มินามิ 4 โจ

มินามิ 5 โจ

มินามิ 6 โจ

มินามิ 7 โจ

มินามิ 8 โจ

มินามิ 9 โจ

มินามิ 10 โจ

นิชิ 12 โจเมะ นิชิ 11 โจเมะ นิชิ 10 โจเมะ นิชิ 9 โจเมะ นิชิ 8 โจเมะ นิชิ 7 โจเมะ

นิชิ 10 โจเมะ

นิชิ 9 โจเมะ นิชิ 8 โจเมะ

นิชิ 7 โจเมะ

นิชิ 6 โจเมะ นิชิ 5 โจเมะ

เครสเซนท

ซัปโปโร เฮาส วายเอช

โยโดบาชิ คาเมรา

เคฮัง ซัปโปโร

นอรทเกตนอรทเกต
ซัปโปโรซัปโปโร

นอรทเกต
ซัปโปโร

ศูนยคริสเตียนฮอกไกโด

มิยาโกะ อินน ซัปโปโร

รูทอินน

ซัปโปโร แอสเพน

เบส เวสเทิรน
ฟโน ซัปโปโร

โตโยโกะอินน 
ซัปโปโรเอคิ 
นิชิกุจิ 
โฮคุไดมาเอะ ซัปโปโร 

แอล พลาซา ตึกทำเนียบรัฐบาลแหงชาติ 
ซัปโปโร No. 1

นิสสัน เรนทอะคาร

โตโยตาเรนทอลลีส  ชินซัปโปโร

ออริกซ เรนทอะคาร

ไดนาสตี้

ฮอนดา เรนทอะคาร

รถ
ไฟ

ใต
ดิน

 ส
าย

นัม
โบ

ะคุ

สถานีคิตะ จูนิโจ

ประตูทางเขาออกคิตะ จูซังโจ

คลารก

นิชิ 4 โจเมะ นิชิ 3 โจเมะ นิชิ 2 โจเมะ นิชิ 1 โจเมะ ฮิกาชิ 1 โจเมะ ฮิกาชิ 2 โจเมะ ฮิกาชิ 3 โจเมะ ฮิกาชิ 4 โจเมะ ฮิกาชิ 5 โจเมะ ฮิกาชิ 6 โจเมะ ฮิกาชิ 7 โจเมะ

ถ. คิตะโกะโจเทเน
รูทอินน ซัปโปโร คิตะโยะโจ

ซัปโปโร ยาโยอิ
โกคุระคุยุ ซัปโปโร ยาโยอิ

พิพิธภัณฑจดหมายเหตุของชาวไอนุ
อนุสรณสถานคิงโกะ มิยาเบะ

ถ. ไลแลค
สวนพฤกษศาสตรมหาวิยาลัยฮอกไกโดสวนพฤกษศาสตรมหาวิยาลัยฮอกไกโดสวนพฤกษศาสตรมหาวิยาลัยฮอกไกโด

โตโยตา เรนทอะลีส  ชินซัปโปโร

มิตซุย การเดน ซัปโปโร เคโอ พลาซา 
ซัปโปโร

สถานกงสุลออสเตรเลีย 
ประจำซัปโปโร โอทีเอส 

เรนทอะคาร

โพลสตาร
ทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโด

แอนเน็กซ ทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโด

นากามุรายะเรียวกัง

ประตูทางเขาออกหลัก

ทางเขาทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโดหลังเกา 
(ตึกอิฐแดง)

เคเคอาร

เอสตี้ 45 เกรเซอร่ี 
ซัปโปโร

สำนักงานสงเสริมการทองเท่ียว
ฮอกไกโด 

นิปปอน 
เรนทอะคาร

เซ็นจูรี่ รอยัล

เจอารอินนเจอารอินน
ซัปโปโรซัปโปโร

เจอารอินน
ซัปโปโร

รานหนังสือคิโนะคุนิยะ รานหนังสือคิโนะคุนิยะ 
ซัปโปโรซัปโปโร

รานหนังสือคิโนะคุนิยะ 
ซัปโปโร ไดมารู

พาเซโอะ (ชอปปงมอลล)พาเซโอะ (ชอปปงมอลล)พาเซโอะ (ชอปปงมอลล)

ธนาคารนอรธแปซิฟก

อารแอนดบี
เพิรลซิตี้

ปายรถเมลจูโอซัปโปโรเอคิมาเอะ

หางสรรพสินคาโตคิว

อะเพีย อะเพีย 
(ชอปปงมอลลชั้นใตดิน)(ชอปปงมอลลชั้นใตดิน)
อะเพีย 
(ชอปปงมอลลชั้นใตดิน)

สถานีขนสงซัปโปโร

ตึก ESTA
เจอาร
ทาวเวอรนิกโก
ซัปโปโร

ซัปโปโร
สเตลลารเพลซ

เจอารทาวเวอรเจอารทาวเวอรเจอารทาวเวอร

เจอารทาวเวอร 
ออฟฟศพลาซา 
ซัปโปโร

ศูนยแนะนำ
ขอมูลการทองเท่ียว
ซัปโปโร ฮอกไกโด

สถานีรถไฟเจอารซัปโปโร

ดูแผนท่ีขยายขนาดใหญ 
จากมุมบนดานขวา

จากสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร ถึงสถานีรถไฟใตดินโอโดริ : 
ระยะทางประมาณ 800 ม. (เดินประมาณ 10 นาที)
จากสถานีรถไฟใตดินโอโดริ ถึงสถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ : 
ระยะทางประมาณ 500 ม. (เดินประมาณ 7 นาที)
จากสถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ ถึงสถานีรถไฟใตดินนากาจิมะโคเอง : 
ระยะทางประมาณ 800 ม. (เดินประมาณ 10 นาที)
จากสวนสาธารณะโอโดริ 1 โจเมะ ถึง 13 โจเมะ : ระยะทางประมาณ 
1,550 ม. (เดินประมาณ 20 นาที)

สถานีคิตะจูซังโจ ฮิกาชิ
รพ. เทนชิ

รร. ประถมศึกษาฮอกโก

วิทยาลัยเทนชิ สถานีฮิกาชิคุยะคุโชะมาเอะ

500 ม.
1:10000

4003002001000

นิสสัน เรนทอะคาร

รร. ประถมศึกษา 
คิตะคิวโจ

ถ.
 โซ

เซ
กา

วา

ซันรูท

โตโยโกะอินน 
ซัปโปโรเอคิ 
คิตะกุจิ

เทเซน โบล

โตโยตาเรนทอลลีส 
ซัปโปโร

ฟุโยคัง

ไปรษณียกลางซัปโปโร

เอคิ เรนทอะคารเอคิ เรนทอะคารเอคิ เรนทอะคาร

“เอคิชาริ” เรนทอะไซเคิล
จาปาเรน

โตโยตาเรนทอะลีส ซัปโปโร

สถานีซัปโปโร

มอนเทอเรย

ถ. คิตะโกะโจเทเน

รร. มัธยมศึกษาจูโอ

อาโอยามะ

โตโยโกะอินน 
ซัปโปโรเอคิ มินามิกุจิ

เซนนิคคุ (เอเอ็นเอ)

ริชมอนด 
ซัปโปโร 
เอคิมาเอะ

แมน้ำโซเซ รพ. รถไฟเจอารซัปโปโร

คิตะ 10 โจ

คิตะ 9 โจ

คิตะ 8 โจ

คิตะ 7 โจ

คิตะ 6 โจ

คิตะ 3 โจ

คิตะ 2 โจ

คิตะ 1 โจ

รพ. โคเซ

สนามซอมกีฬาในรมของทีมนิปปอนแฮมไฟตเตอร

พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโรพิพิธภัณฑเบียรซัปโปโรพิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร

ซัปโปโรเบียรการเดนซัปโปโรเบียรการเดนซัปโปโรเบียรการเดน

โอโดริ

สถานกงสุลสาธารณรัฐเกาหลี 
ประจำซัปโปโร

รร. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ซัปโปโร โอโดริ

หอประชุมทางวัฒนธรรมนิโทริ 
(ซัปโปโร เกบุนคัง)

โฮเทล ซัปโปโร เกบุนคังUHB

รอยต้ัน

ถ. คิตะอิจิโจ

หอประชุมทางวัฒนธรรมและการศึกษา 
ซัปโปโร

โอโดริ W13

หอจดหมายเหตุซัปโปโร 
(อดีตศาลอุทธรณ ซัปโปโร)
หอจดหมายเหตุซัปโปโร 
(อดีตศาลอุทธรณ ซัปโปโร)
หอจดหมายเหตุซัปโปโร 
(อดีตศาลอุทธรณ ซัปโปโร)

