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คู่มือจำเป็น 
เพ่ือการขับรถยนต์ 
ในฮอกไกโด 

ตัวอย่างของปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการสอบถามบรรดา 
นักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายประเทศ 

คุณจะทำอย่างไรเมื่อตกอยู่ 
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้? 

ฉันจะเติมน้ำมันที่สถานีเติมน้ำมันได้อย่างไร? 
ฉันจะข้ึนทางด่วนได้อย่างไร? 
ฉันไม่รู้กฎจราจรของประเทศญ่ีปุ่น 
ถ้าเกิดอุบัติเหตุข้ึนฉันควรจะทำอย่างไรดี? 
ฉันจะเช่ารถได้อย่างไร? 
ในสถานการณ์อื่นๆ 
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คำอธิบายกีไยวกับปຑญหาตางโ╇ทีไชาวตางชาติมักประสบ฿นฮอกเกดทีไเดຌมาจากการ
ทำบบสอบถาม╇ละคำนะนำของนักทองทีไยวชาวตางชาติ╇

นะนำทีไพึไงสุดทຌายมืไอคุณเดຌพยายามทำทุกสิไงทุกอยางลຌวตกใเมหในผล╇

นะนำขຌอมูลพิไมติม╇อาทิชน╇คำอธิบายคำศัพทຏ╇

นำสนอขຌอมูลดยสังขปกีไยวกับอกลักษณຏของทຌองถิไนทีไจะปຓนประยชนຏกับคุณ╇

ขຌอนะนำจากผูຌชีไยวชาญ฿นการขับรถยนตຏพืไอการทองทีไยว╇ซึไงจะทำ฿หຌการทอง-
ทีไยว฿นฮอกเกดของคุณสนุกสนานมากยิไงขึๅน╇

มืไอคุณตกอยู฿นสถานการณຏคับขัน╇เมรูຌวาจะทำอยางเรดี╇คุณสามารถชีๅเปยังประยค
ทีไหมาะสมซึไงเดຌรวบรวมเวຌภาย฿นลม╇พืไอทีไจะสืไอสารกับผูຌอืไนเดຌ╇ละรวบรวมความ
คิดหในอยางสัๅนโ╇เวຌดຌวย╇

คู่มือที่จะช่วยให้ขับรถท่องเที่ยว 
ในฮอกไกโดได้อย่างปลอดภัย 
สะดวกสบาย และมีความสุข 

ฮอกเกดปຓนดินดนทีไตใมเปดຌวยทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงาม╇ละถนนหนทางทีไ
กวຌางขวางทีไจะทำ฿หຌคุณพลิดพลินเปกับการขับรถทองทีไยว╇ต฿นขณะดียวกันกใอาจจะผลอรง
ความรใวจนทำ฿หຌกิดอุบัติหตุทางรถยนตຏขึๅนเดຌบอยครัๅง╇จริงทีไวาการชารถ฿นฮอกเกดนัๅนคือวิธี
การดินทางทีไหมาะสมทีไสุดทีไจะเดຌสนุกสนานกับหลงทองทีไยวของฮอกเกดเดຌอยางตใมอิไม╇
คุณจะเดຌออกจากมืองหลวงละหลีกหนีการจราจรอันสนวุนวาย╇พืไอขับรถเปตามสຌนทางทีไรถ╇
บัสทองทีไยวเมสามารถเปถึง╇เดຌสัมผัสประสบการณຏ╇ธรรมชาติทีไสนงดงาม╇ละ╇วิถีชีวิต╇
อันปຓนอกลักษณຏของฮอกเกด╇การขับขีไรถทองทีไยวอยางอิสระละงายดายนีๅ╇จะทำ฿หຌการ
ทองทีไยวพักผอน฿นฮอกเกดสนุกสนานมากขึๅนอยางนนอน╇

ขอให้แน่ใจว่าคุณหยิบ “คู่มือจำเป็นเพ่ือการขับรถยนต์ในฮอกไกโด” 
ติดมือไปด้วยเมื่อคุณกำลังขับรถยนต์ในฮอกไกโด ! 

จุดเด่นของคู่มือเล่มนี้ และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน 
จุดเด่น 
╇╇คูมือลมนีๅถูกพัฒนาขึๅนพืไอชวยหลือผูຌขับขีไชาวเทยทีไประสงคຏทองทีไยว฿นฮอกเกดดຌวย╇

รถชา฿หຌขับรถทองทีไยวเดຌอยางปลอดภัย╇งายดาย╇ละสะดวกสบาย╇
╇╇ขຌอมูลทีไจำปຓนทัๅงหมดทีไกลาวเวຌขຌางตຌน╇เดຌรวบรวมเวຌ฿นลม╇
╇╇หากคุณตຌองการขຌอมูลพิไมติม฿นขณะขับรถอยู฿นฮอกเกด╇สามารถขຌาชมวใบเซตຏของ

หนวยงานตางโ╇ซึไงเดຌรวบรวมอาเวຌ฿นคูมือลมนีๅทีไจะ฿หຌขຌอมูลทีไปຓนประยชนຏกับคุณ╇
จะใช้คู่มือเล่มนี้อย่างไรดี? 

นืไองจากนืๅอหาภาย฿นคูมือลมนีๅมีฐานขຌอมูลทีไรวบรวมมาจากการสัมภาษณຏจริง╇ทำ฿หຌ
มัไน฿จเดຌวานีไคือคูมือทีไจะชวยคุณ฿นยามทีไตกอยู฿นสถานการณຏคับขัน╇ลำบากละกังวลวา╇ฉันควรทำอยางเรดีมืไอตกอยู฿นสถานการณຏ
ชนนีๅ╇ทัๅงนีๅ╇คูมือลมนีๅยังสามารถ฿ชຌชีๅเปยังประยคทีไรวบรวมเวຌ฿หຌละพูดตามเดຌอีกดຌวย╇
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•ทัศนียภาพ 
ซากุระจะออกดอกบานระหวางชวงปลาย

ดือนมษายนจนถึงกลางดือนพฤษภาคม╇
ดินทางเปชมซากุระบานสะพรัไงดยการตรวจ
สอบขຌอมูลวลาการบานของซากุระเดຌจาก╇
วใบเซตຏ╇
•ประสบการณ์ 

สนหຏสวนหนึไงของความสนุกสนาน฿นการลนสกีชวงฤดู฿บเมຌผลิถึงตຌนดือนพฤษภาคม╇คือ╇
นินสกียังคงถูกปกคลุมเปดຌวยหิมะคุณภาพดีอยู╇ตจำปຓนทีไจะตຌองสวมวนตากันดดนืไองจาก
สงอาทิตยຏของฮอกเกด฿นดือนพฤษภาคมนัๅนรงมาก╇นอกจากนีๅ╇การลองพ฿นชวงฤดูกาลทีไ
หิมะกำลังละลายนัๅนนับปຓนกิจกรรมทีไนาสนุกสนานมาก╇ชวงฤดู฿บเมຌผลิ╇ความรใว฿นการเหลของ
นๅำจากนๅำขใงทีไละลายจะพิไมขึๅนอยางรวดรใว╇สามารถลองพเดຌตัๅงตดือนมษายนจนถึงปลาย
ดือนพฤษภาคม╇
•อาหาร 

อาหารทะลรสลิศของฮอกเกดละพืชผัก╇ของขวัญลๅำคาจากผืนดินกใริไมพรຌอมสิรຏฟบน╇
ตຍะอาหารเปพรຌอมโ╇กับการละลายของหิมะ╇หนอเมຌฝรัไงซึไงถือปຓนสัญลักษณຏของการริไมตຌนขຌาสู
ฤดู฿บเมຌผลิ╇ถูกยก฿หຌปຓนผลผลิตทีไปຓนตัวทนของมืองฮอกเกด╇ถึงมຌวาอาหารทีไทำจากหนอเมຌ╇
ฝรัไงสวน฿หญจะถูกนำเปผัดกับนย╇ตหนอเมຌฝรัไงทใมปุระกใอรอยเมพຌกัน╇

╇

 

หตุผลหนึไงทีไทำ฿หຌฮอกเกดเดຌรับความนิยมจากนักขับรถทองทีไยวชาวตางชาติ╇กใพราะฤดูกาลทัๅงสีไ฿นฮอกเกดนัๅนมีความ
ตกตางกันอยางชัดจน╇ละผูຌมายือนจะเดຌพลิดพลินเปกับความมหัศจรรยຏของธรรมชาติ฿นตละฤดูกาล╇ถຌานักทองทีไยววางผน╇
ดยลืมคำนึงถึงฤดูกาล╇กใจะทำ฿หຌการทองทีไยวของพวกขาพังทลายลงเดຌ╇ทัๅงยังจำปຓนทีไจะตຌองทราบถึงสิไงทีไมีอิทธิพลตอสภาพอากาศ
฿นตละฤดูกาล╇ชน╇พายุหิมะ╇ละถนนหนทางทีไอาจถูกปกคลุมเปดຌวยหิมะระหวางการขับขีไรถยนตຏ╇

ฤดูใบไม้ผลิ                    เสน่ห์ของฮอกไกโดในฤดูใบไม้ผลิ 
สัญญาณรกของฤดู฿บเมຌผลิ฿นฮอกเกดริไมพบเดຌ฿นดือนมษายน╇มืไอตຌนออนของตຌนฟุกินะตผลขึๅนมาทัๅงโ╇ทีไยังมีหิมะหลงหลืออยู╇

ละนักทองทีไยวสามารถพลิดพลินเปกับสงอาทิตยຏ฿นขณะทีไฝງามองมนๅำซึไงคอยโ╇พิไมขึๅนจากการละลายของหิมะ╇ฤดู฿บเมຌผลิเดຌมายือนทุก
มืองลຌวทัๅงโ╇ทีไยังคงมีหิมะหลงหลืออยูบนภูขา╇ดอกซากุระละดอกบຍวยจะบานพรຌอมโ╇กัน฿นชวงตຌนดือนพฤษภาคม╇ลຌวพืชผัก฿บขียวตางโ╇
จะริไมตกตຌนออนตามมาหลังจากนัๅน╇
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• ดือนมษายน╇
หิมะริไมละลาย╇ละดอกมิสุบะชกใจะ

พากันออกดอก฿นบริ  วณพืๅ นทีไ ชุ มนๅำ╇
อากาศ฿นชวงนีๅหมาะสำหรับการสวมสืๅอ
คຌทบางโ╇หรือสืๅอจใคกใต╇
• ดือนพฤษภาคม╇
มຌวาสงอาทิตยຏคอนขຌางจะอบอุน╇ต╇

สายลมนัๅนกใยังคงความหนาวยในอยู╇ดือน
นีๅสวน฿หญจะมีสภาพอากาศ฿กลຌคียงกับ
กาะหลักฮอนชู฿นดือนมษายน╇ขอนะ-╇
นำ฿หຌนำสืๅอจใคกใตติดตัวมาดຌวย╇
• ดือนมิถุนายน╇
จะเดຌสัมผัสกับสภาพอากาศทีไดีหลาก╇

หลายรูปบบ╇ละดอกเมຌนานาพันธุຏยัง
พรຌอม฿จกันบาน฿นชวงวลานีๅอีกดຌวย╇ถึง╇
มຌวาบางครัๅงจะสามารถสวมสืๅอขนสัๅน╇
เดຌ╇ตวาควรจะนำสืๅอขนยาวติดตัวเป╇
ดຌวยพืไอสวม฿นตอนกลางคืน╇

สิ่งสำคัญเก่ียวกับการขับข่ีรถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 

ช่วงเวลา : เมษายน ถึง มิถุนายน 

ถนนนิจุคคใง╇มืองชิสุเน╇ ทุงมันฝรัไง╇

ลองพ╇ การลนสกี฿นฤดู฿บเมຌผลิ╇

ปูขน╇ หนอเมຌฝรัไง╇

ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิสูงสุด╇
อุณหภูมิดยฉลีไย╇ อุณหภูมิตไำสุด╇

ซัปโปโร 

ฮาโกดาเตะ 

วักกะไน 

คุชิโระ 

วันปลีไยนขຌาสูฤดู฿บเมຌผล╇ิ
หรือวันทีไ╇20╇มีนาคม╇

พระ
อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดู฿บเมຌผล╇ิ
หรือวันทีไ╇20╇มีนาคม╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดู฿บเมຌผล╇ิ
หรือวันทีไ╇20╇มีนาคม╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดู฿บเมຌผล╇ิ
หรือวันทีไ╇20╇มีนาคม╇

พระ
อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

พระ
อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

พระ
อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

ม.ย.╇ พ.ค.╇ มิ.ย.╇

ม.ย.╇ พ.ค.╇ มิ.ย.╇

ม.ย.╇ พ.ค.╇ มิ.ย.╇

ม.ย.╇ พ.ค.╇ มิ.ย.╇

ตารางวลา
ออกดอกบาน
ของซากุระ╇

ม.ย.╇ พ.ค.╇
ปลายดือน╇ ปลายดือน╇กลางดือน╇ตຌนดือน╇

ฮอกเกด╇
กลาง╇

ฮอกเกด╇
฿ตຌ╇

ฮอกเกด╇
หนือ╇

ฮอกเกด╇
ตะวันออก╇

1╇╇การปຂดถนนชวงฤดูหนาว฿นบางสຌนทาง╇จะมีเปจนถึงปลายดือน
มษายน╇

2╇╇ถนนหลายสายทีไปຓนทางขึๅนละลงขานัๅน╇อาจจะถูกปกคลุมเป
ดຌวยหิมะจนถึงตຌนดือนพฤษภาคม╇

3╇╇ถนนหลายสายบริวณ฿กลຌปากทางขຌาอุมงคຏหรือบนสะพาน╇อาจ╇
จะถูกปกคลุมเปดຌวยหิมะ╇

4╇╇฿หຌน฿จวาจะถึงสถานทีไทีไคุณจะพักคຌางคืนกอนตะวันตกดิน╇

เสน่ห์แห่งฤดูกาลของฮอกไกโด 



5

0

10

20

30

0

10

20

30

0

10

20

30

0

10

20

30

ฤดูร้อน                     เสน่ห์ของฮอกไกโดในฤดูร้อน 
ขอบคุณสภาพภูมิอากาศทีไหຌงละเมชืๅนจนกินเป╇ทำ฿หຌชวงฤดูรຌอนทีไกินวลาเมนานนัก฿นฮอกเกดกลายปຓนจุดหมายปลายทางของการ

พักผอนหยอน฿จทีไดีทีไสุดหงหนึไง฿นชวงฤดูรຌอน╇นับปຓนฤดูกาลทีไหมาะสมอยางทีไสุดสำหรับการขับรถทองทีไยวนืไองจากชวงวลาของกลางวันจะ
ยาวนานกวา฿นฤดูอืไนโ╇

