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คู่มือจำเป็น
เพ่ือการขับรถยนต์
ในฮอกไกโด

ตัวอย่างของปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการสอบถามบรรดา
นักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายประเทศ

คุณจะทำอย่างไรเมื่อตกอยู่
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้?

ฉันจะเติมน้ำมันที่สถานีเติมน้ำมันได้อย่างไร?
ฉันจะข้ึนทางด่วนได้อย่างไร?
ฉันไม่รู้กฎจราจรของประเทศญ่ีปุ่น
ถ้าเกิดอุบัติเหตุข้ึนฉันควรจะทำอย่างไรดี?
ฉันจะเช่ารถได้อย่างไร?
ในสถานการณ์อื่นๆ
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คำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ชาวต่างชาติมักประสบในฮอกไกโดที่ได้มาจากการ
ทำแบบสอบถาม และคำแนะนำของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

แนะนำที่พึ่งสุดท้ายเมื่อคุณได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่เห็นผล 

แนะนำข้อมูลเพิ่มเติม อาทิเช่น คำอธิบายคำศัพท์ 

นำเสนอข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่จะเป็นประโยชน์กับคุณ 

ข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการขับรถยนต์เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้การท่อง-
เที่ยวในฮอกไกโดของคุณสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 

เมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี คุณสามารถชี้ไปยังประโยค
ที่เหมาะสมซึ่งได้รวบรวมไว้ภายในเล่ม เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้อื่นได้ และรวบรวมความ
คิดเห็นอย่างสั้นๆ ไว้ด้วย 

คู่มือที่จะช่วยให้ขับรถท่องเที่ยว
ในฮอกไกโดได้อย่างปลอดภัย
สะดวกสบายและมีความสุข

ฮอกไกโดเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงาม และถนนหนทางที่
กว้างขวางที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการขับรถท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเผลอเร่ง
ความเร็วจนทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นได้บ่อยครั้ง จริงที่ว่าการเช่ารถในฮอกไกโดนั้นคือวิธี
การเดินทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้สนุกสนานกับแหล่งท่องเที่ยวของฮอกไกโดได้อย่างเต็มอิ่ม 
คุณจะได้ออกจากเมืองหลวงและหลีกหนีการจราจรอันแสนวุ่นวาย เพื่อขับรถไปตามเส้นทางที่รถ 
บัสท่องเที่ยวไม่สามารถไปถึง ได้สัมผัสประสบการณ์ “ธรรมชาติที่แสนงดงาม” และ “วิถีชีวิต” 
อันเป็นเอกลักษณ์ของฮอกไกโด การขับขี่รถท่องเที่ยวอย่างอิสระและง่ายดายนี้ จะทำให้การ
ท่องเที่ยวพักผ่อนในฮอกไกโดสนุกสนานมากขึ้นอย่างแน่นอน 

ขอให้แน่ใจว่าคุณหยิบ“คู่มือจำเป็นเพ่ือการขับรถยนต์ในฮอกไกโด”
ติดมือไปด้วยเมื่อคุณกำลังขับรถยนต์ในฮอกไกโด !

จุดเด่นของคู่มือเล่มนี้และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน
จุดเด่น
•  คู่มือเล่มนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ชาวไทยที่ประสงค์ท่องเที่ยวในฮอกไกโดด้วย 

รถเช่าให้ขับรถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ง่ายดาย และสะดวกสบาย 
•  ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้รวบรวมไว้ในเล่ม 
•  หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในขณะขับรถอยู่ในฮอกไกโด สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของ

หน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้รวบรวมเอาไว้ในคู่มือเล่มนี้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณ 
จะใช้คู่มือเล่มนี้อย่างไรดี?

เนื่องจากเนื้อหาภายในคู่มือเล่มนี้มีฐานข้อมูลที่รวบรวมมาจากการสัมภาษณ์จริง ทำให้
มั่นใจได้ว่านี่คือคู่มือที่จะช่วยคุณในยามที่ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ลำบากและกังวลว่า “ฉันควรทำอย่างไรดีเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์
เช่นนี้” ทั้งนี้ คู่มือเล่มนี้ยังสามารถใช้ชี้ไปยังประโยคที่รวบรวมไว้ให้และพูดตามได้อีกด้วย 
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• ทัศนียภาพ
ซากุระจะออกดอกบานระหว่างช่วงปลาย

เดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
เดินทางไปชมซากุระบานสะพรั่งโดยการตรวจ
สอบข้อมูลเวลาการบานของซากุระได้จาก 
เว็บไซต์ 
• ประสบการณ์

เสน่ห์ส่วนหนึ่งของความสนุกสนานในการเล่นสกีช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงต้นเดือนพฤษภาคม คือ 
เนินสกียังคงถูกปกคลุมไปด้วยหิมะคุณภาพดีอยู่ แต่จำเป็นที่จะต้องสวมแว่นตากันแดดเนื่องจาก
แสงอาทิตย์ของฮอกไกโดในเดือนพฤษภาคมนั้นแรงมาก นอกจากนี้ การล่องแพในช่วงฤดูกาลที่
หิมะกำลังละลายนั้นนับเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกสนานมาก ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ความเร็วในการไหลของ
น้ำจากน้ำแข็งที่ละลายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถล่องแพได้ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปลาย
เดือนพฤษภาคม 
• อาหาร

อาหารทะเลรสเลิศของฮอกไกโดและพืชผัก ของขวัญล้ำค่าจากผืนดินก็เริ่มพร้อมเสิร์ฟบน 
โต๊ะอาหารไปพร้อมๆ กับการละลายของหิมะ หน่อไม้ฝรั่งซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเข้าสู่
ฤดูใบไม้ผลิ ถูกยกให้เป็นผลผลิตที่เป็นตัวแทนของเมืองฮอกไกโด ถึงแม้ว่าอาหารที่ทำจากหน่อไม้ 
ฝรั่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปผัดกับเนย แต่หน่อไม้ฝรั่งเท็มปุระก็อร่อยไม่แพ้กัน 

 



เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฮอกไกโดได้รับความนิยมจากนักขับรถท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ก็เพราะฤดูกาลทั้งสี่ในฮอกไกโดนั้นมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน และผู้มาเยือนจะได้เพลิดเพลินไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล ถ้านักท่องเที่ยววางแผน 
โดยลืมคำนึงถึงฤดูกาล ก็จะทำให้การท่องเที่ยวของพวกเขาพังทลายลงได้ ทั้งยังจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศ
ในแต่ละฤดูกาล เช่น พายุหิมะ และถนนหนทางที่อาจถูกปกคลุมไปด้วยหิมะระหว่างการขับขี่รถยนต์ 

ฤดูใบไม้ผลิเสน่ห์ของฮอกไกโดในฤดูใบไม้ผลิ
สัญญาณแรกของฤดูใบไม้ผลิในฮอกไกโดเริ่มพบได้ในเดือนเมษายน เมื่อต้นอ่อนของต้นฟุกิโนะโตโผล่ขึ้นมาทั้งๆ ที่ยังมีหิมะหลงเหลืออยู่ 

และนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับแสงอาทิตย์ในขณะที่เฝ้ามองแม่น้ำซึ่งค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากการละลายของหิมะ ฤดูใบไม้ผลิได้มาเยือนทุก
เมืองแล้วทั้งๆ ที่ยังคงมีหิมะหลงเหลืออยู่บนภูเขา ดอกซากุระและดอกบ๊วยจะบานพร้อมๆ กันในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แล้วพืชผักใบเขียวต่างๆ 
จะเริ่มแตกต้นอ่อนตามมาหลังจากนั้น 
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• เดือนเมษายน 
หิมะเริ่มละลาย และดอกมิสุบะโชก็จะ

พากันออกดอกในบริ เ วณพื้ นที่ ชุ่ มน้ำ 
อากาศในช่วงนี้เหมาะสำหรับการสวมเสื้อ
โค้ทบางๆ หรือเสื้อแจ็คเก็ต 
• เดือนพฤษภาคม 

แม้ว่าแสงอาทิตย์ค่อนข้างจะอบอุ่น แต่ 
สายลมนั้นก็ยังคงความหนาวเย็นอยู่ เดือน
นี้ส่วนใหญ่จะมีสภาพอากาศใกล้เคียงกับ
เกาะหลักฮอนชูในเดือนเมษายน ขอแนะ- 
นำให้นำเสื้อแจ็คเก็ตติดตัวมาด้วย 
• เดือนมิถุนายน 

จะได้สัมผัสกับสภาพอากาศที่ดีหลาก 
หลายรูปแบบ และดอกไม้นานาพันธุ์ยัง
พร้อมใจกันบานในช่วงเวลานี้อีกด้วย ถึง 
แม้ว่าบางครั้งจะสามารถสวมเสื้อแขนสั้น 
ได้ แต่ว่าควรจะนำเสื้อแขนยาวติดตัวไป 
ด้วยเพื่อสวมในตอนกลางคืน 

สิ่งสำคัญเก่ียวกับการขับข่ีรถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ช่วงเวลา:เมษายนถึงมิถุนายน

ถนนนิจุคเค็งเมืองชิสุไน ทุ่งมันฝรั่ง

ล่องแพ การเล่นสกีในฤดูใบไม้ผลิ

ปูขน หน่อไม้ฝรั่ง

ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุด

ซัปโปโร

ฮาโกดาเตะ

วักกะไน

คุชิโระ

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผล ิ
หรือวันที่ 20 มีนาคม 

พระ
อาทิตย์ขึ้น 

พระ
อาทิตย์ตก 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผล ิ
หรือวันที่ 20 มีนาคม 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผล ิ
หรือวันที่ 20 มีนาคม 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผล ิ
หรือวันที่ 20 มีนาคม 

พระ
อาทิตย์ขึ้น 

พระ
อาทิตย์ตก 

พระ
อาทิตย์ขึ้น 

พระ
อาทิตย์ตก 

พระ
อาทิตย์ขึ้น 

พระ
อาทิตย์ตก 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ตารางเวลา
ออกดอกบาน
ของซากุระ 

เม.ย. พ.ค. 
ปลายเดือน ปลายเดือน กลางเดือน ต้นเดือน 

ฮอกไกโด 
กลาง 

ฮอกไกโด 
ใต้ 

ฮอกไกโด 
เหนือ 

ฮอกไกโด 
ตะวันออก 

1  การปิดถนนช่วงฤดูหนาวในบางเส้นทาง จะมีไปจนถึงปลายเดือน
เมษายน 

2  ถนนหลายสายที่เป็นทางขึ้นและลงเขานั้น อาจจะถูกปกคลุมไป
ด้วยหิมะจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 

3  ถนนหลายสายบริเวณใกล้ปากทางเข้าอุโมงค์หรือบนสะพาน อาจ 
จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ 

4  ให้แน่ใจว่าจะถึงสถานที่ที่คุณจะพักค้างคืนก่อนตะวันตกดิน 

เสน่ห์แห่งฤดูกาลของฮอกไกโด
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ฤดูร้อนเสน่ห์ของฮอกไกโดในฤดูร้อน
ขอบคุณสภาพภูมิอากาศที่แห้งและไม่ชื้นจนเกินไป ทำให้ช่วงฤดูร้อนที่กินเวลาไม่นานนักในฮอกไกโดกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการ

พักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในช่วงฤดูร้อน นับเป็นฤดูกาลที่เหมาะสมอย่างที่สุดสำหรับการขับรถท่องเที่ยวเนื่องจากช่วงเวลาของกลางวันจะ
ยาวนานกว่าในฤดูอื่นๆ 

ช่วงเวลา:กรกฎาคมถึงสิงหาคม

• ทัศนียภาพ
ในช่วงฤดูร้อน ฮอกไกโดเต็มไปด้วยดอกไม้

หลากสี ทั้งแดง, เหลือง, ชมพู, ม่วง และอีกหลาย
เฉดสีซึ่งพร้อมใจกันผลิบานในช่วงเวลาเดียวกัน 
ช่วยแต่งแต้มสีสันให้แก่ดินแดนกว้างใหญ่นี้ด้วย
ดอกไม้สีสันงดงาม ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติของฮอกไกโดในช่วงฤดูร้อนกลายเป็น
จุดที่นิยมในการถ่ายภาพ 
• ประสบการณ์

ทั่วทุกพื้นที่ในฮอกไกโดใช้ประโยชน์จากเวลา
อันน้อยนิดในฤดูร้อนจัดเทศกาลต่างๆ ที่มี
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น กิจกรรมกลางแจ้งก็เป็น
อีกโปรแกรมที่แนะนำเพื่อที่คุณจะได้สนุกสนาน
ไปกับธรรมชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลของฮอกไกโด 
• อาหาร

อาหารทะเลในฮอกไกโดจะมีเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน บรรดากุ้ง, ปู และ  
หอยเม่นนับเป็นผลผลิตทางทะเลที่ดีที่สุดในช่วง 
นี้ ฤดูร้อนเป็นช่วงเทศกาลแห่งอาหาร โดยมีทั้ง 
ผลเมลอนซึ่งหวานเป็นพิเศษ แตงโม และข้าวโพด 
ซึ่งเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่อีกด้วย 

 

สิ่งสำคัญเก่ียวกับการขับข่ีรถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน

• เดือนกรกฎาคม 
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นเหมาะแก่การสวมใส่ใน

เวลากลางวัน แต่ควรจะนำเสื้อแจ็คเก็ต
แบบบางติดตัวไปด้วยเพื่อสวมใส่ในเวลา
กลางคืน หรือเวลาที่ต้องขึ้นไปบนภูเขา
หรือเข้าไปบริเวณทะเลสาบ 
• เดือนสิงหาคม 

แสงแดดร้อนแรงที่สร้างความมีชีวิตชีวา
ได้แผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคฮอกไกโดตอน
กลาง แต่บางครั้งอาจจะพบกับน้ำค้างแข็ง
ได้ตามบริเวณชายฝั่ง โดยอุณหภูมิจะเริ่ม
ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อช่วงเทศกาลโอบง 
ผ่านพ้นไป 

ก.ค. ส.ค. 

ก.ค. ส.ค. 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน 
หรือวันที่ 21 มิถุนายน 
พระ

อาทิตย์ขึ้น 
พระ

อาทิตย์ตก 
ซัปโปโร

ฮาโกดาเตะ

วักกะไน

คุชิโระ

ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุด

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน 
หรือวันที่ 21 มิถุนายน 
พระ

อาทิตย์ขึ้น 
พระ

อาทิตย์ตก 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน 
หรือวันที่ 21 มิถุนายน 
พระ

อาทิตย์ขึ้น 
พระ

อาทิตย์ตก 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน 
หรือวันที่ 21 มิถุนายน 
พระ

อาทิตย์ขึ้น 
พระ

อาทิตย์ตก 

1  ช่วงวันหยุดในเทศกาลโอบง ผู้คนส่วน
ใหญ่จะเดินทางกลับบ้านเกิด ทั้งยังมีนัก
ท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยือนฮอกไกโด 
จึงอาจจะทำให้กระบวนการตรวจคนเข้า
เมืองและการเดินทางออกนอกประเทศ
ต้องใช้ เวลามากกว่าปกติ  ทั้ งสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ก็จะเต็มไปด้วยผู้คน จึง 
จำเป็นที่จะต้องวางแผนการขับรถท่อง-

เที่ยวของคุณให้เป็นอิสระจากข้อจำกัด
ของเวลาเหล่านี้ 

2  เส้นทางสัญจรบางสายอาจจะถูกปิด 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการบังคับใช้ 
กฎจราจรบนท้องถนน) รวมถึงรถไฟและ 
เครื่องบินอาจจะถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิก 
ได้ เนื่องจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
อาทิ พายุไต้ฝุ่น     

3   ลานจอดรถในสถานที่ท่องเที่ยวมักจะ 
เต็มอยู่ เสมอ และอาจเกิดสภาพการ
จราจรติดขัดได้ (บางกรณีอาจต้องรอ 
นานถึงหนึ่งหรือสองชั่วโมง) จึงจำเป็น 
ที่จะต้องวางแผนการขับรถท่องเที่ยวใน 
ฮอกไกโดของคุณให้เป็นอิสระจากข้อ
จำกัดของเวลาเหล่านี้ 

สวนโคะชิมิสุเก็นเซ ดอกทานตะวันในสวนโฮะคุริว ดอกบัวที่สวนสาธารณะโอนุมะ

เทศกาลฤดูร้อนในฮอกไกโด พายเรือคะยักในทะเล บริการตั้งแคมป์

หอยเม่น ปูฮะนะซะกิ ข้าวโพด เมลอน(ภาพบน)
แตงโม(ภาพล่าง)

ก.ค. ส.ค. 

ก.ค. ส.ค. 
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ฤดูใบไม้ร่วง เสน่ห์ของฮอกไกโดในฤดูใบไม้ร่วง
ฤดูใบไม้ร่วงที่ฮอกไกโดนั้นมีความงดงามจากสีสันของใบไม้ในช่วงฤดูเปลี่ยนสี และยังเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของอาหารอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งสามารถ

เก็บเกี่ยวได้จากทั้งบนภูเขาและในท้องทะเล นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับผลผลิตตามฤดูกาลของฮอกไกโด อาทิ มันฝรั่ง, หัวหอม, ปลา 
แซลมอน, ปลาชิชาโมะ, แอปเปิล และองุ่น นอกจากนี้ ยังมีงานเทศกาลหลากหลายที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวในหลายพื้นที่ของ 
ฮอกไกโด คุณไม่ควรพลาดที่จะลองชิมผลิตภัณฑ์อันเลื่องชื่อในฤดูกาลนี้ 

ช่วงเวลา:กันยายนถึงพฤศจิกายน

• ทัศนียภาพ
เพราะว่าช่วงที่ดีที่สุดของฤดูใบไม้เปลี่ยน

สีจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่และสภาพภูมิ-
อากาศในปีนั้นๆ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องค้น 
หาข้อมูลจากเว็บไซต์เสียก่อน 

ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ฮอกไกโด 
เหนือ 

ฮอกไกโด 
กลาง 

ฮอกไกโด 
ใต้ 

ฮอกไกโด 
ตะวันออก 

ระหว่างกลางเดือนกันยายน 
ถึงกลางเดือนตุลาคม 

ระหว่างปลายเดือนกันยายน
ถึงกลางเดือนตุลาคม 

ต้นเดือน- 
กลางเดือนตุลาคม ต้นเดือน-

ปลายเดือนตุลาคม 
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• เดือนกันยายน 
อากาศในตอนเช้าและตอนเย็นของช่วง

กลางเดือนกันยายนค่อนข้างหนาวเย็น 
และฤดูใบไม้ร่วง ก็จะเริ่มต้นขึ้นตั้ งแต่ 
ปลายเดือนนี้เป็นต้นไป 
• เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน 

ช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่ดี
ที่สุดในฤดูใบไม้ร่วงสำหรับการชมใบไม้
เปลี่ยนสี ทั้งเป็นเวลาเดียวกับที่หิมะแรก
เริ่มตกลงบนยอดเขา ลมหายใจของคุณ 
จะเปลี่ยนเป็นไอสีขาว เสื้อสเวตเตอร์ และ 
เสื้อโค้ทจึงเป็นสิ่งจำเป็นในฤดูนี้ 

วัตถุดิบ พื้นทีเก็บเกี่ยว 
กันยายน ตุลาคม 

ต้น 
เดือน 

กลาง 
เดือน 

ปลาย 
เดือน 

ปลาซันมะ 
ปลาแซลมอน 
ปลาแม็คเคอเร็ลอัตกะ 
ปลาชิชาโมะ 
ปลาหมึกญี่ปุ่น 
กุ้งฮกไก 
หอยนางรม 
มันฝรั่ง 
เส้นโซบะใหม่ 
ข้าวเก็บเกี่ยวใหม่ 
แอปเปิล 

• อาหาร
ทำไมคุณไม่ลองหาผลิต- 

ภัณฑ์อาหารตามฤดูกาลที่
สามารถรับประทานได้เฉพาะ
ในพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวได้เท่านั้น
ชิมล่ะ? 

• ประสบการณ์
เมืองมะชิเกะ, โยะอิจิ และนิกิ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเหนือเมืองอื่นๆ ในเรื่องแหล่งที่มีการจัด

กิจกรรมเก็บผลไม้สำหรับนักท่องเที่ยว โดยผลไม้หลักในการเก็บเกี่ยวได้แก่ แอปเปิล และองุ่น 
นอกจากนี้ ในบรรดากิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ การออกไปพายเรือแคนูในทะเลสาบที่งดงามนั้นก็ 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขอแนะนำ 

สิ่งสำคัญเก่ียวกับการขับข่ีรถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

1  ตรวจสอบช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินที่ 
จะเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ ระหว่างฤดูใบไม้
ร่วงและฤดูหนาว 

2  ระมัดระวังการลื่นล้มได้ง่ายในช่วงหิมะ
แรกที่ตกระหว่างต้นเดือนจนถึงปลาย

เดือนตุลาคมในบริเวณฮอกไกโดเหนือ, 
ปลายเดือนตุลาคม บริ เวณฮอกไกโด 
กลางและฮอกไกโดตะวันออก, ต้นเดือน
พฤศจิกายนในบริเวณฮอกไกโดใต้ 

3  หิมะแรกจะเริ่มตกลงบนทางขึ้นและลง
ภูเขาในช่วงต้นเดือนตุลาคม ซึ่งจะเกิดขึ้น
ก่อนภาคพื้นดิน และถนนบางสายก็จะ
เริ่มปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวหลังจาก 
ผ่านช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนไป 

ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับฤดูใบไม้ร่วง อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุด

ซัปโปโร

ฮาโกดาเตะ

วักกะไน

คุชิโระ

ก.ย. ต.ค. 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง 
หรือวันที่ 20 กันยายน 

พระ
อาทิตย์ขึ้น 

พระ
อาทิตย์ตก 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง 
หรือวันที่ 20 กันยายน 

พระ
อาทิตย์ขึ้น 

พระ
อาทิตย์ตก 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง 
หรือวันที่ 20 กันยายน 

พระ
อาทิตย์ขึ้น 

พระ
อาทิตย์ตก 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง 
หรือวันที่ 20 กันยายน 

พระ
อาทิตย์ขึ้น 

พระ
อาทิตย์ตก 

พ.ย. 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ใบไม้เปลี่ยนสี ฝูงปลาแซลมอน

ต้น 
เดือน 

กลาง 
เดือน 

ปลาย 
เดือน 

ฮอกไกโดตะวันออก 
ทุกพื้นที่ในฮอกไกโด 
ฮอกไกโดตะวันออก 
มุกะวะ 
ฮาโกดาเตะ 
อ่าวโนะทสุเกะ 
อักเกะชิ 
ทุกพื้นที่ในฮอกไกโด 
ชินโตะคุ, โฮะโระคะไน 
ฮอกไกโดกลาง 
ทางตะวันตกของฮอกไกโด 
กลาง 

ทุ่งดอกเซโยคิงาราชิ ดอกคอสมอสในเมืองทาคิคะวา
และชิเบทสุ

ล่องเรือแคนู การเก็บเกี่ยวด้วยมือ
(เก็บลูกแอปเปิล)

ปลาซันมะ แอปเปิล

ปลาแซลมอน ข้าวเก็บเกี่ยวใหม่
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ฤดูหนาวเสน่ห์ของฮอกไกโดในฤดูหนาว
ในเดือนธันวาคม ไม่เพียงแต่พื้นที่บริเวณภูเขาเท่านั้นแม้แต่พื้นที่ภายในเมืองก็ล้วนแล้วแต่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ถึงแม้ว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้น

ของฤดูหนาวที่ยาวนานและสุดแสนหนาวเย็น แต่นักท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสได้สนุกสนานไปกับการเที่ยวชมงานเทศกาลของท้องถิ่นต่างๆ ที่จัดขึ้น
อย่างมากมายในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น 

ช่วงเวลา:ธันวาคมถึงมีนาคม

• ทัศนียภาพ
ภูมิทัศน์สีขาวเงินของหิมะสีขาวบริสุทธิ์ ทำให้นักท่องเที่ยว

รู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังอยู่ในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือ
กว่าประสบการณ์ทั่วไป ความลึกลับและความโรแมนติกของ
ทิวทัศน์สีเงินเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเสมอมา 

 
• ประสบการณ์

มีงานเทศกาลประจำฤดูหนาวมากมาย อาทิ งานเทศกาลหิมะซัปโปโร ถูกจัดขึ้นในทุกพื้นที่
ของฮอกไกโด ซึ่งอาจสนุกสนานไปกับการวางแผนเที่ยวชมเทศกาลต่างๆ เหล่านี้ได้ระหว่างการ 
ขับรถท่องเที่ยวโดยสามารถหาข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ 

• อาหาร
วัฒนธรรมของฮอกไกโดคือการใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยในฤดูหนาวไปกับการรับประทานอาหาร

รสเลิศ อาหารประเภทหม้อไฟตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นหลายชนิดที่ ใช้อาหารทะเลเป็น
ส่วนประกอบจะถูกนำมาปรุงที่โต๊ะ และความอบอุ่นจากหม้อไฟนั้นจะทำให้หัวใจคุณรู้สึกอบอุ่น
ตามไปด้วย 

• เดือนธันวาคม 
หิมะจะเริ่มปกคลุมไปตลอดทั้งฤดูกาลโดยเริ่มตั้งแต่ปลาย

เดือนนี้ เสื้อโอเวอร์โค้ท, ถุงมือ และรองเท้าสำหรับสวมใส่ 
ในฤดูหนาวหรือกันลื่นเป็นสิ่งของที่จำเป็น 
• เดือนมกราคม 

เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมากที่สุด 
บริเวณฮอกไกโดกลางและบริเวณไทเซทสุ มีหิมะตกหนัก  
มาก และอุณหภูมิในเดือนนี้ยังลดต่ำลงมากโดยเฉพาะใน
บริเวณโทะคะจิและฮอกไกโดตะวันออก เสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อ
โค้ทที่มีหมวกคลุมจะช่วยได้มาก 
• เดือนกุมภาพันธ์ 

เดือนสุดท้ายของฤดูกาลที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นที่สุด 
เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่คุณจำเป็นต้องสวมใส่นั้นเหมือน 
กับเสื้อผ้าที่ต้องใช้ในเดือนธันวาคมและมกราคม ในเดือนนี้
อุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันอย่างมาก 
ขอแนะนำให้คุณสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถใส่และถอดออกได้ง่าย 
(เพราะว่าภายในบ้าน ร้านอาหาร หรือร้านค้า สภาพอากาศ 
จะอบอุ่นพอจนทำให้เสื้อผ้าที่คุณสวมอยู่นั้นมากจนเกินพอดี) 
• เดือนมีนาคม 

หิมะเริ่มละลาย และดอกไม้จำพวกกนกนารีสีขาวก็จะเริ่ม
บานในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ ตอนกลางคืนแนะนำให้สวมเสื้อผ้า
เช่นเดียวกับที่สวมในช่วงฤดูหนาว 

สิ่งสำคัญเก่ียวกับการขับข่ีรถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว

1  ระหว่างช่วงเทศกาลหิมะ กระบวนการ 
ตรวจคนเข้าเมือง และการเดินทางออก 
นอกประเทศที่สนามบินอาจต้องใช้เวลา
มากกว่าปกติ ทำให้จำเป็นที่จะต้องวางแผน
การท่องเที่ยวของคุณให้เป็นอิสระจากข้อ
จำกัดของเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันที่ออก
เดินทางและวันที่มาถึงฮอกไกโด 

2  ระบบขนส่งมวลชนอาจจะหยุดชะงัก เนื่อง 
มาจากทางด่วนถูกปิดเพราะหิมะตกหนัก 
พายุหิมะที่รุนแรง หรือเกิดการถล่มของหิมะ 
เป็นต้น และอาจเกิดการเลื่อนหรือยกเลิก 
การเดินทางของเครื่องบินและรถไฟสายต่างๆ  
ได้ นอกจากนี้  ถนนภายในเมืองก็จะเกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดอีกด้วย ดังนั้น จึงขอ
แนะนำให้หลีกเลี่ยงการขับรถยนต์ท่องเที่ยว
เองในช่วงฤดูหนาวจะเป็นการดีที่สุด 

3  การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวของฮอกไกโด 
ถือเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมเสน่ห์อีกฤดูกาลหนึ่ง 
แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่
คนไทยไม่คุ้นเคย อย่างเช่น พายุหิมะ, หิมะ 
ถล่ม เป็นต้น การขับรถในช่วงนี้จึงจำเป็นต้อง
อาศัยทักษะและความชำนาญเป็นพิเศษ จึง 
ไม่ควรขับรถท่องเที่ยวเองโดยเด็ดขาด หัน 
มาใช้การเดินทางด้วยวิธีการอื่นจะปลอดภัย
มากกว่า 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุด

ซัปโปโร

ฮาโกดาเตะ

วักกะไน

คุชิโระ

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว 
หรือวันที่ 21 ธันวาคม 
พระ

อาทิตย์ขึ้น 
พระ

อาทิตย์ตก 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว 
หรือวันที่ 21 ธันวาคม 
พระ

อาทิตย์ขึ้น 
พระ

อาทิตย์ตก 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว 
หรือวันที่ 21 ธันวาคม 
พระ

อาทิตย์ขึ้น 
พระ

อาทิตย์ตก 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว 
หรือวันที่ 21 ธันวาคม 
พระ

อาทิตย์ขึ้น 
พระ

อาทิตย์ตก 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

น้ำแข็งลอย บรรดาหงส์ขาว

ตกปลาในน้ำแข็งงานเทศกาลบอลลูน

นกกระเรียนมงกุฎแดง
(นกกระเรียนญี่ปุ่น)

หอยนางรม ปลาฮัคคาคุ

ชื่อเทศกาล ช่วงเวลาจัดงาน เนื้อหา สถานที่ 
เทศกาลหิมะ 

ซัปโปโร 

เทศกาลฤดูหนาว 
อะซะฮิกะวะ 

เทศกาลวินเทอร์
เซอร์คัส 

ต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 

ต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 

ต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 

นำเสนอประติมากรรมที่สร้างจากน้ำแข็งและหิมะทั้งขนาด
กลางและขนาดใหญ่จำนวนมากกว่า 300 ชิ้น, การจัดแข่งขัน
รูปปั้นหิมะจากทีมนานาชาติ, อื่นๆ 
มีการสร้างประติมากรรมที่ทำจากน้ำแข็งและหิมะที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก รวมทั้งผลงานศิลปะแสงสี นอกจากนี้ ยังมีการจัดงาน
ตอนกลางคืนอีกมากมาย อาทิ การจุดพลุดอกไม้ไฟตอนกลาง
คืน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่นิยมเล่นกันในฤดูหนาว เป็นต้น 
มีการสร้างประติมากรรมด้วยหิมะ แล้วนำไปจัดแสดงใน
หลายจุดบริเวณริมถนนสายไทเซทสุ-ฟุระโนะ ซึ่งถือเป็น 
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ของถนนสายเล็กๆ ให้ดึงดูดใจในช่วง 
ฤดูหนาวของฮอกไกโด 

สวนสาธารณะซัปโปโร โอโดะริ, ย่านซุซุกิโนะ, ที่ 
อื่นๆ 

บริเวณริมฝั่งแม่น้ำอิชิคะริและสะพานอะซะฮิใน
เมืองอะซะฮิกะวะ, สวนสาธารณะโทคิวะ 
สวนสาธารณะเฮวะ อเวนิว ไคโมโนะ, นะนะ-โจ 
เรียวคุโด 
ถนนสายไทเซทสุ-ฟุระโนะ ถนนที่อยู่ในกิจกรรม
ปรับภูมิทัศน์ของฮอกไกโด (เมืองอะซะฮิกะวะ, 
บริเวณลานจอดรถเลียบทางด่วน เป็นต้น) 
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ฮอกไกโดได้ชื่อว่าเป็นครัวของประเทศญี่ปุ่นจากความอุดมสมบูรณ์ของดินฟ้าอากาศ แผ่นดินที่หนาวเย็นมากที่สุดในฤดูหนาว 
แห่งนี้คือต้นทางของพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งบนบกและในน้ำที่กลายมาเป็นอาหารคาวหวานอันโอชะ... 