คิตะโอโดริ

มินามิโอโดริ

โอโดริ
W12

โอโดริ
W11

สถานีนิชิ จูอิจโจเมะ
APA (โอโดริโคเอง)

โอโดริ
W10

ตึกทำเนียบรัฐบาลแหงชาติ 
ซัปโปโร No. 2

โอโดริ
W9

พิพิธภัณฑซัปโปโร 
ศูนยรวมกิจกรรมตางๆ 
(ตั้งอยูในลินเกจพลาซา)

ยามาดะเดงกิ

คาเดะรุ 2.7

กรีนเฮาส

สำนักงานตำรวจประจำจังหวัดฮอกไกโด

เอลมซัปโปโร

STV

โตโยตา

โอโดริโคเอง
ไดอะมอนดโชไก

โอโดริ
W8

โอโดริ
W7

โอโดริ
W6

ศูนยบริการขอมูลสวนสาธารณะโอโดริ 
และชอปอยางเปนทางการ

โตเกียวโดมโฮเทลซัปโปโร

นากาโตโนะ
นิชิ ฮัจโจเมะ

นิสสันเรนทอะคาร

โฮเทลโอคุระ

นิชิยงโจเมะ

ธนาคารฮอกไกโด 
(ฟอรรินเอ็กเชนจพลาซา)

หางสรรพสินคามิซึโคชิ

เรซอลทรีนิตี้ ซัปโปโร
เรซอลทรีนิต้ี ซัปโปโรสวนสาธารณะโอโดริสวนสาธารณะโอโดริสวนสาธารณะโอโดริ

โอโดริ W5

สถานีโอโดริ

โอโดริ
W4

รัซโซไลฟสเตจ
ทราเวลเล็กซ

อาคารซัปโปโร โอโดริ นิชิ 4 โอโดริบิสเซ

โอโดริ W3
โอโดริ
W2

อิเคะกุจิเกต
หางสรรพสินคามารุอิอิมาอิ อาคารทางทิศใต

หางสรรพสินคามารุอิอิมาอิ

โบสถซัปโปโรฮอกโก

โอโดริ W1
ฮอกไกโดอิเล็กทริคพาวเวอร

ซัปโปโรทีวีทาวเวอรซัปโปโรทีวีทาวเวอรซัปโปโรทีวีทาวเวอร

โรงละครฮอกไกโดชิกิ

สถานีขนสงจูโอ
NHK

ชิตี้ฮอลล

มารุเซน หอประชุมสำหรับประชาชนในซัปโปโร

สมาคมสงเสริมการทองเท่ียวซัปโปโร 
“คุกคูส วินโดว”

หอนาิกาซัปโปโรหอนาิกาซัปโปโรหอนาิกาซัปโปโร

ซัปโปโรสุมิเระ

ซัปโปโรอินเตอร
เนช่ันแนลคอมมิว
นิเคชั่นพลาซา

ศูนยแนะนำขอมูลการทอง
เที่ยวสวนสาธารณะโอโดริ

ธนาคาร
นอรทแปซิฟก

นิสสันเรนทอะคารสถานีตำรวจซัปโปโรจูโอ
การเดนพาเลช

รพ. โทนัน
HBC
ออริกซ เรนทอะคาร

อดีตที่วาการจังหวัดฮอกไกโดหลังเกาอดีตที่วาการจังหวัดฮอกไกโดหลังเกาอดีตที่วาการจังหวัดฮอกไกโดหลังเกา ซิตี้แบงค โทะเคได

คลับฮอกเกะ

แกรนด

ครอส
เนสทซัปโปโร 
เอคิมาเอะ

ฮอนดาเรนทอะลีส

มอนเทอเรย อิเดลฮ็อฟ
นิวโอตานิ

พิพิธภัณฑจัดแสดงนิทรรศการและวีดีโอ
ถายทอดประวัติศาสตรของฮอกไกโด

ธนาคาร
เรโซนา

คลับบี้

เรนทอะไซเคิลซัปโปโร

นางายามะ ทาเคชิโระ 
เรสซิเดนซ

สวนอนุสรณนางายามะ

ซัปโปโรแฟคทอร่ี (ชอปปงมอลล)ซัปโปโรแฟคทอร่ี (ชอปปงมอลล)ซัปโปโรแฟคทอร่ี (ชอปปงมอลล)

โตโคะ สโตร
ศูนยบริการสวัสดิการแมและเด็ก 
ฮอกไกโด

TVh

รร. ประถมศึกษาจูโอ

ฮิกาชิ 7 โจเมะฮิกาชิ 6 โจเมะ

สถานีบัสเซ็นเตอรมาเอะ

แหลงชอปปงในชั้นใตดิน ซัปโปโรแหลงชอปปงในช้ันใตดิน ซัปโปโรแหลงชอปปงในชั้นใตดิน ซัปโปโร
ซัปโปโร ชันเตอร

ถ. มินามิอิจิโจ

โอโดริ

รพ. นากามุระเมโมเรียล จูโอ คุยะคุโชะ มาเอะ

ซัปโปโรปริ๊นซ

ศูนยการประชุมนานาชาติซัปโปโรปริ๊นซ
สำนักงานเขตจูโอ

ยูเนี่ยน

เทโทระ สปริต ซัปโปโร

สถานีดับเพลิงจูโอ

ถนนทางหลวงอิชิยามะ

เกสทเฮาสโนนะกะ
ซัปโปโรอินนนาดะ

ถนนคนเดินทานุคิโคจิถนนคนเดินทานุคิโคจิถนนคนเดินทานุคิโคจิ ทานุคิโคจิ 7ทานุคิโคจิ 7ทานุคิโคจิ 7 ทานุคิโคจิ 6ทานุคิโคจิ 6ทานุคิโคจิ 6

แหลงชอปปงในชั้นใตดิน ซัปโปโรแหลงชอปปงในช้ันใตดิน ซัปโปโรแหลงชอปปงในชั้นใตดิน ซัปโปโร