ช่วงเวลา : กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 

•ทัศนียภาพ 
฿นชวงฤดูรຌอน╇ฮอกเกดตใมเปดຌวยดอกเมຌ

หลากสี╇ทัๅงดง,╇หลือง,╇ชมพู,╇มวง╇ละอีกหลาย
ฉดสีซึไงพรຌอม฿จกันผลิบาน฿นชวงวลาดียวกัน╇
ชวยตงตຌมสีสัน฿หຌกดินดนกวຌาง฿หญนีๅดຌวย
ดอกเมຌสีสันงดงาม╇ทำ฿หຌสถานทีไทองทีไยวตาม
ธรรมชาติของฮอกเกด฿นชวงฤดูรຌอนกลายปຓน
จุดทีไนิยม฿นการถายภาพ╇
•ประสบการณ์ 

ทัไวทุกพืๅนทีไ฿นฮอกเกด฿ชຌประยชนຏจากวลา
อันนຌอยนิด฿นฤดูรຌอนจัดทศกาลตางโ╇ทีไมี
อกลักษณຏของทຌองถิไน╇กิจกรรมกลางจຌงกใปຓน
อีกปรกรมทีไนะนำพืไอทีไคุณจะเดຌสนุกสนาน
เปกับธรรมชาติอันกวຌาง฿หญเพศาลของฮอกเกด╇
•อาหาร 

อาหารทะล฿นฮอกเกดจะมีพิไมมากขึๅน╇
ดยฉพาะ฿นชวงฤดูรຌอน╇บรรดากุຌง,╇ปู╇ละ╇╇
หอยมนนับปຓนผลผลิตทางทะลทีไดีทีไสุด฿นชวง╇
นีๅ╇ฤดูรຌอนปຓนชวงทศกาลหงอาหาร╇ดยมีทัๅง╇
ผลมลอนซึไงหวานปຓนพิศษ╇ตงม╇ละขຌาวพด╇
ซึไงริไมกใบกีไยวผลผลิต฿นเรอีกดຌวย╇

╇

สิ่งสำคัญเก่ียวกับการขับข่ีรถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน 

• ดือนกรกฎาคม╇
สืๅอชิๅตขนสัๅนหมาะกการสวม฿ส฿น

วลากลางวัน╇ตควรจะนำสืๅอจใคกใต
บบบางติดตัวเปดຌวยพืไอสวม฿ส฿นวลา
กลางคืน╇หรือวลาทีไตຌองขึๅนเปบนภูขา
หรือขຌาเปบริวณทะลสาบ╇
• ดือนสิงหาคม╇
สงดดรຌอนรงทีไสรຌางความมีชีวิตชีวา

เดຌผขยายเปทัไวภูมิภาคฮอกเกดตอน
กลาง╇ตบางครัๅงอาจจะพบกับนๅำคຌางขใง
เดຌตามบริวณชายฝຑດง╇ดยอุณหภูมิจะริไม
ลดลงอยางรวดรใวมืไอชวงทศกาลอบง╇
ผานพຌนเป╇

ก.ค.╇ ส.ค.╇

ก.ค.╇ ส.ค.╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดูรຌอน╇
หรือวันทีไ╇21╇มิถุนายน╇
พระ

อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇
ซัปโปโร 

ฮาโกดาเตะ 

วักกะไน 

คุชิโระ 

ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุด╇
อุณหภูมิดยฉลีไย╇ อุณหภูมิตไำสุด╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดูรຌอน╇
หรือวันทีไ╇21╇มิถุนายน╇
พระ

อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดูรຌอน╇
หรือวันทีไ╇21╇มิถุนายน╇
พระ

อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดูรຌอน╇
หรือวันทีไ╇21╇มิถุนายน╇
พระ

อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

1╇╇ชวงวันหยุด฿นทศกาลอบง╇ผูຌคนสวน
฿หญจะดินทางกลับบຌานกิด╇ทัๅงยังมีนัก
ทองทีไยวจำนวนมากมายือนฮอกเกด╇
จึงอาจจะทำ฿หຌกระบวนการตรวจคนขຌา
มืองละการดินทางออกนอกประทศ
ตຌอง฿ชຌ วลามากกวาปกติ ╇ทัๅ งสถานทีไ
ทองทีไยวตางโ╇กใจะตใมเปดຌวยผูຌคน╇จึง╇
จำปຓนทีไจะตຌองวางผนการขับรถทอง-

ทีไยวของคุณ฿หຌปຓนอิสระจากขຌอจำกัด
ของวลาหลานีๅ╇

2╇╇สຌนทางสัญจรบางสายอาจจะถูกปຂด╇
(ดยฉพาะอยางยิไงมืไอมีการบังคับ฿ชຌ╇
กฎจราจรบนทຌองถนน)╇รวมถึงรถเฟละ╇
ครืไองบินอาจจะถูกลืไอนหรือถูกยกลิก╇
เดຌ╇นืไองจากกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ╇
อาทิ╇พายุเตຌฝุຆน╇╇╇╇╇

3╇╇╇ลานจอดรถ฿นสถานทีไทองทีไยวมักจะ╇
ตใมอยู สมอ╇ละอาจกิดสภาพการ
จราจรติดขัดเดຌ╇(บางกรณีอาจตຌองรอ╇
นานถึงหนึไงหรือสองชัไวมง)╇จึงจำปຓน╇
ทีไจะตຌองวางผนการขับรถทองทีไยว฿น╇
ฮอกเกดของคุณ฿หຌปຓนอิสระจากขຌอ
จำกัดของวลาหลานีๅ╇

สวนคะชิมิสุ╇กในซ╇ ดอกทานตะวัน฿นสวนฮะคุริว╇ ดอกบัวทีไสวนสาธารณะอนุมะ╇

ทศกาลฤดูรຌอน฿นฮอกเกด╇ พายรือคะยัก฿นทะล╇ บริการตัๅงคมปຊ╇

หอยมน╇ ปูฮะนะซะกิ╇ ขຌาวพด╇ มลอน╇(ภาพบน)╇
ตงม╇(ภาพลาง)╇

ก.ค.╇ ส.ค.╇

ก.ค.╇ ส.ค.╇
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ฤดูใบไม้ร่วง                      เสน่ห์ของฮอกไกโดในฤดูใบไม้ร่วง 
ฤดู฿บเมຌรวงทีไฮอกเกดนัๅนมีความงดงามจากสีสันของ฿บเมຌ฿นชวงฤดูปลีไยนสี╇ละยังปຓนหลงขุมทรัพยຏของอาหารอันอุดมสมบูรณຏซึไงสามารถ

กใบกีไยวเดຌจากทัๅงบนภูขาละ฿นทຌองทะล╇นักทองทีไยวจะเดຌพลิดพลินเปกับผลผลิตตามฤดูกาลของฮอกเกด╇อาทิ╇มันฝรัไง,╇หัวหอม,╇ปลา╇
ซลมอน,╇ปลาชิชามะ,╇อปปຂล╇ละองุน╇นอกจากนีๅ╇ยังมีงานทศกาลหลากหลายทีไจัดขึๅนพืไอฉลิมฉลองฤดูหงการกใบกีไยว฿นหลายพืๅนทีไของ╇
ฮอกเกด╇คุณเมควรพลาดทีไจะลองชิมผลิตภัณฑຏอันลืไองชืไอ฿นฤดูกาลนีๅ╇

ช่วงเวลา : กันยายน ถึง พฤศจิกายน 

•ทัศนียภาพ 
พราะวาชวงทีไดีทีไสุดของฤดู฿บเมຌปลีไยน

สีจะตกตางกันเปตามพืๅนทีไละสภาพภูมิ-
อากาศ฿นปนัๅนโ╇ดังนัๅน╇จึงจำปຓนทีไจะตຌองคຌน╇
หาขຌอมูลจากวใบเซตຏสียกอน╇

ฤดูใบไม้เปลี่ยนส ี

ฮอกเกด╇
หนือ╇

ฮอกเกด╇
กลาง╇

ฮอกเกด╇
฿ตຌ╇

ฮอกเกด╇
ตะวันออก╇

ระหวางกลางดือนกันยายน╇
ถึงกลางดือนตุลาคม╇

ระหวางปลายดือนกันยายน
ถึงกลางดือนตุลาคม╇

ตຌนดือน-╇
กลางดือนตุลาคม╇ตຌนดือน-

ปลายดือนตุลาคม╇
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• ดือนกันยายน╇
อากาศ฿นตอนชຌาละตอนยในของชวง

กลางดือนกันยายนคอนขຌางหนาวยใน╇
ละฤดู฿บเมຌรวง╇กใจะริไมตຌนขึๅนตัๅ งต╇
ปลายดือนนีๅปຓนตຌนเป╇
• ดือนตุลาคม,╇พฤศจิกายน╇
ชวงกลางดือนตุลาคมปຓนชวงวลาทีไดี

ทีไสุด฿นฤดู฿บเมຌรวงสำหรับการชม฿บเมຌ
ปลีไยนสี╇ทัๅงปຓนวลาดียวกับทีไหิมะรก
ริไมตกลงบนยอดขา╇ลมหาย฿จของคุณ╇
จะปลีไยนปຓนเอสีขาว╇สืๅอสวตตอรຏ╇ละ╇
สืๅอคຌทจึงปຓนสิไงจำปຓน฿นฤดูนีๅ╇

วัตถุดิบ╇ พืๅนทีกใบกีไยว╇
กันยายน╇ ตุลาคม╇

ตຌน╇
ดือน╇

กลาง╇
ดือน╇

ปลาย╇
ดือน╇

ปลาซันมะ╇
ปลาซลมอน╇
ปลามใคคอรใลอัตกะ╇
ปลาชิชามะ╇
ปลาหมึกญีไปุຆน╇
กุຌงฮกเก╇
หอยนางรม╇
มันฝรัไง╇
สຌนซบะ฿หม╇
ขຌาวกใบกีไยว฿หม╇
อปปຂล╇

•อาหาร 
ทำเมคุณเมลองหาผลิต-╇

ภัณฑຏอาหารตามฤดูกาลทีไ
สามารถรับประทานเดຌฉพาะ
฿นพืๅนทีไทีไกใบกีไยวเดຌทานัๅน
ชิมละ?╇

•ประสบการณ์ 
มืองมะชิกะ,╇ยะอิจิ╇ละนิกิ╇ปຓนมืองทีไมีชืไอสียงหนือมืองอืไนโ╇฿นรืไองหลงทีไมีการจัด

กิจกรรมกใบผลเมຌสำหรับนักทองทีไยว╇ดยผลเมຌหลัก฿นการกใบกีไยวเดຌก╇อปปຂล╇ละองุน╇
นอกจากนีๅ╇฿นบรรดากิจกรรมกลางจຌงตางโ╇การออกเปพายรือคนู฿นทะลสาบทีไงดงามนัๅนกใ╇
ปຓนอีกหนึไงกิจกรรมทีไขอนะนำ╇

สิ่งสำคัญเก่ียวกับการขับข่ีรถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 

1╇╇ตรวจสอบชวงวลาพระอาทิตยຏตกดินทีไ╇
จะกิดขึๅนรใวกวาปกติ╇ระหวางฤดู฿บเมຌ
รวงละฤดูหนาว╇

2╇╇ระมัดระวังการลืไนลຌมเดຌงาย฿นชวงหิมะ
รกทีไตกระหวางตຌนดือนจนถึงปลาย

ดือนตุลาคม฿นบริวณฮอกเกดหนือ,╇
ปลายดือนตุลาคม╇บริ วณฮอกเกด╇
กลางละฮอกเกดตะวันออก,╇ตຌนดือน
พฤศจิกายน฿นบริวณฮอกเกด฿ตຌ╇

3╇╇หิมะรกจะริไมตกลงบนทางขึๅนละลง
ภูขา฿นชวงตຌนดือนตุลาคม╇ซึไงจะกิดขึๅน
กอนภาคพืๅนดิน╇ละถนนบางสายกใจะ
ริไมปຂด฿หຌบริการ฿นชวงฤดูหนาวหลังจาก╇
ผานชวงตຌนดือนพฤศจิกายนเป╇

ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับฤดูใบไม้ร่วง อุณหภูมิสูงสุด╇
อุณหภูมิดยฉลีไย╇ อุณหภูมิตไำสุด╇

ซัปโปโร 

ฮาโกดาเตะ 

วักกะไน 

คุชิโระ 

ก.ย.╇ ต.ค.╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดู฿บเมຌรวง╇
หรือวันทีไ╇20╇กันยายน╇
พระ

อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดู฿บเมຌรวง╇
หรือวันทีไ╇20╇กันยายน╇
พระ

อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดู฿บเมຌรวง╇
หรือวันทีไ╇20╇กันยายน╇
พระ

อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดู฿บเมຌรวง╇
หรือวันทีไ╇20╇กันยายน╇
พระ

อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

พ.ย.╇

ก.ย.╇ ต.ค.╇ พ.ย.╇

ก.ย.╇ ต.ค.╇ พ.ย.╇

ก.ย.╇ ต.ค.╇ พ.ย.╇

฿บเมຌปลีไยนสี╇ ฝูงปลาซลมอน╇

ตຌน╇
ดือน╇

กลาง╇
ดือน╇

ปลาย╇
ดือน╇

ฮอกเกดตะวันออก╇
ทุกพืๅนทีไ฿นฮอกเกด╇
ฮอกเกดตะวันออก╇
มุกะวะ╇
ฮากดาตะ╇
อาวนะทสุกะ╇
อักกะชิ╇
ทุกพืๅนทีไ฿นฮอกเกด╇
ชินตะคุ,╇ฮะระคะเน╇
ฮอกเกดกลาง╇
ทางตะวันตกของฮอกเกด╇
กลาง╇

ทุงดอกซย╇คิงาราชิ╇ ดอกคอสมอส฿นมืองทาคิคะวา╇
ละชิบทสุ╇

ลองรือคนู╇ การกใบกีไยวดຌวยมือ╇
(กใบลูกอปปຂล)╇

ปลาซันมะ╇ อปปຂล╇

ปลาซลมอน╇ ขຌาวกใบกีไยว฿หม╇
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ฤดูหนาว                    เสน่ห์ของฮอกไกโดในฤดูหนาว 
฿นดือนธันวาคม╇เมพียงตพืๅนทีไบริวณภูขาทานัๅนมຌตพืๅนทีไภาย฿นมืองกใลຌวนลຌวตถูกปกคลุมเปดຌวยหิมะ╇ถึงมຌวานีไจะปຓนจุดริไมตຌน

ของฤดูหนาวทีไยาวนานละสุดสนหนาวยใน╇ตนักทองทีไยวกใจะมีอกาสเดຌสนุกสนานเปกับการทีไยวชมงานทศกาลของทຌองถิไนตางโ╇ทีไจัดขึๅน
อยางมากมาย฿นชวงฤดูหนาวทานัๅน╇