อาหารข้ึนชื่อประจำฮอกไกโด

ของทะเล
ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเกาะล้อมรอบด้วยผืนน้ำถึง 3 แห่ง คือทะเลโอค็อตสก์ ทะเลญี่ปุ่น และ 

มหาสมุทรแปซิฟิก ฮอกไกโดจึงกลายเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญของญี่ปุ่นและของโลก อาหาร
ทะเลสดๆ หลากหลายถูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาในแต่ละฤดูกาล ทั้งถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารเลิศรสมากมาย เช่น ปูที่จะมีมากตามฤดูกาลของปูแต่ละชนิด ทั้งปูฮะนะซะกิ ,     
ปูขน, ปูทะระบะ,ปูสึไว, ปลาฮกเกะที่ให้รสชาติดีที่สุดช่วงเดือน ก.ย. – พ.ย., ปลาคินคิ ปลาราคา
แพงที่จับได้แถบระอุซุและอะบะชิริในช่วงเดือน ธ.ค. – ก.พ. เท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังมีหอยเม่น, กุ้ง 
โบะตัน, ไข่ปลาแซลมอน และหอยเชลล์ เป็นต้น 

ซัปโปโรราเมน
ซัปโปโรราเมนที่เลื่องชื่อลือชาไปทั่วประเทศนั้น แท้จริงแล้วเป็น “มิโซะราเมน” 

สูตรต้นตำรับของซัปโปโรนั่นเอง เอกลักษณ์อยู่ที่เส้นราเมนหยิกงอเล็กน้อยขนาดกำลัง
พอดี ในน้ำซุปมิโซะที่ใส่น้ำมันหมูลงไปด้วยนิดหน่อย พอได้กลิ่นหอมๆ โรยหน้าด้วย 
ผักสดและถั่วงอกกรอบๆ ความอร่อยกลมกล่อมของมิโซะราเมนสูตรเด็ดนี่เองที่ทำให้ 
ชื่อของซัปโปโรราเมนเป็นที่รู้จักไปทั่ว 

เนื้อเจงกิสข่าน
เชื่อว่าคงมีใครหลายคนเคยได้ยินชื่อเสียงของเนื้อแกะชั้นเลิศ อย่างเนื้อเจงกิสข่านกัน

มาบ้าง ยิ่งเมืองซัปโปโรที่ขึ้นชื่อที่สุดด้วยแล้ว ร้านเนื้อย่างเจงกิสข่านที่ตั้งอวดความอร่อย
กันนั้นมีอยู่มากมาย และกำลังรอให้นักชิมทุกท่านเข้าไปพิสูจน์รสชาติที่ไม่ใช่เพียงแค่ราคา
คุยเท่านั้น เพียงแค่กลิ่นเนื้อย่างหอมๆ บนกระทะเหล็กก็ชวนให้น้ำลายสอแล้ว หากแต่
รสชาติกลมกล่อมของเนื้อย่างนุ่มลิ้นที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับผัก (หลักๆ จะเป็นหัวหอม
ใหญ่ และผักชนิดอื่นๆ แล้วแต่ทางร้าน เช่น ถั่วงอก, พริกหยวก เป็นต้น) และน้ำจิ้มรสเด็ด 
(ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มที่ทำจากโชยุ ซึ่งแต่ละร้านก็จะปรุงรสชาติตามสูตรเฉพาะของตัวเอง
เพิ่มเข้าไป) นั่นต่างหากที่เป็นหมัดเด็ดทำให้ทุกคนต้องบอกต่อถึงความสุดยอดของเนื้อแกะ
ชนิดนี้กันไม่ขาดปาก 

โทะคะชิไวน์
หากจะกล่าวถึง “ไวน์ของฮอกไกโด” แล้วล่ะก็ คนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยต้องยกนิ้วให้โทะคะชิ 

ไวน์ ด้วยสภาพดินและสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย ไวน์ของที่นี่จึงมีรสชาติดีเป็นพิเศษ ทั้งยังได้ 
รับรางวัลเป็นเครื่องการันตีมาแล้วนับไม่ถ้วน ไวน์ของที่นี่มีด้วยกันมากกว่า 100 ประเภทให้เลือก
ลิ้มลอง ยิ่งดื่มแกล้มกับเนื้อวัวโทะคะชิ ที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยิ่งเข้ากันได้อย่างดีเยี่ยม
ทีเดียว 

• ปูฮะนะซะกิ • หอยเม่น



�

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

ฮอกไกโดใต้
ฮอกไกโดกลาง
ไทเซทสุ/โทะคะจิ

ฮอกไกโดตะวันออก
ฮอกไกโดเหนือ

10 

11 

1� 

1� 

1� 
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■

■

■

■

• ฮาโกดาเตะ
ทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่มองเห็นได้จากภูเขาฮาโกดาเตะได้รับ

การกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสามทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยที่สุดใน
โลก นอกจากนี้ ยังขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีก
ด้วย มีร้านอาหารทะเลสดๆ ที่มีชื่อเสียงมากมายบริเวณตลาด 
สดฮาโกดาเตะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาโกดาเตะ 
 A ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของฮาโกดาเตะ 
 B ซากุระออกดอกบานเต็มที่ในช่วงฤดูใบไม้

ผลิที่สวนสาธารณะโกะเรียวกะกุในเมือง 
ฮาโกดาเตะ  

 C บ่อน้ำพุร้อนยุโนะคะวะในเมืองฮาโกดาเตะ 
 D ทิวทัศน์ของเมืองโมะโตะมะจิที่อยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ 

• อุทยานแห่งชาติโอนุมะ
ดื่มด่ำกับทัศนียภาพสุดแสนงดงามตามฤดูกาล

ได้ที่อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมือง
ฮาโกดาเตะไปประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยรถยนต์ 

มีกิจกรรมหลากหลายจัดเตรียมไว้สำหรับนัก
ท่องเที่ยว อาทิ ตกปลาในน้ำแข็ง (ที่ละลาย) ช่วงฤดูหนาว เป็นต้น 

ฮอกไกโดใต้ สัมผัสประสบการณ์แห่งจิตวิญญาณของแนวพรมแดน

Quick

Tip
มีการจำกัดจำนวนรถยนต์ที่จะขึ้นไปบนภูเขาฮาโกดาเตะ ระหว่างปลาย
เดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม และปิดเส้นทางจราจรระหว่างเวลา 
17.00 และ 22.00 นาฬิกา

จากสนามบิน
ชิน-ชิโตะเสะ

วันแรก

วันที่2

ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที 

ออกเดินทางจากฮาโกดาเตะ

ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที 

ออกเดินทางจากคะมิอิโซะ

ออกเดินทางจากมะทสุมะเอะ

ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที 

ออกเดินทางจากเอะซะชิ

ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

ออกเดินทางจาก
อุทยานแห่งชาติโอนุมะ

สนามบิน
ฮาโกดาเตะ

วันที่3

ออกจากฮาโกดาเตะ

ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  
มุ่งหน้าสู่สนามบิน 
ฮาโกดาเตะ 

ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที 

วันที่4

• เอะซะชิ
เมืองเอะซะชิซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฮอกไกโด ได้ 

รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดอารยธรรมของฮอกไกโด 
นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ซ่อมบำรุงเรือรบโบราณของญี่ปุ่นจาก
สมัยเอโดะ “ไคโย มารุ” อีกด้วย 

• คะมอิโิซะ
เทรปปิสต์ บัตเตอร์, เทรปปิสต์ คุ้กกี้, ลูกกวาดเนย และแยม 

ที่ผลิตขึ้น ณ โบสถ์แห่งนี้ เป็นตัวแทนของฝากที่มีชื่อเสียงของเมือง 
ฮอกไกโด 

• มะทสุมะเอะ
เมืองที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นพื้นที่ทาง

เหนือสุดที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบโชกุนในช่วงเอโดะตอน
ปลาย ปราสาทมะทสุมะเอะและเขตเทะระมะจิได้รับยกย่องให้เป็น
มรดกทางประวัติศาสตร์แห่งฮอกไกโด เมืองแห่งนี้ยังมีสวนที่งดงาม
และต้นไม้เก่าแก่หลายชนิดที่แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล ทั้ง 
ยังเป็นเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิ, ดอกไฮเดรนเยียในช่วงต้นฤดูร้อน, พันธุ์
พืชเขียวชอุ่มในช่วงฤดูร้อน และใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง 

• โกเรียวกะกุ(ฮาโกดาเตะ)

• หอคอยชิน-โกเรียวกะกุและซากุระที่พากันผลิบาน(ฮาโกดาเตะ)• อุทยานแห่งชาติโอนุมะ,สะพานทสุคิมิ(เมืองนะนะเอะ)

■A 

■B ■ ■C D 

เรือรบไคโยมารุ

โบสถ์ทราปปิสต์

ปราสาทมะทสุมะเอะ
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• นิเซะโกะ
หนึ่งในสถานที่พักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศ 

เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่รอบเชิงเขาที่มีความงดงามอย่าง ภูเขาโยเท 
ในฤดูร้อนมีกิจกรรมกลางแจ้งหลากหลายชนิดจัดเตรียมไว้ให้นัก
ท่องเที่ยวได้สัมผัส อาทิ ปีนเขา, พายเรือแคนู และล่องแพ นอก 
จากนี้ การเล่นกีฬาฤดูหนาวที่ลานสกีที่ถือว่ามีหิมะชั้นเยี่ยมระดับโลกนั้นก็ได้รับความนิยมเช่น
เดียวกัน ทั้งบริเวณแถบนี้ยังมีบ่อน้ำพุร้อนตั้งอยู่มากมายหลายแห่งอีกด้วย 

■

■

• ซัปโปโร
 A  หนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซัปโปโรคือ หอ 

นาฬิกาซัปโปโรที่งดงามยิ่งขึ้นยามเมื่อมีการประดับไฟใน 
ตอนค่ำคืน 

 B  สวนสาธารณะโอโดะริ แบ่งย่านใจกลางเมืองซัปโปโรออก
เป็นสองฝั่ง ได้แก่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก มีข้าวโพด
ปิ้งร้อนๆ ขายในช่วงฤดูร้อน ซึ่งกลิ่นหอมเย้ายวนใจนั้นเป็นสิ่งล่อใจชั้นดีให้นักท่องเที่ยวต้อง
ลองซื้อชิม 

Quick

Tip

■ ■

• ทะเลสาบโทยะ
บริเวณที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำ  

จี 8 เมื่อปี พ.ศ. 2551 นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับการ
แช่น้ำพุร้อนและนั่งเรือเฟอร์รี่ชมความงามของทะเลสาบได้ 

ฮอกไกโดกลาง เพลิดเพลินไปกับสถานที่พักที่ต้ังอยู่ท่ามกลาง
ความงามล้ำเลิศของธรรมชาติโดยรอบ

ต้องใช้สมาธิสำหรับการขับขี่รถยนต์ในซัปโปโร เนื่องจากสภาพการจราจร
ที่ค่อนข้างยุ่งยากวุ่นวาย อาทิ เส้นทางเดินรถทางเดียว 

• โอตะรุ
เมืองท่าโอตะรุแห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นสถานที่ถ่ายทำ

ภาพยนตร์เรื่อง “ถามรักจากสายลม” (Love Letter) สัญลักษณ์ 
ที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งก็คือ คลองโอตะรุ ที่สร้างบรรยากาศ 
โรแมนติกด้วยการประดับไฟยามค่ำคืน

จากสนามบิน
ชิน-ชิโตะเสะ

วันแรก

วันที่2

วันที่3

วันที่4

ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

ออกเดินทางจากสนามบิน
ชิน-ชิโตะเสะ

ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที 

ออกเดินทางจาก
บ่อน้ำพุร้อนโทยะโกะ

ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง  

ออกเดินทางจากนิเซะโกะ

ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 50 นาที  

ออกเดินทางจากโอตะรุ

ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 50 นาที  
มุ่งหน้าสู่สนามบิน 
ชิน-ชิโตะเสะ 

ออกเดินทางจากซัปโปโร

A B 

•ภูเขาโยเท,ทุ่งข้าวสาลี(เมืองนิเซะโกะ) •ทะเลสาบโทยะในฤดูใบไม้ผลิ(เมืองโซเบะทสุ)

•ตลาดปลาซัปโปโรนิโจะ

•สวนสาธารณะโอโดะริ(ซัปโปโร)
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• บิเอ,ฟุระโนะ
ในเขตบิเอ ที่ตั้งอยู่ติดกับเขตฟุระโนะ มีทุ่งเกษตรกรรมผืนใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาโดยมนุษย์

เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม ในฤดูหนาว ภูมิประเทศสีเงินสามารถสร้างความประทับใจอย่างสุด
ซึ้งให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนดินแดนแห่งหิมะนี้ได้ นอกจาก
นี้ ในช่วงฤดูกาลลาเวนเดอร์ ที่ท้องทุ่งถูกปกคลุมไปด้วยดอก
ลาเวนเดอร์ซึ่งดูราวกับพรมสีม่วงนั้น ก็ยังได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยอีกด้วย 

 

■

■

■

■

• บริเวณโอบิฮิโระ
มีกีฬากลางแจ้งตามฤดูกาลมากมายตระเตรียมไว้

ให้ในบริเวณเขตโทะคะจิ คุณสามารถท่องเที่ยวไปกับ
สายน้ำซึ่งเป็นกิจกรรมผ่อนคลายตามกระแสนิยมหรือ 
สนุกสนานไปกับความตื่นเต้นของรถเลื่อนที่ถูกลาก
โดยสโนโมบิลในกิจกรรมล่องแพหิมะ 
 A โอบิฮิโระมีชื่อเสียงในเรื่องการทำขนมหวาน ที่เป็น

หน้าเป็นตาก็เช่น ร้าน Rokkatei 
 B ฟาร์มปศุสัตว์ ไนไตโคเงน ในเมืองคะมิชิโฮะโระ 
 C  เส้นโซบะชินโตกุ 
 D  ล่องแพ 

■

■

• อะซะฮกิะวะ
 A  อะซะฮิกะวะราเมน ที่เลือกใช้เส้นเล็กๆ ในการทำนั้น มี 

ชื่อเสียงเทียบเท่าซัปโปโรราเมนเลยทีเดียว 
 B สวนสัตว์ที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของประเทศ กลายเป็น

ที่นิยมด้วยรูปแบบการจัดแสดงพฤติกรรมของสัตว์ที่
ไม่เหมือนใคร 

ไทเซทสุ/โทะคะจิ ท่องเที่ยวสัมผัสประสับการณ์ไปกับขุมทรัพย์ทางธรรมชาติ

Quick

Tip
เขตโทะคะจิขึ้นชื่อในเรื่องถนนที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงทอดยาว ควรระมัดระวัง
เรื่องความเร็วและอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะทำให้พลาดการชมทิวทัศน์อัน
งดงามของบริเวณพื้นที่ราบโทะคะจิได้ 

จากสนามบิน
ชิน-ชิโตะเสะ

วันแรก

วันที่2

ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

ออกเดินทางจากอะซะฮิกะวะ

ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

ออกเดินทางจากโซอุนเคียว

ออกเดินทางจากคะมิคะวะ

ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 50 นาที 

ออกเดินทางจากบิเอ

ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

ออกเดินทางจากฟุระโนะ

สนามบิน
อะซะฮิกะวะ

วันที่3

ออกเดินทางจากโอบิฮิโระ

ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 40 นาที  
มุ่งหน้าสู่สนามบิน 
โอบิฮิโระ 

■A 

■

■ ■

■ ■

B 

A B 

C D 

ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที 

วันที่4

•ทุ่งดอกเซโยคิงาราชิสีเหลือง
 และแนวเทือกเขาโทะคะจิ(เมืองบิเอ)

• ใบไม้เปลี่ยนสีในโซอุนเคียว
(เมืองคะมิคะวะ)

•พระอาทิตย์ตกดินที่ทุ่งหิมะ(เมืองบิเอ)
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จากสนามบิน
ชิน-ชิโตะเสะ

วันแรก

วันที่2

วันที่3

ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 50 นาที 

ออกเดินทางจากอะบะชิริ

ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที 

ออกเดินทางจากโคะชิมิซุ

ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

ออกเดินทางจากอุโทะโระ

ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

ออกเดินทางจากระอุซุ

ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที 

ออกเดินทางจากนะกะชิเบทสุ

■

■

• คุชิโระ,นะกะชิเบทสุ
 A ไม่มีผู้ใดทราบว่าใครเป็นคนตั้งชื่อเมนู “คัตเตะด้ง” ใน 

ตลาดคุชิโระวะโช 
 B ทัศนียภาพจากไคโยไดในเมืองนะกะชิ- 

เบทสุ 

■

■

• อะบะชิริ
  A  จากบริเวณสวนดอกไม้เทนโตะ- 

ซังสามารถมองเห็นคาบสมุทร  
ชิเระโตะโกะได้ 

 B วนอุทยานดอกไม้โคะชิมิซุ 

■

■

■

■

■

• ชิเระโตะโกะ
 A  ทะเลสาบทั้ง 5 แห่งชิเระโตะโกะ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของชิเระโตะโกะ 

ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการขับรถวนรอบทะเลสาบทั้ง 5 แห่ง อย่างไรก็ดี ต้องใช้เวลา
ประมาณ 30 นาทีเพื่อขับเที่ยวรอบทะเลสาบที่ 1 และที่ 2 

 B ธารน้ำแข็งในชิเระโตะโกะ 
 C น้ำตกโอชินโกะชินตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเมืองอุโทะ-

โระ ระหว่างทางที่จะไปยังจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ 
ชิเระโตะโกะ 

 D สามารถชมคาบสมุทรชิเระโตะโกะจากทางทะเลได้
เมื่อโดยสารเรือสำราญชิเระโตะโกะ 

 E เมืองระอุซุ ดินแดนแห่งความอัศจรรย์ทางธรรมชาติ 
แห่งเดียวที่นักท่องเที่ยวสามารถอิ่มอร่อยไปกับปลาที่
ตกได้จากทะเลซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติ 

ฮอกไกโดตะวันออก การเดินทางท่องเที่ยวสู่ดินแดนลี้ลับชิเระโตะโกะ

■

■

A 

B 

สนามบิน
เมะมัมเบทสุ

* ดูอ้างถึงใน Quick Tip 

วันที่4 ออกเดินทางจากคุชิโระ

ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 40 นาที  
มุ่งหน้าสู่สนามบิน 
คุชิโระ 

•พระอาทิตย์ตกดินที่อุโทะโระ(เมืองชะริ)

•กวางเอะโสะ(เมืองชะริ)•น้ำแข็งลอยที่เมืองท่ามะซุอุระ(อะบะชิริ)

■C 

■D 

■E 

■ ■A B 

■

■

A 

B 

Quick

Tip
เนื่องจากระยะห่างระหว่างเมืองในฮอกไกโดตะวันออกนั้นไกลมาก ควร 
หาโอกาสหยุดพักขับรถบ้าง เพื่อไม่ให้เหนื่อยเกินไประหว่างขับรถ 
นอกจากนี้ คุณควรที่จะตรวจสอบปริมาณน้ำมันก่อนออกเดินทางจาก 
เมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง และจำไว้ว่าเส้นทางที่ผ่านเมืองชิเระโตะโกะ
จากอุโทะโระไปยังระอุซุนั้นถูกปิดในช่วงฤดูหนาว 
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■

■

■

■

■

■

■

■

■

ฮอกไกโดเหนือ การเดินทางท่องเที่ยวสู่ดินแดนเหนือสุดของประเทศ
และเต็มไปด้วยเกาะที่มีความงดงามตามธรรมชาติ

Quick

Tip
เมื่อคุณนำรถขึ้นบนเรือข้ามฟาก การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 
ที่จำเป็นจะต้องเรียบร้อยภายใน 40 นาทีก่อนออกเดินทาง กรุณา
ทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อยล่วงหน้าด้วย 

• วักกะไน
สามารถมองเห็นภูเขาริชิริและหมู่เกาะเรบุนได้จาก

คาบสมุทรที่ยื่นออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของช่องแคบ
โซยะที่วักกะไน ยามตะวันตกดิน ท้องทะเลจะฉาบไปด้วย
แสงสีส้มที่มองเห็นภาพเงาของภูเขาริชิริ 
 A ช่องแคบโนชัปปุ 
 B ในวักกะไน มีปูยักษ์คิงแครปต้ม

หลังจากจับมาได้ใหม่ๆ ให้ลิ้มลอง 
 C ประตูเฮียวเซทสุในสวนสาธารณะ

วักกะไน 
 D ช่องแคบโซยะ เหนือสุดของ

ประเทศ 

จากสนามบิน
ชิน-ชิโตะเสะ

วันแรก

วันที่2

เรือข้ามฟากจอดเทียบท่า 
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที 

ออกเดินทางจากวักกะไน

เรือข้ามฟากจอดเทียบท่า 
ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 40 นาที 

ออกเดินทางจากเกาะริชิริ

ออกเดินทางจากหมู่เกาะเรบุน

ออกเดินทางจากแหลมโซยะ

สนามบิน
วักกะไน

วันที่3
เรือข้ามฟากจอดเทียบท่า 
ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

วันที่4

• ริชิริ,เรบุน
 A ภูเขาริชิริฟูจิ และทุ่งดอกไม้สามารถมองเห็นได้จาก 

หอสังเกตการณ์โมะโมะอิวะที่อยู่บนเกาะเรบุน 
 B บึงฮิเมะนุมะบนเกาะริชิริ 
 C อาหารจานพิเศษของหมู่เกาะริชิริและหมู่เกาะเรบุน 

คือข้าวหน้าหอยเม่นทะเล โดยใช้หอยเม่นพันธุ์บะฟุน
อุนิเท่านั้น 

 D สวนสาธารณะคุทสุงะตะ-มิซะกิ 
และภูเขาริชิริฟูจิ 

 E ขี่จักรยานไปตามเส้นทางจักรยาน 
ริชิริที่ให้ความรู้สึกสดชื่นเป็นอย่าง
มาก 

ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  
มุ่งหน้าสู่สนามบิน 
วักกะไน 

• ถนนสายโอะโรรอนเลียบทะเลญี่ปุ่น(เมืองโอบิระ) • เกาะเรบุน(เมืองเรบุน)

• ดอกกุหลาบรุโกซ่าและภูเขาริชิริ(เมืองโทโยโทมิ)

■A 

■B 

■C 

■A ■B 

■D ■E  

■C 

■D 



ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการ
ให้บริการรถเช่า

วิธีการใช้ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติ
ในรถยนต์

วิธีการใช้สถานีเติมน้ำมัน
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การจองรถเช่าล่วงหน้า
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M me o

ระบบค่าประกันความเสียหายส่วนเกิน
หมายถึงอะไร ?

บริษัทประกันภัยทุกบริษัทมีการจัดระบบวงเงินของค่าประกัน
ความเสียหายส่วนเกินไว้ให้ลูกค้า (ผู้ที่เช่ารถ) รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
บริษัทรถเช่าบางแห่งได้เสนอข้อตกลงที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าที่เรียกว่า 
”Recommended Courses” โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องชำระค่า
บริการของค่าประกันความเสียหายส่วนเกิน และยังได้ค่าสินไหม 
ทดแทนในวงเงินที่สูงขึ้นด้วย ข้อเสนอดังกล่าวยังรวมถึงการเสนอ 
ให้มีระบบช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน และสามารถ
โทรศัพท์สายตรงเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ ซึ่ง 
เหมาะกับผู้เช่ารถที่ต้องการความปลอดภัย และความมั่นคงในการ
ขับขี่รถยนต์ 

NOC(Nonoperationcharge)
หมายถึงอะไร ?

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหม 
ทดแทนซึ่งครอบคลุมถึงบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม   
เมื่อต้องซ่อมรถ หรือ/และทำความสะอาดเนื่องจากรถยนต์ได้รับ
ความเสียหาย ก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่บริษัทรถเช่าเพื่อ
เป็นค่าเสียหายทางธุรกิจระหว่างการซ่อมแซม/การทำความสะอาด
รถยนต์ ถ้ารถยนต์ยังสามารถใช้ขับขี่ต่อได้จะต้องจ่ายค่าชดเชยเป็น
จำนวนเงินประมาณ 20,000 เยน แต่ถ้ารถยนต์ได้รับความเสียหาย
อย่างหนักจนไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าเสียหาย
ประมาณ 50,000 เยน ผู้ที่เช่ารถจำเป็นจะต้องทราบถึงกฎข้อบังคับ
นี้ด้วย 

รถเช่านับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวโดยการขับรถในฮอกไกโด กรุณาจำข้อมูลพื้นฐานของระบบการเช่ารถในประเทศ
ญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจระบบประกันภัยและระบบการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนอย่างถ่องแท้ เช่นเดียวกับ
การที่คุณอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการให้บริการรถเช่า

M me o• วิธีการจองรถเช่า
คุณสามารถจองรถเช่าได้ทางโทรศัพท์หรือทางอินเตอร์เน็ต ศูนย์ 

ให้บริการเช่ารถบางแห่งมีพนักงานที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ 
สามารถแจ้งภาษาที่ต้องการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทที่ให้เช่า
รถบางแห่งยังมีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ทำให้นักท่องเที่ยวจากต่าง
ประเทศสามารถจองรถเช่าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย 

• วิธีการคำนวณอัตราค่าเช่ารถ
อัตราค่าเช่ารถจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท และยังขึ้นอยู่กับ

ประเภทและชนิดของรถที่คุณต้องการด้วย อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่ารถ
พื้นฐานสามารถคำนวณได้ดังนี้ 

อัตราค่าเช่า 
พื้นฐานประจำวัน 

(24 ชั่วโมง) 

ค่าเสียหายเบ็ดเตล็ด 
+ จำนวนวัน 
+ อัตราค่าเช่า 

รายชั่วโมง 
อัตราค่าเช่ารถ 

ค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีพิเศษ อาทิ ไม่ได้นำรถไปคืนในสถานที่ที่เช่า
มาในตอนแรก (Drop-off ) หรือขอที่นั่งเสริมสำหรับเด็ก เป็นต้น

• ค่าประกันรถยนต์ได้ถูกรวมเอาไว้แล้ว!
บริษัทที่ให้บริการเช่ารถส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นได้รวมค่า

ประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์และค่าประกันภัยความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับตัวรถยนต์ไว้ในค่าบริการขั้นพื้นฐานตามสัญญาเช่ารถเอาไว้
แล้ว ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือเกิดอุบัติเหตุที่ก่อความ
เสียหายต่อรถยนต์คันอื่นหรือก่อความเสียหายต่อบุคคลอื่น บริษัท
ประกันจะเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทนในวงเงินสูงสุดตามที่ได้ทำ
สัญญาไว้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราค่าเช่ารถได้รวมค่าประกัน
อุบัติเหตุทางรถยนต์ไว้แล้วก่อนที่จะทำสัญญาจองรถเช่า 

จำนวนวงเงินสินไหมทดแทนส่วนมากจะจ่ายให้ในอัตราขั้นพื้นฐาน 
จำนวนเงินสินไหมทดแทนที่จ่ายให้ในวงเงินสูงสุดของบริษัท
ประกัน (ตัวอย่าง) 

บาดเจ็บทางร่างกาย
ไม่จำกัดจำนวนวงเงินสูงสุดต่อบุคคล (รวมค่าประกันอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์แล้ว) 

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ไม่จำกัดจำนวนวงเงินสูงสุดต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง (หลังจากที่ชำระ
ค่าประกันภัยความเสียหายส่วนเกินเป็นเงิน 50,000 เยนแล้ว) 

ความเสียหายต่อรถยนต์
ขึ้นอยู่กับค่าเสียหายตามจริงต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง (หลังจากที่
ชำระค่าประกันภัยความเสียหายส่วนเกินเป็นเงิน 50,000 เยนแล้ว) 

การคุ้มครองความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร 

จ่ายให้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านเยนต่อบุคคล 
ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิต 

สิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องแจ้งเวลาจองรถเช่า
1. ชื่อของคุณ 
2. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
3. วันที่ออกเดินทาง/สถานที่รับรถ 
4. วันที่คืนรถ/สถานที่คืนรถ 
5. ประเภทของรถที่ต้องการ (ระดับของรถ/ชื่อรุ่นของ 

รถทีต่อ้งการ) 
6. จำนวนผู้โดยสาร 
7. บริการเสริมที่ต้องการ (อาทิ ต้องการรถยนต์ขับ 

เคลื่อนสี่ล้อ หรือที่นั่งเสริมสำหรับเด็ก เป็นต้น) 

M me o

ค่าบริการOne-waycharges
โดยปกติแล้ว ผู้ที่ใช้บริการรถเช่าจะถูกขอร้องให้ 

คืนรถที่ยืมไปที่เมืองใดเมืองหนึ่งภายใน 8 เมืองดังต่อไป
นี้ ฮาโกดาเตะ, ซัปโปโร/ชิโตเซะ, อะซะฮิกะวะ, วัก-
กะไน, โอะบิฮิโระ, คุชิโระ, คิตะมิ, นะกะชิเบทสุ/เนะ 
มุโระในฮอกไกโด ในกรณีคืนรถที่ศูนย์บริการซึ่งอยู่นอก 
เหนือจากเมืองที่กล่าวไว้ข้างต้น จะต้องจ่ายค่าบริการ
พิเศษที่เรียกว่า One-way charges (Drop-off) ตั้งแต่ 
3,000 เยนจนถึง 8,000 เยน สำหรับรถหนึ่งคัน
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1จุดบริการรถเช่า(สนามบินชิน-ชิโตะเสะ) 2.รถประจำทางขนาดเล็ก(ชัทเทิลบัส) 3.ตึกสำนักงานของบริษัทที่ให้บริการรถเช่า 4.จุดบริการรถเช่า

• ระบบการรับรถเช่า
โปรดดูขั้นตอนพื้นฐานของการเช่ารถที่สำนักงานของบริษัทให้บริการรถเช่า ซึ่งตั้งอยู่ที่สนามบินและเริ่มต้นวางแผนการขับรถ

ท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ตอนนั้น สถานที่ตั้งของบริษัทที่ให้บริการเช่ารถจำนวนมากค่อนข้างอยู่ไกลจากตัวสนามบิน นักท่องเที่ยวจะถูกพาไป
ขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังที่ทำการของบริษัท หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่จุดบริการรถเช่าในสนามบินเรียบร้อยแล้ว 

เช่ารถที่สนามบิน

แผนกต้อนรับ
1
• ดำเนินการตามขั้นตอนที่จุดบริการรถเช่าในสนามบิน • เดินทางไปยังที่ตั้งของบริษัทที่ให้บริการเช่ารถ 

ข้ันตอนการดำเนินการ(1)
2
• แสดงใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศตนเอง 
• แสดงใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ 

• แสดงหนังสือเดินทางและบัตรเครดิต 
• ได้รับใบยืนยันการจองรถจากบริษัท 

ข้ันตอนการดำเนินการ(2)
3
• ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร 
• ปรึกษาเรื่องการทำประกันภัยการเดินทาง 

• ฟังคำอธิบายเรื่อง Non operation charge 
• ลงนามในเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้เรียบร้อย 

รับมอบอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
4
• แผนที่เส้นทางสัญจร 
• ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติ 

สิ่งที่จะต้องตรวจสอบก่อนเข้านั่งในรถ
5
• เดินไปดูตัวรถยนต์ 
• ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมรถยนต์เบื้องต้นและระบบค้นหา

เส้นทางอัตโนมัติ 

• ตรวจสอบรอยขีดข่วนที่อยู่บนตัวถังรถยนต์เป็นครั้งสุดท้าย 
• รับมอบเอกสารการลงทะเบียนเช่ารถยนต์

สิ่งที่คุณต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
6
• ตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆ ก่อนการขับขี่รถยนต์ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้วิธีการขับรถเช่า 

• ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

ออกเดินทาง
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• สมาคมรถเช่าแห่งซัปโปโร(SapporoRentalCarAssociation)
 (ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาอังกฤษ)
	 http://sapporo-renta.com/english/
 (สอนวิธีการจองรถเช่า เป็นต้น) 

M me o

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่คณุรู้วธิกีารขับรถเชา่
เก็บสัมภาระของคุณเข้าในรถแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ 