อีโฮเทล 
ซัปโปโร

ดอรมี่อินนพรีเม่ียม 
ซัปโปโร

ดอรมี่อินน ซัปโปโรแอนเน็กซ
ทานุคิโคจิ 5ทานุคิโคจิ 5ทานุคิโคจิ 5

รร. ประถมศึกษาชิเซคัง
ขาวสาร ซัปโปโร

ชิเซคัง โชกักโค มาเอะ

APA ซัปโปโร ซูซูกิโนะสเตชั่นเวสท
โตโยตา เรนทอะลีส ซัปโปโร

แฟรมโฮเทล ซัปโปโร

โฮเทล พาโกเจอาร ซูซูกิโนะ

รอยัลสเตย ซัปโปโร โตโยเพ็ท

สแวงก้ีโอโตโมะ

ฮิกาชิ ฮอนกันจิ 
มาเอะ

ฮิกาชิ ฮอนกันจิ ซัปโปโร เบะสึอิน

ซัปโปโรเกสทเฮาส เอนิชิยะถ. เทศบาล คิคุซุอิ อะซาฮียามะพารค

ยามาฮานะ ออนเซน ทนเดนยุ ยามาฮานะ คุโจ

โตโยตา เรนทอะลีส  
ชินซัปโปโร 
ซูซูกิโนะ มินามิคุโจ

รีซอลลซัปโปโร นากาจิมะโคเอง

เอ็กเซล โตคิว
เซปป ซัปโปโร

โฮเทลแคลร

ชิซันแกรนด

นิปปอน เรนทอะคาร
ออริกซ เรนทอะคาร

โอเรียนทอล เบสทเวสเทิรน ซัปโปโร นากาจิมะโคเอง

เวสเซลอินน ซัปโปโร 
นากาจิมะโคเอง

โฮเทล โช ซัปโปโร

นอรทซิตี้
อารท โฮเทลส

ไลฟแม็ก ซัปโปโร

ฮิกาชิ 1 โจเมะ

มินามิ 2 โจ

ฮิกาชิ 3 โจเมะฮิกาชิ 2 โจเมะ

ฮิกาชิ 5 โจเมะฮิกาชิ 4 โจเมะ

นิชิ 2 โจเมะ นิชิ 1 โจเมะ

ไทมพีช อพารทเมนต

มารคอินน
วีคลี่ ซัปโปโรแอนเน็กซ

บิสซิเนส โฮเทลไลน

วีคลี่ ซัปโปโร 2000 เทียรา 
ซัปโปโร 
ซูซูกิโนะ

ริเวจ

สมาคมสงเสริมการ
ทองเที่ยวซูซูกิโนะ

จัสแม็ค พลาซา

โตโยคาวาอินาริบลูเวฟอินน 
ซัปโปโร

ซาโฟร

นาริตะซัน ซัปโปโร เบะสึอิน 
วัดชิเนจิ

วัดจูโอจิชินโต

ตลาดซูซูกิโนะ
ซุปเปอรซัปโปโร ซูซูกิโนะมินามิ

สถ
าน

ีโฮซุ
ย ซ

ูซูก
ิโน

ะรูทอินน ซัปโปโร ซูซูกิโนะ ตรอกราเมง ANA ฮอลิเดยอินนซั
ปโปโร ซูซูกิโนะ

สถานีซูซูกิโนะ

ตรอกราเมง
แหงใหม

สปาโฮเทล 
โซเรซูซูกิโนะ

โตคิวอินน
ลาฟเลอร

ซูซูกิโนะซูซูกิโนะซูซูกิโนะ

วินสฮอลล เอ

นอรเบะสะ
นิวบัดเจท

วอเตอรมารค 
ซัปโปโร รีเฟร

อารเช

โตโยโกะอินน ซัปโปโร 
ซูซูกิโนะโคสะเตง

เซนชูอัน
ซัปโปโรสปอรตคัง

ทานุคิโคจิ 4ทานุคิโคจิ 4ทานุคิโคจิ 4 ทานุคิโคจิ 3ทานุคิโคจิ 3ทานุคิโคจิ 3 ทานุคิโคจิ 2ทานุคิโคจิ 2ทานุคิโคจิ 2 ทานุคิโคจิ 1ทานุคิโคจิ 1ทานุคิโคจิ 1
โลเทล เดอ โลเทล

รัสโซ ไอซเบิรกรัลเซดองกี้

ไดโซะพารโก ชินคัง

วินสออลล บี
ริชมอนด โอโดริซันรูท นิว

เนสทโฮเทล ซัปโปโร โอโดริ

โตคิวแฮนดส

พิวอต

ยงโจเมะพลาซา
พารโก ไดมารู 

ฟูจิอิ
อิเคอุจิโซน

ลีโอพาเลซ

APA ซัปโปโร

คลาสเซ

แคปซูลอินน

รถไฟใตดิน สายโทไซ

สะพานอิจิโจโอฮาชิ

แกลเลอร่ีสำหรับประชาชนเมืองซัปโปโร

พิพิธภัณฑชิโตเซะ สึรุ ซาเกะ พิพิธภัณฑชิโตเซะ สึรุ ซาเกะ พิพิธภัณฑชิโตเซะ สึรุ ซาเกะ 

ฮาชิโมโตะ

รพ. มันดาเมโมเรียล

โซเซริเวอรพารค
ตลาดปลานิโจตลาดปลานิโจตลาดปลานิโจ

ซัปโปโร นานะอิโระ

ซัปโปโร โทบุ

เมอรเคียวซัปโปโร

นากามุระ
ไซเคิลชอป

ไดวะ รอยเน็ต 
ซัปโปโร ซูซูกิโนะ

APA ซัปโปโร 
ซูซูกิโนะสเตชั่
นฟรอนท ถ.

โซ
เซ

กา
วา

รอนซาน ซัปโปโร

จิมมีซ แบ็คแพ็คเกอรส

สะพานโทโยฮิระ

แมน้ำโทโยฮิระ

แมน้ำโทโยฮิระ

ถ. สึกิซามุ

เรอแนสซองซ ซัปโปโร

โตโยโกะอินน ซัปโปโรซูซูกิโนะมินามิวัดชินเซนโคจิ

ซัปโปโรไซเคิลเซ็นเตอร  
(ศูนยตรวจเช็คสภาพรถซัปโปโร)

APA 
(ซัปโปโร ซูซูกิโนะ)

ซัปโปโร ไดอิจิ

สะพานมินามิ 7 โจ

APA ซัปโปโร ซูซูกิโนะสเตชั่นเซาท

รถไฟใตดิน สายโทโฮ

รัสโซ ซูซูกิโนะ

วิสตา ซัปโปโร นากาจิมะโคเอง

โนโวเทล ซัปโปโร

ฮัสซัน

คิรินเบียรการเดน

สถานีนากา
จิมะโอเคง

ซัปโปโรพารค

ไลฟฟอรทสวนสไตลญี่ปุน

โฮเฮคังสถานีนากา
จิมะโคเอง สวนสาธารณะนากาจิมะสวนสาธารณะนากาจิมะสวนสาธารณะนากาจิมะ

บิสซิเนสอินนน็อรท
หอดูดาวซัปโปโร

เอลิแอล สแควร ซัปโปโร 
พิพิธภัณฑผลงานทางวรรณกรรมของวาตานาเบะ จุนอิชิ 

บอน้ำโชบุ

“คิตาระ” ฮอลลคอนเสิรตซัปโปโร

พิพิธภัณฑทางวรรณกรรม ฮอกไกโดพิพิธภัณฑทางวรรณกรรม ฮอกไกโดพิพิธภัณฑทางวรรณกรรม ฮอกไกโด

รร. มัธยมศึกษานาคาจิมะรร. มัธยมศึกษานาคาจิมะรร. มัธยมศึกษานาคาจิมะ

มากิ

นากาจิมะสปอรตเซ็นเตอร

คิตะ

ถ. เกียวเค

ฮอกไกโด อิโซคุไคคัง (นากาจิมะ ไคคัง)

แผนท่ีเสนทางรถไฟใตดิน
ชินโคโตนิ

สา
ยก

ะค
ุเอ

็นโ
ตช

ิ

โอตารุ

โคโตนิ

โคโตนิ
โซเอน

นาเอะโบะ

สายฮาโกดาเตะ
ชิโระอิชิ

เอเบะสึ
สนามบินชินชิโตเซะ

ซากาเอะมาจิ 

ชินโด ฮิกาชิ

โมโตมาจิ

คันโจโดริฮิกาชิ

ฮิกาชิ คุยะคุโชะมาเอะ

คิตะ 
จูซังโจ ฮิกาชิ

ซัปโปโร

โฮซุย 
ซูซูกิโนะ

กะคุเอ็นมาเอะ

โทโยฮิระโคเอง

มิโซโนะ

สึกิซามุ จูโอ

ฟุคุซุมิมาโคมานาอิ

จิเอตาอิมาเอะ

สุมิคาวา

มินามิ ฮิรากิชิ

ฮิรากิชินาคาโนะชิมะ

โฮโรฮิระบาชิ

นากาจิมะโคเอง

ซูซูกิโนะ

โอโดริ

คิตะจูนิโจ

คิตะจูฮะจิโจ

คิตะนิจูโยะโจ

คิตะซังจูโยะโจ

อาซาบุ

มิยาโนะซาวะ

ฮัซซามุ มินามิ

นิจูยงเคน

นิชิ นิจูฮัจโจเมะ

มารุยามะโคเอง

นังโก จูฮัจโจเมะ

โอยะชิ

ฮิบาริกาโอกะ

ชินซัปโปโร

นิชิ จูฮัจโจเมะ

นิชิ จูอิจโจเมะ

บัสเซ็นเตอรมาเอะ

คิคุซุอิ

ฮิกาชิ ซัปโปโร

ชิโระอิชิ

นังโก นานะโจเมะ

นังโก จูซังโจเมะ
เจอาร

รถไฟใตดิน สายนัมโบะคุ

รถไฟใตดิน สายโทไซ

รถไฟใตดิน สายโทโฮ

ปด

ฮานะบาตาเกะ
ฟารมคาเฟ

011-213-5645 011-209-3500

ไมมีที่จอดรถ

คิตะ 3  นิชิ 6   จูโอคุ

เช่ือมตอโดยตรงกับสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร และสถานีรถไฟใตดินซัปโปโร 
011-209-5100 (ขอมูลซัปโปโรสเตลลารเพลช)

เชื่อมตอโดยตรงกับสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร และสถานีรถไฟใต
ดินซัปโปโร

เชื่อมตอโดยตรงกับสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร และสถานีรถไฟใต
ดินซัปโปโร

 011-204-5019
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อดีตทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโด (สมบัติทางวัฒนธรรมท่ีสำคัญของชาติ)