ช่วงเวลา : ธันวาคม ถึง มีนาคม 

•ทัศนียภาพ 
ภูมิทัศนຏสีขาวงินของหิมะสีขาวบริสุทธิ่╇ทำ฿หຌนักทองทีไยว

รูຌสึกราวกับวาพวกขากำลังอยู฿นอีกมิติหนึไง╇ซึไงปຓนสิไงทีไหนือ
กวาประสบการณຏทัไวเป╇ความลึกลับละความรมนติกของ
ทิวทัศนຏสีงินปຓนสิไงทีไดึงดูด฿จนักทองทีไยวสมอมา╇

╇
•ประสบการณ์ 

มีงานทศกาลประจำฤดูหนาวมากมาย╇อาทิ╇งานทศกาลหิมะซัปปร╇ถูกจัดขึๅน฿นทุกพืๅนทีไ
ของฮอกเกด╇ซึไงอาจสนุกสนานเปกับการวางผนทีไยวชมทศกาลตางโ╇หลานีๅเดຌระหวางการ╇
ขับรถทองทีไยวดยสามารถหาขຌอมูลเดຌจากทางวใบเซตຏ╇

•อาหาร 
วัฒนธรรมของฮอกเกดคือการ฿ชຌชีวิตอยางฟุຆมฟอย฿นฤดูหนาวเปกับการรับประทานอาหาร

รสลิศ╇อาหารประภทหมຌอเฟตามธรรมนียมของญีไปุຆนหลายชนิดทีไ ฿ชຌอาหารทะลปຓน
สวนประกอบจะถูกนำมาปรุงทีไตຍะ╇ละความอบอุนจากหมຌอเฟนัๅนจะทำ฿หຌหัว฿จคุณรูຌสึกอบอุน
ตามเปดຌวย╇

• ดือนธันวาคม╇
หิมะจะริไมปกคลุมเปตลอดทัๅงฤดูกาลดยริไมตัๅงตปลาย

ดือนนีๅ╇สืๅออวอรຏคຌท,╇ถุงมือ╇ละรองทຌาสำหรับสวม฿ส╇
฿นฤดูหนาวหรือกันลืไนปຓนสิไงของทีไจำปຓน╇
• ดือนมกราคม╇

ปຓนชวงทีไมีการปลีไยนปลงทางสภาพภูมิอากาศมากทีไสุด╇
บริวณฮอกเกดกลางละบริวณเทซทสุ╇มีหิมะตกหนัก╇╇
มาก╇ละอุณหภูมิ฿นดือนนีๅยังลดตไำลงมากดยฉพาะ฿น
บริวณทะคะจิละฮอกเกดตะวันออก╇สืๅอจใคกใตละสืๅอ
คຌททีไมีหมวกคลุมจะชวยเดຌมาก╇
• ดือนกุมภาพันธຏ╇

ดือนสุดทຌายของฤดูกาลทีไมีสภาพอากาศหนาวยในทีไสุด╇
สืๅอผຌาละครืไองนุงหมทีไคุณจำปຓนตຌองสวม฿สนัๅนหมือน╇
กับสืๅอผຌาทีไตຌอง฿ชຌ฿นดือนธันวาคมละมกราคม╇฿นดือนนีๅ
อุณหภูมิระหวางกลางวันละกลางคืนจะตกตางกันอยางมาก╇
ขอนะนำ฿หຌคุณสวม฿สสืๅอผຌาทีไสามารถ฿สละถอดออกเดຌงาย╇
(พราะวาภาย฿นบຌาน╇รຌานอาหาร╇หรือรຌานคຌา╇สภาพอากาศ╇
จะอบอุนพอจนทำ฿หຌสืๅอผຌาทีไคุณสวมอยูนัๅนมากจนกินพอดี)╇
• ดือนมีนาคม╇

หิมะริไมละลาย╇ละดอกเมຌจำพวกกนกนารีสีขาวกใจะริไม
บาน฿นบริวณพืๅนทีไชุมนๅำ╇ตอนกลางคืนนะนำ฿หຌสวมสืๅอผຌา
ชนดียวกับทีไสวม฿นชวงฤดูหนาว╇

สิ่งสำคัญเก่ียวกับการขับข่ีรถยนต์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว 

1╇╇ระหวางชวงทศกาลหิมะ╇กระบวนการ╇
ตรวจคนขຌามือง╇ละการดินทางออก╇
นอกประทศทีไสนามบินอาจตຌอง฿ชຌวลา
มากกวาปกติ╇ทำ฿หຌจำปຓนทีไจะตຌองวางผน
การทองทีไยวของคุณ฿หຌปຓนอิสระจากขຌอ
จำกัดของวลา╇ดยฉพาะอยางยิไง╇วันทีไออก
ดินทางละวันทีไมาถึงฮอกเกด╇

2╇╇ระบบขนสงมวลชนอาจจะหยุดชะงัก╇นืไอง╇
มาจากทางดวนถูกปຂดพราะหิมะตกหนัก╇
พายุหิมะทีไรุนรง╇หรือกิดการถลมของหิมะ╇
ปຓนตຌน╇ละอาจกิดการลืไอนหรือยกลิก╇
การดินทางของครืไองบินละรถเฟสายตางโ╇╇
เดຌ╇นอกจากนีๅ ╇ถนนภาย฿นมืองกใจะกิด
ปຑญหาการจราจรติดขัดอีกดຌวย╇ดังนัๅน╇จึงขอ
นะนำ฿หຌหลีกลีไยงการขับรถยนตຏทองทีไยว
อง฿นชวงฤดูหนาวจะปຓนการดีทีไสุด╇

3╇╇การทองทีไยว฿นชวงฤดูหนาวของฮอกเกด╇
ถือปຓนชวงวลาทีไปດยมสนหຏอีกฤดูกาลหนึไง╇
ตดຌวยสภาพภูมิอากาศละภัยธรรมชาติทีไ
คนเทยเมคุຌนคย╇อยางชน╇พายุหิมะ,╇หิมะ╇
ถลม╇ปຓนตຌน╇การขับรถ฿นชวงนีๅจึงจำปຓนตຌอง
อาศัยทักษะละความชำนาญปຓนพิศษ╇จึง╇
เมควรขับรถทองทีไยวองดยดใดขาด╇หัน╇
มา฿ชຌการดินทางดຌวยวิธีการอืไนจะปลอดภัย
มากกวา╇

╇

ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุด╇
อุณหภูมิดยฉลีไย╇ อุณหภูมิตไำสุด╇

ซัปโปโร 

ฮาโกดาเตะ 

วักกะไน 

คุชิโระ 

วันปลีไยนขຌาสูฤดูหนาว╇
หรือวันทีไ╇21╇ธันวาคม╇
พระ

อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดูหนาว╇
หรือวันทีไ╇21╇ธันวาคม╇
พระ

อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดูหนาว╇
หรือวันทีไ╇21╇ธันวาคม╇
พระ

อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

วันปลีไยนขຌาสูฤดูหนาว╇
หรือวันทีไ╇21╇ธันวาคม╇
พระ

อาทิตยຏขึๅน╇
พระ

อาทิตยຏตก╇

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.╇

นๅำขใงลอย บรรดาหงสຏขาว╇

ตกปลา฿นนๅำขใง╇ งานทศกาลบอลลูน╇

นกกระรียนมงกุฎดง╇
(นกกระรียนญีไปุຆน)╇

หอยนางรม╇ ปลาฮัคคาคุ╇

ชืไอทศกาล╇ ชวงวลาจัดงาน╇ นืๅอหา╇ สถานทีไ╇
ทศกาลหิมะ╇
ซัปปร╇

ทศกาลฤดูหนาว╇
อะซะฮิกะวะ╇

ทศกาลวินทอรຏ
ซอรຏคัส╇

ตຌนดือน
กุมภาพันธຏ╇

ตຌนดือน
กุมภาพันธຏ╇

ตຌนดือน
กุมภาพันธຏ╇

นำสนอประติมากรรมทีไสรຌางจากนๅำขใงละหิมะทัๅงขนาด
กลางละขนาด฿หญจำนวนมากกวา╇300╇ชิๅน,╇การจัดขงขัน
รูปปຑຕนหิมะจากทีมนานาชาติ,╇อืไนโ╇
มีการสรຌางประติมากรรมทีไทำจากนๅำขใงละหิมะทีไ฿หญทีไสุด
฿นลก╇รวมทัๅงผลงานศิลปะสงสี╇นอกจากนีๅ╇ยังมีการจัดงาน
ตอนกลางคืนอีกมากมาย╇อาทิ╇การจุดพลุดอกเมຌเฟตอนกลาง
คืน╇หรือกิจกรรมตางโ╇ทีไนิยมลนกัน฿นฤดูหนาว╇ปຓนตຌน╇
มีการสรຌางประติมากรรมดຌวยหิมะ╇ลຌวนำเปจัดสดง฿น
หลายจุดบริวณริมถนนสายเทซทสุ-ฟุระนะ╇ซึไงถือปຓน╇
กิจกรรมปรับภูมิทัศนຏของถนนสายลใกโ╇฿หຌดึงดูด฿จ฿นชวง╇
ฤดูหนาวของฮอกเกด╇

สวนสาธารณะซัปปร╇อดะริ,╇ยานซุซุกินะ,╇ทีไ╇
อืไนโ╇

บริวณริมฝຑດงมนๅำอิชิคะริละสะพานอะซะฮิ฿น
มืองอะซะฮิกะวะ,╇สวนสาธารณะทคิวะ╇
สวนสาธารณะฮวะ╇อวนิว╇เคมนะ,╇นะนะ-จ╇
รียวคุด╇
ถนนสายเทซทสุ-ฟุระนะ╇ถนนทีไอยู฿นกิจกรรม
ปรับภูมิทัศนຏของฮอกเกด╇(มืองอะซะฮิกะวะ,╇
บริวณลานจอดรถลียบทางดวน╇ปຓนตຌน)╇
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ฮอกเกดเดຌชืไอวาปຓนครัวของประทศญีไปุຆนจากความอุดมสมบูรณຏของดินฟງาอากาศ╇ผนดินทีไหนาวยในมากทีไสุด฿นฤดูหนาว╇
หงนีๅคือตຌนทางของพืชพันธุຏธัญญาหารทัๅงบนบกละ฿นนๅำทีไกลายมาปຓนอาหารคาวหวานอันอชะ...╇

อาหารข้ึนชื่อประจำฮอกไกโด 

ของทะเล 
ดຌวยภูมิประทศทีไปຓนกาะลຌอมรอบดຌวยผืนนๅำถึง╇3╇หง╇คือทะลอคใอตสกຏ╇ทะลญีไปุຆน╇ละ╇

มหาสมุทรปซิฟຂก╇ฮอกเกดจึงกลายปຓนหลงอาหารทะลทีไสำคัญของญีไปุຆนละของลก╇อาหาร
ทะลสดโ╇หลากหลายถูกสับปลีไยนหมุนวียนขึๅนมา฿นตละฤดูกาล╇ทัๅงถูก฿ชຌปຓนวัตถุดิบ฿นการ
ประกอบอาหารลิศรสมากมาย╇ชน╇ปูทีไจะมีมากตามฤดูกาลของปูตละชนิด╇ทัๅงปูฮะนะซะกิ ,╇╇╇╇╇
ปูขน,╇ปูทะระบะ,㩷ปูสึเว,╇ปลาฮกกะทีไ฿หຌรสชาติดีทีไสุดชวงดือน╇ก.ย.╇╇พ.ย.,╇ปลาคินคิ╇ปลาราคา
พงทีไจับเดຌถบระอุซุละอะบะชิริ฿นชวงดือน╇ธ.ค.╇╇ก.พ.╇ทานัๅน╇นอกจากนีๅกใยังมีหอยมน,╇กุຌง╇
บะตัน,╇เขปลาซลมอน╇ละหอยชลลຏ╇ปຓนตຌน╇

ซัปโปโรราเมน
ซัปปรรามนทีไลืไองชืไอลือชาเปทัไวประทศนัๅน╇ทຌจริงลຌวปຓน╇มิซะรามน╇

สูตรตຌนตำรับของซัปปรนัไนอง╇อกลักษณຏอยูทีไสຌนรามนหยิกงอลใกนຌอยขนาดกำลัง
พอดี╇฿นนๅำซุปมิซะทีไ฿สนๅำมันหมูลงเปดຌวยนิดหนอย╇พอเดຌกลิไนหอมโ╇รยหนຌาดຌวย╇
ผักสดละถัไวงอกกรอบโ╇ความอรอยกลมกลอมของมิซะรามนสูตรดใดนีไองทีไทำ฿หຌ╇
ชืไอของซัปปรรามนปຓนทีไรูຌจักเปทัไว╇

เนื้อเจงกิสข่าน
ชืไอวาคงมี฿ครหลายคนคยเดຌยินชืไอสียงของนืๅอกะชัๅนลิศ╇อยางนืๅอจงกิสขานกัน

มาบຌาง╇ยิไงมืองซัปปรทีไขึๅนชืไอทีไสุดดຌวยลຌว╇รຌานนืๅอยางจงกิสขานทีไตัๅงอวดความอรอย
กันนัๅนมีอยูมากมาย╇ละกำลังรอ฿หຌนักชิมทุกทานขຌาเปพิสูจนຏรสชาติทีไเม฿ชพียงคราคา
คุยทานัๅน╇พียงคกลิไนนืๅอยางหอมโ╇บนกระทะหลใกกใชวน฿หຌนๅำลายสอลຌว╇หากต
รสชาติกลมกลอมของนืๅอยางนุมลิๅนทีไขຌากันเดຌอยางลงตัวกับผัก╇(หลักโ╇จะปຓนหัวหอม
฿หญ╇ละผักชนิดอืไนโ╇ลຌวตทางรຌาน╇ชน╇ถัไวงอก,╇พริกหยวก╇ปຓนตຌน)╇ละนๅำจิๅมรสดใด╇
(สวน฿หญปຓนนๅำจิๅมทีไทำจากชยุ╇ซึไงตละรຌานกใจะปรุงรสชาติตามสูตรฉพาะของตัวอง
พิไมขຌาเป)╇นัไนตางหากทีไปຓนหมัดดใดทำ฿หຌทุกคนตຌองบอกตอถึงความสุดยอดของนืๅอกะ
ชนิดนีๅกันเมขาดปาก╇

โทะคะชิ ไวน์
หากจะกลาวถึง╇เวนຏของฮอกเกด╇ลຌวละกใ╇คนญีไปุຆนจำนวนเมนຌอยตຌองยกนิๅว฿หຌทะคะชิ╇