รู้วิธีขับรถ นักท่องเที่ยวที่เพิ่งเคยขับรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่น
เป็นครั้งแรก หรือมีรถยนต์ส่วนตัวเป็นรถพวงมาลัยซ้าย จำเป็นที่
จะต้องระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมรถได้อย่าง
ปลอดภัย เนื่องจากว่าตำแหน่งของที่ปัดน้ำฝนและไฟเลี้ยวนั้น 
อยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามกับตำแหน่งตามปกติที่ผู้ขับขี่รถยนต์
พวงมาลัยซ้ายเคยชิน จึงจำเป็นต้องระมัดระวังในจุดนี้เป็นพิเศษ 
นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะตรวจสอบว่าถังน้ำมันของรถ
คุณนั้นอยู่ทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวา 

Quick

Tip เวลาทำการของบริษทัรถเชา่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ถามช่วงเวลาทำการของ

บริษัทที่คุณได้เช่ารถเอาไว้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ อาทิ 
ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือคุณส่งคืนรถช้ากว่า
กำหนดเวลา หากรู้เวลาทำการของบริษัทจะได้โทรศัพท์
ติดต่อยามเกิดเหตุฉุกเฉินได้ง่าย นอกจากนี้ ควรจดเบอร์
โทรศัพท์ไว้ในที่ซึ่งพบเห็นได้ง่าย จะทำให้คุณค้นหาเบอร์
โทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว 

• ข้ันตอนการคืนรถยนต์
ผู้ที่เช่ารถยนต์จำเป็นที่จะต้องคืนรถที่บริษัทตามที่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรก และคืนสัญญาเช่าให้แก่พนักงานที่สำนักงานของบริษัท 

ที่ให้บริการรถเช่า ขั้นตอนการคืนรถยนต์จะเสร็จสิ้นหลังจากที่ผู้เช่าได้ชำระค่าบริการส่วนที่เกินเวลาอัตราค่าเช่าพื้นฐาน และบริษัท 
ได้ตรวจสอบรอยขีดข่วนและรอยที่เกิดจากการชนหรือการกระแทกแล้วเสียก่อน บริษัทที่มีสำนักงานอยู่ที่สนามบินจะพาคุณไปยัง
สนามบินโดยรถประจำทางชัทเทิล บัส 

M me o

รถมนีำ้มนัเต็มถังหรือยงั?
ผู้เช่ารถควรที่จะเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนการคืนรถยนต์ ถ้า 

ผู้เช่าลืมเติมน้ำมัน ก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มเติมโดย 
คิดราคาตามจำนวนลิตรที่ถูกกำหนดโดยบริษัทที่ให้บริการรถเช่า 

Quick

Tip

ต้องเผ่ือเวลาสำหรับ
การคนืรถเชา่ทีส่นามบนิ

เมื่อผู้เช่าคืนรถยนต์ที่สำนักงานซึ่งตั้งอยู่ที่สนามบิน 
พนักงานจะพาคุณขึ้นรถประจำทางเพื่อไปยังตัวสนามบิน 
คุณจำเป็นที่จะต้องระลึกไว้เสมอว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไร
กว่าจะเดินทางถึงสนามบินและเมื่อรวมเวลาที่คืนรถยนต์
แล้วยังมีเวลาเหลือมากพอที่จะเดินทางไปสนามบินโดย
ไม่ต้องรีบร้อน 

 

เมื่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
	
ตัวอย่าง : กรณีที่ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยจนทำให้รถของคุณและรถของคู่กรณีได้รับความเสียหาย ระบบประกันจะครอบคลุม 

ความเสียหายทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินและรถยนต์ (ในกรณีที่รถเช่าได้รับความเสียหายมากจนไม่สามารถขับไปคืนได้ด้วยตัวเอง) 
แต่ผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินสูงถึง 150,000 เยน โดยคำนวณจากค่าประกันความเสียหายส่วนเกินของรถ
ทั้งสองคัน (คันละ 50,000 เยน) และจ่ายค่าเสียหายทางธุรกิจ (NOC) อีก 50,000 เยน 

M me o

เร่ืองใบอนญุาตขับข่ีของผู้ขับรถยนต์
ผู้ขับขี่จากประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องพกใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ และใบอนุญาตขับขี่ของประเทศไทยไปด้วย 
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เมื่อคุณหลงทาง นอกจากจะทำให้คุณเสียเวลาแล้วยังทำให้คุณต้องเร่งความเร็วเพื่อที่จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนตะวันตกดิน 
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมาก ก่อนอื่น คุณควรตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันบนแผนที่ แล้วใช้ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติ (GPS) 
ที่อยู่ในรถยนต์ ถึงแม้ว่าระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดตั้งในรถเช่าทุกคัน แต่ผู้เช่าก็ควรที่จะตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าบริษัทได้ติดตั้งระบบนี้ไว้ให้แล้วในขั้นตอนของการจองรถ ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัตินับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มาก แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาด เพราะฉะนั้น ผู้ใช้งานจึงไม่ควรมั่นใจในอุปกรณ์ตัวนี้มากเกินไป และควรจะทำความเข้าใจถึงข้อจำกัด
ของมันด้วย 

วิธีการใช้ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติในรถยนต์

วิธีใช้ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติในรถยนต์จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบริษัทผู้ผลิตและรุ่นที่ใช้งาน แต่การใช้งานพื้นฐานของระบบค้นหา
เส้นทางอัตโนมัตินั้นส่วนมากจะคล้ายคลึงกัน ซึ่งจะขออธิบายวิธีการควบคุมขั้นพื้นฐานของระบบนี้ไว้ตามที่ปรากฎทางด้านล่าง 
• การใช้งานพ้ืนฐาน

ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติในรถยนต์สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายนอกเหนือจากพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้  
1. สามารถแสดงแผนที่, แผนที่บริเวณใกล้เคียง และเป็นข้อมูลให้คุณเดินทางไปยังจุดหมายที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 
2. ฟังวิทยุ FM/AM ได้ 
3. เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงซีดีได้ 

ซึ่งในที่นี้จะขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องแผนที่ซึ่ง “เป็นข้อมูลให้คุณเดินทางไปยังจุดหมายที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ” 

คุณสามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่
ที่คุณวางแผนจะไป (ภัตตาคาร/โรงแรม/
สถานที่ท่องเที่ยว) โดยกดปุ่ม หมายเลข
โทรศัพท์ 

1.กดปุ่ม“หมายเลขโทรศัพท์” 2.กรอกหมายเลขโทรศัพท์รวมถึงรหัส
พื้นที่

3.กดปุ่ม“จบการทำงาน” 4.ระบบจะเริ่มค้นหาเป้าหมายและ
แสดงเส้นทางเมื่อคุณกดปุ่ม“กำหนด
จุดหมาย”หรือปุ่ม“เริ่มการใช้งาน
ระบบ”

คุณสามารถใส่หมายเลขตั้งแต่ 6 หลักจนถึง 
10 หลักเพื่อสร้างรหัสของสถานที่ท่องเที่ยวที่
ต้องการไปแต่ละแห่งด้วยการกดปุ่ม “รหัส
แผนที่” (MAP CODE) 

1.กดปุ่ม“รหัสแผนที่”ยกตัวอย่างเช่น
จุดหมายของคุณได้แก่สนามบินชิน-
ชิโตะเสะ

2.ใส่หมายเลขของรหัสแผนที่

3.กดปุ่ม“จบการทำงาน” 4.ระบบจะเริ่มค้นหาเป้าหมายและ
แสดงเส้นทางเมื่อคุณกดปุ่ม“กำหนด
จุดหมาย”หรือปุ่ม“เริ่มการใช้งาน
ระบบ”

วิธีใส่จุดหมายปลายทางของคุณ
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2.ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกโดย
รอบ

	
ระบบค้นหา “สิ่ งอำนวย

ค ว ามสะดวก โ ดย รอบ”  มี 
ประโยชน์สำหรับการค้นหาสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่ อยู่ ใน
บริเวณใกล้เคียงควบคู่ไปกับการ
ค้นหาจุดหมายปลายทางของ
คุณ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการที่จะรู้ที่ตั้งของ  
สถานีเติมน้ำมัน” ที่อยู่ใกล้ที่สุด ให้คุณกด (1) ปุ่ม  
จุดหมาย” (2) ปุ่ม “สิ่งอำนวยความสะดวกโดย

รอบ” (3) ปุ่ม “รถยนต์” (4) ปุ่ม “สถานีเติมน้ำมัน
ทั้งหมด” (5) ปุ่ม “เลือกสถานีเติมน้ำมันจากรายชื่อ 
ที่ระบบได้เสนอไว้” 

3.ฟังเพลงจากเคร่ืองเลน่ซดีี
	
ผู้ ใช้งานสามารถฟังเพลง

จากเครื่องเล่นซีดีที่ติดตั้งพร้อม
กับระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติ
ได้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าที่ 
ใส่แผ่นซีดีอยู่ตรงไหนเพราะมอง
เห็น ได้ ยากมาก (1 )  กดปุ่ ม  
	Tilt” หรือ “Eject” (2) ช่องที่ใส่แผ่นก็จะปรากฏ
ออกมาจากหลังหน้าจอ (3) ใส่แผ่นซีดีลงในเครื่อง 
เล่น (4) ควบคุมเครื่องเล่นซีดีผ่านทางจอควบคุม 

1.ระบบคำนวณระยะทางที่ใช้ในการ
เดินทางมีประโยชน์มาก

	
เมื่อกำหนดเป้าหมาย ระบบ 

ค้ นหา เ ส้ นทา งอั ต โนมั ติ จ ะ 
แสดงระยะทางระหว่างจุดที่
ออกเดินทางกับจุดหมายปลาย 
ทางของคุณ  ทำ ให้ ผู้ ใ ช้ ง าน
สามารถคำนวณระยะเวลาที่ 
จะต้องใช้จนกว่าจะถึงสถานที่เป้าหมายได้ โดยปกติ
จะใช้เวลาหนึ่งนาทีต่อระยะทางหนึ่งกิโลเมตร เมื่อ 
ขับรถในอัตราความเร็วโดยเฉลี่ย 60 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตาม หลักการคำนวณข้างต้นนี้ก็
ไม่อาจเชื่อถือได้เสมอไป เพราะว่าไม่ได้คำนวณเวลา 
ที่ต้องหยุดรถเนื่องจากสัญญาณไฟจราจร หรือหยุด
รถเพราะว่าการจราจรติดขัด ควรจะคำนวณระยะ
เวลาที่ใช้เดินทางจากพื้นฐานที่ว่าระยะทางหนึ่ง
กิโลเมตรจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีและบวกเวลา
เพิ่มไปอีกเล็กน้อย 

• ดูแผนที่ !
แผนที่ เ ส้ นทางที่ จั ดพิ มพ์ โดย
บริษัทที่ให้บริการรถเช่า (ภาษา
อังกฤษ, ภาษาจีนดั้งเดิม) 
	
สถานที่จำหน่าย : สำนักงานของ
บริษัทรถเช่า และร้านค้าทั่วไป 

เมื่อคุณใช้ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติ คุณอาจจะพบว่า 
มันพาคุณไปยังจุดหมายที่ถูกต้องได้เพียงคร่าวๆ เท่านั้น และ 
เมื่อคุณใช้งานระบบค้นหาเส้นทางด้วยหมายเลขโทรศัพท์ มัน 
ก็ไม่สามารถพาคุณไปยังจุดหมายได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ถ้า 
คุณระบุจุดหมายปลายทางผิด ระบบก็จะพาคุณไปยังทิศทางที่
แตกต่างจากจุดหมายของคุณอย่างสิ้นเชิง บางครั้งผู้ใช้งานอาจ
ไม่รู้สึกตัวว่าตนเองได้ทำผิดพลาด แล้วสุดท้ายก็จบลงด้วยการ
ออกนอกเส้นทางที่ห่างจากจุดหมายปลายทางของตนไปหลาย
กิโลเมตร ซึ่งหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องเข้า
พักในโรงแรมในช่วงกลางดึก หรือไม่ก็อาจจะพบกับเหตุการณ์
อันไม่พึงประสงค์อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ จากที่กล่าวไว้ข้างต้น 
ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัตินับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ 
มาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาด ผู้ใช้งานจึงไม่
ควรมั่นใจในอุปกรณ์ตัวนี้มากเกินไป และควรจะทำความเข้าใจ
ถึงข้อจำกัดของมัน โดยจำเป็นที่จะต้องใช้งานควบคู่ไปกับการดู
แผนที่ ขอแนะนำว่าให้ตรวจสอบสถานที่ ณ เวลานั้นว่าอยู่ตรง
ไหนในระบบค้นหาเส้นทาง แล้วตรวจสอบกับชื่อเมืองและหมาย 
เลขของเส้นทางที่คุณได้ขับรถผ่าน

M me o

รหสัแผนทีห่มายถึงอะไร?
รหัสแผนที่หมายถึงหมายเลขตั้งแต่ 6 หลักจนถึง 10 หลัก (ใน	

กรณีของรหัสแผนที่แบบพื้นฐาน) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ	
หาเส้นทางทั่วประเทศญี่ปุ่นที่เป็นจุดหมายการเดินทางของตัวเองผ่าน
ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติ  
* “รหัสแผนที่” เป็นผลงานจดทะเบียนของบริษัท	เด็นโซ (Denso, Inc.) 

อย่าเชื่อมั่นในระบบค้นหา
เส้นทางอัตโนมัติในรถยนต์
มากจนเกินไป!

Columnรหัสพื้นที่จะถูกกำหนดแตกต่างกันออกไปตามบริเวณต่างๆ อาทิ รหัสพื้นที่
ของซัปโปโร ได้แก่ 011 

รหัสพื้นที่-รหัสของหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น-หมายเลข4หลัก

011 - 222 - 1234 

จัดระบบของหมายเลขโทรศพัทอ์ยา่งไร?

รหัสพื้นที่ของเมืองซัปโปโร 

ระบบการใชง้านทีเ่ปน็ประโยชน์
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• มีสถานีเติมน้ำมันอยู่สองประเภท
มีสถานีเติมน้ำมันอยู่สองประเภท ประเภทแรกคือ “บริการเต็มรูปแบบ” หมายถึง 

สถานีเติมน้ำมันที่มีพนักงานคอยบริการและเติมน้ำมันให้ และประเภทที่สองคือ “บริการตัวเอง” หมายถึงสถานีเติมน้ำมันที่คุณต้องเติมน้ำมันให้
รถของคุณเอง โดยอัตราค่าน้ำมันของสถานีเติมน้ำมันประเภทบริการตัวเองนั้นจะถูกกว่าเล็กน้อย ณ สถานีเติมน้ำมันที่มีพนักงานบริการคุณเพียง
แค่บอกประเภทของน้ำมันและปริมาณที่ต้องการแก่พนักงาน (อาจจะบอกเป็นจำนวนลิตรหรือบอกว่าต้องการเติมกี่เยน) ถ้าคุณต้องการเติมน้ำมัน
เต็มถัง ให้พูดคำว่า “มัน-ตัง” (満タンแปลว่า เต็มถัง) พนักงานก็จะเติมน้ำมันให้ และอาจจะมีบริการเสริมเช่น เช็ดกระจกรถยนต์ เป็นต้น บาง 
ครั้งคุณอาจจะได้รับแผนที่หรือกระดาษชำระอีกด้วย 

แยกประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง
ด้วยสีของหัวจ่ายน้ำมนั !

หัวจ่ายน้ำมันของน้ำมันเบนซินประเภท“ธรรมดา”
มีสีแดง

สีของหัวจ่ายน้ำมันจะใช้มาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ
คือ สีแดงสำหรับน้ำมันเบนซิน
ประเภท “ธรรมดา”, สีเหลือง
สำหรับน้ำมันเบนซินประเภท   

ไฮ โอะคุ” และสีเขียวหมาย
ถึงน้ำมันดีเซล 

สถานีเติมน้ำมันเรียกว่า “กะ-โซะ-ริน-สุ-ตัน-โดะ” ในภาษาญี่ปุ่น เพราะว่ามีปัญหาที่เกิดจากความสับสนของชื่อประเภทน้ำมันที่มี
อยู่หลายชนิด ดังนั้น จึงควรศึกษาประเภทของน้ำมันเอาไว้ล่วงหน้า

วิธีการใช้สถานีเติมน้ำมัน

• สถานีเติมน้ำมันอยู่ที่ไหน?
คุณสามารถพบสถานีเติมน้ำมันได้ตามบริเวณเมืองใหญ่ หรือตามถนนสายหลักที่มี

การจราจรหนาแน่น แต่จะพบได้น้อยลงเมื่อคุณขับรถออกจากตัวเมือง หรือขับรถไปตาม
เส้นทางที่มีการจราจรเบาบาง และจะพบสถานีเติมน้ำมันได้มากขึ้นตามถนนหลวงที่มี
ช่องทางเดินรถสองช่องทางหรือมากกว่านั้น รวมทั้งตามถนนสายอื่นที่มียานพาหนะ
ขนาดใหญ่ อาทิ รถบรรทุกสิบล้อสัญจรผ่าน เกี่ยวกับเวลาทำการนั้น คุณจะต้องระวังว่า
ขณะที่สถานีเติมน้ำมันบางแห่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในเขตเมือง แต่สถานีเติม
น้ำมันบางแห่งในเขตชนบทที่มีการจราจรเบาบางอาจจะปิดหลัง 18.00 นาฬิกาในวัน
ธรรมดา และอาจจะปิดให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ แทนที่คุณจะรอให้น้ำมันลดลง 
จนเกือบหมดแล้วค่อยเติม เราขอแนะนำให้คุณเติมน้ำมันให้เต็มถังอยู่เสมอดีกว่า 

• มีน้ำมันเชื้อเพลิง3ประเภทและ2ประเภทเป็นน้ำมันเบนซิน
เชื้อเพลิงแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ “ไฮ โอะคุ” (มีค่าออกเทนสูง) “ธรรมดา” (ค่าออกเทนปกติ) และ “ดีเซล” รถเช่าในประเทศ

ญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วใช้เครื่องยนต์เบนซิน และต้องการน้ำมันเบนซินประเภท “ธรรมดา” และจะไม่มีการนำรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมาให้เช่า 
จึงไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ ที่คุณต้องใช้น้ำมันดีเซล นอกจากนี้ น้ำมันที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดยังเป็นแบบไร้สารตะกั่วอีกด้วย 

Quick

Tip

• ประเภทของเชื้อเพลิง(น้ำมันเบนซิน)
(ระวังและอย่าสับสนประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อคุณต้องเติมน้ำมัน
ที่สถานีเติมน้ำมันประเภทบริการตนเอง!) 

ตามปกติ เมื่อกล่าวว่าเชื้อเพลิงประเภท “ธรรมดา” หมายถึงน้ำมัน
เบนซินที่มีค่าออกเทนประมาณ 90 ในขณะที่ “ไฮ โอะคุ” (มีค่าออกเทน 
สูง) คือน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนระหว่าง 98 และ 100 โดยเชื้อเพลิง
ประเภท “ไฮ โอะคุ” นี้จะมีชื่อเรียกเฉพาะแตกต่างกันไปตามสถานีเติม
น้ำมันแต่ละแห่ง อาทิ “Premium,” “Super,” “F1,” “Vigo,” “Super  
Magnum” และ “Shell Pura” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นน้ำมันเบนซินที่มี 
ค่าออกเทนสูงช่วยให้เผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ, แสดง 
สมรรถนะของเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มที่ และมีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

หนึ่งในป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้
ที่คุณต้องมองหา

ป้ายสัญลักษณ์ของสถานีน้ำมันหลักๆ ในประเทศญี่ปุ่น 

ENEOS IDEMITSU 

COSMO SHELL Exxon Mobile Group 

ปรับปรุงข้อมูลใหม่ในเดือนมีนาคมพ.ศ.2555
ประเภทของน้ำมันและราคา

Ultimate unleaded** 
Unleaded 

Diesel 
**บางแหง่อาจจะเรยีกวา่“Plusunleaded”,“Superunleaded,”หรอื“Premiumunleaded.”(unleadedแปลวา่ไรส้ารตะกัว่)

คำในภาษาอังกฤษ ไทย ฮ่องกง ญี่ปุ่น

高級汽油

普通汽油

柴油

ハイオク（HA‑I‑O‑KU）

レギュラー（RE‑GYU‑RA‑A）

軽油（KE‑I‑YU）

เบนซินออกเทนสูงไร้สารตะกั่ว 
เบนซินธรรมดา 

ดีเซล 
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• เติมน้ำมันที่สถานีเติมน้ำมันประเภทบริการตนเอง!
แนะนำวิธีการใช้สถานีเติมน้ำมันประเภทบริการตนเอง 
เนื่องจากระบบการเติมน้ำมันอาจจะแตกต่างกันไปตามสถานีเติม

น้ำมันแต่ละแห่ง เราจึงขอยกตัวอย่างรูปแบบการเติมน้ำมันประเภท
บริการตนเองเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น ในสถานีเติมน้ำมันบางแห่ง 
ผู้ขับขี่อาจต้องชำระค่าน้ำมันที่พนักงานหลังจากเติมน้ำมันเสร็จแล้ว  

** วิธีการเติมน้ำมันประเภทบริการตนเอง ก็ใช่ว่าจะเหมือนกันไป
หมดทุกแห่ง เพราะขึ้นอยู่กับตู้เติมน้ำมันที่ใช้บริการด้วย อาจมีราย-
ละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ขั้นตอนส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย 

หยุดรถของคุณตรงด้านข้างตู้เติมน้ำมัน
หยุดรถของคุณตรงด้านข้างตู้เติมน้ำมันโดยคำนึงว่าฝาถังน้ำมัน

อยู่ฝั่งใดของตัวรถ ซึ่งควรจะตรวจสอบตำแหน่งของฝาถังน้ำมันไว้
ล่วงหน้า แล้วดับเครื่องยนต์ 

ชำระค่าน้ำมัน
ชำระค่าน้ำมันก่อนเติมน้ำมัน โดยสามารถจ่ายด้วยเงินสด 

และบัตรเครดิต 
(1) เงินสด : สอดธนบัตรลงในช่องเก็บเงิน 

ถ้าผู้ขับขี่ต้องการเติมน้ำมัน 30 ลิตร ให้สอดธนบัตรเป็น
จำนวนเงินประมาณ 5,000 ถึง 6,000 เยน ค่าน้ำมันจะถูกคำนวณ
จากการคูณปริมาตรของน้ำมันที่คุณเติม (ลิตร) กับราคาน้ำมันต่อ
หนึ่งหน่วย (ต่อลิตร) เงินทอนจะคืนออกมาทางช่องคืนเหรียญ 
(2) บัตรเครดิต : สอดบัตรเครดิตเข้าไปในเครื่อง 

สอดบัตรเครดิตเข้าไปในเครื่องให้ถูกต้อง แล้วรูดบัตรให้ผ่าน
เครื่องอ่านเพื่อบันทึกข้อมูล บางเครื่องอาจให้เลือกชื่อบริษัท
เจ้าของบัตรเครดิตที่เรานำมาใช้ 

ปุ่มเริ่มต้น 

เงินสด 

บัตรเครดิต 

1 

� 



��

เลือกประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาตร
ของน้ำมัน(จำนวนลิตร)

เลือกประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงที่คุณต้องการใช้โดยกดปุ่ม
เลือกเชื้อเพลิงประเภทเบนซินออกเทนสูง, เบนซินธรรมดา หรือ 
น้ำมันดีเซล ซึ่งปกติแล้วผู้ขับขี่รถเช่าจะเติมน้ำมันประเภทเบนซิน
ธรรมดา ปริมาตรของน้ำมันที่ต้องการสามารถเลือกเติมได้สอง 
แบบ คือ เลือกตามจำนวนลิตร เช่น 10 ลิตร, 20 ลิตร, 30 ลิตร…
จนถึง 50 ลิตร หรือเลือกจากจำนวนเงิน เช่น 1,000 เยน, 2,000 
เยน, 3,000 เยน...จนถึง 5,000 เยน ถ้าผู้ขับขี่ต้องการที่จะเติม
น้ำมันให้เต็มถัง ให้เลือกปุ่มที่เขียนว่า 満タン (มันตัง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากชำระค่าน้ำมันและเลือกประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง

และปริมาตรของน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มักมีหน้าจอแสดง
ข้อมูลการเติมน้ำมันของเราโดยสรุปขึ้นมาให้กดยืนยันอีกครั้ง 
และตู้เติมน้ำมันบางแห่งอาจถามด้วยว่า “ต้องการใบเสร็จไหม?” 
ทางที่ดีควรเลือกตอบ “รับใบเสร็จ” เอาไว้ก่อน เพราะหากตู้เติม
น้ำมันที่ใช้ไม่มีระบบทอนเงินอัตโนมัติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ 
ใบเสร็จในการรับเงินทอน 

** ตู้เติมน้ำมันส่วนใหญ่ที่พบเห็นมีอยู่ 2 แบบ แบบแรกคือ ชำระค่าน้ำมันก่อน แล้วค่อยเลือกประเภทของน้ำมัน 
เชื้อเพลิงและปริมาตรของน้ำมัน กับอีกแบบหนึ่งจะสลับขั้นตอนกันคือ เลือกประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาตร 
ของน้ำมันเสียก่อน ค่อยตามด้วยการชำระค่าน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนก็คล้ายคลึง
กันตามวิธีการข้างต้น 

ราคาน้ำมัน 
ต่อ 1 ลิตร 

เบนซินธรรมดา 
 เบนซินออกเทนสูง 

ดีเซล 

 เลือกตามจำนวนลิตร 

 เลือกตามจำนวนเงิน 

เต็มถัง 

ระบุเอง 
(ระบุจำนวนลิตรหรือจำนวน
เงินที่ต้องการ ซึ่ งไม่มีปุ่ม 
ให้เลือกบนหน้าจอนี้  เช่น 
30 ลิตร หรือ 3,000 เยน 
เป็นต้น) 

 เลือกเติมน้ำมันเต็มถัง  ประเภทของเชื้อเพลิงที่เลือก 

 จำนวนเงินที่ชำระไป 
ปริมาตรของน้ำมัน 

ที่จะเติม 
(ในตัวอย่างนี้คำนวณจากที่
เลือกเติมเต็มถัง) 

ปุ่มยืนยัน 

พิมพ์ใบเสร็จ 

ไม่พิมพ์ใบเสร็จ 

� 
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เติมน้ำมัน
เปิดฝาถังน้ำมันรถของคุณ หยิบหัวจ่ายน้ำมันตาม

ประเภทของเชื้อเพลิงที่คุณเลือกไว้ แล้วสอดหัวจ่ายลงไปใน
ถังน้ำมันให้แน่น ปกติแล้วจะมีหัวจ่ายน้ำมันอยู่ 3 ประเภท 
ดังนั้น จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกหัวจ่ายที่ตรง
กับประเภทและชนิดของเชื้อเพลิง โดยสีของหัวจ่ายจะเป็น
ตัวบ่งชี้ประเภทของเชื้อเพลิง บีบคันโยกตรงด้ามจับเพื่อเติม
น้ำมัน ตู้น้ำมันจะหยุดจ่ายน้ำมันโดยอัตโนมัติเมื่อเติมครบ
ตามจำนวน (ผู้ขับขี่ไม่สามารถบีบคันโยกได้อีกต่อไป) 

Quick

Tip
น้ำมันเชื้อเพลิงนั้นอันตราย!

คงไม่ต้องบอกว่าคุณต้องดับไฟ เช่น บุหรี่ทุกครั้งขณะเติมน้ำมัน ถ้าน้ำมัน
เชื้อเพลิงสัมผัสกับสะเก็ดไฟ อาจจะก่อให้เกิด
อันตรายอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ไฟฟ้าสถิตก็อันตราย
เช่นเดียวกัน อย่าลืมที่จะแตะแผ่นไล่ไฟฟ้าสถิตทุก
ครั้งก่อนเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
ระหว่างการเติมน้ำมันเช่นเดียวกัน 

การรับเงินทอน
สำหรับเงินส่วนต่างที่เหลือนั้น หลังจากเติมน้ำมันเสร็จแล้ว 

ตู้เติมน้ำมันบางแห่งจะทอนออกมาที่ช่องรับเงินทอนให้เลย แต่บาง
แห่งจะต้องนำใบเสร็จที่ได้ไปยังตู้รับเงินทอนที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ จากนั้น
สอดใบเสร็จเข้าไป เงินทอนก็จะออกมาที่ช่องรับเงินทอนด้านล่าง 

เมื่อเติมน้ำมันเสร็จแล้ว
วางหัวจ่ายน้ำมันกลับเข้าที่ แล้วปิดฝาถังน้ำมันรถคุณให้แน่น 

ตรวจสอบปริมาตรของน้ำมันที่เติม และค่าน้ำมันที่แสดงบนหน้าจอ
โดยไม่ลืมรับเงินทอนหากคุณชำระด้วยเงินสด ใบเสร็จจะถูกพิมพ์
ออกมาอัตโนมัติ ทั้งกรณีชำระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต 

หน้าจอแสดงรายละเอียด
การเติมน้ำมัน 

บอกสีของหัว
จ่ายที่ใช้ 

แสดงจำนวนเงินและปริมาตร
ของน้ำมันที่กำลังเติมอยู่  
คล้ายกับในประเทศไทย 

ตู้รับเงินทอน 

� 

� 

� 



การทำใบอนุญาตขับข่ีระหว่างประเทศ
เคล็ดลับก่อนขับรถยนต์ในฮอกไกโด

กฎจราจรในประเทศญ่ีปุ่นที่ควรทราบ
ป้ายจราจรในประเทศญ่ีปุ่น

วิธีการจอดรถ

�� 

�� 

�0 

�� 
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กฎจราจรและ
เคล็ดลับในการเดินทาง
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ก่อนจะไปสนุกกับการขับรถท่องเที่ยวในฮอกไกโด สิ่งหนึ่งที่คุณจำเป็นจะต้องมีติดตัวไปด้วยก็คือ ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ 
สำหรับการทำใบอนุญาตดังกล่าวในประเทศไทยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่มากอย่างที่คิด 

การทำใบอนุญาตขับข่ีระหว่างประเทศ

กรมการขนส่งทางบกตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามกับตลาดนัดสวนจตุจักร การทำ 
ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศต้องไปที่อาคาร 4 จากถนนพหลโยธินเข้าไปประมาณ 300 
เมตร ขึ้นไปที่ชั้น 2 

1 

ทำใบอนุญาตขับข่ีระหว่างประเทศไม่มีการสอบใดๆทั้งสิน้ !

การทำใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศนั้น ไม่มีการสอบขับรถ ตรวจวัดสายตา หรือสอบข้อเขียนแต่อย่างใด เพียงแค่คุณมีเอกสาร 
ดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน ก็สามารถทำได้แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการขนส่งทางบก โทร. 02-271-8888  www.dlt.go.th 

คุณสามารถทำใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด (ต้องเป็นที่จังหวัดเท่านั้น ไม่ใช่สาขาในอำเภอ
ต่างๆ) ส่วนในกรุงเทพฯ ก็ทำได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือจะไปที่กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธินก็ได้เช่นกัน 

สิ่งที่คุณต้องเตรียมไป

ข้ันตอนการทำ ในกรณีที่ไปทำที่กรมการขนส่งทางบก 

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบขับขี่ 

รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ 

เงิน 505 บาท 
(ค่าใบอนุญาต 500 บาท, ค่าใบคำร้อง 5 บาท) (สำเนาทั้ง 3 ใบเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 

ใบขับขี่จะเป็นแบบ
ชั่วคราว 5 ปี หรือแบบ
ตลอดชีพก็ได้ แต่ต้อง 
ทำมาแล้วมากกว่า 1 ปี 
จะทำใบขับขี่วันนี้ แล้ว 
วันรุ่งขึ้นมาทำใบอนุญาต
ขับขี่ระหว่างประเทศ 
นั้นไม่ได้ 

แจ้งกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่าจะมาทำใบอนุญาตขับขี่
ระหว่างประเทศ ถ้าเอกสารครบถ้วนคุณก็จะได้รับบัตรคิว เดิน 
เข้าไปด้านในได้เลย ติดต่อที่ช่องหมายเลข 20 ด้านในสุดติดกับ
ทางออก 

� อาคาร4กรมการขนส่งทางบกทางเข้าอยู่ด้านข้างซ้ายมือ

เดินขึ้นชั้น2ทางนี้

ทางเข้า 

ทางเข้าห้องทำใบขับขี่ชั้น2ประชาสัมพันธ์อยู่ด้าน
ขวามือ

นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิว � 

เมื่อเจ้าหน้าที่ เรียก ก็ยื่นเอกสาร
ทั้งหมด พร้อมกับค่าทำบัตร 505 
บาท 

� 

รอเจ้าหน้าที่เรียกรับเล่ม ขั้นตอน
ทั้งหมดนั้นใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที 
เท่านั้น ! 