เจอารทาวเวอร

โอโดรินิชิ 1   จูโอคุ 011-241-1131
ใกลกับประตูทางออก 27 สถานีรถไฟใตดินโอโดริ

ซัปโปโรทีวีทาวเวอร

คิตะ 1 นิชิ 2   จูโอคุ 011-231-0838
จากสถานีรถไฟใตดินโอโดริ                             ประตูทางออก 31 เดิน 3 นาที

หอนาิกา (สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ)

นิชิ 1 - นิชิ 12   โอโดริ  จูโอคุ 011-251-0438
จากสถานีรถไฟใตดินโอโดริ                              ประตูทางออก 5 และ 6 เดิน 1 นาที 

สวนสาธารณะโอโดริ

คิตะ2 ฮิกาชิ 4  จูโอคุ 011-207-5000

ซัปโปโรแฟคตอร่ี (ชอปปงมอลล)

มินามิ 3 ฮิกาชิ 1 - 2   จูโอคุ และพ้ืนที่โดยรอบ
สมาคมการคาซัปโปโรนิโจอุโอมาจิ 011-222-5308
จากสถานีรถไฟใตดินโอโดริ                                 
ประตูทางออก 35 เดิน 5 นาที

ตลาดปลานิโจ

สวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

พาเซโอ (ชอปปงมอลล) อะเปย (ชอปปงมอลลชั้นใตดิน)

หรือที่รูจักกันดีวา อะคะเร็งกะ (อิฐสีแดง) อดีตทำเนียบรัฐบาลฮอกไกโดเปนอาคารสไตลนีโอบาร็อค 
สรางขึ้นในป 1888

หอคอยสูง 160 เมตร สามารถชมวิวทิวทัศนของซัปโปโรไดแบบพาโนรามาไดบนช้ัน  38  
และสะดวกสบายตอการชอปปง รานอาหาร โรงหนังซัปโปโรซีนีเพล็กซ ราเมงเคียววะโคคุ (11:00 - 22:00 
รับออรเดอรสุดทาย ; เอสตา ช้ัน 10  011-213-2010) และอื่นๆ

ตั้งอยูในระดับความสูง 147.2 เมตร สามารถต่ืนตาต่ืนใจไปกับวิวแบบพาโนรามา 360 องศา 
ไดจากจุดชมวิวท่ีสูงถึง 90 เมตรจากระดับพ้ืนดิน นอกจากน้ียังมีรานอาหารและรานขายของท่ีระลึกตั้งอยูดวย

อะคะเร็งกะ: 8:45 - 18:00 ; สวน: เดือน เม.ย. - พ.ย. 7:00 - 21:00 ; เดือน ธ.ค. - มี.ค. 8:00 - 21:00
วันที่ 29 ธ.ค - วันที่ 3 ม.ค.
ฟรี

[หอคอยเจอารทาวเวอร “T38”]
011-209-5500
10:00 - 23:00  (เขาชมไดจนถึง 22:30)  
ผูใหญ 720 เยน; เด็กม.ตนและม.ปลาย 500 เยน; เด็กประถมและอนุบาล 300 เยน; ฟรีสำหรับเด็กอายุ 
3 ขวบและต่ำกวา

ฤดูรอน 9:00 - 22:00 ; ฤดูหนาว 9:30 - 21:30 *อาจมีการเปล่ียนแปลงในชวงที่มีการจัดงานอีเวนต
ไมมีกำหนดแนนอน
ชั้นจุดชมวิว ;  ผูใหญ 720 เยน ; เด็กม.ปลาย 600 เยน ; เด็กม.ตน 400 เยน ; 
เด็กประถม 300 เยน ; ทารก 100 เยน

หอนาิกากอตั้งขึ้นในป 1878  อดีตเคยใชเปนโรงฝกทหารของวิทยาลัยการเกษตรซัปโปโร ภายในจัดแสดง 
นิทรรศการประวัติความเปนมาของ หอนาิกาและจัดแสดงนาิการุนเดียวกับที่ติดตั้งไวที่หอนาิกา

8:45 - 17:10  (สามารถเขาชมไดจนถึง 17:00)
หยุดเฉพาะวันจันทร สัปดาหที่ 4 ของเดือน (หรือวันถัดไป กรณีที่วันจันทรตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ)  
วันสิ้นปและวันขึ้นปใหม
ผูใหญ 200 เยน ; ฟรีสำหรับเด็กม.ตนและต่ำกวา

คิตะ 3 นิชิ 8   จูโอคุ 011-221-0066
จากสถานีรถไฟใตดินซัปโปโร                     ประตูทางออก 11 เดิน 10 นาที  หรือจากสถานีรถไฟใตดินนิชิจูอิจโจเมะ             
ประตูทางออก 4 เดิน 6 นาที ไมมีที่จอดรถ

ภายในสวนมีพืชพันธุไมประมาณ 4,000 กวาชนิด ในบริเวณสวนหิน สามารถช่ืนชมกับพืชตระกูลอัลไพน ท่ีปลูกในฮอกไกโดเปนสวนใหญ 

สวนสาธารณะโอโดริ เปนเหมือนโอเอซีสทามใจกลางเมืองที่แผบริเวณกวางจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกถึง 1.5 กม.  
เปนสถานที่จัดงานอีเวนตตางๆ มากมาย เชน เทศกาลหิมะเมือง ซัปโปโรในเดือน กุมภาพันธ  เทศกาลดอกไลแลคในเดือนพฤษภาคม 
เทศกาลโยซาโกอิโซรันในเดือนมิถุนายน เทศกาลฤดูรอนและเทศกาลโอโดริเบียรการเดน เทศกาลซัปโปโรออทั่ม และ 
งานไวทอิลูมิเนช่ันในชวงฤดูหนาว

รวบรวมบริการและส่ิงอำนวยความสะดวกไวบริการประมาณ 160 รานภายใน 7 อาคาร มีบางอาคาร 
ที่สรางจากอิฐ ทำใหรูสึกเหมือนกับอยูในยุค บุกเบิก และมีอาคารหนึ่งที่สรางเปนหองโถงกระจกขนาดใหญ

ตั้งอยูทางทิศใตของซุซุกิโนะ เมืองแหงความบันเทิง  สวนสาธารณะนากาจิมะอุดมสมบูรณไปดวยแหลงน้ำ 
และความเขียวขจีของตนไมนานาชนิด สิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรม เชน โฮเฮคัง  คิตาระซัปโปโร
คอนเสิรตฮอลล และสวนสไตลญี่ปุนตั้งอยูในบริเวณเดียวกับสวนแหงนี้ 

สรางขึ้นในป 1926 เพ่ือใชเปนศาลสูงสุดของซัปโปโร ศาลแหงนี้เปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมของชาติ 
และเร่ิมเปดใหเขาชมอีกครั้งตั้งแตเดือน พฤศจิกายน ป 2006  ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขาชมที่ตองการ
เรียนรูเกี่ยวกับเรื่องระบบกฎหมายของเมือง อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและประวัติศาสตร และไมควรพลาด 
หองจัดแสดงอนุสรณสถานโรงเรียนเอ็นยูยะ และพิพิธภัณฑอนุสรณสถานฮิโรชิ โอบะ ซึ่งเกิดที่ซัปโปโร

จัดแสดงผลงานทางประติมากรรมของชิน ฮงโกะ 1,800 ชิ้น  
นักประติมากรรม ซ่ึงมีถิ่นกำ เนิดอยูที่ซัปโปโร 
ไดเก็บรักษาผลงานและจัดแสดงนิทรรศการใหชมเปนประจำ

ซุซุกิโนะ

สวนสาธารณะนากาจิมะ

ซุซุกิโนะเปนเมืองแหงความบันเทิงที่ใหญที่
สุดที่ตั้งอยูทางเหนือ ของโตเกียว 
ประกอบไปดวยรานอาหารและสถานบันเทิง 
ประมาณ 3,500 แหง

จากวันที่ 29 เม.ย. – วันท่ี 30 ก.ย.  9:00 - 16:00; วันที่ 1 ต.ค. - 3 พ.ย. 9:00 - 15:30; และเฉพาะกรีนเฮาส เปดต้ังแตวันท่ี 4 พ.ย. - วันท่ี 28 เม.ย.
วันจันทร (หรือวันถัดไป กรณีที่วันจันทรตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ) วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และระหวางวันที่ 4 พ.ย. - วันที่ 28 เม.ย.
ผูใหญ 400 เยน  เด็ก 280 เยน (ในฤดูหนาว มีคาเขาชมกรีนเฮาส 110 เยน)  *ฟรีคาเขาชม ในวันที่ 4 พ.ค. (วันพฤษชาติ)