เวนຏ╇ดຌวยสภาพดินละสภาพภูมิอากาศทีไอืๅออำนวย╇เวนຏของทีไนีไจึงมีรสชาติดีปຓนพิศษ╇ทัๅงยังเดຌ╇
รับรางวัลปຓนครืไองการันตีมาลຌวนับเมถຌวน╇เวนຏของทีไนีไมีดຌวยกันมากกวา╇100╇ประภท฿หຌลือก
ลิๅมลอง╇ยิไงดืไมกลຌมกับนืๅอวัวทะคะชิ╇ทีไมีชืไอสียงของทຌองถิไนดຌวยลຌวกใยิไงขຌากันเดຌอยางดียีไยม
ทีดียว╇

• ปูฮะนะซะกิ╇ • หอยมน╇
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เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ 

ฮอกไกโดใต้ 
ฮอกไกโดกลาง 
ไทเซทสุ/โทะคะจิ 

ฮอกไกโดตะวันออก 
ฮอกไกโดเหนือ 

10 

11 

12 

13 

14 
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棋
棋

棋
棋

•ฮาโกดาเตะ 
ทิวทัศนຏยามคไำคืนทีไมองหในเดຌจากภูขาฮากดาตะเดຌรับ

การกลาวขานวาปຓนหนึไง฿นสามทิวทัศนຏยามคไำคืนทีไสวยทีไสุด฿น
ลก╇นอกจากนีๅ╇ยังขึๅนชืไอวาปຓนหลงทองทีไยวทีไมีชืไอสียงอีก
ดຌวย╇มีรຌานอาหารทะลสดโ╇ทีไมีชืไอสียงมากมายบริวณตลาด╇
สดฮากดาตะ╇ซึไงตัๅงอยู฿กลຌกับสถานีฮากดาตะ╇
 A ทิวทัศนຏยามคไำคืนของฮากดาตะ╇
 B ซากุระออกดอกบานตใมทีไ฿นชวงฤดู฿บเมຌ

ผลิทีไสวนสาธารณะกะรียวกะกุ฿นมือง╇
ฮากดาตะ╇╇

 C บอนๅำพุรຌอนยุนะคะวะ฿นมืองฮากดาตะ╇
 D ทิวทัศนຏของมืองมะตะมะจิทีไอยูบริวณชิงขาฮากดาตะ╇

•อุทยานแห่งชาติโอนุมะ 
ดืไมดไำกับทัศนียภาพสุดสนงดงามตามฤดูกาล

เดຌทีไอุทยานหงชาติอนุมะ╇ทีไตัๅงอยูหางจากมือง
ฮากดาตะเปประมาณหนึไงชัไวมงดยรถยนตຏ╇

มีกิจกรรมหลากหลายจัดตรียมเวຌสำหรับนัก
ทองทีไยว╇อาทิ╇ตกปลา฿นนๅำขใง╇(ทีไละลาย)╇ชวงฤดูหนาว╇ปຓนตຌน╇

ฮอกไกโดใต้ สัมผัสประสบการณ์แห่งจิตวิญญาณของแนวพรมแดน 

Quick

Tip
มีการจำกัดจำนวนรถยนตຏทีไจะขึๅนเปบนภูขาฮากดาตะ╇ระหวางปลาย
ดือนมษายนจนถึงกลางดือนตุลาคม╇ละปຂดสຌนทางจราจรระหวางวลา╇
17.00╇ละ╇22.00╇นาฬิกา 

จากสนามบิน 
ชิน-ชิโตะเสะ 

วันแรก 

วันที่ 2 

ระยะทางประมาณ╇15╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇20╇นาที╇

ออกเดินทางจากฮาโกดาเตะ 

ระยะทางประมาณ╇80╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇1╇ชัไวมง╇40╇นาที╇

ออกเดินทางจากคะมิอิโซะ 

ออกเดินทางจากมะทสุมะเอะ 

ระยะทางประมาณ╇70╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇1╇ชัไวมง╇20╇นาที╇

ออกเดินทางจากเอะซะชิ 

ระยะทางประมาณ╇30╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇30╇นาที╇

ออกเดินทางจาก 
อุทยานแห่งชาติโอนุมะ  

สนามบิน 
ฮาโกดาเตะ 

วันที่ 3 

ออกจากฮาโกดาเตะ 

ระยะทางประมาณ╇10╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇10╇นาที╇╇
มุงหนຌาสูสนามบิน╇
ฮากดาตะ╇

ระยะทางประมาณ╇60╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇1╇ชัไวมง╇10╇นาที╇

วันที่ 4 

• เอะซะช ิ
มืองอะซะชิซึไงตัๅงอยูทางตะวันตกฉียง฿ตຌของฮอกเกด╇เดຌ╇

รับการขนานนามวาปຓนหลงตຌนกำนิดอารยธรรมของฮอกเกด╇
นอกจากนีๅ╇ยังปຓนสถานทีไซอมบำรุงรือรบบราณของญีไปุຆนจาก
สมัยอดะ╇เคย╇มารุ╇อีกดຌวย╇

•คะมอิโิซะ 
ทรปปຂสตຏ╇บัตตอรຏ,╇ทรปปຂสตຏ╇คุຌกกีๅ,╇ลูกกวาดนย╇ละยม╇

ทีไผลิตขึๅน╇ณ╇บสถຏหงนีๅ╇ปຓนตัวทนของฝากทีไมีชืไอสียงของมือง╇
ฮอกเกด╇

•มะทสุมะเอะ 
มืองทีไปรากฏอยู฿นหนຌาประวัติศาสตรຏ฿นฐานะปຓนพืๅนทีไทาง

หนือสุดทีไอยูภาย฿ตຌการปกครองระบอบชกุน฿นชวงอดะตอน
ปลาย╇ปราสาทมะทสุมะอะละขตทะระมะจิเดຌรับยกยอง฿หຌปຓน
มรดกทางประวัติศาสตรຏหงฮอกเกด╇มืองหงนีๅยังมีสวนทีไงดงาม
ละตຌนเมຌกากหลายชนิดทีไตกตางกันออกเปตามฤดูกาล╇ทัๅง╇
ยังปຓนมืองทีไถูกปกคลุมเปดຌวยดอกซากุระ฿นฤดู฿บเมຌผลิ,╇ดอกเฮดรนยีย฿นชวงตຌนฤดูรຌอน,╇พันธุຏ
พืชขียวชอุม฿นชวงฤดูรຌอน╇ละ฿บเมຌปลีไยนสี฿นฤดู฿บเมຌรวง╇

• กรียวกะกุ╇(ฮากดาตะ)╇

• หอคอยชิน-กรียวกะกุ╇ละซากุระทีไพากันผลิบาน╇(ฮากดาตะ)╇• อุทยานหงชาติอนุมะ,╇สะพานทสุคิมิ╇(มืองนะนะอะ)╇

棋A 

棋B 棋 棋C D 

รือรบเคย╇มาร╇ุ

บสถຏทราปปຂสตຏ╇

ปราสาทมะทสุมะอะ╇
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•นิเซะโกะ 
หนึไง฿นสถานทีไพักผอนทีไเดຌรับความนิยมมากทีไสุด฿นประทศ╇

นืไองจากปຓนมืองทีไอยูรอบชิงขาทีไมีความงดงามอยาง╇ภูขายท╇
฿นฤดูรຌอนมีกิจกรรมกลางจຌงหลากหลายชนิดจัดตรียมเวຌ฿หຌนัก
ทองทีไยวเดຌสัมผัส╇อาทิ╇ปนขา,╇พายรือคนู╇ละลองพ╇นอก╇
จากนีๅ╇การลนกีฬาฤดูหนาวทีไลานสกีทีไถือวามีหิมะชัๅนยีไยมระดับลกนัๅนกใเดຌรับความนิยมชน
ดียวกัน╇ทัๅงบริวณถบนีๅยังมีบอนๅำพุรຌอนตัๅงอยูมากมายหลายหงอีกดຌวย╇

棋

棋
•ซัปโปโร 
 A╇╇หนึไง฿นสัญลักษณຏทีไมีชืไอสียงของมืองซัปปรคือ╇หอ╇

นาฬຂกาซัปปรทีไงดงามยิไงขึๅนยามมืไอมีการประดับเฟ฿น╇
ตอนคไำคืน╇

 B╇╇สวนสาธารณะอดะริ╇บงยาน฿จกลางมืองซัปปรออก
ปຓนสองฝຑດง╇เดຌกฝຑດงตะวันออกละฝຑດงตะวันตก╇มีขຌาวพด
ปຂຕงรຌอนโ╇ขาย฿นชวงฤดูรຌอน╇ซึไงกลิไนหอมยຌายวน฿จนัๅนปຓนสิไงลอ฿จชัๅนดี฿หຌนักทองทีไยวตຌอง
ลองซืๅอชิม╇

Quick

Tip

棋 棋

•ทะเลสาบโทยะ 
บริวณทีไเดຌรับลือก฿หຌปຓนสถานทีไจัดการประชุมสุดยอดผูຌนำ╇╇

จี╇8╇มืไอป╇พ.ศ.╇2551╇นักทองทีไยวสามารถพลิดพลินเปกับการ
ชนๅำพุรຌอนละนัไงรือฟอรຏรีไชมความงามของทะลสาบเดຌ╇

ฮอกไกโดกลาง เพลิดเพลินไปกับสถานที่พักที่ต้ังอยู่ท่ามกลาง 
ความงามล้ำเลิศของธรรมชาติโดยรอบ 

ตຌอง฿ชຌสมาธิสำหรับการขับขีไรถยนตຏ฿นซัปปร╇นืไองจากสภาพการจราจร
ทีไคอนขຌางยุงยากวุนวาย╇อาทิ╇สຌนทางดินรถทางดียว╇

• โอตะรุ 
มืองทาอตะรุหงนีๅมีชืไอสียง฿นฐานะทีไปຓนสถานทีไถายทำ

ภาพยนตรຏรืไอง╇ถามรักจากสายลม╇(Love╇Letter)╇สัญลักษณຏ╇
ทีไมีชืไอสียงอีกอยางหนึไงกใคือ╇คลองอตะรุ╇ทีไสรຌางบรรยากาศ╇
รมนติกดຌวยการประดับเฟยามคไำคืน 

จากสนามบิน 
ชิน-ชิโตะเสะ 

วันแรก 

วันที่ 2 

วันที่ 3 

วันที่ 4 

ระยะทางประมาณ╇120╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇1╇ชัไวมง╇30╇นาที╇

ออกเดินทางจากสนามบิน 
ชิน-ชิโตะเสะ 

ระยะทางประมาณ╇60╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇1╇ชัไวมง╇20╇นาที╇

ออกเดินทางจาก 
บ่อน้ำพุร้อนโทยะโกะ 

ระยะทางประมาณ╇90╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇2╇ชัไวมง╇╇

ออกเดินทางจากนิเซะโกะ 

ระยะทางประมาณ╇40╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇50╇นาที╇╇

ออกเดินทางจากโอตะรุ 

ระยะทางประมาณ╇50╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇50╇นาที╇╇
มุงหนຌาสูสนามบิน╇
ชิน-ชิตะสะ╇

ออกเดินทางจากซัปโปโร 

A B 

•ภูขายท,╇ทุงขຌาวสาลี╇(มืองนิซะกะ)╇ •ทะลสาบทยะ฿นฤดู฿บเมຌผลิ╇(มืองซบะทสุ)╇

•ตลาดปลาซัปปรนิจะ╇

•สวนสาธารณะอดะริ╇(ซัปปร)╇
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•บิเอ, ฟุระโนะ 
฿นขตบิอ╇ทีไตัๅงอยูติดกับขตฟุระนะ╇มีทุงกษตรกรรมผืน฿หญทีไเดຌรับการพัฒนาดยมนุษยຏ

กิดปຓนทัศนียภาพทีไสวยงาม╇฿นฤดูหนาว╇ภูมิประทศสีงินสามารถสรຌางความประทับ฿จอยางสุด
ซึๅง฿หຌกนักทองทีไยวผูຌมายือนดินดนหงหิมะนีๅเดຌ╇นอกจาก
นีๅ╇฿นชวงฤดูกาลลาวนดอรຏ╇ทีไทຌองทุงถูกปกคลุมเปดຌวยดอก
ลาวนดอรຏซึไงดูราวกับพรมสีมวงนัๅน╇กใยังเดຌรับความนิยมจาก
นักทองทีไยวชาวเทยอีกดຌวย 

 

棋
棋

棋

棋

•บริเวณโอบิฮิโระ 
มีกีฬากลางจຌงตามฤดูกาลมากมายตระตรียมเวຌ

฿หຌ฿นบริวณขตทะคะจิ╇คุณสามารถทองทีไยวเปกับ
สายนๅำซึไงปຓนกิจกรรมผอนคลายตามกระสนิยมหรือ╇
สนุกสนานเปกับความตืไนตຌนของรถลืไอนทีไถูกลาก
ดยสนมบิล฿นกิจกรรมลองพหิมะ╇
 A อบิฮิระมีชืไอสียง฿นรืไองการทำขนมหวาน╇ทีไปຓน

หนຌาปຓนตากใชน╇รຌาน╇Rokkatei╇
 B ฟารຏมปศุสัตวຏ╇เนเตคงน╇฿นมืองคะมิชิฮะระ╇
 C  สຌนซบะชินตกุ╇
 D  ลองพ╇

棋

棋
•อะซะฮกิะวะ 
 A╇╇อะซะฮิกะวะรามน╇ทีไลือก฿ชຌสຌนลใกโ╇฿นการทำนัๅน╇มี╇

ชืไอสียงทียบทาซัปปรรามนลยทีดียว╇
 B สวนสัตวຏทีไตัๅงอยูทางหนือสุดของประทศ╇กลายปຓน

ทีไนิยมดຌวยรูปบบการจัดสดงพฤติกรรมของสัตวຏทีไ
เมหมือน฿คร╇

ไทเซทสุ/โทะคะจิ ท่องเที่ยวสัมผัสประสับการณ์ไปกับขุมทรัพย์ทางธรรมชาติ 

Quick

Tip
ขตทะคะจิขึๅนชืไอ฿นรืไองถนนทีไมีลักษณะปຓนสຌนตรงทอดยาว╇ควรระมัดระวัง
รืไองความรใวละอุบัติหตุบนทຌองถนน╇ซึไงจะทำ฿หຌพลาดการชมทิวทัศนຏอัน
งดงามของบริวณพืๅนทีไราบทะคะจิเดຌ╇

จากสนามบิน 
ชิน-ชิโตะเสะ 

วันแรก 

วันที่ 2 

ระยะทางประมาณ╇85╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇1╇ชัไวมง╇30╇นาที╇