� 

ยื่นเอกสารทั้งหมดที่ช่อง20ช่องในสุดอยู่ติดกับ
ทางออก

ใบอนุญาตขับขี่ีระหว่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่จะให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบขับขี่และให้คุณเซ็นรับรอง

เซ็นรับรองตรงนี้ 

ถนนวิภาวดี
-รังสิต

ทา
งด่ว

น
ขั้น
ที่ี2



ถนนสุทธิสาร

สถานีขนส่ง 
หมอชิต 2 

กรมการขนส่ง 
ทางบก 

ตลาดนัด 
สวนจตุจักร 
ถนนกำแพงเพชร

สถานี BTS 
สะพานควาย 

สถานี BTS 
หมอชิต 

5 แยกลาดพร้าว 

ถน
นพ

หล
โยธ

ิน

สถานี MRT 
จตุจักร 

แผนที่กรมการขนส่งทางบก
เข้าไปทางนี้ 

ประชาสัมพันธ์อยู่ด้านขวา 
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ถึงแม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จะลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีในฮอกไกโด 
แต่ว่าในปี พ.ศ. 2551 มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 228 ราย ทำให้ 
ฮอกไกโดติดอันดับ 3 ของพื้นที่ซึ่งมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุดในประเทศ  
แน่นอนว่ามากกว่ากรุงโตเกียวด้วย
ซ้ำ! เพราะฮอกไกโดมีถนนทอดยาว
และมีขนาดกว้างขวางหลายสาย 
จึงมีแนวโน้มที่ผู้ขับขี่มักจะขับรถเร็ว
จนเกินไป โดยเฉพาะบนเส้นทางที่มี
รถน้อย แต่การเร่งความเร็วที่มาก
เกินไปจะนำไปสู่อุบัติเหตุจนถึงแก่
ชีวิตได้ ดังนั้น อย่าขับรถเร็วจนเกิน
ไป 

เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากมายตรงบริเวณสี่แยกที่ 
ไม่มีสัญญาณไฟจราจรในฮอกไกโด  โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่ มักจะเป็นอุบัติเหตุรุนแรงที่ส่งผล 
ถึงชีวิต ควรที่จะรักษาระดับความเร็ว และแน่ใจว่าคุณได้
มองซ้ายมองขวาก่อนที่จะขับรถข้ามสี่แยกทุกแห่ง เพื่อ
ความปลอดภัย 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ แล้วคุณได้ทำให้บุคคลที่ 3 บาดเจ็บ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่น หน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่เสียหายจะตกเป็นภาระของคุณทั้งหมด ผู้ขับขี่อาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ 
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย ซึ่งร้ายแรงพอๆ ข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ซึ่งทั้งสองข้อหาจะต้องถูกดำเนินคดีลงโทษสถาน
หนักตามกฎหมาย ความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ได้ 

ก่อนขับรถยนต์ในฮอกไกโด

Quick

Tip

Quick

Tip

เรียนรู้อย่างระมัดระวังเก่ียวกับการขับข่ีรถยนต์ในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมือนใครของฮอกไกโด

เข้าใจหลักสำคัญของกฎจราจรในประเทศญ่ีปุ่น

ยินยอมให้คนเดินเท้าไปก่อน
ในประเทศญี่ปุ่น ผู้ขับขี่จะต้องให้ความระมัดระวังแก่คนเดินเท้าขณะขับขี่

รถยนต์ เมื่อคนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บ ส่วนใหญ่แล้วความผิดจะตกอยู่ที่ผู้ขับขี่
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เวลาจะเลี้ยวรถบริเวณสี่แยก ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถเพื่อให้
คนเดินเท้าได้ข้ามถนนก่อนที่ตนเองจะขับรถต่อไป 

จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น
สูงมากในฮอกไกโด!

จำเป็นที่จะต้องมี
ทักษะในการขับข่ี
รถยนต์บนถนน
ที่เต็มไปด้วยหิมะ !
(พฤศจิกายน-เมษายน)

ฮ อ ก ไ ก โ ด เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น  
ดินแดนที่มีหิมะปกคลุมมากที่ 
สุดในโลก จึงเป็นเรื่องยากมาก
ที่จะขับขี่รถยนต์บนถนนใน
ช่วงฤดูหนาวที่ทั้งลื่นและขาว
โพลนไปด้วยหิมะ จึงควรจะมี
ความรู้และเตรียมแผนรับมือ
อุบัติเหตุ รวมถึงเกร็ดความรู้ 
ที่อาจเป็นประโยชน์ได้ 

โปรดระมัดระวังเมื่อขับข่ีรถยนต์ในเวลา
กลางคืน

เส้นทางสัญจรหลายสายที่อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไป 
มีไฟถนนไม่เพียงพอและยังมืดมากอีกด้วย ภายใต้ความมืด 
มิด คุณต้องใช้เวลานานกว่าที่จะมองเห็นคนเดินเท้าหรือ
จักรยาน และจำนวนสัตว์ป่าที่อยู่บริเวณริมถนนยังมีมากกว่า
ช่วงเวลาปกติ ผู้ขับขี่ที่เคยชินกับการขับขี่รถยนต์ในเมืองบน
ถนนที่มีแสงไฟสว่างเพียงพอ จำเป็นที่จะต้องระมัดระวัง 
เป็นพิเศษ เนื่องจากพระอาทิตย์จะตกดินเร็วระหว่างฤดูใบไม้
ร่วงและฤดูหนาว ดังนั้น 
จึงควรวางแผนการขับรถ
ท่องเที่ยวของคุณให้เป็น
อิสระจากข้อจำกัดของ
เวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ 

เกิดอุบัติเหตุมากมายในชนบท !

รอก่อน!

50กม./ชม.กำลังดี~!

โครม!!
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กฎจราจรของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับประเทศไทย จึงทำให้เข้าใจได้ง่าย แต่ในส่วนของกฎที่แยกย่อยออกมามีความ
เข้มงวดและมีรายละเอียดมากกว่า ดังนั้น จึงควรปฎิบัติตามกฎจราจรพื้นฐานอย่างเคร่งครัด 

กฎจราจรในประเทศญ่ีปุ่นที่ควรทราบ

ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้าย !
ประเทศญี่ปุ่นมีระบบเดินรถทางด้านซ้ายมือเป็นพื้นฐาน 

รถที่จะเลี้ยวขวาต้องรอก่อน !
ตามหลักแล้วต้องปล่อยให้รถที่มาจากทางตรงหรือรถที่กำลังจะเลี้ยวซ้ายไปก่อน รถที่กำลังจะเลี้ยวขวาต้องรอ
ให้รถที่มาทางตรงผ่านไปก่อนถึงจะเลี้ยวได้ 

หยุดรถเสมอเมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดง
เมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดง ไม่เพียงแต่รถทางตรงเท่านั้น แต่รถที่จะเลี้ยวซ้าย ก็ต้องหยุดเช่น
เดียวกัน 

ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรรูปลูกศร
ถึงแม้ว่าสัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยนเป็นสีแดง แต่รถที่อยู่ในช่องทางเดินรถของสัญญาณไฟจราจรรูปลูกศร 
สีเขียวก็สามารถเลี้ยวได้ 

ระวังเร่ืองอัตราความเร็วของรถยนต์!อัตราความเร็ว
ตามที่กฎหมายกำหนดคือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมง!
อัตราความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดบนถนนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรคือ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทาง
สาธารณะ และ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วน 

ให้ระวังในเขตพ้ืนที่ห้ามแซง !
ห้ามแซงในเขตพื้นที่ห้ามแซง 

หยุดรถของคุณให้สนิทณป้ายสัญญาณหยุดรถ
และที่ด้านหน้าทางข้ามทางรถไฟ !
ในประเทศญี่ปุ่น คุณจะต้องหยุดรถหน้าป้ายสัญลักษณ์ที่บอกให้หยุด และจะถือเป็นการกระทำผิดกฎจราจร
ถ้าคุณไม่หยุดรถให้สนิท และจะต้องหยุดรถที่ด้านหน้าทางข้ามทางรถไฟด้วย 

ดูสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ข้างหน้าอย่างระมัดระวัง
และอย่าออกรถก่อนที่สัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว !
มีสัญญาณไฟจราจรบนถนนที่วุ่นวายจะคงสัญญาณไฟเขียวยาวนานกว่าปกติ นอกจากนี้ ยังมีสี่แยกที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวอีกหลายแห่งที่ได้กำหนดไม่ให้คนเดินเท้าและยานพาหนะข้ามถนนในเวลาเดียวกัน โดย 
สัญญาณไฟจราจรสำหรับคนเดินเท้าจะปรากฏขึ้นเมื่อยานพาหนะทั้งหมดได้หยุดสนิทแล้ว 

ห้ามดื่มขณะขับข่ีรถยนต์ !
ห้ามดื่มขณะขับขี่รถยนต์นั้นถือเป็นเรื่องปกติ แต่โปรดจำไว้ว่าผู้โดยสารที่มีสติครบถ้วนซึ่งเดินทางกับผู้ขับขี่ที่
ดื่มตลอดเวลา และคนที่กระตุ้นให้ผู้ขับขี่ดื่มนั้น จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกัน 
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กฎจราจรพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับช่องทาง
เดินรถและการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา

ยินยอมให้
คนเดินเท้าไปก่อน

ยินยอมให้รถที่เลี้ยวซ้ายไปก่อน

1

2

เคลื่อนรถไปที่ช่องทางเดินรถ
ซึ่งสามารถเลี้ยวขวาได้เท่านั้น

ชิดซ้าย
เอาไว้!

หยุด!

ยินยอมให้คนเดินเท้าไปก่อน1

3 รถที่จะเลี้ยวขวา
ต้องรอจังหวะและ
เวลาที่เหมาะสม
ถึงจะเลี้ยวได้

รถที่จะเลี้ยวขวา
ต้องรอจังหวะและ
เวลาที่เหมาะสม
จึงจะเลี้ยวได้

เราได้แนะนำหลักพื้นฐานของการขับรถในประเทศญี่ปุ่นให้ได้ทราบ ณ ที่นี้แล้ว โดยการเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ในส่วนที่อาจจะ
แตกต่างจากกฎจราจรในประเทศของนักท่องเที่ยวอย่างสิ้นเชิงเอาไว้ 

ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้าย !
เส้นทางเดินรถในประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบเดินรถทางด้าน 

ซ้ายมือ เนื่องจากรถที่จะเลี้ยวขวาจำเป็นจะต้องอยู่ในช่องทาง
เดินรถทางด้านขวาบนถนนที่มีช่องทางเดินรถสองทาง ถ้าไม่คิด
ที่จะเลี้ยวขวา ให้ขับขี่รถยนต์ในช่องทางเดินรถทางด้านซ้ายเอา
ไว้ อย่าลืมให้สัญญาณไฟขอทางเมื่อจะเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
เพื่อให้รถคันที่ตามมาข้างหลังทราบความตั้งใจของคุณ 

1 

รถที่จะเลี้ยวขวาต้องรอก่อน !
ตามหลักแล้วผู้ขับขี่จะต้องยอมให้รถที่มาทางตรงได้ไป 

ก่อนในเวลาที่ต้องการจะเลี้ยวรถไปทางด้านขวา โดยสามารถ
เลี้ยวขวาได้หลังจากที่รถที่มาจากทางตรงได้ขับผ่านหรือว่า
เลี้ยวไปทางซ้ายแล้ว ซึ่งตามหลักในประเทศญี่ปุ่น ให้สิทธิ์รถ
เลี้ยวซ้ายได้ไปก่อน และไม่มีกฎจราจรที่เกี่ยวข้องกับการให้ทาง
แก่รถที่ต้องการเลี้ยวขวา 

� 

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร
ในประเทศของคุณ

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร
ในประเทศของคุณ
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หยุดรถเสมอเมื่อสัญญาณไฟจราจร
เปลี่ยนเป็นสีแดง

ในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีเส้นทางสัญจรหรือสี่แยกสายไหนเลย
ที่จะสามารถ “เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ได้ตลอดเวลา หรือว่ายอม
ให้รถที่กำลังจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ทันทีขณะที่สัญญาณไฟจราจร
เป็นสีแดง เมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดง ไม่เพียงแต่ 
รถทางตรงเท่านั้น รถที่กำลังจะเลี้ยวซ้ายก็ต้องหยุดเช่นกัน 
โดยจำเป็นจะต้องรอจนกว่าสัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยนเป็นสี
เขียว 

� 

ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
รูปลูกศร

เมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดง โดยพื้นฐานแล้ว 
รถทุกคันต้องหยุด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีสัญญาณไฟจราจรรูป 
ลูกศรที่อยู่ทางด้านล่าง หรืออยู่ทางด้านข้างของสัญญาณไฟ
จราจรหลัก คุณสามารถเลี้ยวรถตามทิศทางที่ลูกศรชี้ไปได้เมื่อ
สัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว โดยสัญญาณไฟจราจรรูปลูกศร 
ที่ชี้ทิศทางให้เลี้ยวขวาเป็นสัญญาณไฟที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง    
ที่สุด เมื่อสัญญาณไฟจราจรรูปลูกศรที่ชี้ทิศทางให้เลี้ยวขวา
ปรากฏ ให้เลี้ยวรถอย่างรวดเร็วพร้อมกับระมัดระวังรถที่มา
จากทางตรง สี่แยกหลายสายที่มีสัญญาณไฟประเภทนี้คือ 
สี่แยกที่มีช่องทางเดินรถสำหรับเลี้ยวขวาเท่านั้น 

� 

สัญญาณไฟแดง สัญญาณไฟเขียว

สัญญาณไฟจราจรรูปลูกศร

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร
ในประเทศของคุณ

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร
ในประเทศของคุณ
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ระวังเร่ืองอัตราความเร็วของ
รถยนต์!อัตราความเร็วตามที่
กฎหมายกำหนดคือ60กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง !

เนื่องจากมีถนนทอดยาวและมีขนาดกว้างขวางอยู่หลาย
สาย ซึ่งแทบจะไม่มีสิ่งก่อสร้างปลูกอยู่ตามแนวถนนเลยใน 
ฮอกไกโด จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้คุณสูญเสียการควบคุม
ความเร็วของรถ และอาจจะเหยียบคันเร่งโดยไม่ยั้งคิดได้ อัตรา
ความเร็วของรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือ 30 และ 50 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่เขตเมือง, 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ในบริเวณชานเมืองและบนถนนสายหลัก และปกติจะกำหนด
ไว้ที่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วน แต่อาจจะกำหนด
เพียง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในกรณีที่ประสบกับพายุและ/
หรือพายุหิมะ เนื่องจากมีถนนเส้นยาวเป็นจำนวนมาก จึงมี
เส้นทางสาธารณะและทางด่วนหลายสายที่มีระยะทางไกลไม่ 
มีป้ายบอกอัตราความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีป้าย
ไฟฟ้าแต่ไม่ระบุอัตราความเร็วที่จำกัดไว้ เมื่อต้องขับขี่รถยนต์
บนถนนประเภทนี้ ผู้ขับขี่จะต้องขับรถในอัตราความเร็วตาม 
ที่กฎหมายกำหนดได้แค่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนน
สาธารณะ และ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วน ควรให้
ความสำคัญกับความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์เป็นลำดับ
แรก โดยที่ต้องคำนึงถึงอัตราความเร็วของรถยนต์ตามที่
กฎหมายกำหนดไว้อยู่เสมอ 
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ป้ายบอกอัตราความเร็วแบบพื้นฐาน

ป้ายไฟฟ้าบอกอัตราความเร็วจำกัด

ให้ระวังในเขตพ้ืนที่ห้ามแซง !
ห้ามแซงรถคันอื่นในเขตพื้นที่ห้ามแซง เพราะเป็นเรื่อง 

ที่อันตรายมาก พื้นที่ดังกล่าวจึงได้ถูกทำขึ้น ยกตัวอย่างเช่นบน
ถนนที่มีลักษณะเป็นมุมอับ หรือมีโค้งอันตรายอยู่ข้างหน้า    
ให้รอจนกระทั่งพ้นผ่านเขตพื้นที่ห้ามแซงไปก่อน และเห็นว่า
ปลอดภัยแล้ว จึงค่อยขับแซงผ่านรถคันอื่น 
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เส้นทึบสีเหลืองกลางถนนแสดงถึงเขตพื้นที่ห้ามแซง

เส้นประสีขาวกลางถนนแสดงถึงเขตพื้นที่ปกติ
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หยุดรถของคุณให้สนิท
ณป้ายสัญญาณหยุดรถ
และที่ด้านหน้าทางข้ามทางรถไฟ!

หยุดรถของคุณให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้ตรวจสอบซ้ายและ
ขวาอย่างปลอดภัย 

ในประเทศญี่ปุ่น มีกฎจราจรที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดว่า
คุณจะต้องหยุดรถหน้าป้ายสัญญาณหยุดรถให้สนิท ไม่ใช่เพียง
หยุดครึ่งๆ กลางๆ ป้ายสัญลักษณ์ “หยุด” หมายความว่าจะ
ต้องหยุดรถให้นิ่งสนิท และผู้ขับขี่ต้องมองซ้ายมองขวาเพื่อ
ตรวจสอบความปลอดภัย นอกจากนี้ เนื่องจากป้ายสัญลักษณ์
ที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นรูปทรงตัววี (V) ดังนั้น จึงควรจดจำ
ความหมายของป้ายไว้ด้วย โดยส่วนใหญ่ป้ายสัญลักษณ์ที่บอก
ให้หยุดรูปทรงตัววีจะอยู่ตรงมุมถนนก่อนที่จะข้ามแยกไปอีก
ฟากหนึ่ง กล่าวอีกอย่างก็คือ บนถนนสายที่คุณกำลังจะข้าม 
นั้นมีรถแล่นผ่านด้วยความเร็วสูงอยู่เสมอ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
ความผิดจะตกอยู่กับผู้ขับขี่ที่ไม่ยอมหยุดรถให้สนิท ควรให้
ความระมัดระวัง และแน่ใจว่าคุณได้หยุดรถเรียบร้อยแล้ว 
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STOP!

ป้ายสัญลักษณ์บอกให้หยุดของแต่ละประเทศ

ไต้หวัน ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง ญ่ีปุ่น

หยุดรถให้สนิทที่ด้านหน้าทางข้ามทาง
รถไฟ !

ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถให้สนิทที่หน้าทางข้ามทางรถไฟเพื่อ
ยืนยันก่อนว่า ไม่มีรถไฟวิ่งมาจากทางด้านซ้ายและทางด้านขวา 
ก่อนที่จะเคลื่อนรถของตนต่อไปได้อย่างปลอดภัย ถ้าเส้นทาง
จราจรบนทางรถไฟถูกกีดขวาง รถยนต์ก็จะไม่สามารถเคลื่อน
ผ่านทางรถไฟไปได้เป็นระยะเวลานาน 

รูปแบบพื้นฐานของสี่แยกที่มีป้ายสัญลักษณ์บอกให้หยุด

แผนภาพของรถยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนผ่านทางข้ามทางรถไฟไปได้

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร
ในประเทศของคุณ

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร
ในประเทศของคุณ
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ดูสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ข้างหน้า
อย่างระมัดระวังและอย่าออกรถ
ก่อนที่สัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยน
เป็นสีเขียว !

สัญญาณไฟจราจรในระบบ“หน่วงเวลา”หมายถึง
อะไร ?

เมื่อสัญญาณไฟจราจรของช่องทางเดินรถที่คุณกำลังมุ่ง
หน้าไปเปลี่ยนเป็นสีแดง สัญญาณไฟจราจรของเส้นทางเดินรถ
ทางฝั่งตรงข้ามก็จะต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
สัญญาณไฟจราจรในระบบ “หน่วงเวลา” จะคงสภาพสัญญาณ
ไฟเขียวสำหรับช่องทางเดินรถที่แน่นขนัดนานกว่าช่องทาง
เดินรถเส้นอื่น 
สัญญาณไฟจราจรสำหรับคนเดินเท้าหมายถึงอะไร?

มีสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนเดินเท้าที่แยกออกมาจาก
สัญญาณไฟจราจรปกติในบริเวณที่มีคนเดินเท้าเป็นจำนวนมาก
เพื่อที่จะได้แยกคนเดินเท้าและยานพาหนะออกจากกัน เมื่อ
สัญญาณไฟจราจรของยานพาหนะเปลี่ยนเป็นสีเขียว สัญญาณ
ไฟจราจรของคนเดินเท้าทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และเมื่อ
สัญญาณไฟจราจรทั้งหมดของยานพาหนะเปลี่ยนเป็นสีแดง 
บริเวณสี่แยกก็จะเปิดสัญญาณไฟให้คนเดินเท้าสามารถเดิน
ข้ามถนนได้ 
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ห้ามดื่มเวลาขับข่ีรถยนต์ !

ทั่วโลกต่างยกให้เป็นเรื่องของสามัญสำนึกที่จะต้องไม่ขับขี่
รถยนต์เมื่อตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ ในประเทศ
ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับใช้กฎหมายและ 
บทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎนั้นเข้มงวดมากในประเทศญี่ปุ่น  
หากตรวจพบแอลกอฮอล์จากวิธีเป่าลมหายใจผ่านเครื่องตรวจ
จับ คุณอาจจะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือถูกปรับไม่เกิน 
500,000 เยน หรือรับโทษที่ร้ายแรงกว่าหากถูกจับในข้อหา 
ขับรถขณะมึนเมา ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อผู้ขับขี่ปฏิเสธไม่ยอม
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเป่าลมหายใจก็จะถูกลงโทษ
เช่นเดียวกันกับผู้โดยสารที่มีสติครบถ้วนซึ่งเดินทางกับผู้ขับขี่ 
ที่มึนเมา และคนที่กระตุ้นให้ผู้ขับขี่ดื่มนั้นจะต้องได้รับโทษ 
ตามกฎหมายเช่นกัน อย่าขับรถขณะมึนเมาเด็ดขาด 
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สี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรแบบหน่วงเวลา

รูปแบบพื้นฐานของสี่แยก 
ที่มีสัญญาณไฟจราจรแบบ
หน่วงเวลา 

แผนภาพรูปแบบพื้นฐานของสัญญาณไฟจราจร
สำหรับคนเดินเท้า 

ยานพาหนะไม่สามารถข้ามสี่แยกได้
ไม่ว่าจะมาจากทิศทางใด 

ถูกต้องแล้ว
ห้าม!

ไป!

หยุด!
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• สำนักงานพัฒนาคุณภาพชีวิต,กรมสิ่งแวดล้อมและ
 คุณภาพชีวิต,รัฐบาลท้องถ่ินฮอกไกโด
 “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจราจรที่ปลอดภัย”
 (ภาษาญ่ีปุ่น,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีนดั้งเดิม,ภาษาเกาหลี)
	 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ska/saftydrive/eng/

Column
ข้อมลูเสริมเพ่ือประโยชนข์องคณุ

ตำแหน่งของสัญญาณไฟจราจร
ผู้ขับขี่ชาวไทยจำเป็นที่จะต้องให้ความระมัด 

ระวังในเรื่องตำแหน่งที่ตนเองจะต้องหยุดรถเป็นอย่าง
มาก กรุณาจำไว้ว่าสัญญาณไฟจราจรในประเทศญี่ปุ่น
จะตั้งอยู่ทางด้านหน้าของสี่แยกฝั่งตรงข้าม และคุณ
ต้องหยุดรถของคุณก่อนที่จะขับรถข้ามสี่แยกไป 

• บริษัทให้เช่ารถยนต์ของโตโยต้า
 (ToyotaRentaCar)
 (ภาษาอังกฤษ)
	 http://rent.toyota.co.jp/en/index.html

เปรียบเทียบตำแหน่งของสัญญาณไฟจราจร
ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทย

ไทย

ญ่ีปุ่น

Column
ข้อมลูเสริมเพ่ือประโยชนข์องคณุ

อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยเพ่ือรักษาชีวิตของคณุ !
ไม่เพียงแต่ผู้ขับขี่เท่านั้น ผู้โดยสารก็ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะ

รัดเข็มขัดนิรภัย ในปี พ.ศ. 2551 ผู้โดยสารจะต้องคาดเข็มคัดนิรภัยตามข้อ 
บังคับของกฎหมาย ถึงแม้ว่าจะนั่งที่เบาะหลังก็ตาม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีทุก 
คนจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งสำหรับเด็ก เนื่องจากบริษัทที่ให้บริการ 
รถเช่ามีบริการให้เช่าที่นั่งเสริมสำหรับเด็กในราคาค่อนข้างถูก จึงควรจองที่นั่ง
สำหรับเด็กล่วงหน้าเอาไว้ก่อน 

หยุด!

หยุด!

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร
ในประเทศของคุณ
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คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณไม่สามารถเลี้ยว
ไปยังเส้นทางที่ต้องการได้เนื่องจากเป็น
ถนนที่บังคับเดินรถทางเดียว
(One-waystreets)

มักจะพบถนนที่บังคับให้เดินรถได้ทางเดียวในบริเวณย่าน
ใจกลางเมือง และบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นอยู่บ่อยครั้ง 
เพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายที่คุณต้องการ คุณจะต้องขับรถผ่าน
ถนนที่เดินรถได้ทางเดียว แล้วขับรถวนรอบเพื่อที่จะได้ไปถึงยัง
จุดหมาย ในบริเวณใจกลางเมืองซัปโปโร เส้นทางเดินรถแบบ
บังคับเดินรถทางเดียวจะยาวตั้งแต่ทิศใต้จนถึงทิศเหนือสลับ 
กัน ผู้ขับขี่ควรจะศึกษาเส้นทางการเดินรถไว้ด้วย อย่างน้อยก็
ในเส้นทางเดินรถบริเวณใจกลางเมือง 

จุดหมาย 

ถนนเดินรถได้ทาง
เดียว 

ตำแหน่งที่อยู่
ปัจจุบัน 

ขับรถวนรอบ! 

บริเวณใจกลางเมืองซัปโปโร

Tanukikoji Shopping Arcade Tanukikoji Shopping Arcade Tanukikoji Shopping Arcade

แผนที่ทบทวนเส้นทางเดินรถทางเดียวใจกลางเมืองซัปโปโร 

Quick

Tip

1�0 km

Where do I go?

Where

is

this?!

เพ่ือการขับข่ีที่สะดวกสบายในฮอกไกโด

ระยะทางโดยรวมสำหรับการขับข่ีรถยนต์ท่องเที่ยว
ไม่ควรเกิน150กิโลเมตรต่อวัน

ถ้าผู้ขับขี่วางแผนเส้นทางการขับขี่ด้วยตนเอง ระยะทางโดยรวมสำหรับการท่องเที่ยว 
ไม่ควรเกิน 150 กิโลเมตรต่อวัน และจำนวนชั่วโมงในการขับขี่รถยนต์ไม่ควรเกิน 3 หรือ 4 
ชั่วโมงบนถนนสาธารณะ ถึงแม้ว่าคุณจะรวมเวลารับประทานอาหารและเวลาเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเที่ยวเอาไว้แล้ว จำนวนชั่วโมงโดยรวมของการขับขี่รถยนต์ก็ไม่ควรเกินกว่าเวลาโดยรวม
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การวางแผนท่องเที่ยวโดยที่เผื่อเวลาเอาไว้จะทำให้คุณสามารถแวะ
ท่องเที่ยวรายทางได้อีกด้วย นอกจากนี้ ขอแนะนำให้คุณคำนวณระยะทางระหว่างสถานที่ซึ่ง
คุณตั้งใจจะพักแรมและวางแผนในใจด้วยข้อมูลข้างต้น เพราะการเลือกสถานที่พักจะส่งผล 
กระทบที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวของคุณ 

การหาจุดหมายปลายทางในสถานที่ซึ่งคุณไม่รู้จักในช่วงเวลากลางวันก็นับว่าเป็นเรื่องที่
ยากอยู่แล้ว แต่ผู้ขับขี่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากยิ่งขึ้นเมื่อต้องหาจุดสังเกตภายใต้ความ
มืดมิดหลังพระอาทิตย์ตกดิน ทำให้โอกาสที่คุณจะหลงทางนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เส้นทาง
สัญจรบริเวณชานเมืองของฮอกไกโดอาจจะไม่มีหรือมีไฟถนนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และอาจ 
จะมืดมากกว่าที่คุณจินตนาการไว้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและช่วงฤดูหนาวที่พระอาทิตย์จะตกดินเร็วกว่าปกติ 

หลีกเลี่ยงการขับข่ีรถยนต์ในเวลากลางคืน !