บริเวนแหลงชอปปงหลัก

บริเวนแหลงชอปปงหลัก

จากสถานีรถไฟใตดินซัปโปโร                    ประตูทางออก 10  เดิน 5 นาที

         เปดตลอดทั้งป

แหลงชอปปงที่เชื่อมตอกับสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร 
และสถานีรถไฟใตดินซัปโปโร

โซนชอปปงกวา 180 ราน ในบริเวณช้ัน 1 และ 
B1ของสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร 

011-251-7600

เชื่อมตอโดยตรงกับสถานีรถไฟใตดินโอโดริ

แหลงชอปปงชั้นใตดิน ซัปโปโร

เชื่อมตอกับทีวีทาวเวอรถึงโอโดริและซุซุกิโนะ

011-241-5125

จากสถานีรถไฟใตดินโอโดริ                     
ประตูทางออก 10 เดิน 5  นาที

ถนนคนเดินทานุคิโคจิ

เปนชอปปงสตีทเกาแกและมีรานขายของที่เปนเอกลักษณ

จากสถานีรถไฟใตดินบัสเซ็นเตอรมาเอะ            ประตูทางออก 8 เดิน 3 นาที   หรือนั่งรถเมล
ซัปโปโรวอลค (รถเมลจูโอ [環88]) จากบริเวณใกลๆกับสถานีซัปโปโร (ดานหนาประตูทางออกทิศใต 
ของหางสรรพสินคาโตคิว) แลวลงรถที่ปายรถเมล “ซัปโปโรแฟคตอรี่” (ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 
5 นาที)

ไมแนนอน ; ขึ้นอยูกับสถานที่
จากใจกลางเมือง 650 เยน (ประมาณ 5 นาที)

ขึ้นอยูกับเจาของราน

จากใจกลางเมือง 1,000 เยน (ประมาณ 10 นาที)

มินามิ 3 ฮิกาชิ 5   จูโอคุ

มินามิ 4 - 7 นิชิ 1 - 6   จูโอคุ

จากสถานีรถไฟใตดินซุซุกิโนะ           หรือสถานีรถไฟใตดินโฮซุอิ ซุซุกิโนะ 
011-518-2005 (สมาคมสงเสริมการทองเท่ียวซุซุกิโนะ) *ตรอกราเมง (มินามิ 5  นิชิ 3  จูโอคุ)

สวนสาธารณะนากาจิมะ   จูโอคุ 011-511-3924
จากสถานีรถไฟใตดินนากาจิมะโคเอง           ประตูทางออก 1 เดิน 1 นาที 

พิพิธภัณฑวรรณกรรม ฮอกไกโด

หอจดหมายเหตุ ซัปโปโร

สวนสาธารณะนากาจิมะ 1 - 4   จูโอคุ

9:00 - 19:00      วันจันทร (หรือวันถัดไป กรณีที่วันจันทรตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ)  
ฟรี      จากใจกลางเมือง 650 เยน (ประมาณ 5 นาที)

011-511-7655
จากสถานีรถไฟใตดินนากาจิมะโคเอง           ประตูทางออก 3 เดิน 6 นาที 
จากสถานีรถไฟใตดินโฮโรฮิระบาช           ประตูทางออก 1  เดิน 6 นาที

นิชิ 13  โอโดริ   จูโอคุ 011-251-0731
จากสถานีนิชิจูอิจโจเมะ           ประตูทางออก 1 เดิน 5 นาที

พิพิธภัณฑผลงานประติมากรรม 
ของชิน ฮงโก ซัปโปโร

มิยะโนะโมริ 4 -12  จูโอคุ 011-642-5709

จากสถานีรถไฟใตดินบัสเซ็นเตอรมาเอะ            
ประตูทางออก 9 เดิน 5 นาที

011-221-7570

พิพิธภัณฑเหลาสาเก ชิโตเซะสึรุ

10:00 - 18:00
วันสิ้นปและวันขึ้นปใหม

10:00 - 17:00      วันจันทร (หรือวันถัดไป 
กรณีที่วันจันทรตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ)  วันหยุดสิ้นปและวันข้ึนปใหม
ผูใหญ 300 เยน  ผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ป 250 เยน  เด็กม.ปลายและ 
นักศึกษามหาวิทยาลัย 200 เยน ฟรีสำหรับเด็กม.ตนและต่ำกวา
* ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับนิทรรศการท่ีจัดแสดง
จากใจกลางเมือง 1,900 เยน (ประมาณ 20 นาที)

น่ังรถเมลเจอาร [循環西20] (ใชเวลาเดินทาง : 6 นาที) หรือนั่งรถ เมลเจอาร 
[循環西21] (ใชเวลาเดินทาง : 23 นาที) จากสถานีรถไฟ ใตดินนิชินิจูฮัจโจเมะ 
              ไปลงท่ีปายรถเมล “โจโคคุบิจุสึคังอิริ กุจิ” แลวเดินจากปายรถเมล 
10 นาที

บานพักผูวาราชการจังหวัดฮอกไกโด 
(สมบัติทางวัฒนธรรมท่ีสำคัญของชาติ)

คิตะ 1 นิชิ 16  จูโอคุ 011-611-4221
จากสถานีรถไฟใตดินนิชิจูฮัจโจเมะ            ประตูทางออก 4 เดิน 5 นาที 
หรือนั่งรถเมลเจอาร 55 57หรือ 66 หรือรถเมลจูโอสาย [札幌桂岡] 
จากสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร (ใชเวลาเดินทาง : 10 นาที) ลงรถที่ปาย 
รถเมล โดริสึคินไดบิจุสึคังมาเอะ แลวเดินจากปายรถเมล 1 นาที

จัดแสดงผลงานศิลปะฮอกไกโด  ผลงานช้ินเอกจากฝร่ังเศส 
และงานแกะสลักแกวไวถาวร

พิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม ฮอกไกโด

คิตะ 1 นิชิ 17  จูโอคุ
011-644-6881

9:30 - 17:00 (สามารถเขาชมไดถึง 16:30)
วันจันทร (หรือวันถัดไป กรณีที่วันจันทรตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ) 
วันที่ทำการเปลี่ยนผลงานการจัดแสดง  วันสิ้นปและวันขึ้นปใหม
สำหรับนิทรรศการถาวร ผูใหญ 510 เยน   เด็กม.ปลายและนักศึกษา
มหาวิทยาลัย 250 เยน
จากใจกลางเมือง 1,000 เยน (ประมาณ 10 นาที)

จากสถานีรถไฟใตดินนิชิจูฮัจโจเมะ            ประตูทางออก 4 
เดิน 5 นาที หรือนั่งรถเมลเจอาร 55 57 หรือ 66  
หรือรถเมลจูโอสาย [札幌桂岡] จากสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร 
ลงรถที่ปายรถเมล โดริสึคิน ไดบิจุสึคังมาเอะ (ใชเวลาเดินทาง : 
10 นาที และ 7 นาทีตามลำดับ) แลวเดินจากปายรถเมล 1 นาที

พิพิธภัณฑศิลปะโคทาโร  มิกิชิ ฮอกไกโด

คิตะ 2 นิชิ 15  จูโอคุ 011-644-8901
จากสถานีรถไฟใตดินนิชิจูฮัจโจเมะ           ประตูทางออก 4 
เดิน 10 นาที 

E, H-2

E, H-2

เปนพิพิธภัณฑเบียรแหงเดียวในญ่ีปุน ที่มีประวัติและกระบวนการผลิตเบียรซัปโปโร ที่ยาวนานกวา 135 ป โดยริเร่ิมคิดคนตนแบบไลน
การผลิตของโรงงาน จึงสามารถเรียนรูถึงประวัติศาสตร ท่ีมีความเช่ือมโยงกับชวงยุคบุกเบิกฮอกไกโด 

นักทองเท่ียวสามารถเขาเยี่ยมชมอาคารในยุคบุกเบิกที่สรางดวยอิฐแดง และเพลิดเพลินกับการชิมซัปโปโรเบียร
สดรสคลาสสิคโดยตรงจากโรงเบียร ซึ่งเปนเบียรที่ไดรับความนิยมอยางมากในฮอกไกโด พรอมกับกินเนื้อยาง
เจงกิสขาน บารบีคิวเนื้อแกะ ทามกลางบรรยากาศของฮอลลเบียรจริงๆ