ออกเดินทางจากอะซะฮิกะวะ 

ระยะทางประมาณ╇25╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇30╇นาที╇

ออกเดินทางจากโซอุนเคียว  

ออกเดินทางจากคะมิคะวะ 

ระยะทางประมาณ╇35╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇50╇นาที╇

ออกเดินทางจากบิเอ 

ระยะทางประมาณ╇120╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇2╇ชัไวมง╇

ออกเดินทางจากฟุระโนะ 

สนามบิน 
อะซะฮิกะวะ 

วันที่ 3 

ออกเดินทางจากโอบิฮิโระ 

ระยะทางประมาณ╇30╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇40╇นาที╇╇
มุงหนຌาสูสนามบิน╇
อบิฮิระ╇

棋A 

棋

棋 棋

棋 棋

B 

A B 

C D 

ระยะทางประมาณ╇70╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇1╇ชัไวมง╇20╇นาที╇

วันที่ 4 

•ทุงดอกซย╇คิงาราชิสีหลือง╇
╇ ละนวทือกขาทะคะจิ╇(มืองบิอ)╇

• ฿บเมຌปลีไยนสี฿นซอุนคียว╇
╇(มืองคะมิคะวะ)╇

•พระอาทิตยຏตกดินทีไทุงหิมะ╇(มืองบิอ)╇
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 จากสนามบิน 
ชิน-ชิโตะเสะ 

วันแรก 

วันที่ 2 

วันที่ 3 

ระยะทางประมาณ╇40╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇50╇นาที╇

ออกเดินทางจากอะบะชิริ 

ระยะทางประมาณ╇60╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇1╇ชัไวมง╇10╇นาที╇

ออกเดินทางจากโคะชิมิซุ 

ระยะทางประมาณ╇25╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇30╇นาที╇

ออกเดินทางจากอุโทะโระ 

ระยะทางประมาณ╇70╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇1╇ชัไวมง╇30╇นาที╇

ออกเดินทางจากระอุซุ 

ระยะทางประมาณ╇100╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇1╇ชัไวมง╇50╇นาที╇

ออกเดินทางจากนะกะชิเบทสุ 

棋

棋
•คุชิโระ, นะกะชิเบทสุ 
 A เมมีผูຌ฿ดทราบวา฿ครปຓนคนตัๅงชืไอมนู╇คัตตะดຌง╇฿น╇

ตลาดคุชิระวะช╇
 B ทัศนียภาพจากเคยเด฿นมืองนะกะชิ-╇

บทสุ╇

棋

棋
•อะบะชิริ 
  A╇╇จากบริวณสวนดอกเมຌทนตะ-╇

ซังสามารถมองหในคาบสมุทร╇╇
ชิระตะกะเดຌ╇

 B วนอุทยานดอกเมຌคะชิมิซุ╇

棋

棋

棋

棋

棋

•ชิเระโตะโกะ 
 A╇╇ทะลสาบทัๅง╇5╇หงชิระตะกะ╇ปຓนหนึไง฿นหลงทองทีไยวทีไมีชืไอสียงทีไสุดของชิระตะกะ╇

฿ชຌวลาประมาณหนึไงชัไวมง฿นการขับรถวนรอบทะลสาบทัๅง╇5╇หง╇อยางเรกใดี╇ตຌอง฿ชຌวลา
ประมาณ╇30╇นาทีพืไอขับทีไยวรอบทะลสาบทีไ╇1╇ละทีไ╇2╇

 B ธารนๅำขใง฿นชิระตะกะ╇
 C นๅำตกอชินกะชินตัๅงอยูบริวณทางขຌามืองอุทะ-

ระ╇ระหวางทางทีไจะเปยังจุดตຌอนรับนักทองทีไยวสู╇
ชิระตะกะ╇

 D สามารถชมคาบสมุทรชิระตะกะจากทางทะลเดຌ
มืไอดยสารรือสำราญชิระตะกะ╇

 E มืองระอุซุ╇ดินดนหงความอัศจรรยຏทางธรรมชาติ╇
หงดียวทีไนักทองทีไยวสามารถอิไมอรอยเปกับปลาทีไ
ตกเดຌจากทะลซึไงอุดมเปดຌวยรธาตุตามธรรมชาติ╇

ฮอกไกโดตะวันออก การเดินทางท่องเที่ยวสู่ดินแดนลี้ลับชิเระโตะโกะ  

棋

棋

A 

B 

สนามบิน
เมะมัมเบทสุ 

*╇ดูอຌางถึง฿น╇Quick╇Tip╇

วันที่ 4 ออกเดินทางจากคุชิโระ 

ระยะทางประมาณ╇25╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇40╇นาที╇╇
มุงหนຌาสูสนามบิน╇
คุชิระ╇

•พระอาทิตยຏตกดินทีไอุทะระ╇(มืองชะริ)╇

•กวางอะสะ╇(มืองชะริ)╇•นๅำขใงลอยทีไมืองทามะซุอุระ╇(อะบะชิริ)╇

棋C 

棋D 

棋E 

棋 棋A B 

棋

棋

A 

B 

Quick

Tip
นืไองจากระยะหางระหวางมือง฿นฮอกเกดตะวันออกนัๅนเกลมาก╇ควร╇
หาอกาสหยุดพักขับรถบຌาง╇พืไอเม฿หຌหนืไอยกินเประหวางขับรถ╇
นอกจากนีๅ╇คุณควรทีไจะตรวจสอบปริมาณนๅำมันกอนออกดินทางจาก╇
มืองหนึไงเปยังอีกมืองหนึไง╇ละจำเวຌวาสຌนทางทีไผานมืองชิระตะกะ
จากอุทะระเปยังระอุซุนัๅนถูกปຂด฿นชวงฤดูหนาว╇
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棋

棋

棋
棋

棋

棋

棋

棋
棋

ฮอกไกโดเหนือ การเดินทางท่องเที่ยวสู่ดินแดนเหนือสุดของประเทศ 
และเต็มไปด้วยเกาะที่มีความงดงามตามธรรมชาติ 

Quick

Tip
มืไอคุณนำรถขึๅนบนรือขຌามฟาก╇การดำนินการตามขัๅนตอนตางโ╇
ทีไจำปຓนจะตຌองรียบรຌอยภาย฿น╇40╇นาทีกอนออกดินทาง╇กรุณา
ทำตามขัๅนตอน฿หຌรียบรຌอยลวงหนຌาดຌวย╇

• วักกะไน 
สามารถมองหในภูขาริชิริละหมูกาะรบุนเดຌจาก

คาบสมุทรทีไยืไนออกเปทางตะวันตกฉียงหนือของชองคบ
ซยะทีไวักกะเน╇ยามตะวันตกดิน╇ทຌองทะลจะฉาบเปดຌวย
สงสีสຌมทีไมองหในภาพงาของภูขาริชิริ╇
 A ชองคบนชัปปุ╇
 B ฿นวักกะเน╇มีปูยักษຏคิงครปตຌม

หลังจากจับมาเดຌ฿หมโ╇฿หຌลิๅมลอง╇
 C ประตูฮียวซทสุ฿นสวนสาธารณะ

วักกะเน╇
 D ชองคบซยะ╇ หนือสุดของ

ประทศ╇

จากสนามบิน 
ชิน-ชิโตะเสะ 

วันแรก 

วันที่ 2 

รือขຌามฟากจอดทียบทา╇
ระยะทางประมาณ╇15╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇20╇นาที╇

ออกเดินทางจากวักกะไน 

รือขຌามฟากจอดทียบทา╇
ระยะทางประมาณ╇30╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇40╇นาที╇

ออกเดินทางจากเกาะริชิริ 

ออกเดินทางจากหมู่เกาะเรบุน 

ออกเดินทางจากแหลมโซยะ 

สนามบิน 
วักกะไน 

วันที่ 3 
รือขຌามฟากจอดทียบทา╇
ระยะทางประมาณ╇25╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇30╇นาที╇

วันที่ 4 

• ริชิริ, เรบุน 
 A ภูขาริชิริฟูจิ╇ละทุงดอกเมຌสามารถมองหในเดຌจาก╇

หอสังกตการณຏมะมะอิวะทีไอยูบนกาะรบุน╇
 B บึงฮิมะนุมะบนกาะริชิริ╇
 C อาหารจานพิศษของหมูกาะริชิริละหมูกาะรบุน╇

คือขຌาวหนຌาหอยมนทะล╇ดย฿ชຌหอยมนพันธุຏบะฟุน
อุนิทานัๅน╇

 D สวนสาธารณะคุทสุงะตะ-มิซะกิ╇
ละภูขาริชิริฟูจิ╇

 E ขีไจักรยานเปตามสຌนทางจักรยาน╇
ริชิริทีไ฿หຌความรูຌสึกสดชืไนปຓนอยาง
มาก╇

ระยะทางประมาณ╇25╇กิลมตร╇
฿ชຌวลาประมาณ╇30╇นาที╇╇
มุงหนຌาสูสนามบิน╇
วักกะเน╇

• ถนนสายอะรรอนลียบทะลญีไปุຆน╇(มืองอบิระ)╇ • กาะรบุน╇(มืองรบุน)╇

• ดอกกุหลาบรุกซา╇ละภูขาริชิริ╇(มืองทยทมิ)╇

棋A 

棋B 

棋C 

棋A 棋B 

棋D 棋E  

棋C 

棋D 



ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการ 
ให้บริการรถเช่า 

วิธีการใช้ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติ 
ในรถยนต์ 

วิธีการใช้สถานีเติมน้ำมัน 

19 

21 

16 

การจองรถเช่าล่วงหน้า 
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M me o

ระบบค่าประกันความเสียหายส่วนเกิน   
หมายถึงอะไร? 

บริษัทประกันภัยทุกบริษัทมีการจัดระบบวงงินของคาประกัน
ความสียหายสวนกินเวຌ฿หຌลูกคຌา╇(ผูຌทีไชารถ)╇รับผิดชอบคา฿ชຌจาย╇
บริษัทรถชาบางหงเดຌสนอขຌอตกลงทีไดีกวา฿หຌกลูกคຌาทีไรียกวา╇
Recommended╇Courses╇ดยทีไลูกคຌาเมจำปຓนจะตຌองชำระคา
บริการของคาประกันความสียหายสวนกิน╇ละยังเดຌคาสินเหม╇
ทดทน฿นวงงินทีไสูงขึๅนดຌวย╇ขຌอสนอดังกลาวยังรวมถึงการสนอ╇
฿หຌมีระบบชวยหลือมืไอกิดหตุฉุกฉินบนทຌองถนน╇ละสามารถ
ทรศัพทຏสายตรงพืไอขอความชวยหลือมืไอกิดหตุฉุกฉินเดຌ╇ซึไง╇
หมาะกับผูຌชารถทีไตຌองการความปลอดภัย╇ละความมัไนคง฿นการ
ขับขีไรถยนตຏ╇

NOC (Non operation charge) 
หมายถึงอะไร ? 

มืไอกิดอุบัติหตุทางรถยนตຏ╇บริษัทประกันจะจายคาสินเหม╇
ทดทนซึไงครอบคลุมถึงบุคคลทีไสามดยอัตนมัติ╇อยางเรกใตาม╇╇╇
มืไอตຌองซอมรถ╇หรือ/ละทำความสะอาดนืไองจากรถยนตຏเดຌรับ
ความสียหาย╇กใจำปຓนทีไจะตຌองจายคาชดชย฿หຌกบริษัทรถชาพืไอ
ปຓนคาสียหายทางธุรกิจระหวางการซอมซม/การทำความสะอาด
รถยนตຏ╇ถຌารถยนตຏยังสามารถ฿ชຌขับขีไตอเดຌจะตຌองจายคาชดชยปຓน
จำนวนงินประมาณ╇20,000╇ยน╇ตถຌารถยนตຏเดຌรับความสียหาย
อยางหนักจนเมสามารถ฿ชຌงานเดຌ╇จำปຓนทีไจะตຌองจายคาสียหาย
ประมาณ╇50,000╇ยน╇ผูຌทีไชารถจำปຓนจะตຌองทราบถึงกฎขຌอบังคับ
นีๅดຌวย╇

รถชานับปຓนสิไงจำปຓนสำหรับการทองทีไยวดยการขับรถ฿นฮอกเกด╇กรุณาจำขຌอมูลพืๅนฐานของระบบการชารถ฿นประทศ
ญีไปุຆน╇ดยฉพาะอยางยิไง╇คุณตຌองน฿จวาคุณขຌา฿จระบบประกันภัยละระบบการจายงินคาสินเหมทดทนอยางถองทຌ╇ชนดียวกับ
การทีไคุณอาจตຌองปຓนผูຌรับผิดชอบจายคาสียหาย฿นกรณีทีไประสบอุบัติหตุบนทຌองถนน╇

ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการให้บริการรถเช่า 

M me o•วิธีการจองรถเช่า 
คุณสามารถจองรถชาเดຌทางทรศัพทຏหรือทางอินตอรຏนใต╇ศูนยຏ╇

฿หຌบริการชารถบางหงมีพนักงานทีไสามารถพูดภาษาตางประทศเดຌ╇
สามารถจຌงภาษาทีไตຌองการผานทางวใบเซตຏของบริษัท╇บริษัททีไ฿หຌชา
รถบางหงยังมีวใบเซตຏภาษาอังกฤษ╇ทำ฿หຌนักทองทีไยวจากตาง
ประทศสามารถจองรถชาผานทางอินตอรຏนใตเดຌอีกดຌวย╇

•วิธีการคำนวณอัตราค่าเช่ารถ 
อัตราคาชารถจะตกตางกันเปตามตละบริษัท╇ละยังขึๅนอยูกับ

ประภทละชนิดของรถทีไคุณตຌองการดຌวย╇อยางเรกใตาม╇อัตราคาชารถ
พืๅนฐานสามารถคำนวณเดຌดังนีๅ╇

อัตราคาชา╇
พืๅนฐานประจำวัน╇

(24╇ชัไวมง)╇

คาสียหายบใดตลใด╇
+╇จำนวนวัน╇
+╇อัตราคาชา╇
รายชัไวมง╇

อัตราคาชารถ╇

คาบริการพิไมติม฿นกรณีพิศษ╇อาทิ╇เมเดຌนำรถเปคืน฿นสถานทีไทีไชา
มา฿นตอนรก╇(Drop-off╇)╇หรือขอทีไนัไงสริมสำหรับดใก╇ปຓนตຌน 

•ค่าประกันรถยนต์ได้ถูกรวมเอาไว้แล้ว! 
บริษัททีไ฿หຌบริการชารถสวน฿หญของประทศญีไปุຆนเดຌรวมคา

