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คู่มือจำเป็น
เพื่อการขับรถยนต์
ในฮอกไกโด

ตัวอย่างของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการสอบถามบรรดา
นักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายประเทศ

คุณจะทำอย่างไรเมื่อตกอยู่
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้?
ฉันจะเติมน้ำมันที่สถานีเติมน้ำมันได้อย่างไร?
ฉันจะขึ้นทางด่วนได้อย่างไร?
ฉันไม่รู้กฎจราจรของประเทศญี่ปุ่น
ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นฉันควรจะทำอย่างไรดี?
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“คู่มือจำเป็นเพื่อการขับรถยนต์ในฮอกไกโด”
ติดมือไปด้วยเมื่อคุณกำลังขับรถยนต์ในฮอกไกโด !

จุดเด่นของคู่มือเล่มนี้และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน
จุดเด่น
•  คู่มือเล่มนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ชาวไทยที่ประสงค์ท่องเที่ยวในฮอกไกโดด้วย 

รถเช่าให้ขับรถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ง่ายดาย และสะดวกสบาย 
•  ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้รวบรวมไว้ในเล่ม 
•  หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในขณะขับรถอยู่ในฮอกไกโด สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของ

หน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้รวบรวมเอาไว้ในคู่มือเล่มนี้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณ 

จะใช้คู่มือเล่มนี้อย่างไรดี?
เนื่องจากเนื้อหาภายในคู่มือเล่มนี้มีฐานข้อมูลที่รวบรวมมาจากการสัมภาษณ์จริง ทำให้

มั่นใจได้ว่านี่คือคู่มือที่จะช่วยคุณในยามที่ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ลำบากและกังวลว่า “ฉันควรทำอย่างไรดีเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์
เช่นนี้” ทั้งนี้ คู่มือเล่มนี้ยังสามารถใช้ชี้ไปยังประโยคที่รวบรวมไว้ให้และพูดตามได้อีกด้วย 



�
สารบัญ

คู่มือที่จะช่วยให้ขับรถท่องเที่ยวในฮอกไกโดได้อย่างปลอดภัย
สะดวกสบายและมีความสุข............................................................................................2

เสน่ห์แห่งฤดูกาลของฮอกไกโด ...........................................................................................................................................................  4 
ฤดูใบไม้ผลิ ..........................................................................................................................................................................................  4 
ฤดูร้อน ................................................................................................................................................................................................  5 
ฤดูใบไม้ร่วง .........................................................................................................................................................................................  6 
ฤดูหนาว ..............................................................................................................................................................................................  7 
อาหารขึ้นชื่อประจำฮอกไกโด …………………………………….…………….....................................................................………………….……….  8 
 

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ.................................................................................................9
ฮอกไกโดใต้ ……………......................................................................................................................................................................... 10 
ฮอกไกโดกลาง ……….......................................................................................................................................................................... 11 
ไทเซทสุ/โทะคะจิ .............................................................................................................................................................................. 12 
ฮอกไกโดตะวันออก …….................................................................................................................................................................…  13 
ฮอกไกโดเหนือ ……......................................................................................................................................................................……  14 
 

การจองรถเช่าล่วงหน้า................................................................................................15
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการรถเช่า …………...................................................................................................................…..…  16 
วิธีการใช้ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติในรถยนต์ ......…..................................................................................................................... 19 
วิธีการใช้สถานีเติมน้ำมัน .................................................................................................................................................................. 21 
 

กฎจราจรและเคล็ดลับในการเดินทาง.............................................................................25
การทำใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ ............................................................................................................................................ 26 
เคล็ดลับก่อนขับรถยนต์ในฮอกไกโด ................................................................................................................................................. 27 
กฎจราจรในประเทศญี่ปุ่นที่ควรทราบ ..............................................................................................................................................  28 
ป้ายจราจรในประเทศญี่ปุ่น .............................................................................................................................................................. 36 
วิธีการจอดรถ .................................................................................................................................................................................... 40 
วิธีการใช้ทางด่วน ..............................................................................................................................................................................  41 
มาใช้ทางด่วนกันเถอะ! ......................................................................................................................................................................  42 
 