สถานีรถไฟ
เจอาร์ซัปโปโร

ตึกเจอาร์
ทาวเวอร์

ถนนสายคิตะโกะโจเทเนะ

ถน
นส

าย
หน

้าส
ถา
นีซ

ัปโ
ปโ
ร

ถน
นส

าย
แม

่น้ำ
โซ
เซะ

อิ

ถน
นส

าย
นิช

ินะ
นะ

โจเ
มะ



ถนนสายมินะมิอิจิโจ

ถนนหมายเลข12

ถนนหมายเลข36ที่จอดรถราง
สถานีซุซุกิโนะ

บริเวณศูนย์การค้า
ทะนุกิโคจิ

สวนสาธารณะโอโดะริ

ที่จอดรถราง
สถานีนิชิยงโจเมะ

บริเวณศูนย์การค้า
ทะนุกิโคจิ

บริเวณศูนย์การค้า
ทะนุกิโคจิ

หอโทรทัศน์
แห่งเมืองซัปโปโร

หอนาฬิกา
แห่งเมืองซัปโปโร

ตึกที่ว่าการ
เมืองฮอกไกโด
ตึกสำนักงาน
อดีตที่ว่าการ
เมืองฮอกไกโด
สภาเมืองฮอกไกโด
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ป้ายจราจรในประเทศญ่ีปุ่น

ป้ายบังคับ

ห้ามผ่าน ห้ามยานพาหนะผ่าน ห้ามเข้า ห้ามรถยนต์ ห้ามรถบรรทุก

ห้ามรถบัสโดยสาร ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

ห้ามรถจักรยานยนต์ที่มีผู้นั่งซ้อนท้าย
และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย ให้เลี้ยวซ้าย ให้เดินรถทางเดียว

ไปข้างหน้า ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
หรือเลี้ยวขวา

ให้ชิดซ้าย ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามกลับรถ ห้ามแซง

ห้ามจอดและหยุดรถ ห้ามจอดรถ สามารถจอดรถได้
ไม่เกิน60นาที

ห้ามรถที่บรรทุก
วัตถุอันตราย

ห้ามรถหนักเกินกำหนด

ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามรถกว้างเกินกำหนด จำกัดความเร็ว จำกัดความเร็วขั้นต่ำ ช่องเดินรถยนต์

ช่องเดินรถจักรยาน ช่องเดินรถจักรยาน
และคนเดิน เฉพาะคนเดิน ทางเดินรถทางเดียว

ไปทางซ้าย
ให้เดินรถทางเดียวไป

ข้างหน้า

เขตสำหรับรถยนต์ขนาด
เล็กและรถจักรยานยนต์ ช่องเดินรถบรรทุก ช่องเดินรถพ่วงบนทางด่วน ช่องเดินรถเฉพาะ ช่องเดินรถพิเศษ

ป้ายจราจรในประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกันมาก ส่วนใหญ่ถ้าเห็นสัญลักษณ์ ก็จะเข้าใจความหมายได้โดยง่าย 
แต่จำเป็นต้องระวังป้ายที่มีภาษาญี่ปุ่นกำกับไว้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากฝ่าฝืนป้ายบังคับ จะถูกตำรวจจับได้ ถึงแม้ว่ากฎจราจร
จะคล้ายกับของประเทศไทย แต่การบังคับใช้เข้มงวดมากกว่า 
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ป้ายเตือน

ป้ายแนะนำ

ช่องทางเฉพาะสำหรับ
เดินรถพ่วง

เดินรถตามทิศทางที่
กำหนด

ช่องทางเดินรถตรงไป
หรือเลี้ยวซ้าย

ช่องทางเลี้ยวซ้าย ช่องทางตรงไป

รถจักรยานยนต์
ให้ตรงไปแล้วเลี้ยวขวา
(ห้ามเลี้ยวขวาทันที)

ห้ามรถจักรยานยนต์
ตรงไปแล้วเลี้ยวขวา
(ต้องเลี้ยวขวาทันที)

จอดรถแนวยาว จอดรถแนวตั้งฉาก จอดรถแนวเฉียง

ต้องเปิดสัญญาณกันขโมย ลดความเร็ว หยุด ห้ามคนเดินผ่าน ห้ามคนเดินข้าม

ขี่จักรยานแบบ
เรียงหน้ากระดานได้

ขับรถยนต์บนเขต
ทางรถไฟได้

จอดรถได้ หยุดรถได้ เส้นทางพิเศษ

เส้นกลาง เส้นหยุด ทางเดินข้าม ทางเดินข้าม ทางจักรยานข้าม

ทางเดินข้ามและ
จักรยานข้าม

ระวังคนข้าม ข้อบังคับ ข้อบังคับ

ทางแยกตัดกัน ทางแยกทางขวา ทางแยกตัดกันรูปตัวที ทางแยกตัดกันรูปตัววาย วงเวียนข้างหน้า

(ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาและประเภท
ของยานพาหนะที่บังคับซึ่งจะแตกต่างกันออกไป
จึงควรสอบถามความหมายของข้อบังคับเหล่านี้
จากคนญี่ปุ่นในบริเวณนั้น)

(ชี้แจงสถานการณ์บังคับในเส้นทางนั้นๆซึ่งจะ
แตกต่างกันออกไปเช่นห้ามผ่านให้อ้อมไปอีก
ทางเป็นต้นจึงควรสอบถามความหมายของข้อ
บังคับเหล่านี้จากคนญี่ปุ่นในบริเวณนั้น)

ทางโค้งขวา ทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ทางโค้งเริ่มขวา ทางโค้งรัศมีแคบ
เริ่มขวา

ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
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เคร่ืองหมายบนพ้ืนทาง

ห้ามกลับรถ

(1)	
เส้นแบ่งทิศทาง
จราจรห้ามแซง
(เส้นทึบเดี่ยว)

ห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถ

ห้ามหยุดรถ
หรือจอดรถ

ห้ามจอดรถ จำกัดความเร็ว ห้ามรถยนต์เข้า
มาในบริเวณนี้

ห้ามหยุดรถยนต์
ภายในบริเวณนี้

เส้นไหล่ทาง

ทางข้ามทางรถไฟ
ไม่มีเครื่องกั้นทาง

ทางข้ามทางรถราง
ไม่มีเครื่องกั้นทาง

โรงเรียนระวังเด็ก สัญญาณจราจร ทางลื่น

ระวังหินร่วง ผิวทางขรุขระ ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย ทางแคบด้านซ้าย ทางแคบลงทั้งสองด้าน

ทางเดินรถสองทาง ทางขึ้นลาดชัน ทางลงลาดชัน อยู่ระหว่างซ่อมทาง ระวังลมปะทะจาก
ทางด้านข้าง

ระวังสัตว์ ระวังอันตรายอื่นๆ

(2)	
เส้นแบ่งทิศทาง
จราจรห้ามแซง
คู่(เส้นทึบคู่)

(3)	
เส้นแบ่งทิศทาง
จราจรห้ามแซง
เฉพาะด้าน(เส้น
ประคู่เส้นทึบ)

ถนนไหล่
ทาง
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ไหล่ทางแคบ
ห้ามจอดรถ

ไหล่ทาง
เฉพาะคนเดิน เส้นแบ่งทิศทางจราจร

ช่องทางเดินรถเฉพาะ
(เช่นรถบัสเป็นต้น)

ช่องทางเดินรถพิเศษ
(เช่นรถบัสตามเส้นทางเป็นต้น)

ช่องทางเดินรถเฉพาะ
สำหรับรถพ่วง

เดินรถในทิศทางตาม
เครื่องหมายที่กำหนด

เขตช่องทางเดินรถ เขตช่องทางเดินรถประเภทพิเศษ
(เช่นรถบรรทุกเป็นต้น)

เขตช่องทางเดินรถพ่วง
บนทางด่วน

เส้นทางหลักพิเศษ

แสดงวิธีเลี้ยว จอดรถแบบแนวยาว

จอดรถแบบ
แนวตั้งฉาก

จอดรถแบบ
แนวเฉียง

(1)ช่องทางคนเดินและจักรยาน

(2)ช่องทางจักรยาน ห้ามจักรยานผ่านแยก สิ้นสุดเขตบังคับใช้

ถนนไหล่
ทาง ถนนไหล่

ทาง

เส้น
ทา

งหล
ัก

เส้น
ทา

งห
ลัก

(พ
ิเศษ

)

( ช่ อ งท า ง ริ ม ซ้ า ย
สำ ห รั บ ร ถ ย น ต์
ขนาด เล็ กและรถ
จักรยานยนต์ส่วน
ช่ อ ง ท า ง ถั ด ม า
สำ ห รั บ ร ถ ย น ต์
ทั่วไป)
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ในประเทศญี่ปุ่น การฝ่าฝืนกฎจราจรเรื่องการจอดรถถือเป็นความผิดร้ายแรง จุดที่มีป้ายห้ามจอดรถติดอยู่แสดงว่าห้ามจอดรถใน
บริเวณนั้นอย่างเด็ดขาด ผู้ใช้รถจะต้องนำรถไปจอด ณ สถานที่จอดรถ และแม้ว่าสถานที่จอดรถจะมีน้อยก็ยังสามารถนำรถไปจอด
บริเวณริมถนนที่มีเครื่องมิเตอร์หยอดเหรียญให้บริการอยู่ได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในช่วงเวลาที่กำหนดด้วย  

 อาคารจอดรถและ
โรงเก็บรถรูปแบบหอคอย

• อาคารจอดรถ 
รับบัตรจอดรถได้ 
ที่ บริ เ วณทาง เข้ า 
ขับรถเข้าไปด้านใน 
แล้ววนขึ้นไปด้าน
บนเพื่อหาที่จอดรถ
และจอดรถในพื้นที่ว่าง สำหรับทางออก
ก็ให้ขับรถวนลงมา สอดบัตรจอดรถและ
เงินลงในเครื่อง 
• โรงเก็บรถรูปแบบหอคอย 
ทำตามคำแนะนำ
ของพนักงาน โดย 
จะต้องขับรถเข้าไป
จอดบนแท่นที่ จะ
ถูกดึงขึ้นไปคล้าย
ลิฟท์โดยสาร ถ้าต้องการที่จะรับรถคืน 
ก็ให้คืนบัตรจอดรถแก่พนักงาน แล้วรถ
ของคุณก็จะถูกเลื่อนลงมายังชั้นที่หนึ่ง
อีกครั้ง 

สถานที่จอดรถรูปแบบอื่น

ใช้มิเตอร์หยอดเหรียญ !
เมื่อคุณต้องการจะจอดรถเพียงชั่วคราว ให้ใช้บริการจอดรถแบบ 

มิเตอร์หยอดเหรียญ เนื่องจากหาได้ค่อนข้างง่ายและชำระค่าจอดรถตาม
มิเตอร์ บริเวณพื้นที่จอดรถจะถูกตีด้วยเส้นทึบสีขาวบนถนนที่มีป้าย
สัญลักษณ์ตามภาพทางด้านขวามือ คุณต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าตาม
เวลาที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น 

จอดรถของคุณใน
บริเวณที่กำหนดไว้ 

ใช้บริการที่จอดรถสาธารณะและที่จอดรถของเอกชนควบคู่กัน !
ค่าที่จอดรถจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ ในหนังสือคู่มือเล่มนี้คุณจะได้รับข้อมูลของค่าที่จอดรถในบริเวณใจกลางเมืองซัปโปโร 

ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่หาที่จอดรถยากที่สุดในฮอกไกโด ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าที่คุณจะเดินทางไปอาจจะมีที่จอดรถแบบ 
ทำสัญญา ให้ตรวจสอบล่วงหน้าว่าหากคุณจับจ่ายใช้สอยในศูนย์การค้าของพวกเขาแล้ว คุณจะได้จอดรถโดยที่ไม่ต้องเสียค่าบริการ 
ซึ่งค่าที่จอดรถโดยทั่วไปจะแตกต่างกันไปตามสถานที่แต่ละแห่ง สถานที่จอดรถบางแห่งอาจจะคิดค่าจอดรถแบบเหมาจ่ายทั้งวัน 
(ประมาณ 1,000-2,000 เยน) ถึงแม้ว่าคุณจะจอดรถไม่นาน (ประมาณ 20 นาที) หรือเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็ตาม 

จากอัตราค่าจอดรถในปัจจุบัน (เดือนมกราคม พ.ศ. 2552) ค่าจอดรถในบริเวณรอบสถานีซัปโปโรประมาณ 100 เยนต่อ 20 นาที 
และ 300 - 340 เยนต่อ 1 ชั่วโมง ในขณะที่บริเวณโอโดะริ ค่าจอดรถจะอยู่ที่ 100 เยนต่อ 15 นาที และ 400 - 500 เยนต่อ 1 ชั่วโมง 
แน่นอนว่าสถานที่จอดรถนอกใจกลางเมืองจะมีค่าบริการที่ถูกกว่า 

มีลานจอดรถใต้ดินสาธารณะขนาดใหญ่ 
3 แห่งบริเวณใจกลางเมืองซัปโปโร เนื่อง 
จากเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่และมีพื้นที่
กว้างขวางมาก คุณจึงสามารถหาพื้นที่จอด
รถได้ง่าย แต่ถ้าคุณไม่ได้จำหรือจดไว้ว่าคุณ
จอดรถไว้ที่ไหน (เช่นจำตัวเลขที่เขียนอยู่บน
เสาข้างรถของคุณ) คุณอาจจะหารถของคุณ
ไม่เจอได้ ดังนั้น จึงขอให้ระมัดระวังด้วย 

ลานจอดรถใต้ดินสาธารณะ

หยอดเหรียญลงไปในเครื่อง
จอดรถอัตโนมัติ รับบัตรจอดรถ 

เสียบบัตรจอดรถไว้ที่กระจกหน้ารถด้านใน 
ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากด้านนอก 

ตรวจสอบเวลาบนบัตรจอดรถ คุณจำเป็นต้องระมัดระวัง
เนื่องจากอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรได้ถ้าคุณจอดรถ
เกิน 60 นาที 

เนื่องจากไม่มีสถานที่จอดรถขนาด
ใหญ่ในบริเวณใจกลางเมืองซึ่งขาด 
แคลนพื้นที่ ทำให้สถานที่จอดรถส่วน
ใหญ่จึงอยู่ในรูปแบบของอาคารจอด
รถหรือโรงเก็บรถรูปแบบหอคอย 

มี สถานที่ จอดรถรูป
แบบดั้งเดิมที่มีจุดชำระเงิน 
และพนักงานนั่งอยู่ด้านใน
บริเวณทางเข้า โดยคุณจะ
ต้องฝากกุญแจรถไว้กับ
เขา/เธอ และถ้าคุณต้องการทราบข้อมูล
ของพื้นที่นั้นๆ ก็นับว่าเป็นความคิดที่ดีที่
คุณจะเลือกใช้สถานที่จอดรถประเภทนี้ 
เนื่องจากสามารถสอบถามข้อมูลจาก
พนักงานได้ 

ทีจ่อดรถบริการตนเองแบบหยอดเหรียญ

ที่จอดรถบริการตนเอง
แบบหยอดเหรียญจะทำ 
ให้คุณได้จอดรถใกล้ถนน
ในราคาย่อมเยา หลังจาก
ที่คุณจอดรถ ล้อของรถก็
จะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ ถ้าต้องการจะนำรถออก ให้ไป
ที่มาตรวัดเก็บค่าจอดรถแล้วกรอกรหัส
ตัวเลขของช่องที่คุณได้จอดรถไว้พร้อม
ชำระเงิน ล้อที่ถูกล็อคก็จะถูกปลดโดย
อัตโนมัติ 

มองหาป้ายสัญลักษณ์นี้

• ลานจอดรถใต้ดิน
บริเวณทางออกประตู 
ฝั่งทิศเหนือของ
สถานีซัปโปโร 
170 เยนต่อ 30 นาที 
จันทร์-เสาร์ 
08.00-22.00 นาฬิกา 
• ลานจอดรถใต้ดิน 
คิตะ อิจิโจ 
190 เยนต่อ 30 นาที 
07.30-22.00 นาฬิกา 

• ลานจอดรถใต้ดิน 
ซัปโปโร โอโดะริ 
380 เยนต่อ 1 ชั่วโมง 
08.00-22.00 นาฬิกา 

มาตรจอดรถ 

วิธีการจอดรถ
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วิธีการใช้ทางด่วน
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ETC 一般

ETC 一般

苫小牧 札幌

เพราะว่าฮอกไกโดเป็นจังหวัดที่กว้างใหญ่มาก บ่อยครั้งจึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางระยะไกลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าแผนการเดินทางของคุณต้องข้ามผ่านเมืองใหญ่ที่การจราจรแสนจะติดขัดพร้อมทั้งยังมีสัญญาณไฟจราจรอีก
มากมาย การขึ้นทางด่วนจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มาก เพราะฉะนั้น จึงควรรู้จักการใช้ทางด่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มาใช้ทางด่วนกันเถอะ !

ให้แน่ใจว่าคุณทราบ 1.ตำแหน่งที่คุณอยู่ในปัจจุบัน 2.ตำแหน่งของทางเข้าช่องทางด่วน 3.ชื่อของทางออกช่องทาง 
ด่วนที่ต้องการจะออก แล้วคุณจะขึ้นทางด่วนได้อย่างปลอดภัย 

ตรวจสอบทางเข้าช่องทางด่วนว่าอยู่ตรง
ไหน โดยดูจากป้ายบอกทางสีเขียว 

รับบัตรขึ้นทางด่วนจากช่องทางเดินรถ
สำหรับบุคคลทั่วไป (一般)

มุ่งหน้าไปยังทิศทางของจุดหมายปลาย 
ทางของคุณ 

ให้แน่ใจว่าคุณรู้ช่องทางออกของจุดหมาย
ปลายทางของคุณ แล้วออกจากทางด่วน
โดยขับรถตามป้ายบอกทางสีเขียวไป 

หลังจากออกจากทางด่วนแล้ว ให้ชำระเงิน
ค่าทางด่วนที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม 

1 
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• ทางเข้าช่องทางด่วนอยู่ตรงไหน?
ขึ้นทางด่วนบริเวณทางเข้าที่มีป้ายเขียนบอกไว้ว่า “道中” (โดจู) อาทิ “โดจูชิโตะเสะ” 

(道中千歳) ป้ายบอกทางที่แสดงถึงถนนธรรมดาจะมีสีฟ้า ส่วนป้ายบอกทางขึ้นทางด่วนนั้น
จะมีสีเขียว ให้มองหาป้ายบอกทางสีเขียวขณะขับขี่รถยนต์ 

札幌

Sapporo

恵庭

Eniwa

道央道

HOKKAIDO
長沼

Naganuma

��

��

��

千歳

Chitose

道央自動車道

HOKKAIDO EXPWY
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• ฉันควรจะเข้าช่องทางไหนดี ?
มีช่องทางเดินรถสำหรับบุคคลทั่วไป, ช่องทางเดินรถสำหรับผู้ที่ถือบัตร ETC และช่องทาง

เดินรถที่รวมทั้งสองประเภทเข้าไว้ด้วยกันตรงบริเวณทางเข้า ช่องทางเดินรถ “ETC” จำเป็นที่จะ
ต้องถือบัตร ETC ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มีสทธิถือครอง เพราะฉะนั้น ให้เข้าช่องทาง
เดินรถที่เขียนว่า “一般” (อิปปัง - ช่องทางเดินรถสำหรับบุคคลทั่วไป) 

• ฉันควรจะไปทางไหนดี ?
หลังจากผ่านด่านมาแล้ว ถนนบนทางด่วนก็จะแยกออกเป็นสองทาง คุณต้องเลือกช่องทาง

เดินรถที่จะพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ซึ่งป้ายบอกทางได้แสดงชื่อเมืองเอาไว้แล้ว 
เป็นการดีหากคุณจะตรวจสอบที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบจุดที่ตั้งของ
ทางเข้าช่องทางด่วนเอาไว้ล่วงหน้า ถ้าคุณพบว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปยังทิศทางตรงกันข้ามกับ
สถานที่ที่คุณกำลังจะไป ให้ตั้งสติ แล้วลงจากทางด่วนในช่องทางถัดไป เพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 

1 
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� 
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โทะมะโกะไม 
ซัปโปโร 

เหตุผลที่คุณไม่สามารถใช้ช่องทางเดินรถสำหรับผู้ที่ถือบัตรETCเท่านั้นได้

บัตร ETC มีไว้สำหรับชำระค่าใช้บริการทางด่วนและค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ โดยบัตรจะ
แสดงผู้ชำระเงินและจำนวนเงินซึ่งจะถูกเรียกเก็บอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตหรือจากบัญชีธนาคารของผู้ใช้ 
ที่ถูกบันทึกไว้ด้วยระบบของ ETC อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถือบัตร ETC จำเป็นที่จะต้องมีบัญชีธนาคารในประเทศ
ญี่ปุ่น หรือต้องได้รับการรับรองโดยบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลา
นานในการดำเนินเรื่อง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่นักท่องเที่ยวจะได้รับบัตร ETC มาใช้ โปรดระวังไว้ว่า 
ช่องทางเดินรถ ETC มีไว้สำหรับรถที่ใช้ระบบบัตร ETC เท่านั้น 

ตัวอย่างของบัตรETC
บัตรสำหรับผู้ใช้บริการทางด่วน

ผ่านบัตรE-NEXCO
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อัตราความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
อัตราความเร็วจำกัดจะเปลี่ยนแปลง

ตามสภาพอากาศ และ/หรือสภาพของ 
ถนน ถ้าไม่มีป้ายสัญลักษณ์บอก อัตรา
ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ 100 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ควรที่จะตรวจสอบป้าย 
สัญลักษณ์ที่บอกอัตราความเร็วจำกัดเสมอ
ขณะขับขี่รถยนต์ 

• ค่าธรรมเนียมของการใช้บริการทางด่วนในซัปโปโรจำเป็นต้องชำระเงินล่วงหนา้ !
ณ บริเวณทางเข้าช่องทางด่วน พนักงานที่อยู่ตรงด่านเก็บค่าธรรมเนียมจะทักทายคุณในทันที ณ จุดนี้ จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม

ล่วงหน้า (400 เยนต่อรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลหนึ่งคัน) 

นี่คือระบบวิธีการชำระค่าธรรมเนียมในซัปโปโร !

ทางด่วน
สายชิโตะเสะ

ทางด่วน
สายซัปโปโร-คิตะ ผู้ใช้บริการชำระครั้งเดียว 1,250 เยน (รวมค่าธรรมเนียม 400 เยนแล้ว) 

รับบัตรทางด่วนที่ 
ทางเข้าทางด่วน 
สายชิโตเสะ 

ชำระค่าทางด่วนที่ด่านเก็บ
ค่าธรรมเนียมสายหลัก 
ซัปโปโร-มินะมิ 

ลงจากทางด่วนที่ช่องทางออก
ทางด่วนสายซัปโปโร-คิตะ 

ผู้ใช้บริการชำระเงิน 2 ครั้ง 400 + 850 = 1,250 เยน 
ทางด่วน

สายซัปโปโร-คิตะ
ทางด่วน

สายชิโตเสะ

ชำระค่าธรรมเนียม รับบัตรทางด่วนที่ 
ด่านเก็บค่าธรรม- 
เนียมสายหลัก 
ซัปโปโร-มินะมิ 

(1,250 เยน ต่อรถยนต์
โดยสารส่วนบุคคลหนึ่งคัน) 

400 เยน (ต่อรถ- 
ยนต์โดยสารส่วน 
บุคคลหนึ่งคัน) 
ที่ช่องทางเข้าทางด่วน 
สายซัปโปโร-คิตะ 

ชำระค่าบริการ 
850 เยน (ต่อรถ- 
ยนต์โดยสารส่วน 
บุคคลหนึ่งคัน) 
ที่ช่องทางออกทางด่วน
สายชิโตเสะ 

ด่านเก็บค่าธรรมเนียม
ในการขึ้นใช้ทางด่วน ผู้ขับขี่จะต้องได้รับบัตรทางด่วนจาก

พนักงานบริเวณทางเข้า และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งแตกต่าง 
กันไปตามระยะทางแก่พนักงานที่บริเวณทางออก โดยจะต้องจ่าย
เงินสดหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตตามที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้ (ไม่ 
จำเป็นที่จะต้องเซ็นสลิปบัตรเครดิต) 

บัตรเครดิต JCB Card, NICOS Card, American Express 
Card, Diners Club Card, VISA Card และ Master Card. 

• ขับรถในช่องทางเดินรถช้า(ชิดซ้าย)!
บนทางด่วนที่แบ่งช่องทางเดินรถออกเป็นสองช่องคือ ช่องทางเดินรถด้านซ้าย 

ที่เรียกว่า “Cruising Lane” และช่องทางเดินรถด้านขวา ที่เรียกว่า “Passing Lane” 
ในสถานการณ์ปกติ ให้ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายเอาไว้ โดยช่องทางเดินรถทาง
ขวามือมีไว้เพื่อการขับแซงผ่านคันข้างหน้า เนื่องจากกฎจราจรบนทางด่วนเข้มงวด 
มาก เมื่อขับรถแซงรถคันอื่นแล้ว เราขอแนะนำให้คุณกลับมายังช่องทางเดินรถทาง
ด้านซ้ายเช่นเดิม 

• ตารางอัตราค่าธรรมเนียมบนทางด่วน(รถยนต์ส่วนบุคคล)
 สามารถดาวน์โหลดได้จากทางอินเตอร์เน็ท

Dora-Pla E-NEXCO Drive Plaza 
http://www.driveplaza.com/route/pdf110620/hokkaido/pdfs//hk_normafee.pdf

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นเว็บไซต์
ที่เป็นประโยชน์
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• ค่าธรรมเนียมการใช้ทางด่วน,ระยะทาง,ระยะเวลาเมื่อออกเดินทางจากซัปโปโร
(เส้นทางด่วนสายซัปโปโร-คิตะ)

คลองโอตะรุ

สวนสาธารณะซัปโปโรโอโดะริ

ภูเขาฮาโกดาเตะ

ค่าธรรมเนียมในวันธรรมดา 850 เยน 
ค่าธรรมเนียมในวันหยุด 600 เยน 

ด่านโอตะรุ
10 โอตะรุ

ด่านชิโตะเสะ
� 

ด่านโนะโบะริเบทสุ
-ฮิงะชิ
� 

ด่านโมริ
1� 

小樽 小樽

千歳

登別東

森

ค่าธรรมเนียมในวันธรรมดา 900 เยน 
ค่าธรรมเนียมในวันหยุด 650 เยน 

ค่าธรรมเนียมในวันธรรมดา 2,050 เยน 
ค่าธรรมเนียมในวันหยุด 1,450 เยน 

ค่าธรรมเนียมในวันธรรมดา 5,300 เยน 
ค่าธรรมเนียมในวันหยุด 3,050 เยน 

ซัปโปโร
札幌

บ่อน้ำพุร้อนโนะโบะริเบทสุ
登別温泉

สนามบินชินชิโตะเสะ
新千歳空港

31กม.
24นาที

43กม.
28นาที

107กม.
1ชม.7นาที

270กม.
3ชม.21นาที

43.6กม.
1ชม.17นาที

ฮาโกดาเตะ
函館

190กม.
2ชม.
36นาที

ด่านซัปโปโร-คิตะ

札幌
ซัปโปโร

ด่านชิโตะเสะ-เอะนิวะ
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คุณจะต้องทำอย่างไร
เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์
ดังต่อไปนี้?

เมื่อไม่เข้าใจภาษาญ่ีปุ่นควรจะทำอย่างไรดี?
ถ้าคุณประสบอุบัติเหตุ?

คุณจะต้องทำอย่างไรถ้าคุณบาดเจ็บ
หรือล้มป่วยอย่างกระทันหันขณะขับข่ีรถยนต์

จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างไรดี?
เมื่อรถของคุณถูกติดใบสั่ง
ถ้ามีการปิดถนนเนื่องจาก

ฝนตกหนักหรือพายุหิมะ
ปัญหาเก่ียวกับรถยนต์และสิ่งที่ควรทำ

ถ้ารถของคุณปะทะกับสัตว์ปา่ ?

�� 

�� 

�� 

�� 

�0 

�� 

�1 

�� 



��

เมื่อคุณประสบอุบัติเหตุหรือรถเสียบนทางด่วน ทำให้สถานที่เกิดเหตุปลอดภัยด้วยการจอดรถบริเวณไหล่ทาง
และเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือใช้ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงเพื่อแจ้งให้ยานพาหนะคันอื่นได้ทราบถึงสถานการณ์
ฉุกเฉิน หลังจากนั้น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ประจำบนทางด่วน ถ้าคุณใช้ “โทรศัพท์ฉุกเฉิน” แทนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
คุณ เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะรู้ตำแหน่งที่อยู่ของคุณโดยอัตโนมัติ “โทรศัพท์ฉุกเฉิน” จะถูกติดตั้งทุกระยะ 1 กิโลเมตร 
ดังนั้น คุณจึงสามารถหาโทรศัพท์ฉุกเฉินได้ภายในระยะ 500 เมตรไม่ว่าจะหาจากทางด้านหน้าหรือทางด้านหลังคุณ 



คุณไม่เคยคิดว่าคุณอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากระหว่างการพักผ่อนของคุณ แต่ว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่คุณควรให้ความ
สำคัญ ถ้าคุณรู้วิธีควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณก็จะปราศจากความวิตกกังวลและสามารถปฏิบัติตนโดยไม่ตื่นตระหนกต่อสถานการณ์
เลวร้ายได้ 
• เมื่อไม่เข้าใจภาษาญ่ีปุ่นควรจะทำอย่างไรดี ?

ก่อนอื่นให้ขอความช่วยเหลือจากชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ เขา/เธอ สามารถอธิบายสถานการณ์ให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยดับเพลิงฟังได้ แต่ถ้าไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้น ให้โทรศัพท์หาตำรวจและอธิบายถึง “สถานการณ์” และบอก “สถานที่เกิดเหตุ” 
ควรที่จะสงบสติอารมณ์และตรวจสอบสถานที่ผ่านระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติ 
• ถ้าคุณประสบอุบัติเหตุ?

ถ้าคุณประสบอุบัติร้ายแรงจนตัวคุณได้รับบาดเจ็บสาหัส คุณไม่มีทางเลือกอื่นเว้นเสียแต่จะรอให้ใครบางคนมาช่วยเหลือเท่านั้น 
คำถามคือคุณควรจะทำอย่างไรเมื่อคุณขับรถชนรถคันอื่นหรือทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องรับมือกับ
สถานการณ์อย่างใจเย็น ก่อนอื่นจำเป็นที่จะต้องไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน คุณควรที่จะเรียนรู้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
สิ่งที่ควรทำเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ึน

1.ทำให้สถานที่เกิดเหตุ
 ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได ้
มองไปรอบๆ ตัวคุณแล้วประเมิน
สถานการณ์ว่าควรจะทำอะไรเพื่อ
ที่จะทำให้สถานที่เกิดเหตุปลอด- 
ภัยที่สุด เช่น ขยับรถของคุณเพื่อ
ไม่ให้กีดขวางการจราจร เคลื่อน
ย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปยังสถานที่
ที่ปลอดภัย 

2.ติดต่อ119
 เพ่ือเรียกรถพยาบาล 
ติดต่อเรียกรถพยาบาลเมื่อมีใคร
สักคนได้รับบาดเจ็บ โดยจำเป็นที่
จะต้องปฐมพยาบาลผู้ที่ ได้ รับ
บาดเจ็บเพื่อที่จะหยุดเลือดในขณะ
ที่รอรถพยาบาลมารับ 

3.ติดต่อ110
 เพ่ือเรียกตำรวจและทำตาม
 ข้ันตอนที่พวกเขาแนะนำ 
ติดต่อตำรวจและให้รายละเอียด 
ที่ เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ 
ต้องแน่ใจว่าคุณได้ติดต่อตำรวจ
เนื่องจากคุณจำเป็นที่จะต้องใช้
รายงานการเกิดอุบัติเหตุเพื่อรับ 
ค่าสินไหมทดแทนในภายหลัง 

4.ติดต่อบริษัทที่ให้
 บริการเช่ารถของคุณ 
สุดท้ายคุณต้องติดต่อบริษัทที่ให้
บริการรถเช่าของคุณ และทำตาม 
คำแนะนำของพวกเขา โดยบริษัท
จะเป็นคนจัดการเรื่องทุกอย่าง 
ร วมถึ ง ติ ด ต่ อบ ริ ษั ทป ร ะกั น , 
เคลื่อนย้ายรถของคุณ และจัดการ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แน่ใจว่าคุณได้แจ้งเร่ืองแก่บริษัทไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยแค่ไหน
ก็ตาม

ถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับรถของคุณเพียงคันเดียว และรถของคุณก็ยังสามารถ
ใช้งานได้ดี คุณก็จำเป็นที่จะต้องแจ้งเรื่องแก่บริษัทที่ให้บริการรถเช่า ในบางกรณี 
จำเป็นที่จะต้องแจ้งเรื่องแก่ตำรวจเช่นเดียวกัน 
ข้อมูลที่คุณควรแจ้งเมื่อติดต่อ110และ119

เปิดหน้า 60 “รูปประโยคสำหรับใช้เวลาฉุกเฉิน (โดยการชี้)”  
”เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บจำนวน “x คน”, สถานที่เกิดเหตุคือ...(บอกชื่อ

สถานที่), ผม/ดิฉันชื่อ.., หมายเลขโทรศัพท์ของผม/ดิฉัน.....และหมายเลขโทรศัพท์

เคลื่อนที่ของผม/ดิฉัน..... 
ห้ามตกลงเจรจาเร่ืองค่าสินไหมทดแทนในบริเวณที่เกิดเหตุ

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย คู่กรณีมักจะเสนอให้แก้ปัญหาด้วยการจ่าย
เงินค่าสินไหมทดแทนด้วยเงินสด ณ สถานที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะเสีย
ประโยชน์ได้เนื่องจากคุณไม่คุ้นเคยกับกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ 
ในประเทศญี่ปุ่น จะปลอดภัยกว่าถ้าคุณปฏิเสธข้อเสนอของ เขา/เธอ และทำตาม 
ขั้นตอนที่บริษัทให้บริการรถเช่าเป็นผู้แนะนำ 
แน่ใจว่าคุณสามารถระบุชื่อของคู่กรณีได้

ให้ข้อมูลของคุณแก่คู่กรณี และขอข้อมูลของคู่กรณีไว้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ 
ถ้าคุณพกกล้องถ่ายรูป เป็นความคิดที่ดีที่คุณจะถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุเก็บไว้ 
• ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ของคุณและของคู่กรณี 

• ลักษณะของอุบัติเหตุซึ่งผู้ขับข่ีรถเช่าส่วนใหญ่มักจะเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง
ให้ระมัดระวังเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับเส้นทางและรถของคุณ ต้องระมัดระวังมากขึ้นในช่วงหลังของการ 

เดินทางท่องเที่ยวมากกว่าตอนที่เริ่มออกเดินทาง 
•อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ขับขี่รถเช่าเคลื่อนรถของตนไปยังช่องทางเดินรถฝั่งตรงข้ามหลังจากที่เลี้ยว
ซ้าย/ขวา (เนื่องจากเคยชินช่องทางเดินรถที่ขับทางด้านขวามือ) 
เมื่อเข้าช่องทางเดินรถผิด ผู้ขับขี่รถเช่าอาจจะตื่นตระหนก และขับรถชนรถยนต์ที่วิ่งสวนมาหรือถูกรถ
ที่ตามมาด้านหลังชน 

Quick

Tip
ใช้“โทรศัพท์ฉุกเฉิน”เมื่ออยู่บนทางด่วน!