ประกันอุบัติหตุทางรถยนตຏละคาประกันภัยความสียหายทีไกิด
ขึๅนกับตัวรถยนตຏเวຌ฿นคาบริการขัๅนพืๅนฐานตามสัญญาชารถอาเวຌ
ลຌว╇฿นกรณีทีไกิดอุบัติหตุทางรถยนตຏหรือกิดอุบัติหตุทีไกอความ
สียหายตอรถยนตຏคันอืไนหรือกอความสียหายตอบุคคลอืไน╇บริษัท
ประกันจะปຓนผูຌจายคาสินเหมทดทน฿นวงงินสูงสุดตามทีไเดຌทำ
สัญญาเวຌ╇ควรตรวจสอบ฿หຌน฿จวาอัตราคาชารถเดຌรวมคาประกัน
อุบัติหตุทางรถยนตຏเวຌลຌวกอนทีไจะทำสัญญาจองรถชา╇

จำนวนวงงินสินเหมทดทนสวนมากจะจาย฿หຌ฿นอัตราขัๅนพืๅนฐาน╇
จำนวนงินสินเหมทดทนทีไจาย฿หຌ฿นวงงินสูงสุดของบริษัท
ประกัน╇(ตัวอยาง)╇
บาดจใบทางรางกาย เมจำกัดจำนวนวงงินสูงสุดตอบุคคล╇(รวมคาประกันอุบัติหตุ

ทางรถยนตຏลຌว)╇

ความสียหายตอทรัพยຏสิน 
เมจำกัดจำนวนวงงินสูงสุดตออุบัติหตุหนึไงครัๅง╇(หลังจากทีไชำระ
คาประกันภัยความสียหายสวนกินปຓนงิน╇50,000╇ยนลຌว)╇

ความสียหายตอรถยนตຏ ขึๅนอยูกับคาสียหายตามจริงตออุบัติหตุหนึไงครัๅง╇(หลังจากทีไ
ชำระคาประกันภัยความสียหายสวนกินปຓนงิน╇50,000╇ยนลຌว)╇

การคุຌมครองความสียหาย
ทีไกิดขึๅนกับผูຌดยสาร╇

จาย฿หຌ฿นวงงินสูงสุดเมกิน╇10╇ลຌานยนตอบุคคล╇
เมจำกัดวงงินสูงสุดตอผูຌดยสารทีไประสบอุบัติหตุจนถึงกชีวิต╇

สิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องแจ้งเวลาจองรถเช่า 
1.╇ชืไอของคุณ╇
2.╇บอรຏทรศัพทຏติดตอ╇
3.╇วันทีไออกดินทาง/สถานทีไรับรถ╇
4.╇วันทีไคืนรถ/สถานทีไคืนรถ╇
5.╇ประภทของรถทีไตຌองการ╇(ระดับของรถ/ชืไอรุนของ╇

รถทีไตຌองการ)╇
6.╇จำนวนผูຌดยสาร╇
7.╇บริการสริมทีไตຌองการ╇(อาทิ╇ตຌองการรถยนตຏขับ╇

คลืไอนสีไลຌอ╇หรือทีไนัไงสริมสำหรับดใก╇ปຓนตຌน)╇

M me o

ค่าบริการ One-way charges 
ดยปกติลຌว╇ผูຌทีไ฿ชຌบริการรถชาจะถูกขอรຌอง฿หຌ╇

คืนรถทีไยืมเปทีไมือง฿ดมืองหนึไงภาย฿น╇8╇มืองดังตอเป
นีๅ╇ฮากดาตะ,╇ซัปปร/ชิตซะ,╇อะซะฮิกะวะ,╇วัก-
กะเน,╇อะบิฮิระ,╇คุชิระ,╇คิตะมิ,╇นะกะชิบทสุ/นะ╇
มุระ฿นฮอกเกด╇฿นกรณีคืนรถทีไศูนยຏบริการซึไงอยูนอก╇
หนือจากมืองทีไกลาวเวຌขຌางตຌน╇จะตຌองจายคาบริการ
พิศษทีไรียกวา╇One-way╇charges╇(Drop-off)╇ตัๅงต╇
3,000╇ยนจนถึง╇8,000╇ยน╇สำหรับรถหนึไงคัน 
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1╇จุดบริการรถชา╇(สนามบินชิน-ชิตะสะ)╇ 2.╇รถประจำทางขนาดลใก╇(ชัททิล╇บัส)╇╇ 3.╇ตึกสำนักงานของบริษัททีไ฿หຌบริการรถชา╇ 4.╇จุดบริการรถชา╇

•ระบบการรับรถเช่า 
ปรดดูขัๅนตอนพืๅนฐานของการชารถทีไสำนักงานของบริษัท฿หຌบริการรถชา╇ซึไงตัๅงอยูทีไสนามบินละริไมตຌนวางผนการขับรถ

ทองทีไยวเดຌตัๅงตตอนนัๅน╇สถานทีไตัๅงของบริษัททีไ฿หຌบริการชารถจำนวนมากคอนขຌางอยูเกลจากตัวสนามบิน╇นักทองทีไยวจะถูกพาเป
ขึๅนรถพืไอดินทางเปยังทีไทำการของบริษัท╇หลังจากดำนินการตามขัๅนตอนทีไจุดบริการรถชา฿นสนามบินรียบรຌอยลຌว╇

เช่ารถที่สนามบิน 

แผนกต้อนรับ 
1 
╇ดำนินการตามขัๅนตอนทีไจุดบริการรถชา฿นสนามบิน╇ ╇ดินทางเปยังทีไตัๅงของบริษัททีไ฿หຌบริการชารถ╇

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
2 
╇สดง฿บอนุญาตขับขีไรถยนตຏของประทศตนอง╇
╇สดง฿บอนุญาตขับขีไระหวางประทศ╇

╇สดงหนังสือดินทางละบัตรครดิต╇
╇เดຌรับ฿บยืนยันการจองรถจากบริษัท╇

ข้ันตอนการดำเนินการ (2) 
3 
╇ตรวจสอบรายละอียดของอกสาร╇
╇ปรึกษารืไองการทำประกันภัยการดินทาง╇

╇ฟຑงคำอธิบายรืไอง╇Non╇operation╇charge╇
╇ลงนาม฿นอกสารทีไจำปຓนทัๅงหมด฿หຌรียบรຌอย╇

รับมอบอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 
4 
╇ผนทีไสຌนทางสัญจร╇
╇ฟຑงคำอธิบายกีไยวกับวิธีการ฿ชຌระบบคຌนหาสຌนทางอัตนมัติ╇

สิ่งที่จะต้องตรวจสอบก่อนเข้านั่งในรถ 
5 
╇ดินเปดูตัวรถยนตຏ╇
╇ฟຑงคำอธิบายกีไยวกับการควบคุมรถยนตຏบืๅองตຌนละระบบคຌนหา
สຌนทางอัตนมัติ╇

╇ตรวจสอบรอยขีดขวนทีไอยูบนตัวถังรถยนตຏปຓนครัๅงสุดทຌาย╇
╇รับมอบอกสารการลงทะบียนชารถยนตຏ 

สิ่งที่คุณต้องตรวจสอบด้วยตนเอง 
6 
╇ตรวจสอบความรียบรຌอยตางโ╇กอนการขับขีไรถยนตຏ╇ ╇ตรวจสอบ฿หຌน฿จวาคุณรูຌวิธีการขับรถชา╇

╇ขຌอมูลอืไนโ╇ทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยว╇

ออกเดินทาง 
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•  สมาคมรถเช่าแห่งซัปโปโร (Sapporo Rental Car Association)  
 (ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาอังกฤษ) 
 http://sapporo-renta.com/english/ 
 (สอนวิธีการจองรถชา╇ปຓนตຌน)╇

M me o

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่คณุรู้วธิกีารขับรถเชา่ 
กใบสัมภาระของคุณขຌา฿นรถลຌวตรวจสอบ฿หຌน฿จวาคุณ╇

รูຌวิธีขับรถ╇นักทองทีไยวทีไพิไงคยขับรถยนตຏของประทศญีไปุຆน
ปຓนครัๅงรก╇หรือมีรถยนตຏสวนตัวปຓนรถพวงมาลัยซຌาย╇จำปຓนทีไ
จะตຌองระมัดระวังพืไอ฿หຌน฿จวาสามารถควบคุมรถเดຌอยาง
ปลอดภัย╇นืไองจากวาตำหนงของทีไปຑดนๅำฝนละเฟลีๅยวนัๅน╇
อยู฿นตำหนงตรงกันขຌามกับตำหนงตามปกติทีไผูຌขับขีไรถยนตຏ
พวงมาลัยซຌายคยชิน╇จึงจำปຓนตຌองระมัดระวัง฿นจุดนีๅปຓนพิศษ╇
นอกจากนีๅ╇ยังปຓนรืไองทีไดีทีไคุณจะตรวจสอบวาถังนๅำมันของรถ
คุณนัๅนอยูทางดຌานซຌายหรือทางดຌานขวา╇

Quick

Tip เวลาทำการของบริษทัรถเชา่ 
ตรวจสอบ฿หຌน฿จวาคุณเดຌถามชวงวลาทำการของ

บริษัททีไคุณเดຌชารถอาเวຌ╇มืไอกิดหตุฉุกฉินตางโ╇อาทิ╇
ประสบอุบัติหตุบนทຌองถนน╇หรือคุณสงคืนรถชຌากวา
กำหนดวลา╇หากรูຌวลาทำการของบริษัทจะเดຌทรศัพทຏ
ติดตอยามกิดหตุฉุกฉินเดຌงาย╇นอกจากนีๅ╇ควรจดบอรຏ
ทรศัพทຏเวຌ฿นทีไซึไงพบหในเดຌงาย╇จะทำ฿หຌคุณคຌนหาบอรຏ
ทรศัพทຏเดຌอยางรวดรใว╇

• ข้ันตอนการคืนรถยนต์ 
ผูຌทีไชารถยนตຏจำปຓนทีไจะตຌองคืนรถทีไบริษัทตามทีไเดຌวางผนเวຌตัๅงตรก╇ละคืนสัญญาชา฿หຌกพนักงานทีไสำนักงานของบริษัท╇

ทีไ฿หຌบริการรถชา╇ขัๅนตอนการคืนรถยนตຏจะสรใจสิๅนหลังจากทีไผูຌชาเดຌชำระคาบริการสวนทีไกินวลาอัตราคาชาพืๅนฐาน╇ละบริษัท╇
เดຌตรวจสอบรอยขีดขวนละรอยทีไกิดจากการชนหรือการกระทกลຌวสียกอน╇บริษัททีไมีสำนักงานอยูทีไสนามบินจะพาคุณเปยัง
สนามบินดยรถประจำทางชัททิล╇บัส╇

M me o

รถมนีำ้มนัเต็มถังหรือยงั? 
ผูຌชารถควรทีไจะติมนๅำมัน฿หຌตใมถังกอนการคืนรถยนตຏ╇ถຌา╇

ผูຌชาลืมติมนๅำมัน╇กใจำปຓนทีไจะตຌองจายคานๅำมันพิไมติมดย╇
คิดราคาตามจำนวนลิตรทีไถูกกำหนดดยบริษัททีไ฿หຌบริการรถชา╇

Quick

Tip

ต้องเผ่ือเวลาสำหรับ 
การคนืรถเชา่ทีส่นามบนิ 

มืไอผูຌชาคืนรถยนตຏทีไสำนักงานซึไงตัๅงอยูทีไสนามบิน╇
พนักงานจะพาคุณขึๅนรถประจำทางพืไอเปยังตัวสนามบิน╇
คุณจำปຓนทีไจะตຌองระลึกเวຌสมอวาจะตຌอง฿ชຌวลาทาเร
กวาจะดินทางถึงสนามบินละมืไอรวมวลาทีไคืนรถยนตຏ
ลຌวยังมีวลาหลือมากพอทีไจะดินทางเปสนามบินดย
เมตຌองรีบรຌอน╇

 

        เมื่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
 
ตัวอยาง╇:╇กรณีทีไประสบอุบัติหตุลใกนຌอยจนทำ฿หຌรถของคุณละรถของคูกรณีเดຌรับความสียหาย╇ระบบประกันจะครอบคลุม╇

ความสียหายทุกชนิดทีไกิดขึๅนกับทรัพยຏสินละรถยนตຏ╇(฿นกรณีทีไรถชาเดຌรับความสียหายมากจนเมสามารถขับเปคืนเดຌดຌวยตัวอง)╇
ตผูຌขับขีไจะตຌองรับผิดชอบจายคาสียหายปຓนจำนวนงินสูงถึง╇150,000╇ยน╇ดยคำนวณจากคาประกันความสียหายสวนกินของรถ
ทัๅงสองคัน╇(คันละ╇50,000╇ยน)╇ละจายคาสียหายทางธุรกิจ╇(NOC)╇อีก╇50,000╇ยน╇

M me o

เร่ืองใบอนญุาตขับข่ีของผู้ขับรถยนต์ 
ผูຌขับขีไจากประทศเทย╇จำปຓนทีไจะตຌองพก฿บอนุญาตขับขีไระหวางประทศ╇ละ฿บอนุญาตขับขีไของประทศเทยเปดຌวย╇
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มืไอคุณหลงทาง╇นอกจากจะทำ฿หຌคุณสียวลาลຌวยังทำ฿หຌคุณตຌองรงความรใวพืไอทีไจะเดຌเปถึงจุดหมายปลายทางกอนตะวันตกดิน╇
ซึไงถือวาปຓนรืไองทีไอันตรายมาก╇กอนอืไน╇คุณควรตรวจสอบตำหนงทีไอยูปຑจจุบันบนผนทีไ╇ลຌว฿ชຌระบบคຌนหาสຌนทางอัตนมัติ╇(GPS)╇
ทีไอยู฿นรถยนตຏ╇ถึงมຌวาระบบคຌนหาสຌนทางอัตนมัติจะปຓนอุปกรณຏพืๅนฐานทีไติดตัๅง฿นรถชาทุกคัน╇ตผูຌชากใควรทีไจะตรวจสอบ฿หຌน฿จ
วาบริษัทเดຌติดตัๅงระบบนีๅเวຌ฿หຌลຌว฿นขัๅนตอนของการจองรถ╇ระบบคຌนหาสຌนทางอัตนมัตินับวาปຓนอุปกรณຏทีไมีประยชนຏมาก╇ตกใเมเดຌ
หมายความวาจะเมมีขຌอผิดพลาด╇พราะฉะนัๅน╇ผูຌ฿ชຌงานจึงเมควรมัไน฿จ฿นอุปกรณຏตัวนีๅมากกินเป╇ละควรจะทำความขຌา฿จถึงขຌอจำกัด
ของมันดຌวย╇

วิธีการใช้ระบบค้นหาเส้นทางอัตโนมัติในรถยนต์ 

วิธี฿ชຌระบบคຌนหาสຌนทางอัตนมัติ฿นรถยนตຏจะตกตางกันออกเปตามตละบริษัทผูຌผลิตละรุนทีไ฿ชຌงาน╇ตการ฿ชຌงานพืๅนฐานของระบบคຌนหา
สຌนทางอัตนมัตินัๅนสวนมากจะคลຌายคลึงกัน╇ซึไงจะขออธิบายวิธีการควบคุมขัๅนพืๅนฐานของระบบนีๅเวຌตามทีไปรากฎทางดຌานลาง╇ 
• การใช้งานพ้ืนฐาน 