เบียรการเดน, พิพิธภัณฑและโรงเบียร
ซัปโปโรมีชื่อเสียงเร่ืองการผลิตเบียรดวย  ลองแวะมาเย่ียมชมซัปโปโรเบียรการเดน พรอมกับเอร็ดอรอยกับเนื้อยางเจงกิสขาน 
(บารบีคิวเนื้อแกะ) ทามกลางอาคารอันเกาแกคลาสสิค  โรงเบียรอาซาฮี ผูผลิตเบียรระดับชั้นนำ สามารถเขาไปชมกระบวนการผลิตที่
ทันสมัยและชิมรสชาติเบียรตัวอยางได

ซัปโปโรเบียรการเดน
0120-150-550

11:30 - 22:00 วันท่ี 31 ธ.ค. จากใจกลางเมือง 1,000 เยน (ประมาณ 15 นาที)
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โร

พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร

โรงเบียรอาซาฮี ฮอกไกโด

011-748-1876

011-863-3515

10:00 - 18:00 (สามารถเขาชมไดถึง 17:30)
ฟรี
ปดทุกวันจันทร และหยุดวันอังคาร กรณีที่วันจันทรเปนวันหยุดนักขัตฤกษ  ปดในวันสิ้นปและวันขึ้นปใหม และวันหยุดพิเศษ

คิตะ 7 ฮิกาชิ 9   ฮิกาชิคุ
น่ังรถเมลซัปโปโรวอลค (รถเมลจูโอ [環88]) จากบริเวณใกลๆกับสถานีซัปโปโร (อยูดานหนาประตูทางออกทิศใตของหางสรรพสินคา 
โตคิว) แลวลง รถท่ีปายรถเมล “ซัปโปโรเบียรเอน” (ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 15 นาที) หรือน่ังรถเมลจูโอ [188] 
จากสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร ทางออกทิศเหนือ แลวลงรถท่ีปายรถเมล “ซัปโปโรเบียรเอน” (ใชเวลาเดินทาง : ประมาณ 7 นาที)

มินามิ 1-1 นังโกโดริ 4 ชิโรอิชิคุ
จากสถานีรถไฟใตดินนังโกนานะโจเมะ           หรือสถานีรถไฟใตดินชิโรอิชิ           เดิน 8 นาที

ศูนยแนะนำขอมูลการทองเท่ียวซัปโปโร-ฮอกไกโด

●ตำรวจ : 110 (J/E)
●ดับเพลิงและรถพยาบาล : 119 (J/E)

ขอมูลที่เปนประโยชน

หมายเลขติดตอกรณีฉุกเฉิน

เรนทอลไซเคิล

สมาคมสงเสริมการทองเท่ียวโจซังเค

คอลเซ็นเตอรเมืองซัปโปโร
คอลเซ็นเตอรเมืองซัปโปโร เปนระบบการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีทางเมืองซัปโปโรนำเสนอ เจาหนาท่ีจะคอยตอบคำ
ถามที่งายๆ เกี่ยวกับ การใชชีวิตหรือการพักอาศัยอยูในซัปโปโร และนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับงานอีเวนต และระบบการ 
คมนาคมสาธารณะ

โทรศัพท : 011-222-4894 (J/E/C/K)
แฟกซ : 011-221-4894
อีเมล : info4894@city.sapporo.jp
ไมมีวันหยุด 8:00~21:00 

●“กุกกูส วินโดว” สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวเมืองซัปโปโร
 คิตะ 1 โจ นิชิ 2 โจเมะ จูโอคุ ซัปโปโร (ศูนยเศรษฐกิจฮอกไกโด-สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวเมืองซัปโปโร) 
 โทรศัพท : 011-251-2141  (J/E)  
●ศูนยขอมูลสวนสาธารณะโอโดริ และชอปอยางเปนทางการ
 7 โจเมะ โอโดรินิชิ จูโอคุ ซัปโปโร (J/E/C/K)  
●ซัปโปโรอินเตอรเนช่ันแนลพลาซา
 ตึก MN ช้ัน 3 คิตะ 1 โจนิชิ 3 โจเมะ จูโอคุ ซัปโปโร
 โทรศัพท : 011-211-2105  (J/E) 

สถานกงสุล
●สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา
 คิตะ 1 โจ นิชิ 28 โจเมะ จูโอคุ ซัปโปโร   โทรศัพท : 011-641-1115
●สถานกงสุลออสเตรเลีย
 คิตะ 5 โจ นิชิ 6 โจเมะ จูโอคุ ซัปโปโร   โทรศัพท : 011-242-4381

ศูนยแนะนำขอมูลการทองเที่ยว

รานรถเชา
●ศูนยจองรถเชา โตโยตาเรนทอลลีส ชินซัปโปโร ................................................................................... 0120-511-620 (J/E)
●ศูนยจองรถเชา โตโยตาเรนทอลลีส ซัปโปโร ........................................................................................ 0123-40-0100 (J/E)
●นิปปอนเรนทอลคาร ............................................................................................................................ 011-232-0921 (J/E)
●ศูนยจองรถเชา ออริกซเรนทอลคาร ฮอกไกโด..................................................................................... 0120-24-0543 (J/E)
●ศูนยจองรถเชา ฮอนดาเรนทอลคาร ซัปโปโร ........................................................................................... 0120-053-539 (J)
●ศูนยจองรถเชา นิสสันเรนทอลคาร .............................................................................................. 096-355-6752 (J/E/C/K)
●ไทมสคารเรนทอล .............................................................................................................................. 050-3786-0056 (J/E)
●ศูนยจองรถเชา เจอารฮอกไกโดเรนทอลลีส ......................................................................................... 011-742-8211 (J/E)
●ศูนยจองรถเชา โอทีเอสเรนทอลคาร ................................................................................................ 0123-27-7000 (J/E/C)

สถานที่ทองเที่ยวและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีมีชื่อเสียงในซัปโปโร 7 แหง ที่สามารถใชตั๋วราคาประหยัดนี้ได (พิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรฮอกไกโด, ซัปโปโรทีวี ทาวเวอร, จุดชมวิวฮิซึจิกาโอกะ, หมูบานประวัติศาสตรฮอกไกโด, ลิฟตจุดชมวิวภูเขา 
โอคุรายามะ, พิพิธภัณฑกีฬาฤดูหนาวซัปโปโร, โรปเวยภูเขาโมอิวะ)

●คอรส A  (1,980 เยน, เด็กประถม 980 เยน)  
 โรปเวยภูเขาโมอิวะ ซัปโปโร + 2 สถานท่ี

●คอรส B (1,200 เยน, เด็กประถม 500 เยน)
 เลือกสถานท่ี 3 แหง จาก 6 แหง ยกเวนโรปเวยภูเขาโมอิวะ ซัปโปโร

* เนื่องจากสถานท่ีทองเที่ยวที่ระบุไวดานบน มีวันที่หยุดทำการ จึงกรุณาตรวจสอบกอนลวงหนา

ตั๋วซัปโปโรซีเลคทสุดคุม

มีรถราง ซ่ึงเปนเหมือนเทาท่ีสะดวกสบาย เน่ืองจากว่ิงตัดผานบริเวณใจกลางเมือง
(ราคาคาโดยสารเร่ิมตนสำหรับผูใหญ : 170 เยน)

รถราง

รถไฟใตดินมีทั้งหมด 3 สาย คือ สายนัมโบคุ                     สายโทไซ                            
สายโทโฮ                     แตละสถานีจะมี “หมายเลขชื่อสถานี” ระบุไว  
และจากสถานีรถไฟใตดินสายหลัก ก็มีรถเมลเชื่อมตอใหใชบริการดวย
(ราคาคาโดยสารเร่ิมตนสำหรับผูใหญ : 200 เยน)

รถไฟใตดิน

เครือขายรถไฟเจอาร ท่ีเชื่อมตอแตละเมืองของซัปโปโรกับฮอกไกโด

●เจอารพาส ฮอกไกโด
เจอารพาส ฮอกไกโด คือตั๋วโดยสารแบบฟรีพาส สำหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
ที่เดินทางมาเท่ียวญี่ปุน สามารถ ใชบริการรถไฟเจอารของฮอกไกโด (รวมถึงรถดวนพิเศษ 

ดวย) และรถเมลเจอารเกือบ ทุกสายได โดยไมจำกัดจำนวน เที่ยว และนอกจากน้ียังมีตั๋วราคาประหยัด สำหรับนักทอง 
เที่ยวที่ตั้งหลักจะเที่ยวอยูแ ตในซัปโปโร ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวและต๋ัว กรุณาดูจากเว็ปไซต ดานลางนี้
http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/index.html
ต๋ัวธรรมดาและต๋ัวแบบพาสของเจอาร กรุณาตรวจสอบใหรอบคอบ เน่ืองจากรถไฟใตดิน รถราง 
รถเมล ไมสามารถใชบริการได  (ยกเวนรถทัวรระยะทางไกลเจอาร รถบัสทองเที่ยว 
และรถเมลเจอารสายท่ีวิ่งในเมือง ที่เหมือนกับในรูป) 