คุณต้องทำอย่างไรเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้?................................................46
เมื่อไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น ควรจะทำอย่างไรดี? ...........................................................................................................................……..  47 
ถ้าคุณประสบอุบัติเหตุ? ……………………….................................................……..….............................................................................. 47 
คุณต้องทำอย่างไรถ้าคุณบาดเจ็บหรือล้มป่วยอย่างกระทันหันขณะขับขี่รถยนต์ …........................................................................… 48 
จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างไรดี? ……………………........................................................................................................................... 48 
เมื่อรถของคุณถูกติดใบสั่ง …………………………................................................................................................................................… 49 
ถ้ามีการปิดถนน เนื่องจากฝนตกหนักหรือพายุหิมะ .........................................................................................................................  50 
ปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ และสิ่งที่ควรทำ ……………..........................................................................................................................… 51 
ถ้ารถของคุณปะทะกับสัตว์ป่า? …………......................................................................................................................................….…  52 
 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์...................................................................................................53
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ................................................................................................................................................................ 54 
รายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ................................................................................................................................................................. 54 
สิ่งพิมพ์แนะนำการขับขี่รถยนต์ในฮอกไกโดอย่างมีความสุข ............................................................................................................. 57 
ข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ ...................................................................................................................................................... 58 
การใช้มิจิ-โนะ-เอคิ (สถานีข้อมูลข่าวสาร) ให้มีประโยชน์ ................................................................................................................. 59 
การใช้ร้านสะดวกซื้อให้มีประโยชน์ ................................................................................................................................................... 59 
รูปประโยคสำหรับใช้เวลาฉุกเฉิน (โดยการชี้) ................................................................................................................................... 60 
 

สำหรับนักเดินทาง.......................................................................................................63
แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ .................................................................................................................................................. 64 
แผนที่ด่านทางด่วน และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ........................................................................................................................... 66 
Hokkaido Expressway Pass ......................................................................................................................................................... 74 


บทสรุปเกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้..........................................................................................79



�

•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 

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ช่วงเวลา:เมษายนถึงมิถุนายน

ถนนนิจุคเค็ง เมืองชิสุไน ทุ่งมันฝรั่ง 

ล่องแพ การเล่นสกีในฤดูใบไม้ผลิ 

ปูขน หน่อไม้ฝรั่ง 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิ
อุณหภูมิสูงสุด 

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุด 

ซัปโปโร

ฮาโกดาเตะ

วักกะไน

คุชิโระ

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
หรือวันที่20มีนาคม

พระ
อาทิตย์ขึ้น

พระ
อาทิตย์ตก

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
หรือวันที่20มีนาคม

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
หรือวันที่20มีนาคม

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
หรือวันที่20มีนาคม

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 ปลายเดือนกลางเดือนต้นเดือน

ฮอกไกโด
กลาง

ฮอกไกโด
ใต้

ฮอกไกโด
เหนือ

ฮอกไกโด
ตะวันออก

1  การปิดถนนช่วงฤดูหนาวในบางเส้นทาง จะมีไปจนถึงปลายเดือน
เมษายน 

2ถนนหลายสายที่เป็นทางขึ้นและลงเขานั้น อาจจะถูกปกคลุมไป
ด้วยหิมะจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 

3ถนนหลายสายบริเวณใกล้ปากทางเข้าอุโมงค์หรือบนสะพาน อาจ 
จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ 

4ให้แน่ใจว่าจะถึงสถานที่ที่คุณจะพักค้างคืนก่อนตะวันตกดิน 

เสน่ห์แห่งฤดูกาลของฮอกไกโด
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ฤดูร้อน                     เสน่ห์ของฮอกไกโดในฤดูร้อน 
ขอบคุณสภาพภูมิอากาศที่แห้งและไม่ชื้นจนเกินไป ทำให้ช่วงฤดูร้อนที่กินเวลาไม่นานนักในฮอกไกโดกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการ

พักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในช่วงฤดูร้อน นับเป็นฤดูกาลที่เหมาะสมอย่างที่สุดสำหรับการขับรถท่องเที่ยวเนื่องจากช่วงเวลาของกลางวันจะ
ยาวนานกว่าในฤดูอื่นๆ 