อุบัติเหตุที่มักเกิดข้ึนอยู่เป็นประจำในลานจอดรถได้แก่ผู้ขับข่ีไม่ได้ตรวจสอบว่ามีอะไรอยู่ทางด้านหลังรถของตน
ในลานจอดรถรถยนต์ รถมักจอดอยู่ชิดกันและทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ค่อนข้างแย่ เนื่องจากไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ นอกจาก

นี้ “รถที่เราไม่คุ้นเคย” อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการรับรู้ขนาดความกว้างของตัวรถ แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ได้แก่ การขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบสิ่งที่อยู่ทางด้านหลังของรถ ถ้าคุณจอดรถโดยการหันด้านหน้าเข้าที่จอด คุณจะ
ต้องถอยหลังเวลาออกจากลานจอดรถ ซึ่งหมายความว่าจะทำให้เกิดจุดอับทางสายตาขึ้นและมีความเป็นไปได้สูงว่าจะจบลงด้วย
อุบัติเหตุ ถ้าเป็นไปได้ให้คุณจอดรถโดยการถอยหลังเข้าที่จอดอย่างช้าๆ ซึ่งทำให้สามารถเดินหน้าเวลาออกจากที่จอดรถ และคุณ
ยังสามารถมองทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วย 
แจ้งตำรวจเสมอถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย

ถึงแม้ว่าคุณจะมีประกัน แต่จะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อคุณไม่ได้แจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุ และจะทำให้คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังนั้น จึงต้อง
แน่ใจว่าคุณได้แจ้งตำรวจเมื่อเกิดอุบัติเหตุถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม 

เมื่อเลี้ยว 
ซ้าย 

เมื่อเลี้ยว
ขวา 

เมื่อออกจาก
ลานจอดรถ 

เคลื่อนที่เข้า
ช่องทาง

เดินรถทาง
ด้านซ้ายอย่าง

กระทันหัน ถูกรถที่ตาม
มาด้านหลังชน 
ถูกรถที่ตาม

มาด้านหลังชน 

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร
ในประเทศของคุณ
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• จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างไรดี?
เนื่องจากระบบประกันสุขภาพในประเทศญี่ปุ่นครอบคลุมเฉพาะคนญี่ปุ่น ดังนั้น คุณจึงต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเต็มจำนวน 

โดยค่ารักษาพยาบาลนี้ขึ้นอยู่กับอาการ วิธีการรักษาและตัวยาที่คุณได้รับ คุณอาจจำเป็นต้องเตรียมเงินไว้เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน
วงเงินประมาณ 10,000 เยน และเนื่องจากส่วนใหญ่โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นไม่รับชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรเครดิต คุณจึงไม่มี
ทางเลือกอื่นนอกจากชำระด้วยเงินสดเท่านั้น ถ้าคุณมีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ คุณสามารถร้องขอรับเงินคืนจากบริษัท
ประกันได้ในภายหลัง โดยขอให้ทางโรงพยาบาลกรอกคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือขอให้ทางโรงพยาบาลช่วยออกใบรับรอง
แพทย์ให้ แล้วเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาไว้ในที่ปลอดภัย 

ถ้าคุณได้รับบาดเจ็บหรือล้มป่วยนอกเวลาทำการ

• คุณจะต้องทำอย่างไรถ้าคุณบาดเจ็บหรือล้มป่วยอย่างกระทันหันขณะขับข่ีรถยนต์
วิธีการรับมือกับสถานการณ์เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บหรือล้มป่วยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนั้นแตกต่างไปตามเวลา สถานที่ และ 

อาการของคุณ 

ตรวจสอบอาการของคุณ ค่อยๆ ตรวจสอบอาการของคุณและหาวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น *ถ้าคุณมีโรคประจำตัว ต้องแน่ใจว่าคุณ
ได้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณก่อนที่จะออกเดินทาง 

ไปโรงพยาบาล
อย่ าฝืน เดินทางต่อ  แต่ ให้ เดินทางไป
โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ตามปกติแล้ว 
โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นจะรับผู้ป่วย
นอกช่วงวันธรรมดา 

Quick

Tip
ย่านที่พักของคนท้องถ่ินเป็นแหล่งหาข้อมูล
ที่เก่ียวกับการบริการทางการแพทย์ได้ดีที่สุด!

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
ในชีวิตประจำวันของผู้คนท้องถิ่น ถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย อย่าลังเล 
ที่จะขอความช่วยเหลือ คุณควรที่จะสื่อสารได้ว่า “อยากไป
โรงพยาบาล” โดยการใช้ภาษามือและท่าทางประกอบ 

เพื่อที่จะอธิบายอาการของคุณ ให้เปิดไปที่หน้า 60 “รูป 
ประโยคสำหรับใช้เวลาฉุกเฉิน (โดยการชี้)”  

ไปที่ศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือติดต่อแพทย์ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ 
สำหรับคนที่ต้องการได้รับบริการทางการแพทย์นอกเวลาทำการ ที่ญี่ปุ่น
จะมีบริการศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง) และแพทย์ฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ ให้ถาม 
คนญี่ปุ่นที่อยู่รอบตัวคุณ พวกเขาน่าจะแนะนำโรงพยาบาลที่เหมาะสม 
ให้แก่คุณได้ หรือสอบถามคนที่สำนักงานการท่องเที่ยวก็ปลอดภัยเช่น
เดียวกัน 

โทร119
เมื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือล้มป่วย

ฉุกเฉิน ให้ติดต่อ 119 แล้วรถพยาบาลจะ
มารับคุณ 

คุณจะถูกถามสถานที่และอาการของคุณ 
ดังนั้น ให้ขอความช่วยเหลือจากชาวญี่ปุ่น 
ที่อยู่ใกล้คุณ 

มีบริการแปลภาษาผ่านโทรศัพท์ในระบบสนทนา
3สาย

บริษัทที่ให้บริการรถเช่าบางแห่งมีบริการแปลภาษาผ่านโทรศัพท์ 
ในระบบสนทนา 3 สาย เป็นระบบที่สามารถสนทนาได้พร้อมกัน 3 สาย 
โดยมีพนักงานเป็นผู้แปลบทสนทนาให้คุณ 
1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ติดต่อบริษัทที่ให้บริการรถเช่า วางสายแล้วรอ 
สักครู่ 
2. บริษัทที่ให้บริการรถเช่ากดปุ่มหมายเลขพิเศษเพื่อเริ่มต้นใช้ระบบ
สนทนา 3 สาย 
3. ผู้ใช้บริการรับสายอีกครั้ง แล้วเริ่มต้นสนทนาผ่านระบบสนทนา 3 สาย 

Quick

Tip ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนเดินทางมาที่ประเทศญ่ีปุน่ !

จำนวนของโทรศัพท์สาธารณะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น 
ควรจะต้องพกพา “โทรศัพท์เคลื่อนที่” ติดตัวไว้สำหรับเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

ถ้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณรองรับระบบเครือข่าย “GSM 3G” คุณก็สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณได้ในประเทศญี่ปุ่น 
ก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศ ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าโทรศัพท์ 
ของคุณสามารถตั้งระบบโทรข้ามแดนอัตโนมัติได้หรือไม่ ถ้าโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ คุณ 
ก็สามารถเช่าโทรศัพท์ที่รองรับระบบ 3G ที่สนามบินหรือสถานที่อื่นๆ ได้ 
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถเป็นเร่ืองต้องห้าม

ตัวอย่างของบริการแปลภาษา
ผ่านระบบสนทนา3สาย

ผู้ใช้บริการ
รถเช่า

บริษัทที่ให้
บริการรถเช่า

พนักงาน
แปลภาษา

1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ติดต่อ  
   บริษัทที่ให้บริการรถเช่า 
    วางสายแล้วรอสักครู่ 

2. บริษัทที่ให้บริการ
รถเช่ากดปุ่ม
หมายเลขพิเศษเพื่อ
เริ่มต้นใช้ระบบ
สนทนา 3 สาย 

3. ผู้ใช้บริการรับ
สายอีกครั้ง แล้วเริ่ม
ต้นสนทนาผ่าน
ระบบสนทนา 3 
สาย 

ระบบสนทนา3สาย
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ห้ามจอดรถและห้ามหยุดรถ 
ป้ า ยสั ญลั กษณ์ นี้ แ ส ด ง 
พื้นที่ซึ่งเป็นที่ห้ามจอดรถ
และห้ามหยุดรถ ผู้ขับขี่ไม่
สามารถจอดรถหรือแม้

กระทั่งหยุดรถบนถนนที่มีป้ายสัญลักษณ์   
นี้ได้ หมายเลข “8-20” ที่อยู่ด้านบนของ
ป้ายแสดงถึงช่วงเวลาของวันที่ป้ายนี้มี 
ผลบังคับใช้ หมายความว่าบังคับใช้ตั้งแต่
เวลา 08.00-20.00 นาฬิกา 
บริเวณพื้นที่ห้ามจอดรถ 

ป้ายสัญลักษณ์นี้แสดงพื้นที่ 
ซึ่งเป็นบริเวณห้ามจอดรถ 
บนถนนที่มีป้ายสัญลักษณ์
นี้  ผู้ขับขี่ ไม่สามารถจอด 

รถได้ ยกเว้นส่งผู้โดยสารหรือจอดรถเพื่อ 
รับและส่งของเท่านั้น หมายเลข “8-20” 
ที่อยู่ด้านบนของป้ายแสดงถึงช่วงเวลาของ
วันที่ป้ายนี้มีผลบังคับใช้ หมายความว่า
บังคับใช้ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 นาฬิกา 

• เมื่อรถของคุณถูกติดใบสั่ง
ในประเทศญี่ปุ่น เข้มงวดเรื่องการจอดรถฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างมาก ดังนั้น เมื่อคุณ

ออกจากรถแม้จะเป็นระยะเวลาไม่นาน ต้องมั่นใจว่าคุณได้จอดรถในบริเวณที่ถูกต้อง 
หรือจอดรถในบริเวณที่จัดเตรียมเอาไว้ เมื่อรถของคุณถูกติดใบสั่ง คุณอาจจะต้องชำระ
เงินค่าปรับเป็นจำนวนเงินระหว่าง 10,000 เยน ถึง 18,000 เยน (ในกรณีของรถยนต์
ส่วนบุคคล) 

เมื่อใบสั่งข้อหาจอดรถฝ่าฝืนกฎจราจรติดอยู่บนรถเช่าของคุณ
 1.แจ้งเร่ืองไปที่สถานีตำรวจ

แจ้งเรื่องไปที่ สถานีตำรวจ ที่ระบุไว้บนใบสั่งทันที 

2.จ่ายค่าปรับ
เมื่อคุณเดินทางไปที่สถานีตำรวจ หลังจากจัดการธุระเรื่องเอกสารที่จำเป็นเรียบร้อย

แล้วคุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ค่าปรับ นำไปชำระเงินค่าปรับที่สถาบันการเงินซึ่งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง (อาทิ ธนาคาร) และรับใบเสร็จรับเงิน 

3.รายงานเร่ืองทั้งหมดแก่บริษัทที่ให้บริการรถเช่า
แสดงเอกสารการจ่ายเงินค่าปรับและใบเสร็จรับเงินที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

คุณต้องแจ้งบริษัทที่ให้บริการรถเช่าในเร่ืองที่ถูกปรับข้อหาจอดรถฝ่าฝืนกฎจราจร !

เมื่อใบสั่งข้อหาจอดรถฝ่าฝืนกฎจราจรถูกติดอยู่บนรถของคุณ เจ้าของรถจะได้รับการติดต่อและถูกแจ้งเตือนในเรื่องที่ทำผิดกฎจราจร
ผ่านทางแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ (ในกรณีนี้ หมายถึงบริษัทที่ให้บริการรถเช่า) ให้คุณปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนที่ตำรวจแนะนำก่อนที่คุณ
จะคืนรถเช่าให้แก่ทางบริษัท 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้จักบริเวณซึ่งเป็นพ้ืนที่ห้ามจอด
มีผู้คนมากมายจากต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎของการจอดรถในประเทศญี่ปุ่น จากผลสำรวจของบริษัทที่ให้บริการรถเช่า อัตราการถูก

จับในข้อหาจอดรถฝ่าฝืนกฎจราจรโดยชาวต่างชาติเป็นจำนวนถึง 8 เท่าของชาวญี่ปุ่น ตรวจสอบว่าบริเวณไหนเป็นพื้นที่ห้ามจอดโดยดู
จากป้ายจราจรและเครื่องหมายที่อยู่บนช่องทางเดินรถ 

• การควบคุมเร่ืองการจอดรถบนถนนนั้นเข้มงวดมาก
ผู้ขับข่ีควรจะนำรถไปจอดที่ไหนดี?

การควบคุมเรื่องการจอดรถและบทลงโทษเมื่อฝ่าฝืนกฎจราจรนั้นเข้มงวดมาก 
ขึ้นหลังจากที่มีการปฏิรูปกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 ผู้ขับขี่ไม่สามารถจอด
รถของตนในบริเวณไหนก็ได้ ดังนั้น กรุณาจอดรถของคุณหลังจากที่ได้ตรวจสอบป้าย
สัญลักษณ์ที่บ่งว่าสามารถจอดรถได้ เมื่อใบสั่งข้อหาจอดรถฝ่าฝืนกฎจราจรติดอยู่ที่รถ
ของคุณ คุณจำเป็นที่จะต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงินระหว่าง 10,000 เยน ถึง 
18,000 เยน (ในกรณีของรถยนต์ส่วนบุคคล) ทางที่ดีควรจะจอดรถในลานจอดรถตั้งแต่
ตอนแรก 

ข้อมลูเสริมเพ่ือประโยชนข์องคณุ

ร้านขายโซบะหรือร้านขายข้าวแกงกะหรี่
ขนาดเล็กอาจจะไม่มีที่จอดรถ หรือไม่ก็สามารถ
จอดรถได้เพียงไม่กี่คันเท่านั้น ในกรณีนี้ก็ไม่ควร 
ที่จะจอดรถไว้บนถนน ทางร้านอาจจะเตรียมที่
จอดรถไว้บริการซึ่งอยู่ไกลจากตัวร้านออกไปเพียง
เล็กน้อย ดังนั้น จึงควรสอบถามพนักงานของร้าน
สำหรับข้อมูลเรื่องที่จอดรถ  

ป้ายห้ามจอดรถ

โทรศัพท์ไปตามหมายเลขที่ีปรากฏในช่องนี้

มีที่จอดรถไหมครับ ?
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พายุหิมะ 
ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม

จนถึงมีนาคม ความกดอากาศในช่วงฤดู
หนาวจะทำให้เกิดรูปแบบของบรรยากาศ 
ที่เรียกว่า “ทางตะวันตกความกดอากาศสูง 
ทางตะวันออกความกดอากาศต่ำ” เมื่อเกิด
ลักษณะอากาศแบบนี้ จะทำให้เกิดลมพายุพัดและก่อให้เกิดพายุหิมะในที่สุด 
ซึ่งจำเป็นจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก 

พายุไต้ฝุ่น 
ปกติแล้วในฮอกไกโดไม่ค่อยเกิดพายุ

ไต้ฝุ่นเท่าไร แต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิด
พายุไต้ฝุ่นขึ้นบ่อยครั้ง และอาจจะเกิดพายุ
ฝนและลมพายุขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมและ
เดือนกันยายน คุณจำเป็นที่จะต้องระมัด-
ระวังและตรวจสอบข้อมูลการจราจรว่าเกิดแผ่นดินถล่มขึ้นหรือไม่ระหว่าง
ช่วงพายุฝนรุนแรง 

• ถ้ามีการปิดถนนเนื่องจากฝนตกหนักหรือพายุหิมะ
ถ้าหากเกิดมีการปิดถนนขึ้นมา คุณจำเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากรายงานพยากรณ์อากาศอาจ

จะมีแค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ให้ถามชาวญี่ปุ่นที่อยู่รอบตัวคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ 

ท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่น
ตัดสินใจท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งรูปแบบอื่น เมื่อไม่มีหวังว่าถนนที่ปิดให้บริการอยู่จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหรือสภาพอากาศจะดีขึ้น ถ้าสามารถใช้ระบบ

ขนส่งมวลชนได้ ให้คืนรถเช่าที่สำนักงานที่ใกล้ที่สุด แล้วเปลี่ยนไปนั่งรถไฟหรือขึ้นเครื่องบินแทน โดยสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ การจองและสำรองตั๋วโดยสาร 

รวบรวมข้อมูล 
ก่อนอื่นต้องรวบรวม 1.ข้อมูลสภาพอากาศ 2.ข้อมูลเส้นทางสัญจร 3.ข้อมูลของระบบขนส่งมวลชน และระมัดระวังเป็นพิเศษหากมันเกิดขึ้นในวันสุดท้าย 

ของการเดินทาง และคุณจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปให้ทันเที่ยวบินเพื่อกลับบ้าน ตรวจสอบว่ามีระบบการขนส่งแบบใดบ้างที่จะพาคุณไปยังสนามบินเพื่อขึ้น
เครื่องกลับบ้านได้ 

โทรศัพท์ติดต่อในเร่ืองที่จำเป็น 
ติดต่อบริษัทที่ให้บริการรถเช่า ถ้าคุณจะคืนรถเช่าที่สำนักงานที่ใกล้ที่สุด และติดต่อสายการบินที่จัดการเรื่องเที่ยวบินขากลับของคุณและแจ้งให้พวกเขารู้

ล่วงหน้าถึงสถานการณ์ของคุณในปัจจุบัน บอกเวลาที่คาดว่าจะถึงสนามบินและแจ้งสายการบินว่าคุณอาจจะไปถึงช้า นอกจากนี้ ถ้าดูเหมือนว่าคุณไม่สามารถ
ขึ้นเที่ยวบินขากลับได้ ให้ปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนตั๋วกับสายการบิน หรือถ้าคุณต้องแวะพักเปลี่ยนเครื่องก่อนถึงปลายทาง ให้คุณติดต่อโรงแรมที่ได้จองไว้เพื่อ
อธิบายสถานการณ์ 

• มีสภาพอากาศเลวร้ายอยู่2ประเภทที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบขนส่งมวลชนในฮอกไกโด

* ถึงแม้ว่าพายุหิมะและพายุฝนอาจจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฮอกไกโด แต่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังไว้ เนื่องจากระบบขนส่งมวลชนอาจจะเป็นอัมพาตได้ใน
สถานการณ์เช่นนี้ 

ถ้ามีพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดพายุหิมะหรือพายุไต้ฝุ่นขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพการจราจร ให้ตรวจสอบข้อมูลของเส้นทางสัญจรทันที 

ใช้ประโยชน์จากสถานีบริการข้อมูลมิจิ-โนะ-เอคิ
มีจุดบริการข้อมูลที่ให้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางสัญจรในฮอกไกโดที่ “มิจิ-โนะ-เอคิ” ถ้า 

คุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ คุณก็สามารถตรวจสอบข้อมูลของเส้นทางได้จากที่นี่ 



ฉันจะหาข้อมูลของเส้นทางสัญจรหรือหารายละเอียดของสภาพอากาศ/ถนนได้อย่างไรเมื่ออยู่ในบริเวณภูเขา ?
ในฮอกไกโดมียอดเขาสูงมากมาย เมื่อคุณท่องเที่ยวผ่านแนวภูเขาใหญ่ พื้นที่สูงจะทำให้สภาพอากาศบริเวณยอดเขานั้นแตกต่างจากสภาพอากาศ 

ในบริเวณพื้นที่ราบอย่างสิ้นเชิง เมื่อสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างกระทันหัน ต้องแน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่เพียงพออยู่ตลอดเวลา และคุณได้จำ
ชื่อของยอดเขาหลักๆ ที่อยู่ในเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหิมะและพายุนั้นจำเป็นต่อการขับขี่รถยนต์ในช่วงฤดูหนาว และจำเป็นที่จะต้อง
ตรวจสอบก่อนออกเดินทาง ทั้งต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนเส้นทางหรือแผนการเดินทางไว้ด้วยหากจำเป็น 
1.ข้อมูลสภาพอากาศที่แสดง

ผลในภาษาอังกฤษอยู่
บนเว็บไซต์ทางด้านขวามือ

2.ข้อมูลเส้นทางสัญจรและ
ข้อมูลของยอดเขาอยู่
บนเว็บไซต์ทางด้านขวามือ

3.ข้อมูลเก่ียวกับการควบคุม
ระบบขนส่งมวลชนอยู่
บนเว็บไซต์ทางด้านขวามือ

กรมอุตุนิยมวิทยาประเทศญี่ปุ่น 
http://www.jma.go.jp/jma/ 
indexe.html (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

สมาคมสภาพอากาศแห่งประเทศญี่ปุ่น 
http://www.jwa.or.jp/english/ 
(ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

ข้อมูลสภาพอากาศบริเวณพื้นที่ยอดเขาและข้อมูล
เส้นทางสัญจร แสดงผลในภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ด้าน
ล่างนี้ 
ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติเขตเหนือ 
http://northern-road.jp/navi/eng/   
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนดั้งเดิม, ภาษาจีนตัว
ย่อ, ภาษาเกาหลี) 

ถึงแม้ว่าจะแสดงผลในภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เว็บไซต์  
นี้มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการหาข้อมูลล่าสุดของถนน  
ที่ไม่สามารถใช้งานได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สำนักงานพัฒนาเมืองฮอกไกโด ข้อมูลเส้น- 
ทางสัญจรในเขตฮอกไกโด 
http://info-road.hkd.mlit.go.jp/index. 
htm (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) 

ข้อมูลเที่ยวบินขาเข้าและขาออกของสนามบิน ชิน-
ชิโตเสะ 
อาคารผู้โดยสารสนามบินชิน-ชิโตเซะ (ภาษา
อังกฤษ, ภาษาจีนดั้งเดิม, ภาษาจีนตัวย่อ, 
ภาษาเกาหลี) 
http://new-chitose-airport.jp/en/ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแสดงผลในภาษาญี่ปุ่น
เท่านั้น แต่มีประโยชน์ในการตรวจสอบหัวข้อข่าวได้ 
เจอาร์ฮอกไกโด (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน
ดั้งเดิม, ภาษาเกาหลี) 
http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/ 
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• ปัญหาเก่ียวกับรถยนต์
และสิ่งที่ควรทำ

คุณอาจจะประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
ได้หลายรูปแบบ อาทิ แบตเตอรี่หมด ลืมกุญแจไว้
ในรถ หรือขับรถตกร่องระบายน้ำ เป็นต้น ก่อนอื่น 
สิ่งที่คุณควรทำเป็นลำดับแรกคือ ติดต่อบริษัทที่ให้
บริการรถเช่าของคุณ แต่ต้องจำไว้ว่าการเข้ามา 
บริการช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ให้เปล่า คุณจะ 
ถูกคิดค่าบริการ 

•บริการ“ปลอดภยัไร้กังวล”ต่างๆทีเ่สนอใหเ้หลา่นี้
ชว่ยคณุรับมอืกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม?่
รูปแบบการให้บริการที่เสนอโดยบริษัทให้บริการรถเช่ารายใหญ่

บริษัทต่างๆ ได้เสนอแผนการบริการเอาไว้มากมาย อาทิ แผนการบริการ “ปลอดภัยไร้กังวล” และแผนการบริการในชื่อต่างๆ เพื่อ
ให้บริการนอกสถานที่หรือให้ข้อมูลเส้นทางสัญจร เป็นต้น ดังนั้น คุณจึงควรใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านี้เมื่อประสบกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน 
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ปรึกษาสมาพันธ์รถยนต์แห่งประเทศญ่ีปุ่น(JAF-JapanAutomobileFederation)
สมาพันธ์รถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JAF) เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ พนักงานจะ

มายังตำแหน่งที่คุณอยู่เพื่อช่วยเติมประจุไฟแบตเตอรี่ หรือปลดล็อกรถโดยไม่คิดค่าบริการถ้าคุณเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ (JAF) 
นอกจากนี้ สมาพันธ์รถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่นยังให้บริการหลายอย่างแก่คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกโดยไม่คิดค่าบริการเช่นกัน 

การให้บริการช่วยเหลือของสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ
กลุ่มสหภาพรถยนต์ที่ ได้ทำข้อตกลงกับสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติในแต่ละ

ประเทศ/พื้นที่ จะให้การบริการแก่สมาชิกของตนตามข้อตกลงของสมาพันธ์รถยนต์
นานาชาติ กลุ่มสหภาพรถยนต์มากกว่า 60 ประเทศทั่วโลกได้ให้บริการที่หลากหลาย
แก่สมาชิกภายใต้ความคุ้มครองของสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติในเรื่องของข้อตกลง 
ที่เกี่ยวกับสมาชิก 

1. บริการนอกสถานที่  
( บ ริ ก า ร ฟ รี น อ ก ส ถ า น ที่  4 
รายการ ดังต่อไปนี้) 
•เปลี่ยนยางของคุณเมื่อยางเส้น
เดิมแบน 
•จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อรถ
ของคุณน้ำมันหมด 
•เติมประจุไฟแบตเตอรี่ 
•ปลดล็อกรถของคุณเมื่อคุณลืม
กุญแจไว้ในรถ 

2. บริการให้ความช่วยเหลือ
ทางโทรศัพท์เมื่อคุณตกอยู่ใน
สถานการณ์ลำบาก 
•ข้อมูล เกี่ ยวกับระบบขนส่ ง
มวลชน 
•หาที่พัก 
•โอนสายของคุณไปที่สมาพันธ์
รถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น 
•หาสถานีเติมน้ำมัน 
•หาข้อมูลทางด่วน 

3. สามารถคืนรถช้ากว่า
กำหนดได้ 

5. เพิ่มความคุ้มครองของ
ขอบเขตการประกันภัย 

4. สามารถยกเลิกการจอง
ล่วงหน้าได้ 

ติดต่อบริการนอกสถานที่ของ JAF 
คิดค่าบริการเมื่อติดต่อที่เบอร์ 0570-00-8139 
(10 เยนต่อนาทีสำหรับโทรศัพท์บ้าน และ 10 เยนต่อ 20 วินาทีสำหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่) 
สามารถเลือกโทรสายด่วน #8139 (คิดค่าบริการ) 

ถ้าคุณไม่สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ทางซ้าย
มือได้ 
กรุณาติดต่อศูนย์ข้อมูลบริการตอบรับ
ทางโทรศัพท์ฮอกไกโด 

ไทย
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) 
โทร : 02 939 5770-3 
เว็บไซต์ : http://www.raat.or.th/ 
อีเมล์ : www.Raat_Thailand@hotmail. com 
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• ถ้ารถของคุณปะทะกับสัตว์ปา่?
ฮอกไกโดเป็นพื้นที่ซึ่งอุดมไปด้วยสัตว์ป่า ควรระมัดระวังขณะขับขี่รถยนต์ เนื่องจาก

สัตว์ป่า อาทิ หมาป่า และตัวแร็คคูนอาจจะวิ่งตัดถนนได้ 
มีกวางเอะโสะ (กวางซีก้า) อยู่มากมายในฮอกไกโด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฮอกไกโด

ตะวันออก) แม้ว่ากวางเอะโสะจะมองดูน่ารักจากระยะไกล แต่ความจริงแล้วพวกมันเป็น
สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ บางตัวมีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม มีอุบัติเหตุร้ายแรงมากมายที่ 
เกิดจากรถยนต์ปะทะกับกวางเอะโสะที่กำลังเดินข้ามถนน ถ้ารถของคุณปะทะกับกวาง
เอะโสะ จะถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ “ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน” คุณจะต้องแจ้ง 
ความเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นต้อง “แจ้งตำรวจ” เพื่อจะได้รับการประกันภัยค่าเสียหายที่ครอบคลุมถึง
การซ่อมรถยนต์) เมื่อแจ้งตำรวจ คุณสามารถขอให้ตำรวจช่วยติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเส้นทางที่มีอำนาจในการขนย้ายซากกวาง เนื่อง 
จากอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ถ้ายังปล่อยทิ้งไว้บนท้องถนน 

ฤดูกาลสำหรับการชมกวางเอะโสะ
• เมษายน-มิถุนายน : ให้ระวังกวางเอะโสะที่อยู่อาศัยบริเวณยอดเขาจะลงมายังเชิงเขา 
• ตุลาคม-มีนาคม :  ให้ระวังกวางเอะโสะขณะขับขี่รถยนต์บริเวณยอดเขา อัตราการเกิดอุบัติเหตุจะสูงขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน 
 
ช่วงเวลาของวันที่มักจะเกิดอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับกวางเอะโสะมากที่สุด
• อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงพระอาทิตย์ตกดินระหว่าง 16.00-20.00 นาฬิกา และช่วงพระอาทิตย์ขึ้นระหว่าง 04.00-06.00 
นาฬิกา 
 
บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเก่ียวข้องกับกวางเอะโสะมากที่สุด
แผนที่ของสถานที่เกิดอุบัติเหตุ(ตัวอย่าง)

แผนที่ของสถานที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกับกวางเอะโสะในเมืองคุชิโระ 
และเนะมุโระ 
ลิงก์มาจากเว็บไซต์ของกรมการก่อสร้างและพัฒนาเมืองคุชิโระ 
http://www.ks.hkd.mlit.go.jp/road/etc/shika/shika_top.html 

แผนที่ของสถานที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกับกวางเอะโสะในเขตคิตะมิ 
ลิงก์มาจากเว็บไซต์ของกรมการก่อสร้างและพัฒนาเมืองอะบะชิริ 
http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/douro/ezosika/pdf/chuuimap.pdf 

โปรดระมัดระวังเมื่อคุณเห็นป้ายจราจรแบบนี้
มีป้ายจราจรหลายประเภทที่แสดงถึงคำเตือนว่าให้ระวังกวางเอะโสะที่กำลังข้ามถนน 
ส่วนใหญ่เป็นสัญลักษณ์รูปภาพซึ่งทำให้เข้าใจง่าย 

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

ระวัง! 
สัตว์ป่า 
กำลังข้ามถนน 
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ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
รายชื่อเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง

สิ่งพิมพ์แนะนำการขับข่ีรถยนต์
ในฮอกไกโดอย่างมีความสุข

ข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์
การใช้มิจิ-โนะ-เอคิ(สถานีข้อมูลข่าวสาร)ให้มีประโยชน์

การใช้ร้านสะดวกซื้อให้มีประโยชน์
รูปประโยคสำหรับใช้เวลาฉุกเฉิน(โดยการชี้)

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�0 
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ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร      : ภาษาญี่ปุ่น      : ภาษาอังกฤษ      : ภาษาจีนดั้งเดิม      ภาษาจีนตัวย่อ      : ภาษาเกาหลี 

• หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ


l ตำรวจ (110) 
l รถพยาบาล (119) 
l รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ (104) 
l ศูนย์บริการข้อมูลให้ความช่วยเหลือทางด้านการรักษาทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินแห่งฮอกไกโด (0120-20-8699 (ไม่เสียค่า

บริการ), 011-221-8699) 
l ศูนย์บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจราจรบนถนนในประเทศญี่ปุ่น (050-3369-6666, หมายเลขด่วน 8011) 
 * ข้อมูลในพื้นที่ฮอกไกโด (050-3369-6601) ข้อมูลทางด่วนในฮอกไกโด (050-3369-6760) 
l หมายเลขติดต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนท้องถนน (หมายเลขด่วน 9910) 
l บริการนอกสถานที่ของสมาพันธ์รถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JAF) (0570-00-8139, หมายเลขด่วน 8139) 

• รายชื่อเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง
สำนักงานขนส่งแห่งฮอกไกโด
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/ 
H ข้อมูลของประกาศและการยื่นเรื่องต่างๆ 
H ลงทะเบียนยานพาหนะ 
H ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
Hประชาสัมพันธ์ 
 