โทรศัพท : 011-222-7111 (J)
ไมมีวันหยุด 6:30~22:00

สถานที่จำหนายตั๋ว : ประตูทางเขาของสถานท่ีทองเที่ยวที่ระบุไวดานบน, ศูนยแนะนำขอมูลการทองเที่ยวเมืองซัปโปโร, 
ฮอกไกโด (ในสถานีรถไฟเจอารซัปโปโร)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามท่ีคอลเซ็นเตอรเมืองซัปโปโร
โทรศัพท : 011-222-4894 (J/E/C/K) 
อีเมล : Info4894@city.sapporo.jp

ในเมืองซัปโปโร มีรถไฟใตดิน รถเมล และรถรางใหบริการ สามารถเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวสำคัญๆ ไดเกือบทุกท่ี

เจอารฮอกไกโด

ระบบการคมนาคมในเมือง

ขอมูลตั๋วสุดคุม

ระบบการคมนาคมสาธารณะ

●ตั๋วโดยสารวันเดยพาส
ตั๋ววันเดยพาสแบบใชบริการรวม

ผูใหญ 1,000 เยน, เด็ก 500 เยนราคาต๋ัว

จุดจำหนายตั๋ว รถไฟใตดินทุกสถานี, ในรถเมลที่ระบุไวดานบน

300  เยนราคาต๋ัว

จุดจำหนายต๋ัว ในรถราง และจุดจำหนายตั๋วแบบกำหนดระยะเวลาโอโดริ

●ตั๋ววันเดยพาสสำหรับรถไฟใตดิน

ตั๋วนี้สามารถใชโดยสารรถไฟใตดินไดโดยไมจำกัดจำนวนเที่ยว ภายใน 1 วัน

ราคาต๋ัว ผูใหญ 800  เยน, เด็ก 400 เยน

จุดจำหนายตั๋ว รถไฟใตดินทุกสถานี

วันเสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ  สามารถใชบริการต๋ัวโดนิจิคะคิปปุ 
ซึ่งจะคุมมากข้ึนอีก (ผูใหญ 500 เยน, เด็ก 250 เยน)

●โดะซังโคพาส

ตั๋ววันเดยพาสแบบใชบริการรวม สามารถใชบริการการคมนาคมของเมืองซัปโปโร ภายในซัปโปโรได 
(รถไฟใตดิน, รถเมล)  รถเมล จูโอฮอกไกโด  รถเมลเจอารฮอกไกโด รถเมลโจเทะสึ ใน 1 วันไดโดย
ไมจำกัดจำนวนเที่ยว (ยกเวนระยะทางไกล)

ตั๋วพาสนี้ ผูใหญ 1 คนกับเด็ก 1 คน สามารถน่ังรถรางไดโดยไมจำกัดจำนวนเที่ยว ภายใน 
1 วัน  ใชบริการไดเฉพาะวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ

(ตัวอยาง)

ไปรับบัตรเพ่ือใช Wi-Fi ฟรีกันเถอะ
การใชบัตร Wi-Fi ฟรี เม่ือเชื่อมตอโดยใชรหัส “0000FLETS-PORTAL” 
ในบริเวณที่สามารถใช Wi-Fi ฟรีได ก็จะสามารถใชบริการ Wi-Fi ไดฟรีภายในระยะเวลา 
14 วัน (การยื่นขอรับบัตรจะตองแสดงหนังสือเดินทาง)

– บริเวณฮอกไกโด –

– บริเวณซัปโปโร –

– บริเวณโจซังเคเทานั้น –

รถทัวรนำเที่ยว

การคมนาคมท่ีจะพาทานเที่ยวชมสถานท่ีทองเที่ยวสำคัญของซัปโปโรไดดีที่สุด คือรถทัวรนำเท่ียวตามสถานท่ีที่กำหนด 
ดำเนินการโดยมีทั้งคอรสแบบคร่ึงวัน คอรส 1 วัน คอรสรวมคาอาหารและเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค่ำคืน 
มีคอรสตามฤดูกาลใหเลือกมากมาย  จุดออกเดินทางและจุดสิ้นสุดของทัวรทั้งหมด คือสถานีขนสงซัปโปโร เอคิมาเอะ 
ตองจองลวงหนา

การเดินทางสำรวจและเท่ียวชมเมืองซัปโปโรแบบสบายๆ มีรถเมลวิ่งวนแบบวงแหวนใหบริการ 2 สาย รถเมลซัปโปโรวอลค 
(รถเมลจูโอ【環88】)     ตลอดป 
มุงหนาไปซัปโปโรเบียรการเดน ซัปโปโรแฟคทอร่ี
คาโดยสารตอครั้ง ผูใหญ 200 เยน, เด็ก 100 เยน
ตั๋วโดยสาร 1 วัน : ผูใหญ 750 เยน, เด็ก 380 เยน (จำหนายและใชบริการไดเฉพาะชวงเวลาท่ีรถเมลเดินรถเทานั้น)
ตั๋วโดยสารวันเดยพาสแบบใชบริการรวมก็สามารถใชได (กรุณาดูขอมูลอางอิงดานลาง)

รถทัวรนำเท่ียวตามสถานท่ีที่กำหนด

รถเมลวิ่งวนแบบวงแหวน

สถานีขนสงรถเมลจูโอ (ซัปโปโร, ซัปโปโรมาเอะ, อะซาบุ, ฟุคุซึมิ, โอยาจิ), ในรถเมลซัปโปโรวอลค, 
ซัปโปโรทีวีทาวเวอร  

จุดจำหนายตั๋ว

รายละเอียดเพิ่มเติม 
รถเมลจูโอฮอกไกโด

*J : ภาษาญ่ีปุน   E : ภาษาอังกฤษ  C : ภาษาจีน  K : ภาษาเกาหลี

ศูนยแนะนำขอมูลการทองเที่ยวท่ีอยูภายในสถานีรถไฟเจอาร นำเสนอขอมูล
รายละเอียดเกี่ยว กับการบริการของเจอารและขอมูลสถานท่ีทองเที่ยวทุกพ้ืนที่ทั่ว
ฮอกไกโด

สถานที่ : สถานีรถไฟเจอารซัปโปโร นิชิคอนคอรส ประตูทิศเหนือ
โทรศัพท : 011-213-5088 (J/E/C/K)
ไมมีวันหยุด 8:30~20:00 
(ศูนยแนะนำขอมูลทั่วไปเจอาร เปดถึง19:00)

โจซังเคออนเซน ต้ังอยูที่บริเวณท่ีเดินทางดวยรถยนตจากใจกลางเมืองซัปโปโรไป 
ทางทิศใต ใช เวลาประมาณ 1 ชม. ศูนยขอมูลขาวสาร จะนำเสนอขอมูลที่เกี่ยว 
กับกิจกรรมสันทนาการ เชน ท่ีพักและการจองหองพักของโจซังเค การเก็บผลไม 
สดๆจากสวน แคนู การข่ีมา การปนเขา คอรสเดินเลน เปนตน

สถานที่ : 3 โจเมะ โจซังเคออนเซนฮิกาชิ มินามิคุ ซัปโปโร
โทรศัพท : 011-598-2012 (J/E/C)
อีเมล : kankoukyoukai@jozankei.jp
http://jozankei.jp/en/ (จองที่นี่)
ไมมีวันหยุด 9:00~17:00 (หยุดเฉพาะวันสิ้นปและวันขึ้นปใหม)

แผนท่ี

แผนท่ี

แผนท่ี

แผนที่

แผนท่ี

ตลอดป

9:00 - 17:00
ฟรีคาเขาชม (ตองจอง)

วันหยุดสิ้นป และวันขึ้นปใหม และวันหยุดท่ีกำหนด

●“เอคิ ชาริ” เรนทอะไซเคิล ..................................................................................................................... 011-251-3060 (J)
 500 เยน / วัน ; เปดทำการ 6:00 - 24:00  เดือน เม.ย. - เดือน พ.ย.

http://teikan.chuo-bus.co.jp/en/
โทรศัพท : 090-2873-8237 (J/E/C) 
อีเมล : hokkaido.chuobus2@gmail.com
เวลาเปดใหบริการ : 10:00~18:00 (วันจันทร - วันศุกร)