ช่วงเวลา : กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 

•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 

 

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน 

• 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
หรือวันที่21มิถุนายน
พระ

อาทิตย์ขึ้น

พระ
อาทิตย์ตก

ซัปโปโร 

ฮาโกดาเตะ 

วักกะไน 

คุชิโระ 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฤดูร้อน 
อุณหภูมิสูงสุด

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุด

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน
หรือวันที่21มิถุนายน
พระ

อาทิตย์ขึ้น

พระ
อาทิตย์ตก

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน
หรือวันที่21มิถุนายน
พระ

อาทิตย์ขึ้น

พระ
อาทิตย์ตก

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน
หรือวันที่21มิถุนายน
พระ

อาทิตย์ขึ้น

พระ
อาทิตย์ตก

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

เที่ยวของคุณให้เป็นอิสระจากข้อจำกัด
ของเวลาเหล่านี้ 

2เส้นทางสัญจรบางสายอาจจะถูกปิด 
(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 : กันยายน ถึง พฤศจิกายน 

•ทัศนียภาพ 
เพราะว่าช่วงที่ดีที่สุดของฤดูใบไม้เปลี่ยน

สีจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่และสภาพภูมิ-
อากาศในปีนั้นๆ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องค้น 
หาข้อมูลจากเว็บไซต์เสียก่อน 

ฤดูใบไม้เปลี่ยนส ี

ฮอกไกโด
เหนือ

ฮอกไกโด
กลาง

ฮอกไกโด
ใต้

ฮอกไกโด
ตะวันออก

ระหว่างกลางเดือนกันยายน
ถึงกลางเดือนตุลาคม

ระหว่างปลายเดือนกันยายน
ถึงกลางเดือนตุลาคม

ต้นเดือน-
กลางเดือนตุลาคมต้นเดือน-

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 

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 

1  ตรวจสอบช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินที่ 
จะเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ ระหว่างฤดูใบไม้
ร่วงและฤดูหนาว 

2ระมัดระวังการลื่นล้มได้ง่ายในช่วงหิมะ
แรกที่ตกระหว่างต้นเดือนจนถึงปลาย

เดือนตุลาคมในบริเวณฮอกไกโดเหนือ, 
ปลายเดือนตุลาคม บริ เวณฮอกไกโด 
กลางและฮอกไกโดตะวันออก, ต้นเดือน
พฤศจิกายนในบริเวณฮอกไกโดใต้ 

3หิมะแรกจะเริ่มตกลงบนทางขึ้นและลง
ภูเขาในช่วงต้นเดือนตุลาคม ซึ่งจะเกิดขึ้น
ก่อนภาคพื้นดิน และถนนบางสายก็จะ
เริ่มปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาวหลังจาก 
ผ่านช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนไป 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง 
อุณหภูมิสูงสุด

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุด

ซัปโปโร 

ฮาโกดาเตะ 

วักกะไน 

คุชิโระ 

ก.ย. ต.ค.

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
หรือวันที่20กันยายน
พระ

อาทิตย์ขึ้น

พระ
อาทิตย์ตก

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
หรือวันที่20กันยายน
พระ

อาทิตย์ขึ้น

พระ
อาทิตย์ตก

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
หรือวันที่20กันยายน
พระ

อาทิตย์ขึ้น

พระ
อาทิตย์ตก

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
หรือวันที่20กันยายน
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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ฤดูหนาว                    เสน่ห์ของฮอกไกโดในฤดูหนาว 
ในเดือนธันวาคม ไม่เพียงแต่พื้นที่บริเวณภูเขาเท่านั้นแม้แต่พื้นที่ภายในเมืองก็ล้วนแล้วแต่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ถึงแม้ว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้น

ของฤดูหนาวที่ยาวนานและสุดแสนหนาวเย็น แต่นักท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสได้สนุกสนานไปกับการเที่ยวชมงานเทศกาลของท้องถิ่นต่างๆ ที่จัดขึ้น
อย่างมากมายในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น 