ระบบคຌนหาสຌนทางอัตนมัติ฿นรถยนตຏสามารถทำหนຌาทีไเดຌหลากหลายนอกหนือจากพาคุณเปยังจุดหมายปลายทางทีไกำหนดเวຌ╇╇
1.╇สามารถสดงผนทีไ,╇ผนทีไบริวณ฿กลຌคียง╇ละปຓนขຌอมูล฿หຌคุณดินทางเปยังจุดหมายทีไตຌองการเดຌอยางถูกตຌองละมนยำ╇
2.╇ฟຑงวิทยุ╇FM/AM╇เดຌ╇
3.╇ปຓนครืไองลนผนสียงซีดีเดຌ╇

ซึไง฿นทีไนีๅจะขออธิบายพิไมติมรืไองผนทีไซึไง╇ปຓนขຌอมูล฿หຌคุณดินทางเปยังจุดหมายทีไตຌองการเดຌอยางถูกตຌองละมนยำ╇

คุณสามารถ฿สหมายลขทรศัพทຏของสถานทีไ
ทีไคุณวางผนจะเป╇(ภัตตาคาร/รงรม/
สถานทีไทองทีไยว)╇ดยกดปุຆม╇หมายลข
ทรศัพทຏ╇

1.╇กดปุຆม╇หมายลขทรศัพทຏ╇ 2.╇กรอกหมายลขทรศัพทຏรวมถึงรหัส
พืๅนทีไ╇

3.╇กดปุຆม╇จบการทำงาน╇ 4.╇ระบบจะริไมคຌนหาปງาหมายละ
สดงสຌนทางมืไอคุณกดปุຆม╇กำหนด
จุดหมาย╇หรือปุຆม╇ริไมการ฿ชຌงาน
ระบบ╇

คุณสามารถ฿สหมายลขตัๅงต╇6╇หลักจนถึง╇
10╇หลักพืไอสรຌางรหัสของสถานทีไทองทีไยวทีไ
ตຌองการเปตละหงดຌวยการกดปุຆม╇รหัส
ผนทีไ╇(MAP╇CODE)╇

1.╇กดปุຆม╇รหัสผนทีไ╇ยกตัวอยางชน╇
จุดหมายของคุณเดຌก╇สนามบินชิน-
ชิตะสะ╇╇╇

2.╇฿สหมายลขของรหัสผนทีไ╇

3.╇กดปุຆม╇จบการทำงาน╇ 4.╇ระบบจะริไมคຌนหาปງาหมายละ
สดงสຌนทางมืไอคุณกดปุຆม╇กำหนด
จุดหมาย╇หรือปุຆม╇ริไมการ฿ชຌงาน
ระบบ╇

วิธีใส่จุดหมายปลายทางของคุณ 
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2. ค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกโดย
รอบ 

 
ระบบคຌนหา╇สิไ งอำนวย

ค ว ามสะดวก  ดย รอบ ╇ มี╇
ประยชนຏสำหรับการคຌนหาสิไง
อำนวยความสะดวกทีไ อยู ฿น
บริวณ฿กลຌคียงควบคูเปกับการ
คຌนหาจุดหมายปลายทางของ
คุณ╇ยกตัวอยางชน╇มืไอคุณตຌองการทีไจะรูຌทีไตัๅงของ╇╇
สถานีติมนๅำมัน╇ทีไอยู฿กลຌทีไสุด╇฿หຌคุณกด╇(1)╇ปุຆม╇╇
จุดหมาย╇(2)╇ปุຆม╇สิไงอำนวยความสะดวกดย

รอบ╇(3)╇ปุຆม╇รถยนตຏ╇(4)╇ปุຆม╇สถานีติมนๅำมัน
ทัๅงหมด╇(5)╇ปุຆม╇ลือกสถานีติมนๅำมันจากรายชืไอ╇
ทีไระบบเดຌสนอเวຌ╇

3. ฟังเพลงจากเคร่ืองเลน่ซดี ี
 
ผูຌ ฿ชຌงานสามารถฟຑงพลง

จากครืไองลนซีดีทีไติดตัๅงพรຌอม
กับระบบคຌนหาสຌนทางอัตนมัติ
เดຌ╇หลายคนอาจจะสงสัยวาทีไ╇
฿สผนซีดีอยูตรงเหนพราะมอง
หใน เดຌ ยากมาก╇ (1 ) ╇กดปุຆ ม╇╇
 Tilt╇หรือ╇Eject╇(2)╇ชองทีไ฿สผนกใจะปรากฏ
ออกมาจากหลังหนຌาจอ╇(3)╇฿สผนซีดีลง฿นครืไอง╇
ลน╇(4)╇ควบคุมครืไองลนซีดีผานทางจอควบคุม╇

1.ระบบคำนวณระยะทางที่ใช้ในการ
เดินทางมีประโยชน์มาก 

 
มืไอกำหนดปງาหมาย╇ระบบ╇

คຌ นหา  สຌ นทา งอั ต นมั ติ จ ะ╇
สดงระยะทางระหวางจุดทีไ
ออกดินทางกับจุดหมายปลาย╇
ทางของคุณ ╇ทำ ฿หຌ ผูຌ ฿ ชຌ ง าน
สามารถคำนวณระยะวลาทีไ╇
จะตຌอง฿ชຌจนกวาจะถึงสถานทีไปງาหมายเดຌ╇ดยปกติ
จะ฿ชຌวลาหนึไงนาทีตอระยะทางหนึไงกิลมตร╇มืไอ╇
ขับรถ฿นอัตราความรใวดยฉลีไย╇60╇กิลมตรตอ
ชัไวมง╇ตอยางเรกใตาม╇หลักการคำนวณขຌางตຌนนีๅกใ
เมอาจชืไอถือเดຌสมอเป╇พราะวาเมเดຌคำนวณวลา╇
ทีไตຌองหยุดรถนืไองจากสัญญาณเฟจราจร╇หรือหยุด
รถพราะวาการจราจรติดขัด╇ควรจะคำนวณระยะ
วลาทีไ฿ชຌดินทางจากพืๅนฐานทีไวาระยะทางหนึไง
กิลมตรจะ฿ชຌวลาประมาณหนึไงนาทีละบวกวลา
พิไมเปอีกลใกนຌอย╇

•ดูแผนที่ ! 
ผนทีไ  สຌ นทางทีไ จั ดพิ มพຏ ดย
บริษัททีไ฿หຌบริการรถชา╇(ภาษา
อังกฤษ,╇ภาษาจีนดัๅงดิม)╇
 
สถานทีไจำหนาย╇:╇สำนักงานของ
บริษัทรถชา╇ละรຌานคຌาทัไวเป╇

มืไอคุณ฿ชຌระบบคຌนหาสຌนทางอัตนมัติ╇คุณอาจจะพบวา╇
มันพาคุณเปยังจุดหมายทีไถูกตຌองเดຌพียงคราวโ╇ทานัๅน╇ละ╇
มืไอคุณ฿ชຌงานระบบคຌนหาสຌนทางดຌวยหมายลขทรศัพทຏ╇มัน╇
กใเมสามารถพาคุณเปยังจุดหมายเดຌอยางมนยำ╇นอกจากนีๅถຌา╇
คุณระบุจุดหมายปลายทางผิด╇ระบบกใจะพาคุณเปยังทิศทางทีไ
ตกตางจากจุดหมายของคุณอยางสิๅนชิง╇บางครัๅงผูຌ฿ชຌงานอาจ
เมรูຌสึกตัววาตนองเดຌทำผิดพลาด╇ลຌวสุดทຌายกใจบลงดຌวยการ
ออกนอกสຌนทางทีไหางจากจุดหมายปลายทางของตนเปหลาย
กิลมตร╇ซึไงหมายความวาพวกขาหลานัๅนจำปຓนทีไจะตຌองขຌา
พัก฿นรงรม฿นชวงกลางดึก╇หรือเมกใอาจจะพบกับหตุการณຏ
อันเมพึงประสงคຏอืไนโ╇ทีไอาจกิดขึๅนเดຌ╇จากทีไกลาวเวຌขຌางตຌน╇
ระบบคຌนหาสຌนทางอัตนมัตินับวาปຓนอุปกรณຏทีไมีประยชนຏ╇
มาก╇ตกใเมเดຌหมายความวาจะเมมีขຌอผิดพลาด╇ผูຌ฿ชຌงานจึงเม
ควรมัไน฿จ฿นอุปกรณຏตัวนีๅมากกินเป╇ละควรจะทำความขຌา฿จ
ถึงขຌอจำกัดของมัน╇ดยจำปຓนทีไจะตຌอง฿ชຌงานควบคูเปกับการดู
ผนทีไ╇ขอนะนำวา฿หຌตรวจสอบสถานทีไ╇ณ╇วลานัๅนวาอยูตรง
เหน฿นระบบคຌนหาสຌนทาง╇ลຌวตรวจสอบกับชืไอมืองละหมาย╇
ลขของสຌนทางทีไคุณเดຌขับรถผาน 

M me o

รหสัแผนทีห่มายถึงอะไร? 
รหัสผนทีไหมายถึงหมายลขตัๅงต╇6╇หลักจนถึง╇10╇หลัก╇(฿น 

กรณีของรหัสผนทีไบบพืๅนฐาน)╇ทีไสรຌางขึๅนพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌงานสามารถ 
หาสຌนทางทัไวประทศญีไปุຆนทีไปຓนจุดหมายการดินทางของตัวองผาน
ระบบคຌนหาสຌนทางอัตนมัติ╇╇
*╇รหัสผนทีไ╇ปຓนผลงานจดทะบียนของบริษัท ดในซ╇(Denso,╇Inc.)╇

อย่าเชื่อมั่นในระบบค้นหา
เส้นทางอัตโนมัติในรถยนต์
มากจนเกินไป ! 

Columnรหัสพืๅนทีไจะถูกกำหนดตกตางกันออกเปตามบริวณตางโ╇อาทิ╇รหัสพืๅนทีไ
ของซัปปร╇เดຌก╇011╇

รหัสพืๅนทีไ╇-╇รหัสของหมายลขทรศัพทຏทຌองถิไน╇-╇หมายลข╇4╇หลัก╇

011╇-╇222╇-╇1234╇

จัดระบบของหมายเลขโทรศพัทอ์ยา่งไร? 

รหัสพืๅนทีไของมืองซัปปร╇

ระบบการใชง้านทีเ่ปน็ประโยชน ์
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• มีสถานีเติมน้ำมันอยู่สองประเภท 
มีสถานีติมนๅำมันอยูสองประภท╇ประภทรกคือ╇บริการตใมรูปบบ╇หมายถึง╇

สถานีติมนๅำมันทีไมีพนักงานคอยบริการละติมนๅำมัน฿หຌ╇ละประภททีไสองคือ╇บริการตัวอง╇หมายถึงสถานีติมนๅำมันทีไคุณตຌองติมนๅำมัน฿หຌ
รถของคุณอง╇ดยอัตราคานๅำมันของสถานีติมนๅำมันประภทบริการตัวองนัๅนจะถูกกวาลใกนຌอย╇ณ╇สถานีติมนๅำมันทีไมีพนักงานบริการคุณพียง
คบอกประภทของนๅำมันละปริมาณทีไตຌองการกพนักงาน╇(อาจจะบอกปຓนจำนวนลิตรหรือบอกวาตຌองการติมกีไยน)╇ถຌาคุณตຌองการติมนๅำมัน
ตใมถัง╇฿หຌพูดคำวา╇มัน-ตัง╇(ḩ䉺䊮㩷ปลวา╇ตใมถัง)╇พนักงานกใจะติมนๅำมัน฿หຌ╇ละอาจจะมีบริการสริมชน╇ชใดกระจกรถยนตຏ╇ปຓนตຌน╇บาง╇
ครัๅงคุณอาจจะเดຌรับผนทีไหรือกระดาษชำระอีกดຌวย╇

แยกประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง 
ด้วยสีของหัวจ่ายน้ำมนั ! 

หัวจ่ายน้ำมันของน้ำมันเบนซินประเภท “ธรรมดา” 
มีสีแดง 

สีของหัวจายนๅำมันจะ฿ชຌมาตรฐานหมือนกันทัไวประทศ
คือ╇สีดงสำหรับนๅำมันบนซิน
ประภท╇ธรรมดา,╇สีหลือง
สำหรับนๅำมันบนซินประภท╇╇╇
เฮ╇อะคุ╇ละสีขียวหมาย

ถึงนๅำมันดีซล╇

สถานีติมนๅำมันรียกวา╇กะ-ซะ-ริน-สุ-ตัน-ดะ╇฿นภาษาญีไปุຆน╇พราะวามีปຑญหาทีไกิดจากความสับสนของชืไอประภทนๅำมันทีไมี
อยูหลายชนิด╇ดังนัๅน╇จึงควรศึกษาประภทของนๅำมันอาเวຌลวงหนຌา 

วิธีการใช้สถานีเติมน้ำมัน 

• สถานีเติมน้ำมันอยู่ที่ไหน? 
คุณสามารถพบสถานีติมนๅำมันเดຌตามบริวณมือง฿หญ╇หรือตามถนนสายหลักทีไมี

การจราจรหนานน╇ตจะพบเดຌนຌอยลงมืไอคุณขับรถออกจากตัวมือง╇หรือขับรถเปตาม
สຌนทางทีไมีการจราจรบาบาง╇ละจะพบสถานีติมนๅำมันเดຌมากขึๅนตามถนนหลวงทีไมี
ชองทางดินรถสองชองทางหรือมากกวานัๅน╇รวมทัๅงตามถนนสายอืไนทีไมียานพาหนะ
ขนาด฿หญ╇อาทิ╇รถบรรทุกสิบลຌอสัญจรผาน╇กีไยวกับวลาทำการนัๅน╇คุณจะตຌองระวังวา
ขณะทีไสถานีติมนๅำมันบางหงปຂด฿หຌบริการตลอด╇24╇ชัไวมง฿นขตมือง╇ตสถานีติม
นๅำมันบางหง฿นขตชนบททีไมีการจราจรบาบางอาจจะปຂดหลัง╇18.00╇นาฬิกา฿นวัน
ธรรมดา╇ละอาจจะปຂด฿หຌบริการ฿นวันหยุดสุดสัปดาหຏ╇ทนทีไคุณจะรอ฿หຌนๅำมันลดลง╇
จนกือบหมดลຌวคอยติม╇ราขอนะนำ฿หຌคุณติมนๅำมัน฿หຌตใมถังอยูสมอดีกวา╇