ไทมสคารเรนทอล

ไทมสคารเรนทอล

ไทมสคารเรนทอล

อิออนซัปโป
โรโซเอนชอปปงมอลล

มหาวิทยาลัยฮอกไกโดมหาวิทยาลัยฮอกไกโดมหาวิทยาลัยฮอกไกโด

พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยฮอกไกโดพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยฮอกไกโดพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยฮอกไกโด

นิปปอนเรนทอลคาร

* มีบริการเฉพาะบางสวนเทานั้น รพ. เมืองซัปโปโร

พิพิธภัณฑ

อาหารอาหาร

ซูชิ อาหารทะเล ราเมง

เนื้อยางเจงกิสขาน (บารบีคิวเน้ือแกะยาง)
เปนอาหารทองถิ่นที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
ดวยการนำเอาผัก เชน ถ่ัวงอก หอมหัวใหญ พริกหยวก 
ยางพรอมกับเนื้อลูกแกะหรือเนื้อแกะบนกะทะรอน  
เนื้อยางเจงกิสขานมีทั้งแบบท่ีหมกเนื้อลูกแกะไวแลวคอยนำไป
ยาง กับยางเนื้อลูกแกะโดยท่ีไมไดหมัก ซึ่งจะจ้ิมน้ำจิ้มกอนทาน  
ไมวาแบบไหน เวลาท่ีผูคนในทองถ่ินมารวมตัวกันมากๆ 
ก็จะตองทานเนื้อยางเจงกิสขาน

เมนูนี้เปนอาหารท่ีมีตนกำเนิดที่เมืองซัปโปโร 
ซึ่งตอนน้ีเปนที่นิยมของทั้งคนในทองถิ่นและบรรดานักทองเท่ียว 
เปนอยางมาก รานอาหารจำนวนมากตางก็สรางสรรคนำเสนอ 
เมนูเด็ดในแบบฉบับของตนเอง  ซุปคาเรในแบบมาตรฐาน  
เปนซุปรสชาติเผ็ด ท่ีใสผักสดๆ ท่ีผลิตในทองถ่ินเยอะๆ 
โดยหั่นช้ินใหญและผัดกับน้ำมันเล็กนอย มีเนื้อนองสะโพกไกติด 
กระดูก และมีอาหารทะเลท่ีชื่นชอบ สวนใหญราคาซุปคาเรจะร 
วมคาขาวสวยอยูดวยแลว แตจะเสิรฟขาวสวยดวยจานตางหาก

ฮอกไกโด ถูกลอมรอบดวยทะเล จึงมีอาหารทะเลสดๆใหมๆ 
เปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจแมในระดับโลก รานกินดื่มในซัปโปโร 
ก็เสิรฟอาหารทะเลน้ันแบบสดๆ รานซูชิในซัปโปโรเปนซูชิที่
อรอยและดีที่สุดในประเทศ ถึงแมจะเปนรานไคเทงซูชิธรรมดา 
ก็สามารถลิ้มรสชาติความสดของเคร่ืองบนหนาซูชิไดดวยราคา
ประหยัด ขอแนะนำซูชิกุงและหอยเชลล 
ที่มีความอรอยมากเปนพิเศษ

ราเมง โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองน้ำซุป ซึ่งมีหลากหลายรสชาติ เชน 
รสเกลือ รสโชยุ  และรสคาเร แตสำหรับราเมงซัปโปโร 
คือรสมิโซะท่ีมีมาแตดั้งเดิม การผสมผสานระหวางน้ำซุปที่มีความ
อรอยเขมขนกับเสนราเมงไขแบบหยักๆ เปนรสชาติที่สุดยอด
มากๆ ในเมืองซัปโปโร มีรานราเมงต้ังอยูเต็มไปหมด ซึ่งก็มียาน 
รานราเมงท่ีขึ้นชื่อในตัวเมืองซัปโปโร อยางตรอกราเมงโยโกโจ

ซุปคาเร

อาหารอาหาร

รถไฟใตดิน สายโทโฮ ท่ีอยู

รถเมลฮอกไกโดใชชื่อยอวา รถเมลเจอาร และชื่อของโรงแรมและธนาคารบางสวนในแผนท่ีนี้ก็ใชชื่อยอ *คาโดยสารแท็กซี่โดยประมาณ เปนราคาในชวงฤดูรอนและสภาพการจราจรไมติดขัด ทั้งนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูกับฤดูกาลและสภาพการจราจร

ขอมูล การคมนาคมขนสง เปด คาธรรมเนียม คาโดยสารแท็กซี่โดยประมาณ ลานจอดรถ (รองรับผูท่ีใชรถวีลแชร) หองน้ำ (รองรับผูท่ีใชรถวีลแชร) ลิฟต (รองรับผูท่ีใชรถวีลแชร) หองน้ำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูปวยท่ีผาตัดเปดหนาทอง รถไฟใตดิน สายนัมโบะคุ รถไฟใตดิน สายโทไซ

* ขอมูลเสนอเสนทางการเดินรถ ตารางเวลาเดินรถ เปนตน ในแผนที่นี้ เปนขอมูลของ เดือนมีนาคม 2014

~

C-2

I-5

C-3

C-3

C-3

C-2

C-3 D-4

รถไฟใตดิน สายนัมโบะคุ

รถไฟใตดิน สายโทไซ

รถไฟใตดิน สายโทโฮ

ทางหลวงแผนดิน

วันเวย

รถไฟญ่ีปุน (เจอาร)

รถราง

โรงแรม / อินน

ไปรษณีย

จุดบริการแลกเปล่ียนเงิน
จุดบริการแลกเปล่ียนเงิน 
ตราตางประเทศ
สถานีตำรวจ / ปอม

โรงพยาบาล

โรงเรียน

วัด

สถานีดับเพลิง
ศูนยแนะนำขอมูลการ
ทองเท่ียว
จุดบริการเอทีเอ็มนานาชาติ 
(7-11 / ซิตี้แบงค)

ปายรถเมล มุงหนาสูสนามบินโอคาดามะ

ปายรถเมล มุงหนาสูสนามบินชินชิโตเซะ

บริการรถเชา

บริการจักรยานเชา

หองอาบน้ำสาธารณะ

หองอาบน้ำสาธารณะ (สำหรับผูชาย)

หองน้ำ (รองรับผูที่ใชรถวีลแชร)

ลิฟต (รองรับผูที่ใชรถวีลแชร)
หองน้ำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
ผูปวยที่ผาตัดเปดหนาทอง

7

ลานจอดรถช้ันใตดิน สถานีซัปโปโร คิตะกุจิ
(สามารถจอดรถคางคืนได)
8:00 – 22:00   โทร. 011-726-1601
ลานจอดรถเจอารทาวเวอร
7:00 – 24:00   โทร. 011-209-5061
ลานจอดรถรีพารค ซัปโปโรเอคิ มินามิกุจิ
เปดตลอด 24 ชม.   โทร. 011-231-6560
ลานจอดรถซัปโปโรคิตะอิจิโจ
เปดตลอด 24 ชม. โทร. 011-251-3841
ลานจอดรถช้ันใตดิน ซัปโปโรโอโดริ
8:00 – 22:00   โทร. 011-231-3733
พารคก้ิง จัมโบ 1000
เปดตลอด 24 ชม. โทร. 011-511-1000
ลานจอดรถช้ันใตดิน คิตะ 1 โจ
7:30 – 22:00   โทร. 011-290-5908

ลา
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ขน
าด

ให
ญใ

นย
าน

ใจก
ลา

งเม
ือง

หามจอดจักรยานในบริเวณนี้พื้นที่สำหรับจอดรถจักรยาน

กฎหมายของเมืองซัปโปโร ประกาศหามทิ้งบุหรี่ กระปอง และขยะอื่นๆ บนทอง 
ถนนในเมือง นอกจากน้ียังไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในระหวางท่ีเดินในบางพื้นที่ 
ซ่ึงกฎหมายน้ีมีผลบังคับใชกับนักทองเที่ยวทุกทาน และหากทานใดฝาฝนจะตองเสียคาปรับ

หามทิ้งขยะ

               พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่
ในพื้นที่เหลานี้ หามเดินสูบบุหรี่และหามสูบบุหรี่ในสถานที่ที่ไมมีที่เขี่ยบุหรี่ สำหรับที่เขี่ยบุหรี่แบบพกพาก็ไมไดรับอนุญาต 
ผูที่ฝาฝนจะตองเสียคาปรับ 1,000 เยน
 * พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ มีแสดงอยูในแผนที่