ช่วงเวลา : ธันวาคม ถึง มีนาคม 

•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 

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว 

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

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

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

 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฤดูหนาว 
อุณหภูมิสูงสุด

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุด

ซัปโปโร 

ฮาโกดาเตะ 

วักกะไน 

คุชิโระ 

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว
หรือวันที่21ธันวาคม
พระ

อาทิตย์ขึ้น

พระ
อาทิตย์ตก

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว
หรือวันที่21ธันวาคม
พระ

อาทิตย์ขึ้น

พระ
อาทิตย์ตก

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว
หรือวันที่21ธันวาคม
พระ

อาทิตย์ขึ้น

พระ
อาทิตย์ตก

วันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว
หรือวันที่21ธันวาคม
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
กลางและขนาดใหญ่จำนวนมากกว่า300ชิ้น,การจัดแข่งขัน
รูปปั้นหิมะจากทีมนานาชาติ,อื่นๆ
มีการสร้างประติมากรรมที่ทำจากน้ำแข็งและหิมะที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกรวมทั้งผลงานศิลปะแสงสีนอกจากนี้ยังมีการจัดงาน
ตอนกลางคืนอีกมากมายอาทิการจุดพลุดอกไม้ไฟตอนกลาง
คืนหรือกิจกรรมต่างๆที่นิยมเล่นกันในฤดูหนาวเป็นต้น
มีการสร้างประติมากรรมด้วยหิมะแล้วนำไปจัดแสดงใน
หลายจุดบริเวณริมถนนสายไทเซทสุ-ฟุระโนะซึ่งถือเป็น
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ของถนนสายเล็กๆให้ดึงดูดใจในช่วง
ฤดูหนาวของฮอกไกโด

สวนสาธารณะซัปโปโรโอโดะริ,ย่านซุซุกิโนะ,ที่
อื่นๆ

บริเวณริมฝั่งแม่น้ำอิชิคะริและสะพานอะซะฮิใน
เมืองอะซะฮิกะวะ,สวนสาธารณะโทคิวะ
สวนสาธารณะเฮวะอเวนิวไคโมโนะ,นะนะ-โจ
เรียวคุโด
ถนนสายไทเซทสุ-ฟุระโนะถนนที่อยู่ในกิจกรรม
ปรับภูมิทัศน์ของฮอกไกโด(เมืองอะซะฮิกะวะ,
บริเวณลานจอดรถเลียบทางด่วนเป็นต้น)
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ฮอกไกโดได้ชื่อว่าเป็นครัวของประเทศญี่ปุ่นจากความอุดมสมบูรณ์ของดินฟ้าอากาศ แผ่นดินที่หนาวเย็นมากที่สุดในฤดูหนาว 

แห่งนี้คือต้นทางของพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งบนบกและในน้ำที่กลายมาเป็นอาหารคาวหวานอันโอชะ... 

อาหารขึ้นชื่อประจำฮอกไกโด

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
12
13
14



10

■
■

■
■

•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-โกเรียวกะกุ และซากุระที่พากันผลิบาน (ฮาโกดาเตะ) • อุทยานแห่งชาติโอนุมะ, สะพานทสุคิมิ (เมืองนะนะเอะ) 

■A 

■B ■ ■C D 

เรือรบไคโย มาร ุ

โบสถ์ทราปปิสต ์

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 เพลิดเพลินไปกับสถานที่พักที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง
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 
Aโอบิฮิโระมีชื่อเสียงในเรื่องการทำขนมหวาน ที่เป็น

หน้าเป็นตาก็เช่น ร้าน Rokkatei 
B ฟาร์มปศุสัตว์ ไนไตโคเงน ในเมืองคะมิชิโฮะโระ 
Cเส้นโซบะชินโตกุ 
Dล่องแพ 

■

■
•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 

วันที่ 2 

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 

วันที่ 3 

ออกเดินทางจากโอบิฮิโระ 

ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 40 นาที  
มุ่งหน้าสู่สนามบิน
โอบิฮิโระ

■A

■

■ ■

■ ■

B

A B

C D

ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที 

วันที่ 4 

• ทุ่งดอกเซโย คิงาราชิสีเหลือง 
 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) 

• ดอกกุหลาบรุโกซ่า และภูเขาริชิริ (เมืองโทโยโทมิ) 

■A 

■B 

■C 

■A ■B 

■D ■E  

■C 

■D 
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