 ระบบค้นหาเส้นทางเขตเหนือ” 
สถาบันวิจัยทางวิศวกรรมโยธาสำหรับพื้นที่หนาวเย็น 
http://northern-road.jp/navi/eng/ 
Hมีระบบค้นหาระยะทางและตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
Hรวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์เอาไว้มากมาย 
 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความปลอดภัยบนท้องถนน”
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/saftydrive/eng/index.htm 
Hขับขี่อย่างปลอดภัย 
Hกฎและมารยาทพื้นฐาน 
Hขับขี่รถยนต์บนถนนในช่วงฤดูหนาว 
Hสิ่งที่ต้องทำเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร 
 
ฮอกไกโดกุรุริ-ทะบิ”
องค์กรการท่องเที่ยวแห่งฮอกไกโด 
http://www.visit-hokkaido.jp/en/ 
Hโรงแรม/เรียวกัง 
Hกิจกรรมต่างๆ/งานเทศกาล 
Hค้นหาเส้นทาง 
Hการท่องเที่ยวและการขนส่ง 
* หนังสือแนะนำบทสนทนาเวลาท่องเที่ยวเรื่อง “ชี้ประโยคที่ต้องการ” และ “แนะนำงานเทศกาลในฮอกไกโด” สามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ที่แสดงผลในภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ภาษาจีนดั้งเดิม และภาษาจีนตัวย่อ) 



��

องค์กรการท่องเที่ยวแห่งฮอกไกโด 
http://en.visit-hokkaido.jp/ 
H ข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว H ข้อมูลในแต่ละฤดูกาล H 
แผนที่ของทางด่วนสายหลัก H สามารถดาวน์โหลดหนังสือ
แนะนำบทสนทนาเวลาท่องเที่ยวเรื่อง “ชี้ประโยคที่ต้องการ” 
และ “แนะนำงานเทศกาลในฮอกไกโด” 
บริษัท NEXCO Eastern Japan 
http://www.e-nexco.co.jp/road_info/ 
H ค้นหาเส้นทางและค่าโดยสาร H สามารถดาวน์โหลดตาราง
ค่าโดยสาร H ข้อมูลของสภาพการจราจร 

ศูนย์ช่วยเหลือ Scenic Byway 
http://www.scenicbyway.jp/english/index_e.html 
 
H แนะนำเส้นทางที่สวยงาม 7 แห่ง 

สำนักงานตำรวจภูธรฮอกไกโด 
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/english/ 
eng.htm 
H โครงสร้างของจังหวัดฮอกไกโด H โครงสร้างของสำนักงาน
ตำรวจภูธรฮอกไกโด H แผนที่บริเวณสถานีตำรวจ 
สมาพันธ์รถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JAF) 
http://www.jaf.or.jp/e/ 
H ติดต่อบริการนอกสถานที ่H แปลใบขับขี่รถยนต ์H จำหน่าย
คู่มือจราจร H ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระดับนานาชาติ
ระหว่างประเทศสมาชิก 

ที่ทำการไปรษณีย์ 
http://www.jp-network.japanpost.jp/en/ 
H ส่ง/รับจดหมายและพัสดุ H จัดการเรื่องที่เกี่ยวกับพัสดุ 
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 

• รายชื่อเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง(ต่อ)

ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร      : ภาษาญี่ปุ่น      : ภาษาอังกฤษ      : ภาษาจีนดั้งเดิม      ภาษาจีนตัวย่อ      : ภาษาเกาหลี 

หน่วยงานราชการ/บริการสาธารณะ

ข้อมูลท่องเที่ยว

สนามบิน
สนามบินชิน-ชิโตะเสะ 
http://new-chitose-airport.jp/en/ 
Hข้อมูลเที่ยวบิน H ตารางเที่ยวบิน H ข้อมูลสำหรับลูกค้า
เที่ยวบินต่างประเทศ H ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบิน 

สนามบินฮาโกดาเตะ 
http://www.airport.ne.jp/hakodate/en/ 
Hตารางเที่ยวบิน H แผนที่เดินทางมายังสนามบิน H ข้อมูล 
สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบิน 

สนามบินอะซะฮิกะวะ 
http://www.aapb.co.jp/ 
Hแผนที่ เดินทางมายังสนามบิน H ข้อมูลสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่สนามบิน H ข้อมูลการท่องเที่ยว 

สนามบินโทะคะจิ-โอะบิฮิโระ 
http://obihiro-airport.com/en/ 
Hตารางเที่ยวบิน H แผนที่เดินทางมายังสนามบิน H ข้อมูล 
สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบิน 

สนามบินเนะมุโระ-นะกะชิเบทสุ  
http://www.nakashibetsu-airport.jp/ 
Hตารางเที่ยวบิน H แผนที่เดินทางมายังสนามบิน H ข้อมูล 
สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบิน H ข้อมูลการท่องเที่ยว 

สนามบินคุชิโระ 
http://www.kushiro-airport.co.jp/ 
Hตารางเที่ยวบิน H แผนที่เดินทางมายังสนามบิน H ข้อมูล 
สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบิน H ข้อมูลการท่องเที่ยว 

สนามบินเมะมัมเบทสุ 
http://www.mmb-airport.co.jp/ 
Hตารางเที่ยวบิน H แผนที่เดินทางมายังสนามบิน H ข้อมูล 
สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบิน H ข้อมูลการท่องเที่ยว 

สนามบินวักกะไน 
http://www16.ocn.ne.jp/~wk.air/ 
Hตารางเที่ยวบิน H แผนที่เดินทางมายังสนามบิน H ข้อมูล 
สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบิน 
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บริษัทที่ให้บริการเช่ารถ 
บริษัท Toyota Rent a Car 
http://rent.toyota.co.jp/en/index.html 
Hให้คำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก H อัตราค่าบริการ
และรุ่นของรถ H สอนวิธีการจองรถ H ใบอนุญาตขับขี่สากล  
H แนะนำวิธีไม่ให้จอดรถผิดกฎจราจร H Non-operation 
charges (NOC) 

• รายชื่อเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง(ต่อ)

ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร      : ภาษาญี่ปุ่น      : ภาษาอังกฤษ      : ภาษาจีนดั้งเดิม      ภาษาจีนตัวย่อ      : ภาษาเกาหลี 

องค์การขนส่งมวลชน

(Toyota Rent a Car ในซัปโปโร) 
http://www.toyotarentacar.net/english/ 
Hมีจุดให้บริการอยู่ที่สนามบินชิน-ชิโตะเสะ และแนะนำขั้นตอน
ในการเช่ารถ H แนะนำที่ตั้งของสำนักงานย่อย H อัตราค่า
บริการ H วิธีการใช้ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติ 
(Toyota Rent a Car ในชินซัปโปโร) 
http://toyota.rent-a-lease.com/english/ 
Hมีจุดให้บริการอยู่ที่สนามบินชิน-ชิโตะเสะ และแนะนำขั้นตอน
ในการเช่ารถ H ประกันภัยและเงื่อนไขอื่นๆ H คู่มือแนะนำ 
การขับขี่อย่างปลอดภัย H แนะนำที่ตั้งของสำนักงานย่อย 

บริษัท Nippon Rent a Car 
http://www.nipponrentacar.co.jp/english/ 
Hอัตราค่าเช่า H แนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการเช่าจนถึงคืนรถ    
H อัตราค่าบริการ, ค่าบริการต่างๆ, เงื่อนไขข้อกำหนด และอื่นๆ  
H รับรถยนต์ 

บริษัท Honda Rent a Car 
http://www.hondarent.com/english/ 
Hอัตราค่าเช่ารถ H แนะนำวิธีการจอง H เมื่อเช่าและคืน 
ยานพาหนะ H แนะนำวิธีการขับขี่อย่างปลอดภัย 

บริษัท Mazda Rent-a-Car 
http://www.mazda-rentacar.com/ 
Hแนะนำวิธีเมื่อต้องเช่ารถ H ค่าสินไหมทดแทน (ข้อยกเว้น 
และ NOC) 

สมาคม Sapporo Rent-Car 
http://sapporo-renta.com/english/ 
Hรายงานผ่านจอแสดงภาพ H แนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการจอง
จนถึงคืนรถ H วิธีการใช้ทางด่วน 

เรือข้ามฟาก 
บริษัท Heart Land Ferry 
http://www.heartlandferry.jp/english/ 
Hแจ้งกำหนดการเดินเรือ H ตารางเวลา, อัตราค่าบริการ 
และตารางอัตราค่าบริการ H ข้อมูลของสถานีปลายทาง H วิธี 
การจอง H ขั้นตอนการขึ้นเรือ 

รถไฟเจอาร์ ฮอกไกโด 
http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/ 
Hตารางเวลา H แผนที่ของเส้นทางเดินรถ H ข้อมูลท่องเที่ยว  
H เส้นทางแนะนำ H แผนกประชาสัมพันธ์ 

JR 

สภาพอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่น 
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html 
Hประกาศเตือนและให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ 
Hพยากรณ์สภาพอากาศ, ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่น และพยากรณ์เรื่องน้ำท่วม 
Hประกาศเตือนภัยและให้คำแนะนำเรื่องสึนามิ, ให้ข้อมูลเรื่องแผ่นดินไหว 

ข้อมูลของเส้นทางสัญจรและการจราจร
ระบบค้นหาเส้นทางสัญจรเขตเหนือ 
http://northern-road.jp/navi/eng/ 
Hแผนที่ของเส้นทางเดินรถ 
H ข้อมูลในการขับขี่รถยนต์ 
H ข้อมูลของถนนและเส้นทางบนภูเขา (พายุหิมะ) 
H คู่มือการขับขี่รถยนต์ในช่วงฤดูหนาว   
Hถ้าต้องการค้นหาระยะทางและเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง กรุณาเข้าที่เว็บไซต์ http://time-n-rd.jp/
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 ขับขี่รถยนต์ในฮอกไกโด” 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/saftydrive/eng/index.htm 

•  ขับข่ีรถยนต์ในฮอกไกโด”
แผนกส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในฮอกไกโด, กรมสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต 

•วิธีการรับมือกับอุบัติเหตุ : ตรวจสอบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหรือไม่ แจ้งตำรวจ 
แล้วติดต่อบริษัทที่ให้บริการรถเช่า 
•ข้อมูลที่สถานีบริการ “มิจิ-โนะ-เอคิ” : รวบรวมข้อมูลรหัสแผนที่ไว้ คุณสามารถไปถึงยัง
จุดหมายปลายทางได้ด้วยข้อมูลของสถานีบริการ “มิจิ-โนะ-เอคิ” 
• ระยะทาง/ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางระหว่างเมือง : แสดงระยะทางและระยะเวลาใน
การเดินทางระหว่างเมืองต่างๆ ในฮอกไกโด 
•ป้ายจราจรในประเทศญี่ปุ่น : แนะนำป้ายจราจรหลักๆ ในประเทศญี่ปุ่น 
•สิ่งที่ควรระวังในการขับขี่รถยนต์ช่วงฤดูหนาว : แนะนำหลักสำคัญในการขับขี่ 
•ตัวอย่างเส้นทาง : ยกตัวอย่างเส้นทางเดินทางท่องเที่ยวแบบ 4 วัน 3 คืน 8 เส้นทาง 
• สำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัย : แนะนำกฎจราจรและข้อกำหนดเบื้องต้น อาทิ การให้
ทางแก่คนเดินเท้า, ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการขับขี่ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 

• ทางด่วนในฮอกไกโด”
• มีแจกที่บริษัท NEXCO East (East Nippon Express Company)/สำนักงานของ
บริษัทที่ให้บริการรถเช่า 
•วิธีการอ่านป้ายสัญลักษณ์บนทางด่วน และป้ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• อธิบายวิธีขึ้นทางด่วน, วิธีการชำระค่าธรรมเนียม, การจัดการกับบัตร ETC และเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
•แสดงตารางอัตราค่าธรรมเนียมทางด่วน 
•วิธีรับมือกับอุบัติเหตุและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

• กฎบนท้องถนน”ในภาษาต่างประเทศ
สมาพันธ์รถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JAF) ตีพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือเรื่อง “กฎบน

ท้องถนน” ที่ได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศ 5 ภาษาสำหรับผู้ขับขี่ชาวต่างชาติ หนังสือเล่มนี้
มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยรวม
ถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วย ราคาเล่มละ 1,000 เยนในทุกภาษา  (รวมค่า
ภาษีผู้บริโภคและเพิ่มค่าขนส่งทางไปรษณีย์) 

ภาษาที่แปลแล้วได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาจีน และภาษา
เกาหลี 
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ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร      : ภาษาญี่ปุ่น      : ภาษาอังกฤษ      : ภาษาจีนดั้งเดิม      ภาษาจีนตัวย่อ      : ภาษาเกาหลี 

• ข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

สมาคมการท่องเที่ยวฮอกไกโด 
http://www.visit-hokkaido.jp/en/ 

เว็บไซต์หลักที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของฮอกไกโด

สถาบันวิจัยทางวิศวกรรมโยธาสำหรับพื้นที่หนาวเย็น “คิตะ-
โนะ-มิจิ เนวิ” (ระบบค้นหาเส้นทางเขตเหนือ) (ค้นหาระยะห่าง
และเวลาในการเดินทาง) 
http://northern-road.jp/navi/eng/ 

Scenic Byway Hokkaido 
http://www.scenicbyway.jp/english/index_e.html 

เส้นทางขับรถ



เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลท่องเที่ยวในท้องถ่ินต่างๆของฮอกไกโด
เมืองซัปโปโร (ยินดีต้อนรับสู่เมือง    
ซัปโปโร) 
http://www.welcome.city.sapporo. 
jp/english/ 
 
สมาคมการท่องเที่ยวแห่งเมืองซัปโปโร 
http://www.sta.or.jp/english/ 
 
สมาคมการท่องเที่ยวแห่งเมืองชิโตะเสะ 
http://www.1000sai-chitose.or.jp/ 
english/ 
 
สมาคมการท่องเที่ยวและที่พักแห่งเมือง
นิเซะโกะ 
http://www.niseko-ta.jp/index. 
php?id=157 
 
เวปไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เมืองนิเซะโกะ 
http://www.nisekotourism.com/en 

สมาคมการท่องเที่ยวแห่งคะมิฟุระโนะ 
โทะคะจิดะเกะ 
http://www.kamifurano.jp/ 
english/ 
สมาคมการท่องเที่ยวแห่งเมืองฟุระโนะ 
http://www.furanotourism.com/ 
english/ 
 
องค์กรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่ง 
ฮอกไกโดตะวันออก 
http://www.easthokkaido.com/en
glish/ 
 
สมาคมการท่องเที่ยวแห่งเมืองคิตะมิ 
http://www.kitamikanko.jp/ 
english/ 
 
สมาคมการท่องเที่ยวแห่งเมืองอะบะชิริ 
http://abashiri.jp/tabinavi_en/ 

เมืองนิเซะโกะ 
http://www.town.niseko.lg.jp/ 
english/ 
 
เมืองคุตจัง 
http://www.town.kutchan. 
hokkaido.jp/Englishhomepage/ 
Kutchan_Living_Guide/top_e.jsp 
 
เวปไซต์สำหรับค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใน
เมืองไทเซทสุ 
http://www.asahikawa-daisetsu.jp/ 
e/index.html 
 
สมาคมการท่องเที่ยวเมืองบิเอ 
(เวปไซต์ใช้ระบบแปลเป็นภาษาอังกฤษ
โดยอัตโนมัติ) 
http://www.biei-hokkaido.jp/ 
 

* ยังมีเวปไซต์หลายภาษาอีกมากมายที่สมาคมการท่องเที่ยวท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ได้จัดทำขึ้น 

Quick

Tip

รายชื่อศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
ที่มีพนักงานที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้มีดังนี้

เครือข่ายข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (Visit Japan) ศูนย์บริการข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้

 ชื่อของศูนย์ข้อมูล สถานที่ ภาษาที่พูด เวลาทำการ เบอร์โทรศัพท์

1 สมาคมการท่องเที่ยวแห่งซัปโปโร 
(Cuckoo’s Window) ชั้น 2 ที่ว่าการเมืองซัปโปโร E   8.45-17.15 น.  011-251-2141 

2 ศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศแห่ง 
ซัปโปโร 

ชั้น 3 ตึก MN (หน้าหอ 
นาฬิกา) E   900-17.30 น.  011-211-3678 

3 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวแห่ง 
ฮอกไกโด-ซัปโปโร  

ลานหน้าสถานีรถไฟ
เจอาร์ซัปโปโร E C K 8.30-20.00 น.  011-213-5088 

4 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวแห่ง
ทะเลสาบชิโคะทสุ 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของ
ทะเลสาบชิโคะทสุ E   (เม.ย.-พ.ย.) 9.00-17.30 (ธ.ค.-มี.ค.) 9.00-16.30 0123-25-2404 

5 ศูนย์ให้บริการข้อมูลประจำสนามบิน 
ชิน-ชิโตะเสะ 

อาคารที่พักผู้โดยสารประจำ
สนามบินชิน-ชิโตเซะ E C K 8.30-21.00 น.  0123-45-7001 

6 ศูนย์ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยว
ฮาโกดาเตะ สถานีรถไฟเจอาร์ฮาโกดาเตะ E   (เม.ย.-ต.ค.) 9.00-19.00 น. (พ.ย.-มี.ค.) 9.00-17.00 0138-23-5440 

7 ศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศ 
แห่งโอะนุมะ 

ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์  
โอะนุมะ โคเอ็น E  (เม.ย.-พ.ย.) 8.30-18.00 น. (ธ.ค.-มี.ค.) 8.30-17.30 0138-67-2170 

8 B&B Pension ฮาโกดาเตะ-มุระ ใกล้กับจุดจอดรถรางสถานี 
จุจิไก E   10.00-21.00 น. 

(ใช้ในฐานะเป็นศูนย์บริการข้อมูล 
ด้านการท่องเที่ยว) 

 0138-22-8105 

9 ศุนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
อะซะฮิกะวะ 

ชั้น 1 สาขา HBC  
อะซะฮิกะวะ E C  (มิ.ย.-ก.ย.) 8.30-19.00 น. (ต.ค.-พ.ค.) 8.30-17.30 น. 0166-26-6665 

10 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนานาชาติ 
ฟุระโนะ 

บริเวณจุดที่พักของลานสกี 
ฟุระโนะ E   9.00-18.00 น.  0167-22-5777 

11 ศูนย์ให้บริการข้อมูลของพื้นที่บริเวณ 
ฟุระโนะและบิเอ ติดกับสถานีเจอาร์ฟุระโนะ E   9.00-18.00 น.  0167-23-3388 

12 สมาคมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์แห่ง
บิโฮะโระ สถานีรถไฟเจอาร์บิโฮะโระ E C K 9.00-17.00 น.  0152-73-2211 

13 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
โนะโบะริเบทสุ 

บริเวณบ่อน้ำพุร้อน
โนะโบะริเบทสุ E   9.00-18.00 น.  0143-84-3311 

14 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวแห่ง
บ่อน้ำพุร้อนโทะยะโกะ บริเวณบ่อน้ำพุร้อนโทะยะโกะ E   9.00-18.00 น.  0142-75-2446 

15 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอะคัง บริเวณบ่อน้ำพุร้อนอะคังโกะ E C K 9.00-18.00 น.  0154-67-3200 

 ชื่อของศูนย์ข้อมูล สถานที่ ภาษาที่พูด เวลาทำการ เบอร์โทรศัพท์

16 สมาคมการท่องเที่ยวแห่งฮอกไกโด ชั้น 5 ตึก Ito Kato (หน้า
สถานีเจอาร์ซัปโปโร) E C  9.00-17.00 น.  011-231-0941 

17 ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ซัปโปโร 
โจซังเค 

สนง.ร่วม สมาคมการ
ท่องเที่ยวโจซังเค E   9.00-17.00 น.  011-598-2012 

18 สมาคมการท่องเที่ยวแห่งชิโตะเสะ จุดให้
บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ณ สถานีชิโตะเสะ 

หน้าสถานีรถไฟเจอาร์ 
ชิโตเซะ E   9.00-17.00 น.  0123-27-7331 

19 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวแห่ง 
ฮาโกดาเตะ โมะโตะมะจิ 

ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์  
ทางการถ่ายภาพแห่งฮาโกดาเตะ E   (เม.ย.-ต.ค.)  9.00-19.00 น. (ม.ค.-มี.ค.) 9.00-17.00 น. 0138-27-3333 

20 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวแห่ง 
คุตจัง “ปุรัตโตะ”  หน้าสถานีรถไฟเจอาร์คุตจัง E   9.00-19.00 น.  0136-23-0222 

21 ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว  บริเวณเชิงเขา แกรนด์ ฮิระฟุ 
ที่นิเซะโกะ E     0136-22-0113 

22 ”ชิกิ โนะ โจโฮคัง” (ศูนย์ให้ข้อมูล
ท่องเที่ยวประจำฤดูกาล) ถัดจากสถานีรถไฟเจอาร์บิเอ E   (พ.ค.-ต.ค.) 8.30-19.00 น. (พ.ย.-มี.ค.)  8.30-17.00 น. 0166-92-4378 

23 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
แห่งอะบะชิริ 

อยู่ติดกับสถานีรถไฟ
เจอาร์อะบะชิริ E   (ก.ค.-ส.ค.) 9.00-18.00 น. (ก.ย.-มิ.ย.) 9.00-17.00  น. 0152-43-4261 

24 สมาคมการท่องเที่ยวแห่งโทะมะโกะไม ชั้น 2 สถานีรถไฟ
เจอาร์โทะมะโกะไม E   9.00-18.00 น.  0144-34-2000 

25 สมาคมการท่องเที่ยวแห่งชิระโอะอิ ชั้น 2 ตรงทางเข้าโปโระโตะ 
โคทัน E   8.45-17.15 น.  0144-82-2216 

26 ศูนย์การประชุมและการท่องเที่ยว 
โอะบิฮิโระ  

ชั้น 2 ฝั่งตะวันออกของตึก 
Esta ในสถานีโอะบิฮิโระ E   9.00-19.00 น. (ปิดให้บริการช่วงสิ้นปีและวันปีใหม่) 0155-22-8600 

27 ศูนย์ให้บริการข้อมูลประจำสถานีคุชิโระ ลานหน้าสถานีเจอาร์คุชิโระ E   9.00-17.30 น.  0154-22-8294 

28 ศูนย์บริการข้อมูลประจำสนามบิน 
คุชิโระ  สนามบินคุชิโระ E C  9.00-19.00 น.  0154-57-8304 

29 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
คาบสมุทรโนะทสุเกะ คาบสมุทรโนะทสุเกะ E   8.00-17.30 น.  0153-82-1270 

30 ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวของสมาคม
การท่องเที่ยวแห่งชิเระโตะโกะ ระอุซุ-โจ 

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล “มิจิ-โนะ-
เอคิ” แห่งชิเระโตะโกะ ระอุซุ E G  (เม.ย.-ต.ค.) 9.00-17.00 น. (พ.ย.-มี.ค.) 10.00-16.00 น. 0153-87-3360 

* C : ภาษาจีน E : ภาษาอังกฤษ F : ภาษาฝรั่งเศส G : ภาษาเยอรมัน K : ภาษาเกาหลี ปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 
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• การใช้มิจิ-โนะ-เอคิ(สถานีข้อมูลข่าวสาร)
ให้มีประโยชน์์

มีสถานีข้อมูลข่าวสาร มิจิ-โนะ-เอคิอยู่ทั่วฮอกไกโด ประมาณ 100 แห่งตาม
เส้นทางหลวงแผ่นดิน โดยทุกที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้องน้ำห้องส้วม 
และยังขายผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้คุณสามารถหาข้อมูลของเส้นทางสัญจร ณ ช่วงเวลา
นั้นได้ ทั้งสถานี มิจิ-โนะ-เอคิ บางแห่งยังให้บริการด้านที่พักด้วย ซึ่งจำนวนของมิจิ-
โนะ-เอคิ ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ        
อินเตอร์เน็ทได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าบริการนั้น
กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเข้าใช้งาน มิจิ-โนะ-เอคิ 
อย่างเหมาะสม จะทำให้คุณมีความสุขไปกับการขับรถ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอย่างแน่นอน

• การใช้ร้านสะดวกซื้อให้มีประโยชน์์
อาหารและเครื่องดื่มที่ีไม่เพียงพอ เป็นหนึ่งในปัญหายุ่งยากที่คุณจะพบได้

ระหว่างการขับรถท่องเที่ยวระยะทางไกลข้ามเขตเมืองต่างๆ ในฮอกไกโด  
ร้านสะดวกซื้อมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในฮอกไกโด และแต่ละร้านต่างก็มีห้องน้ำไว้ 

ให้ลูกค้าได้ใช้บริการ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทาง 
ไกลเสียจริงๆ! นอกจากนี้ ร้านสะดวกซื้อยังได้เตรียมอาหารกลางวันและของกิน
หลากหลายชนิดไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อรับประทานเมื่อไม่มีเวลามากพอที่ 
จะหยุดพักที่ใดที่หนึ่งเพื่อรับประทานอาหาร 

ร้านสะดวกซื้อหลักๆ ในฮอกไกโด 

Column
ข้อมลูเสริมเพ่ือความบนัเทงิของคณุ

มาใช้โอกาสเรียนรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตในฮอกไกโดกันเถอะ !
ทำไมคุณไม่ลองไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสดที่ชาวเมืองฮอกไกได 

ซื้อของอยู่เป็นประจำ แผนกผักสดและปลานั้นเป็นแผนกที่น่าสนใจ โดย 
นักท่องเที่ยวอาจจะตกตะลึงกับปลาลักษณะพิเศษที่ทางร้านนำมาจัด
แสดง อาทิ ปลาแม็คเคอเร็ลอัตกะ, หอยเชลล์, ปลาแซลมอน, ปลาค็อด 
และไข่ปลาแซลมอน เป็นต้น คุณเพียงแค่สนุกสนานไปกับการเลือกดู 
เลือกชมสินค้าโดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อแต่อย่างใด แต่ถ้าคุณอยากจะลอง 
ลิ้มรสอะไรสักอย่าง ทางร้านก็มีซูชิบรรจุกล่อง หรือชุดอาหารกลางวัน
ประเภทต่างๆ ไว้บริการ 

แต่ถ้าคุณต้องการรับประทานทานซูชิอย่าง
จริงจัง ทำไมคุณไม่ลองไปที่ร้านซูชิดูล่ะ เป็นเรื่อง
วิเศษมากที่จะไปยังร้านซูชิเพื่อชมพ่อครัวปั้นซูชิ 
ในขณะที่คุณนั่งรออยู่ตรงเคาน์เตอร์ ทั้งการไป
ร้านซูชิแบบสายพานหมุนเพื่อเลือกหน้าซูชิจาน
โปรดได้ด้วยตนเองนั้น ยังเป็นเรื่องที่สนุกสนาน
มากอีกด้วย 

- ฮอกไกโดก็มีกิจการร้านสะดวกซื้อของตนเองเช่นกันโดยดูได้จากตราสัญลักษณ์ของร้าน - 

Seven-Eleven Sunkus (ซันคุส) Lawson (ลอว์สัน) Family Mart (แฟมิลี่ มาร์ท)

Seicomart (เซโกมาร์ท) Hasegawa Store 
(ฮะเซะงะวะ สโตร์-กิจการร้านสะดวกซื้อของท้องถิ่นในฮอกไกโด)
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รูปประโยคสำหรับใช้เวลาฉุกเฉิน(โดยการชี้)
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้พยายามถ่ายทอดสิ่งที่คุณต้องการจะพูดด้วยภาษาญี่ปุ่น ไม่ว่ามันจะกระท่อนกระแท่นแค่ไหนก็ตาม 
ในขณะเดียวกับที่ชี้ไปบนประโยคบนหน้ากระดาษนี้ 

หมวด“อุบัติเหตุทางรถยนต์”
日本語できません

nihongogadekimasen

ผม/ดิฉัน พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ 

อังกฤษ 

ไทย 

ขอ
คว

าม
ช่ว

ยเห
ลือ



警察を呼んでください
keisatsuwoyondekudasai

Please call the police. 

กรุณาเรียกตำรวจ 

อังกฤษ 

ไทย 

救急車を呼んでください
kyukyushawoyondekudasai

Please call an ambulance. 

กรุณาเรียกรถพยาบาล

อังกฤษ 

ไทย 

助けてください
Tasuketekudasai

Help Me ! 

ช่วยด้วย ! 

อังกฤษ 

ไทย 

保険屋を呼んでください
Hokenyawoyondekudasai

Please call the insurance. 

เรียกประกันให้หน่อย 

อังกฤษ 

ไทย 

交通事故です
koutsuujikodesu
There has been an accident. 

เกิดอุบัติเหตุครับ/ค่ะ

อังกฤษ 

ไทย 

อธ
ิบา

ยส
ถา

นก
าร

ณ์แ
ละ

สถ
าน

ที่เก
ิดเห

ตุ けが人がいます
keganingaimasu

There are injured persons. 

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

อังกฤษ 

ไทย 

1人／2人／3人
hitori／futari／sannin

1 person/2 people/3 people 

หนึ่งคน/สองคน/สามคน

อังกฤษ 

ไทย 

ここはどこかわかりません
kokowadokokawakarimasen

ฉันไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหน

อังกฤษ 

ไทย 

หมวด“ได้รับบาดเจ็บ/ล้มป่วยกระทันหัน”(1)
ケガをしました

kegawoshimashita
I am hurt. 

ผม/ดิฉัน ได้รับบาดเจ็บ

อังกฤษ 

ไทย 

ไป
โรง

พย
าบ

าล
 

具合が悪いです
guaigawaruidesu

I feel unwell. 

ผม/ดิฉัน รู้สึกไม่สบาย

อังกฤษ 

ไทย 

医者に診てもらいたい
ishanimitemoraitai

I want to see a doctor. 

ผม/ดิฉัน ต้องการที่จะพบแพทย์

อังกฤษ 

ไทย 

帰国できますか?
Kikokudekimasuka?

Can I come back to Thailand? 

กลับประเทศไทยได้ไหม? 

อังกฤษ 

ไทย 

ถา
มเจ

้าห
น้า

ที่ป
ระ

จำ
โรง

พย
าบ

าล
 入浴できますか?

Nyuyokudekimasuka?
Can I take a bath? 

อาบน้ำได้ไหม?

อังกฤษ 

ไทย 

入院が必要ですか?
Nyuingahitsuyodesuka?

Do I have to stay in 

the hospital? 

ต้องนอนโรงพยาบาลหรือเปล่า?

อังกฤษ 

ไทย 

いつ退院できますか?
Itsutaiindekimasuka?

When can I leave the hospital? 

เมื่อไรจะออกจากโรงพยาบาลได้

อังกฤษ 

ไทย 

病院に連れて行ってもらえませんか?
byoinnitsureteittemoraemasenka?

Would you take me to the hospital? 

กรุณาพาผม/ดิฉัน ไปส่งที่โรงพยาบาลได้ไหมครับ/ค่ะ 

อังกฤษ 

ไทย 

ここの住所を教えてください
kokonojyushowooshietekudasai

Please tell me the address 

of this location. 

กรุณาบอกตำแหน่งที่อยู่ให้ผม/ดิฉัน 
ทราบด้วยครับ/ค่ะ 

อังกฤษ 

ไทย 

タイ人です
Taijindesu

I am Thai. 

เป็นคนไทย 

อังกฤษ 

ไทย 
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アレルギーがあります
arerugiigaarimasu

I have allergies. 

ผม/ดิฉัน เป็นโรคภูมิแพ้

อังกฤษ 

ไทย 

保険請求のために、この用紙に記入して下さい
hokenseikyunotameni,konoyoushinikinyuushitekudasai

Please fill out this form for insurance claim. 

กรุณากรอกเอกสารเพื่อเรียกร้องเงินประกันค่าสินไหมทดแทน

อังกฤษ 

ไทย 

血が出ています
chigadeteimasu
I am (he is/she is) bleeding. 

ผม/ดิฉัน (เขา/เธอ) มีเลือดไหล

อังกฤษ 

ไทย 

頭を打ちました
atamawouchimashita

I (he/she) hit my (his/her) head. 

ศรีษะของผม/ดิฉัน (เขา/เธอ) 
ได้รับความกระทบกระเทือน

อังกฤษ 

ไทย 

意識はあります／意識がありません
ishikihaarimasu／ishikigaarimasen

Is conscious/unconscious. 

ยังมีสติ/หมดสติไทย 

首が痛い
kubigaitai

My neck hurts. 

ผม/ดิฉัน เจ็บคอ

อังกฤษ 

ไทย 

手／足　が動きません
te／ashigaugokimasen

I can not move my hand (s)  

/foot (feet). 

ผม/ดิฉัน ไม่สามารถขยับมือ/เท้าได้ 

อังกฤษ 

ไทย 

麻痺しています
mahishiteimasu

Feels numb. 

ผม/ดิฉัน รู้สึกชาไทย 

（手）(足)を切りました
te/ashiwokirimashita

My hand(s) / foot (feet) is cut. 

ผม/ดิฉัน (มือ) (ขา) ขาด

อังกฤษ 

ไทย 

動けません
Ugokemasen

I can not move. 

ผม/ดิฉัน ขยับไม่ได้ 

อังกฤษ 

ไทย 

ねん挫しました
Nenzashimashita

I have an ankle sprain. 

ผม/ดิฉัน ข้อเท้าพลิก

อังกฤษ 

อังกฤษ 

อังกฤษ 

ไทย 

骨折しました
Kossetsushimashita

I broke a bone. 

ผม/ดิฉัน กระดูกหัก 

อังกฤษ 

ไทย 

บอ
กอ

าก
าร

 (บ
าด

เจ็บ
)

สื่อ
สา

รก
ับเ

จ้า
หน

้าท
ี่

ปร
ะจ

ำโร
งพ

ยา
บา

ล

歯／頭／お腹が痛い
ha／atama／onakagaitai

Tooth/head/stomach hurts. 

ปวดฟัน/ปวดศีรษะ/ 
ปวดท้อง 

อังกฤษ 

ไทย 

熱があります
netsugaarimasu

I have a temperature. 

ผม/ดิฉัน มีไข้

อังกฤษ 

ไทย 

腫れています
hareteimasu

Hand/foot/face is swollen. 

มือ/เท้า/ใบหน้าของผม/ดิฉัน บวมไทย 

せきが出ます
sekigademasu

I am coughing. 

ผม/ดิฉัน มีอาการไอ

อังกฤษ 

ไทย 

だるい
darui
I feel languid. 

ผม/ดิฉัน รู้สึกอ่อนเปลี้ย

อังกฤษ 

ไทย 

めまいがします
memaigashimasu

I feel dizzy. 

ผม/ดิฉัน รู้สึกเวียนศีรษะไทย 

寒気がします
samukegashimasu

I feel chilled. 

ผม/ดิฉัน รู้สึกหนาวสั่น 

อังกฤษ 

ไทย 

吐き気がします
hakikegashimasu

I feel nauseous.  

ผม/ดิฉัน รู้สึกอยากอาเจียน

อังกฤษ 

ไทย 

下痢をしています
gerioshiteimasu

I have diarrhea. 

ผม/ดิฉัน ท้องเสีย

อังกฤษ 

อังกฤษ 

อังกฤษ 

ไทย 

目が痛い
Megaitai
My eye(s) feels sore. 

ผม/ดิฉัน เจ็บตา 

อังกฤษ 

ไทย 

บอ
กอ

าก
าร

 (ป
่วย

)

หมวด“ได้รับบาดเจ็บ/ล้มป่วยกระทันหัน”(2)



��
หมวด“การจราจร”

通行止めはありますか？
tsuukoudomewaarimasuka?

Are there road closures? 

มีถนนที่ปิดให้บริการไหมครับ/คะ

อังกฤษ 

ไทย 

迂回しなければなりませんか？
ukaishinakerebanarimasenka?

Do I have to take a detour? 

จำเป็นที่จะต้องเลี้ยวรถอ้อมใช่ไหม
ครับ/คะ

อังกฤษ 

ไทย 

吹雪/大雨/強風/天気が悪い
fubuki/oame/kyofu/tenkigawarui

Blizzard/Rainstorm/Windstorm/ 
Bad weather 

พายุหิมะ/พายุฝน/พายุพัด
รุนแรง/สภาพอากาศไม่ดี 

อังกฤษ 

ไทย 

午後2時までに千歳空港に行きたい
gogonijimadenichitosekuukouniikitai

I have to be at Chitose Airport 
by 2. 

ผม/ดิฉัน ต้องไปให้ถึงสนามบิน 
ชิโตะเสะภายในเวลา 14.00 นาฬิกา 

อังกฤษ 

ไทย 

飛行機に間に合わないかもしれない
hikoukinimaniawanaikamoshirenai

I may not make my flight. 

ผม/ดิฉัน อาจจะไปไม่ทันเที่ยวบิน 

อังกฤษ 

ไทย 

午後2時ぐらいに千歳空港に着きます
gogonijigurainichitosekuukounitsukimasu

I will be arriving at Chitose 
Airport around 2. 

ผม/ดิฉัน จะถึงสนามบินชิโตะเสะ
ประมาณ 14.00 นาฬิกา 

อังกฤษ 

ไทย 

列車の方が早いですか？
resshanohougahayaidesuka?

Will it be faster to take the train? 

ขึ้นรถไฟเร็วกว่าใช่ไหมครับ/คะ 

อังกฤษ 

ไทย 

どうすればいいですか？
dousurebaiidesuka?

What should I do? 

ผม/ดิฉันควรจะทำอย่างไรดีครับ/คะ 

อังกฤษ 

ไทย 

道路が通行止めです
dorogatsuukoudomedesu

Road is closed. 

ถนนปิดให้บริการ

อังกฤษ 

ไทย 

รว
บร

วม
ข้อ

มูล
 

最寄のオフィスに返します
moyorinoofisunikaeshimasu

  I will return the car to the 
nearest office. 

ผม/ดิฉัน จะคืนรถเช่าที่สำนักงาน 
ที่ใกล้ที่สุด 

อังกฤษ 

ไทย 

หมวด“จอดรถ”

ขน
ส่ง

มว
ลช

นท
าง

เลือ
ก 

ติด
ต่อ

สื่อ
สา

ร/ร
าย

งา
น 

駐車場はありますか？
chushajowaarimasuka?

Where is a parking lot? 

มีสถานที่จอดรถไหมครับ/คะ 

อังกฤษ 

ไทย 

車はどこに停めればいいですか？
kurumawadokonitomerebaiidesuka?

  Where should I park my car? 

ผม/ดิฉันจะจอดรถที่ไหนดีครับ/คะ

อังกฤษ 

ไทย 

หมวด“เติมน้ำมัน”
レギュラー　満タン！
regyuraamantan

Fill up with regular! 

เติมน้ำมันประเภทธรรมดาเต็มถัง!

อังกฤษ 

ไทย 

レギュラー　20リッター！
regyuraanijuritta

20 liters of regular! 

เติมน้ำมันประเภทธรรมดา 20 ลิตร! 

อังกฤษ 

ไทย 

給油の方法がわかりません
Kyuyunohohogawakarimasen

ผม/ดิฉัน ไม่รู้วิธีเติมน้ำมัน

อังกฤษ 

ไทย 

หมวด“ปัญหาที่เก่ียวกับรถยนต์”
故障しました

koshoshimashita
My car broke down. 

รถของผม/ดิฉัน เสีย 

อังกฤษ 

ไทย 

車が動かない
kurumagaugokanai

My car does not work. 

รถของผม/ดิฉัน ไม่ทำงาน 

อังกฤษ 

ไทย 

鍵を閉じ込めました
kagiwotojikomemashita

I locked my car keys inside. 

ผม/ดิฉัน ลืมกุญแจไว้ในรถ 

อังกฤษ 

ไทย 

ガス欠です
gasuketsudesu

I ran out of gas. 

น้ำมันเชื้อเพลิงรถผม/ดิฉัน 
ไม่พอ 

อังกฤษ 

ไทย 

バッテリーが上がりました
batterigaagarimashita

The battery is dead.  

แบตเตอรี่หมด

อังกฤษ 

ไทย 

パンクです
pankudesu

I have a flat tire. 

รถของผม/ดิฉัน ยางแบน

อังกฤษ 

ไทย 

หมวด“สัตว์ป่า”
シカにぶつかりました

shikanibutsukarimashita
My car hit a deer. 

รถผม/ดิฉัน ปะทะกับกวางเอะโสะ 

อังกฤษ 

ไทย 

ここは知床峠です
kokowashiretokotogedesun

  I am at Shiretoko Pass. 

ที่นี่คือบริเวณเชิงเขาชิเระโตะโกะ 

อังกฤษ 

ไทย 



สำหรับนักเดินทาง

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์
แผนที่ด่านทางด่วน

และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ
HokkaidoExpresswayPass

�� 

�� 

�� 
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จากสนามบินชิน-ชิโตะเสะ – เมืองฟุระโนะ ประมาณ 170 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่ง อัตราความเร็วเฉลี่ย	60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
จากกรุงเทพฯ – ชัยนาท ประมาณ 194 กิโลเมตร 
จากกรุงเทพฯ – ลพบุรี ประมาณ 153 กิโลเมตร 
จากกรุงเทพฯ – ระยอง ประมาณ 179 กิโลเมตร 
จากกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ประมาณ 128 กิโลเมตร 

ฮอกไกโดเป็นดินแดนที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตมองเห็นเส้นขอบฟ้า และถนนเป็นเส้นตรงยาวออกไปไกลสุดลูกหูลูกตา เป็นสถานที่
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้อย่างเต็มอิ่ม อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการประเมินค่าความใหญ่ 
โตของฮอกไกโดต่ำไปนั้น ทำให้เกิดอุปสรรคหลายต่อหลายครั้ง การวางแผนก่อนออกเดินทางจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพึงระลึกไว้เสมอ 

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์

• ระยะทางและเวลาในการท่องเที่ยว
ถึงแม้ว่าระยะทางในแผนที่จะดูเหมือนเป็นเส้นทางระยะสั้นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะ 

ไกลกว่าที่คิด ทั้งการจำกัดความเร็วบนท้องถนนอาจเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของสภาพอากาศด้วย 
จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนการขับรถยนต์ท่องเที่ยวของคุณให้เป็นอิสระจากข้อจำกัด
ทางเวลา 

พ้ืนที่ทั้งหมดของฮอกไกโดมีขนาดประมาณ83,000ตารางกิโลเมตร

วิธีการใช้ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติเขตเหนือ
(ยืนยันระยะทางและคำนวณระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการขับรถ) 
1. เลือกสถานที่ออกเดินทางและจุดหมายปลายทางโดยเลือกแถบที่แสดงเมืองและสถานที่
ท่องเที่ยวตามต้องการ 
2. กำหนดเงื่อนไขต่างๆ อาทิ “การใช้ทางด่วน” และ “ลำดับความสำคัญตามเวลา” เป็นต้น 
3. เริ่มค้นหาเส้นทาง 
ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติเขตเหนือของสถาบันวิจัยทางวิศวกรรมโยธาสำหรับพื้นที่
หนาวเย็น (Civil Engineering Research Institute for Cold Region)  
http://northern-road.jp/navi/eng/ 

Quick

Tip

  มิจิ-โนะ-เอคิ” สิ่งอำนวยความสะดวกที่นักเดินทางจะสามารถเข้าไปผ่อนคลายได้อย่าง
อิสระและปลอดภัย และได้มีช่วงเวลาพักสบายๆ ระหว่างการขับรถระยะทางไกล นอกจาก
นี้ มิจิ-โนะ-เอคิ ยังเป็นศูนย์บริการข้อมูลซึ่งให้บริการข้อมูลทั้งในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว 
และเส้นทางสัญจรในพื้นที่ต่างๆ ในฮอกไกโดมี มิจิ-โนะ-เอคิ มากกว่า 100 แห่ง ควรใช้ให้
เกิดประโยชน์เมื่อต้องขับรถระยะทางไกล 
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_doro/michi-station/index.html 

จีน

ญี่ปุ่น

ฮอกไกโด

小樽
OTARU

余市
YOICHI

倶知安
KUTCHAN

岩内
IWANAI

喜茂別
KIMOBETSU

黒松内
KUROMATSUNAI

長万部
OSHAMAMBE

江差
ESASHI 森

MORI

七飯藤城
NANAE

FUJISHIRO

松前
MATSUMAE

北斗富川
HOKUTO

TOMIKAWA

函館
HAKODATE

北斗富川
HOKUTO

TOMIKAWA

室蘭
MURORAN

ยกตัวอย่าง 

69กม.
58นาที 89กม.

1ชม.56นาที

41กม.
53นาที 63กม.

1ชม.22นาที

78กม.
1ชม.25นาที

76กม.
1ชม.29นาที

74กม.
1ชม.4นาที

31กม.
24นาที

97กม.
1ชม.54นาที

20กม.
17 นาที

41กม.
53นาที 63กม.

1ชม.22นาที

25กม.
30นาที

78กม.
1ชม.25นาที

197กม.
3ชม.44นาที

20กม.
18นาที

69กม.
58นาที

98กม.
1ชม.

51นาที

103กม.
1ชม.52นาที

64กม.
1ชม.11นาที

94กม.
1ชม.

56นาที

15กม.
13นาที

89กม.
1ชม.56นาที

74กม.
1ชม.4นาที

76กม.
1ชม.29นาที

25กม.
32นาที

31กม.
24นาที
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ความเหนือ่ยลา้ทีเ่กิดจากการขับรถระยะทางไกลนัน้
เปน็หนึง่ในสาเหตุหลกัของการเกิดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน

เนื่องจากระยะห่างระหว่างเมืองหลักต่างๆ ในฮอกไกโดไกลมาก จำเป็นที่จะต้องวางแผนการเดินทางขับขี่รถยนต์ท่องเที่ยว
ในฮอกไกโดของคุณให้ดี เพื่อจะได้เป็นอิสระจากข้อจำกัดทางเวลา 
แนะนำเส้นทางตัวอย่าง
กำหนดเส้นทางการเดินทางด้วยตนเองโดยดูจาก 8 เส้นทางตัวอย่างข้างล่าง!

ควรถึงโรงแรมก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
ถนนหนทางในฮอกไกโดตอนกลางคืนนั้นสุดแสนจะมืดมิด! จำนวนของไฟถนนจะยิ่งลด 

ลงเรื่อยๆ เมื่อคุณยิ่งเดินทางห่างออกจากบริเวณใจกลางเมือง โดยเฉพาะเส้นทางบนภูเขานั้น
จะมืดสนิท ในความมืด นักท่องเที่ยวอาจหลงทางได้เพราะไม่สามารถมองเห็นป้ายสัญลักษณ์ 
บอกทางหรือจุดสังเกตต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่รถยนต์ตอนกลางคืน และไปให้ถึงสถานที่
พักก่อนตะวันตกดิน จำไว้เสมอว่าฤดูหนาวในฮอกไกโดพระอาทิตย์จะตกดินเร็วกว่าปกติ 
ประมาณ 16.00 นาฬิกา  

เส้นทางที่  5   เส้นทางสายคุชิโระ, อะคัง, มะชุ, อะบะชิริ 
เส้นทางที่  6   เส้นทางสายอะบะชิริ, ชิเระโตะโกะ 
เส้นทางที่  7   เส้นทางสายทะเลโอค็อตสค์ 
เส้นทางที่  8   เส้นทางสายวักกะไน, ริชิริ, เรบุน    

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

เส้นทางที่  1   เส้นทางสายซัปโปโร, โอะตะรุ, ฮาโกดาเตะ 
เส้นทางที่  2   เส้นทางสายฮอกไกโดใต้ 
เส้นทางที่  3   เส้นทางสายซัปโปโร, อะซะฮิกะวะ, ฟุระโนะ 
เส้นทางที่  4   เส้นทางสายไดเซทสุ,  โทะคะจิ 

札幌
SAPPORO

函館
HAKODATE

千歳
CHITOSE

苫小牧
TOMAKOMAI

留萌
RUMOI

滝川
TAKIKAWA

富良野
FURANO

名寄
NAYORO

稚内
WAKKANAI

紋別
MOMBETSU

北見
KITAMI

網走
ABASHIRI

斜里
SHARI

弟子屈
TESHIKAGA

釧路
KUSHIRO

根室
NEMURO

池田
IKEDA

帯広
OBIHIRO

広尾
HIROO

浦河
URAKAWA

清水
SHIMIZU

旭川
ASAHI
KAWA

日高富川
HIDAKATOMIKAWA

中札内
NAKA

SATSUNAI

足寄
ASHORO

留萌幌糠
RUMOI

HORONUKA

美深
BIFUKA

士別剣淵
SHIBETSU
KEMBUCHI 丸瀬布

MARUSEPPU

美深
BIFUKA

名寄
NAYORO

幌延
HORONOBE

豊富サロベツ
TOYOTOMI

SAROBETSU
豊富北
TOYOTOMI

KITA

浦幌
URAHORO

ウトロ
UTORO

標津
SHIBETSU

高野交差点
TAKANO

KOUSATEN
女満別空港
MEMANBETSU

KUKO

เส้นทางหลวง 
ทางด่วน 
ถนนจังหวัด 

อธิบายสัญลักษณ์ 

น. 

ระยะหา่งระหวา่งเมอืงหลกัๆในฮอกไกโด
และระยะเวลาทีค่าดวา่จะใชใ้นการขับรถ

ข้อมูลจากระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติเขตเหนือ ภายใต้การควบคุมของ
สถาบันวิจัยทางวิศวกรรมโยธาสำหรับพื้นที่หนาวเย็น  (Civil Engineering 
Research Institute for Cold Region) 

73กม.
47นาที

68กม.
1ชม.25นาที 128กม.

2ชม.32นาที

85กม.
1ชม.40นาที

83กม.
1ชม.44นาที

76กม.
1ชม.27นาที

39กม.
1ชม.
12นาที

175กม.
3ชม.40นาที

81กม.
1ชม.59นาที

58กม.
1ชม.12นาที

87กม.
1ชม.44นาที

36กม.
28นาที

81กม.
1ชม.46นาที

49กม.
1ชม.
11นาที

45กม.
34นาที

187กม.
3ชม.21นาที

159กม.
3ชม.23นาที

140กม.
2ชม.49นาที

81กม.
1ชม.7นาที

75กม.
1ชม.25นาที

46กม.
39นาที

150กม.
2ชม.57นาที

77กม.
1ชม.

27นาที
191กม.

3ชม.53นาที

41กม.
46นาที

67กม.
1ชม.

15นาที

126กม.
2ชม.25นาที

113กม.
2ชม.

10นาที

75กม.
1ชม.

16นาที 90กม.
1ชม.

38นาที

55กม.
59นาที

40กม.
34นาที

27กม.
16นาที 129กม.

1ชม.48นาที

36กม.
28นาที

81กม.
48นาที

33กม.
45นาที

39กม.
1ชม.11นาที

13กม.
11นาที

76กม.
1ชม.27นาที

66กม.
1ชม.36นาที

12กม.
7นาที

73กม.
47นาที

68กม.
1ชม.25นาที

27กม.
38นาที

40กม.
34นาที

128กม.
2ชม.32นาที

27กม.
16นาที

39กม.
1ชม.
12นาที

175กม.
3ชม.40นาที

129กม.
1ชม.48นาที

81กม.
48นาที

81กม.
1ชม.59นาที

132กม.
2ชม.53นาที

58กม.
1ชม.12นาที

58กม.
1ชม.

25นาที

87กม.
1ชม.44นาที

81กม.
1ชม.34นาที

85กม.
1ชม.40นาที

83กม.
1ชม.44นาที

149กม.
2ชม.58นาที

36กม.
28นาที

20กม.
27นาที

22กม.
16นาที

33กม.
45นาที

29กม.
22นาที

111กม.
2ชม.15นาที

30กม.
23นาที

150กม.
2ชม.57นาที

27กม.
24นาที

124กม.
2ชม.15นาที

126กม.
2ชม.25นาที

113กม.
2ชม.

10นาที

75กม.
1ชม.

16นาที

77กม.
1ชม.

27นาที

54กม.
1ชม.
9นาที

90กม.
1ชม.

38นาที

75กม.
1ชม.33นาที

187กม.
3ชม.21นาที

173กม.
3ชม.

15นาที
214กม.

3ชม.48นาที

36กม.
28นาที

81กม.
1ชม.46นาที

49กม.
1ชม.
11นาที

45กม.
34นาที

191กม.
3ชม.53นาที

159กม.
3ชม.23นาที

140กม.
2ชม.49นาที

81กม.
1ชม.7นาที

75กม.
1ชม.25นาที

116กม.
2ชม.8นาที

41กม.
46นาที

67กม.
1ชม.

15นาที

41กม.
51นาที

55กม.
59นาที

20กม.
17นาที

11กม.
9นาที

16กม.
14นาที

8กม.
7นาที

46กม.
39นาที

77กม.
1ชม.

40นาที



แผนที่ด่านทางด่วนและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ

1

ทางด่วน (4 ช่องทางจราจร) 
ทางด่วน (2 ช่องทางจราจร) 

ส่วนที่มีอัตราค่าโดยสารคงที่ 

ถนนปกติ เก็บค่าผ่านทาง 
(4 ช่องทางจราจร) 
ถนนปกติ เก็บค่าผ่านทาง 
(2 ช่องทางจราจร) 

อธิบายสัญลักษณ์
IC:ด่านทางด่วนPA:จุดจอดรถSA:จุดให้บริการ

เปิดให้บริการในอนาคต 

ส่วนที่อยู่ในการควบคุมของหน่วยงาน 
พัฒนาภูมิภาคฮอกไกโด 

ทางแยกต่างระดับ 

ด่านทางด่วน 
มีทั้งทางเข้าและออก 

ด่านทางด่วน 
(ทางเข้าหรือทางออก 
 ตามทิศทางลูกศร) 

ศูนย์ข้อมูล 
บริการโทรสาร 
มุมของทานเล่น 
ศูนย์ข้อมูลทางหลวง 
บริการกาแฟ 
ที่ออกกำลังกายสุนัข 

มุมหนูน้อย 
มุมช้อปปิ้ง 
บริการ 
ตู้หยอดเหรียญ 
จุดพักผ่อน 
ATM 

สถานีข้อมูลข่าวสาร 
(มิจิ-โนะ-เอค)ิ สนามบิน อนเซ็น สถานบริการน้ำมัน 

Idemitsu Kosan 
สถานีบริการน้ำมัน 
Shinnihon Sekiyu 
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Hokkaido
Expressway
Pass

ด้วยบริการรถเช่า

HokkaidoExpresswayPass(HEP)เป็นบริการพิเศษที่ทำให้ผู้ขับข่ี
สามารถใช้บริการทางด่วนในฮอกโกโดได้อย่างไม่จำกัดจำนวนคร้ังผ่านระบบ
ETCในอัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่

เพลิดเพลินกับการ

ขับข่ีรถยนต์ได้มากข้ึน !

จ่ายน้อยลง !
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Hokkaido Expressway Pass (HEP) เป็นบริการพิเศษที่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถใช้บริการทางด่วนในฮอกโกโด
ได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้งผ่านระบบ ETC ในอัตราค่าธรรมเนียมคงที่ 

ETC (Electronic Toll Collection) เป็นระบบที่ใช้ควบคู่กับบัตร ETC ซึ่งจะติดตั้งอย่างเหมาะสมใน 
ยานพาหนะ เพื่อชำระค่าธรรมเนียมทางด่วนผ่านการสื่อสารจากสัญญาณไร้สายไปยังเสารับสัญญาณบริเวณด่าน
เก็บค่าทางด่วน โดยไม่ต้องหยุดรถเพื่อชำระค่าธรรมเนียม 

ด้วยระบบที่สุดแสนจะสะดวกสบาย ทำให้ไม่ต้องยุ่งยากในการหยุดรถเพื่อชำระค่าธรรมเนียมอีกต่อไป 

ประเภททางด่วนที่สามารถใช้งานได้
ทางด่วนทุกประเภทในฮอกไกโด 

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
Hokkaido Expressway Pass ใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มายังประเทศญี่ปุ่น โดยต้องเป็นผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง 

ที่ไม่ใช่ของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พลเมืองชาวญี่ปุ่นที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศสามารถใช้บริการนี้ได้ 
เช่นกัน 

ชิเบทสุเคนบุจิ

อะซะฮิกะวะ
ฟุกะงะวะ

ซัปโปโร
โอตะรุ

คุโระมะทสุไน

มุโระรัน

โมริ

โอะบิฮิโระ

ฮงเบทสุ

ชิโตะเสะ

อะโชะโระ
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• หลักสำคัญในการใช้บัตรETC

ทางด่วนในฮอกไกโด
ทางด่วนที่ให้บริการในฮอกไกโดมีความยาวรวม 687 กิโลเมตร โดยทุกเส้นทางจะมีด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผู้ขับขี่ 

จะได้รับตั๋วที่ด่านทางขึ้นทางด่วน และชำระค่าธรรมเนียมตามจำนวนระยะทางที่ด่านทางลงทางด่วน แต่ในซัปโปโร 
จะใช้ระบบการชำระค่าธรรมเนียมที่แตกต่างออกไป โดยผู้ขับขี่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ ณ บริเวณ
ด่านทางขึ้นหรือชำระบริเวณด่านบนทางด่วน 

 
ETCคืออะไร?

ระบบ ETC (Electronic Toll Collection) เป็น 
ระบบที่ทำให้ผู้ขับขี่สามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยไม่ 
ต้องหยุดรถที่ด่านเก็บค่าทางด่วน ในระบบนี้ ข้อมูลที่
จำเป็นสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมจะถูกส่งสัญญาณ
ผ่านคลื่นวิทยุระหว่างเสารับสัญญาณที่บริเวณด่านเก็บ 
ค่าทางด่วน และอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ในรถยนต์ (Onboard 
Equipment : OBE) ซึ่งมีบัตร ETC เสียบอยู่ 

  
• เมื่อขับขี่รถยนต์บนทางด่วนด้วยระบบ ETC ให้ขับ

ผ่านช่องทางเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับระบบ ETC 
โดยเฉพาะ (ป้าย              ) หรือช่องทางเดินรถสำหรับ
รถยนต์ที่ใช้ระบบ ETC และรถยนต์ที่ชำระค่าธรรมเนียม
ด้วยเงินสด (ป้าย               ) 

ป้าย               และ               จะติดตั้งอยู่เหนือบริเวณช่องทางเดินรถ 
 
• ช่องทางเดินรถทั้งขาขึ้นและขาลงทางด่วนจะมีด่านที่เปิดและปิดให้บริการ เมื่อไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ 

ได้เนื่องจากผู้ใช้งานไม่ได้สอดบัตร ETC ให้ถูกต้อง หรือเกิดความขัดข้องจากสาเหตุอื่นๆ สัญญาณบอกให้หยุด ‘STOP’ 
จะแสดงขึ้นด้วยป้ายสัญลักษณ์ที่ตั้งบริเวณข้างทางเพื่อแสดงให้ทราบว่าช่องทางเดินรถปิดอยู่และไม่สามารถใช้งานได้ 

 
• เมื่อสัญญาณไฟของช่องทางเดินรถระบบ ETC เป็นสีแดง ให้ใช้บริการช่องทางเดินรถที่มีพนักงานประจำด่านเก็บ

เงินแทน 
เมื่อสัญญาณไฟของช่องทางเดินรถระบบ ETC ตรงบริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมขาขึ้นเป็นสีแดง ให้ใช้บริการช่อง

ทางเดินรถที่มีพนักงานประจำด่านและรับบัตรขึ้นทางด่วน เมื่อลงจากทางด่วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ่านช่องทาง
เดินรถที่มีพนักงานประจำด่าน และแสดงบัตร ETC แก่พนักงาน (ประตูของช่องทางเดินรถระบบ ETC ขาลงจะไม่เปิด) 

เมื่อสัญญาณไฟของช่องทางเดินรถระบบ ETC ตรงบริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมขาลงเป็นสีแดง ให้ใช้บริการช่อง
ทางเดินรถที่มีพนักงานประจำด่านและแสดงบัตร ETC แก่พนักงาน 

ตรวจสอบช่องETCก่อน !
ปิด 
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ข้อควรระวังเพ่ิมเติม
•บัตร ETC ของคุณเสียบถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือยัง? 
ประตูจะไม่เปิดถ้าคุณไม่ได้เสียบบัตร ETC อย่างถูกต้อง เมื่อคุณเข้าไปนั่งในรถ ให้สอดบัตร ETC ลงในอุปกรณ์ที่ 

ติดตั้งให้เรียบร้อย แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานได้อย่างถูกต้อง 
 
•ผ่านช่องทางเดินรถระบบ ETC ด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง! 
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นในช่องทางเดินรถระบบ ETC ทั้งการหยุดรถอย่างกระทันหันของรถยนต์ที่อยู่

ด้านหน้ารถของคุณ หรือประตูทางเข้าไม่เปิดเนื่องจากการเข้าช่องทางผิดของรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้ระบบ ETC หรือรถยนต์
ที่ใช้ระบบ ETC แต่ว่าไม่ได้เสียบบัตร ETC ลงในอุปกรณ์ที่ติดตั้งเอาไว้ เป็นต้น 

 
• รักษาระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถที่อยู่ด้านหน้าเมื่อต้องเข้าช่องทางเดินรถระบบ ETC 
ยานพาหนะที่อยู่ด้านหน้ารถของคุณอาจจะหยุดกะทันหันได้ 
 
•ห้ามถอยหลัง 
ในกรณีที่รถของคุณหยุดกระทันหันตรงช่องทางเดินรถระบบ ETC ห้ามถอยหลังเด็ดขาด เพราะว่าอาจจะชน 

กับรถยนต์ที่วิ่งตามมาด้านหลังหรือชนกับเจ้าหน้าที่ได้ ให้รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึง 
 
•ห้ามเข้าช่องทางเดินรถระบบ ETC เมื่อไฟสัญญาณเปลี่ยนเป็นสีแดง 
 

ผู้ที่ใช้งานHokkaidoExpresswayPass(HEP)
เครื่องตรวจที่ด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมและหน้าจอมอนิเตอร์ที่ช่องทางเดินรถระบบ ETC จะแสดงให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้

บริการ Hokkaido Expressway Pass ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากเครื่องตรวจพบว่าผู้ขับขี่ใช้บริการ 
Hokkaido Expressway Pass ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มแต่อย่างใด 
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• วิธีการใช้“HokkaidoExpresswayPass”
2.กรอกข้อมูลเพ่ือขอใช้บริการบัตรทางด่วน
 “HokkaidoExpresswayPass”
ที่เคาน์เตอร์ของบริษัทที่ให้บริการเช่ารถ

3.รับบัตร“TemporaryETCcard” 4.นำบัตรTemporaryETCcard
สอดเข้าเคร่ืองอ่านพร้อมสำหรับใช้งาน
“HokkaidoExpresswayPass”

1.ที่เคาน์เตอร์ของบริษัทที่ให้บริการเช่ารถ

แผนที่อาคารผู้โดยสารสนามบินนานาชาติชินชิโตะเสะ

เว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ http://www.e-nexco.co.jp/english/ 
ภาษาญี่ปุ่น http://www.e-nexco.co.jp/ 

 ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนว่ามี 
 “Hokkaido Expressway Pass” ให้บริการ 

ชั้น2

ชั้น1

เคาน์เตอร์สอบถาม 

ลิฟท์โดยสาร 

รถเช่า 

จุดจอดรถยนต์ส่วนตัว 

จุดจอดรถบัส 

จุดจอดรถบัส 
เฉพาะส่งผู้โดยสาร 

จุดจอดรถแท็กซี่ 

ทางลาด 

ประตูผู้โดยสารขาเข้า

จุดเช่ารถ

686766 65 64 63 626160

73 72 71 70 69
จุดจอดรถเช่า
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•บทสรุป
เก่ียวกับคู่มือเล่มนี้

	

 “คู่มือจำเป็นเพื่อการขับรถยนต์ในฮอกไกโด” เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาฮอกไกโด และสำนักงานขนส่งแห่งฮอกไกโด กระทรวง
ที่ดิน, ระบบสาธารณูปโภค, คมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งบริษัท NEXCO East สาขาฮอกไกโด 
จึงขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการขับ
รถยนต์ในฮอกไกโดของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อไป 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 
ปรับปรุงเนื้อหาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 
©Japan Tourism Agency	禁無断転載
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East	Nippon	Expressway	Company	Limited	
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