• มีน้ำมันเชื้อเพลิง 3 ประเภท และ 2 ประเภทเป็นน้ำมันเบนซิน 
ชืๅอพลิงบงยอยออกปຓน╇3╇ประภทเดຌก╇เฮ╇อะคุ╇(มีคาออกทนสูง)╇ธรรมดา╇(คาออกทนปกติ)╇ละ╇ดีซล╇รถชา฿นประทศ

ญีไปุຆนสวน฿หญลຌว฿ชຌครืไองยนตຏบนซิน╇ละตຌองการนๅำมันบนซินประภท╇ธรรมดา╇ละจะเมมีการนำรถยนตຏทีไ฿ชຌครืไองยนตຏดีซลมา฿หຌชา╇
จึงเมมีหตุจำปຓน฿ดโ╇ทีไคุณตຌอง฿ชຌนๅำมันดีซล╇นอกจากนีๅ╇นๅำมันทีไจำหนาย฿นประทศญีไปุຆนทัๅงหมดยังปຓนบบเรຌสารตะกัไวอีกดຌวย╇

Quick

Tip

• ประเภทของเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน) 
(ระวังละอยาสับสนประภทของนๅำมันชืๅอพลิง╇มืไอคุณตຌองติมนๅำมัน
ทีไสถานีติมนๅำมันประภทบริการตนอง!)╇

ตามปกติ╇มืไอกลาววาชืๅอพลิงประภท╇ธรรมดา╇หมายถึงนๅำมัน
บนซินทีไมีคาออกทนประมาณ╇90╇฿นขณะทีไ╇เฮ╇อะคุ╇(มีคาออกทน╇
สูง)╇คือนๅำมันบนซินทีไมีคาออกทนระหวาง╇98╇ละ╇100╇ดยชืๅอพลิง
ประภท╇เฮ╇อะคุ╇นีๅจะมีชืไอรียกฉพาะตกตางกันเปตามสถานีติม
นๅำมันตละหง╇อาทิ╇Premium,╇Super,╇F1,╇Vigo,╇Super╇╇
Magnum╇ละ╇Shell╇Pura╇ซึไงสดง฿หຌหในวาปຓนนๅำมันบนซินทีไมี╇
คาออกทนสูงชวย฿หຌผาเหมຌชืๅอพลิงเดຌอยางมีประสิทธิภาพ,╇สดง╇
สมรรถนะของครืไองยนตຏเดຌอยางตใมทีไ╇ละมีการผาเหมຌของชืๅอพลิง╇
ทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม╇

หนึ่งในป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้ 
ที่คุณต้องมองหา 

ปງายสัญลักษณຏของสถานีนๅำมันหลักโ╇฿นประทศญีไปุຆน╇

ENEOS╇ IDEMITSU╇

COSMO╇SHELL╇ Exxon╇Mobile╇Group╇

ปรับปรุงขຌอมูล฿หม฿นดือนมีนาคม╇พ.ศ.╇2555╇
ประภทของนๅำมันละราคา╇

Ultimate╇unleaded**╇
Unleaded╇

Diesel╇
**บางหงอาจจะรยีกวา╇Plus╇unleaded,╇Super╇unleaded,╇หรอื╇Premium╇unleaded.╇(unleaded╇ปลวา╇เรຌสารตะกัไว)╇

คำ฿นภาษาอังกฤษ เทย╇ ฮองกง╇ ญีไปุຆน 

㔾6麥齣

藺＊麥齣

讒齣

䊊䉟䉥䉪䋨㪟㪘㵦㪠㵦㪦㵦㪢㪬䋩

䊧䉩䊠䊤䊷䋨㪩㪜㵦㪞㪰㪬㵦㪩㪘㵦㪘䋩

シᴤ䋨㪢㪜㵦㪠㵦㪰㪬䋩

บนซินออกทนสูงเรຌสารตะกัไว╇
บนซินธรรมดา╇

ดีซล╇
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• เติมน้ำมันที่สถานีเติมน้ำมันประเภทบริการตนเอง! 
นะนำวิธีการ฿ชຌสถานีติมนๅำมันประภทบริการตนอง╇
นืไองจากระบบการติมนๅำมันอาจจะตกตางกันเปตามสถานีติม

นๅำมันตละหง╇ราจึงขอยกตัวอยางรูปบบการติมนๅำมันประภท
บริการตนองพียงตัวอยางดียวทานัๅน╇฿นสถานีติมนๅำมันบางหง╇
ผูຌขับขีไอาจตຌองชำระคานๅำมันทีไพนักงานหลังจากติมนๅำมันสรใจลຌว╇╇

**╇วิธีการติมนๅำมันประภทบริการตนอง╇กใ฿ชวาจะหมือนกันเป
หมดทุกหง╇พราะขึๅนอยูกับตูຌติมนๅำมันทีไ฿ชຌบริการดຌวย╇อาจมีราย-
ละอียดตกตางกันลใกนຌอยตขัๅนตอนสวน฿หญคลຌายคลึงกัน╇สามารถ
นำเปประยุกตຏ฿ชຌเดຌดยงาย╇

หยุดรถของคุณตรงด้านข้างตู้เติมน้ำมัน 
หยุดรถของคุณตรงดຌานขຌางตูຌติมนๅำมันดยคำนึงวาฝาถังนๅำมัน

อยูฝຑດง฿ดของตัวรถ╇ซึไงควรจะตรวจสอบตำหนงของฝาถังนๅำมันเวຌ
ลวงหนຌา╇ลຌวดับครืไองยนตຏ╇

ชำระค่าน้ำมัน 
ชำระคานๅำมันกอนติมนๅำมัน╇ดยสามารถจายดຌวยงินสด╇

ละบัตรครดิต╇
(1)╇งินสด╇:╇สอดธนบัตรลง฿นชองกใบงิน╇

ถຌาผูຌขับขีไตຌองการติมนๅำมัน╇30╇ลิตร╇฿หຌสอดธนบัตรปຓน
จำนวนงินประมาณ╇5,000╇ถึง╇6,000╇ยน╇คานๅำมันจะถูกคำนวณ
จากการคูณปริมาตรของนๅำมันทีไคุณติม╇(ลิตร)╇กับราคานๅำมันตอ
หนึไงหนวย╇(ตอลิตร)╇งินทอนจะคืนออกมาทางชองคืนหรียญ╇
(2)╇บัตรครดิต╇:╇สอดบัตรครดิตขຌาเป฿นครืไอง╇

สอดบัตรครดิตขຌาเป฿นครืไอง฿หຌถูกตຌอง╇ลຌวรูดบัตร฿หຌผาน
ครืไองอานพืไอบันทึกขຌอมูล╇บางครืไองอาจ฿หຌลือกชืไอบริษัท
จຌาของบัตรครดิตทีไรานำมา฿ชຌ╇

ปุຆมริไมตຌน╇

งินสด╇

บัตรครดิต╇

1 

2 
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เลือกประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาตร
ของน้ำมัน (จำนวนลิตร) 

ลือกประภทของนๅำมันชืๅอพลิงทีไคุณตຌองการ฿ชຌดยกดปุຆม
ลือกชืๅอพลิงประภทบนซินออกทนสูง,╇บนซินธรรมดา╇หรือ╇
นๅำมันดีซล╇ซึไงปกติลຌวผูຌขับขีไรถชาจะติมนๅำมันประภทบนซิน
ธรรมดา╇ปริมาตรของนๅำมันทีไตຌองการสามารถลือกติมเดຌสอง╇
บบ╇คือ╇ลือกตามจำนวนลิตร╇ชน╇10╇ลิตร,╇20╇ลิตร,╇30╇ลิตร
จนถึง╇50╇ลิตร╇หรือลือกจากจำนวนงิน╇ชน╇1,000╇ยน,╇2,000╇
ยน,╇3,000╇ยน...จนถึง╇5,000╇ยน╇ถຌาผูຌขับขีไตຌองการทีไจะติม
นๅำมัน฿หຌตใมถัง╇฿หຌลือกปุຆมทีไขียนวา╇ḩ䉺䊮╇(มันตัง)╇╇

╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
╇
หลังจากชำระคานๅำมันละลือกประภทของนๅำมันชืๅอพลิง

ละปริมาตรของนๅำมันปຓนทีไรียบรຌอยลຌว╇มักมีหนຌาจอสดง
ขຌอมูลการติมนๅำมันของราดยสรุปขึๅนมา฿หຌกดยืนยันอีกครัๅง╇
ละตูຌติมนๅำมันบางหงอาจถามดຌวยวา╇ตຌองการ฿บสรใจเหม?╇
ทางทีไดีควรลือกตอบ╇รับ฿บสรใจ╇อาเวຌกอน╇พราะหากตูຌติม
นๅำมันทีไ฿ชຌเมมีระบบทอนงินอัตนมัติ╇จำปຓนอยางยิไงทีไจะตຌอง฿ชຌ╇
฿บสรใจ฿นการรับงินทอน╇

**╇ตูຌติมนๅำมันสวน฿หญทีไพบหในมีอยู╇2╇บบ╇บบรกคือ╇ชำระคานๅำมันกอน╇ลຌวคอยลือกประภทของนๅำมัน╇
ชืๅอพลิงละปริมาตรของนๅำมัน╇กับอีกบบหนึไงจะสลับขัๅนตอนกันคือ╇ลือกประภทของนๅำมันชืๅอพลิงละปริมาตร╇
ของนๅำมันสียกอน╇คอยตามดຌวยการชำระคานๅำมัน╇ตอยางเรกใตาม╇ลักษณะการดำนินการ฿นตละขัๅนตอนกใคลຌายคลึง
กันตามวิธีการขຌางตຌน╇

ราคานๅำมัน╇
ตอ╇1╇ลิตร╇

บนซินธรรมดา╇
 บนซินออกทนสูง╇

ดีซล╇

 ลือกตามจำนวนลิตร╇

 ลือกตามจำนวนงิน╇

ตใมถัง╇

ระบุอง╇
(ระบุจำนวนลิตรหรือจำนวน
งินทีไตຌองการ╇ซึไ งเมมีปุຆม╇
฿หຌลือกบนหนຌาจอนีๅ ╇ชน╇
30╇ลิตร╇หรือ╇3,000╇ยน╇
ปຓนตຌน)╇

 ลือกติมนๅำมันตใมถัง╇  ประภทของชืๅอพลิงทีไลือก╇

 จำนวนงินทีไชำระเป╇
ปริมาตรของนๅำมัน╇

ทีไจะติม╇
(฿นตัวอยางนีๅคำนวณจากทีไ
ลือกติมตใมถัง)╇

ปุຆมยืนยัน╇

พิมพຏ฿บสรใจ╇

เมพิมพຏ฿บสรใจ╇

3 
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เติมน้ำมัน 
ปຂดฝาถังนๅำมันรถของคุณ╇หยิบหัวจายนๅำมันตาม

ประภทของชืๅอพลิงทีไคุณลือกเวຌ╇ลຌวสอดหัวจายลงเป฿น
ถังนๅำมัน฿หຌนน╇ปกติลຌวจะมีหัวจายนๅำมันอยู╇3╇ประภท╇
ดังนัๅน╇จึงควรตรวจสอบ฿หຌน฿จวาคุณเดຌลือกหัวจายทีไตรง
กับประภทละชนิดของชืๅอพลิง╇ดยสีของหัวจายจะปຓน
ตัวบงชีๅประภทของชืๅอพลิง╇บีบคันยกตรงดຌามจับพืไอติม
นๅำมัน╇ตูຌนๅำมันจะหยุดจายนๅำมันดยอัตนมัติมืไอติมครบ
ตามจำนวน╇(ผูຌขับขีไเมสามารถบีบคันยกเดຌอีกตอเป)╇

Quick

Tip
น้ำมันเชื้อเพลิงนั้นอันตราย! 

คงเมตຌองบอกวาคุณตຌองดับเฟ╇ชน╇บุหรีไทุกครัๅงขณะติมนๅำมัน╇ถຌานๅำมัน
ชืๅอพลิงสัมผัสกับสะกใดเฟ╇อาจจะกอ฿หຌกิด
อันตรายอยางยิไง╇นอกจากนีๅ╇เฟฟງาสถิตกใอันตราย
ชนดียวกัน╇อยาลืมทีไจะตะผนเลเฟฟງาสถิตทุก
ครัๅงกอนติมนๅำมัน╇ละหຌาม฿ชຌทรศัพทຏมือถือ
ระหวางการติมนๅำมันชนดียวกัน╇

การรับเงินทอน 
สำหรับงินสวนตางทีไหลือนัๅน╇หลังจากติมนๅำมันสรใจลຌว╇

ตูຌติมนๅำมันบางหงจะทอนออกมาทีไชองรับงินทอน฿หຌลย╇ตบาง
หงจะตຌองนำ฿บสรใจทีไเดຌเปยังตูຌรับงินทอนทีไตัๅงอยู฿กลຌโ╇จากนัๅน
สอด฿บสรใจขຌาเป╇งินทอนกใจะออกมาทีไชองรับงินทอนดຌานลาง╇

เมื่อเติมน้ำมันเสร็จแล้ว 
วางหัวจายนๅำมันกลับขຌาทีไ╇ลຌวปຂดฝาถังนๅำมันรถคุณ฿หຌนน╇

ตรวจสอบปริมาตรของนๅำมันทีไติม╇ละคานๅำมันทีไสดงบนหนຌาจอ
ดยเมลืมรับงินทอนหากคุณชำระดຌวยงินสด╇฿บสรใจจะถูกพิมพຏ
ออกมาอัตนมัติ╇ทัๅงกรณีชำระดຌวยงินสดละบัตรครดิต╇

หนຌาจอสดงรายละอียด
การติมนๅำมัน╇

บอกสีของหัว
จายทีไ฿ชຌ╇

สดงจำนวนงินละปริมาตร
ของนๅำมันทีไกำลังติมอยู╇╇
คลຌายกับ฿นประทศเทย╇

ตูຌรับงินทอน╇

4 

5 

6 
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กอนจะเปสนุกกับการขับรถทองทีไยว฿นฮอกเกด╇สิไงหนึไงทีไคุณจำปຓนจะตຌองมีติดตัวเปดຌวยกใคือ╇฿บอนุญาตขับขีไระหวางประทศ╇
สำหรับการทำ฿บอนุญาตดังกลาว฿นประทศเทยมีขัๅนตอนเมยุงยาก╇ละ฿ชຌวลาเมมากอยางทีไคิด╇

การทำใบอนุญาตขับข่ีระหว่างประเทศ 

กรมการขนสงทางบกตัๅงอยูทีไถนนพหลยธิน╇ตรงขຌามกับตลาดนัดสวนจตุจักร╇การทำ╇
฿บอนุญาตขับขีไระหวางประทศตຌองเปทีไอาคาร╇4╇จากถนนพหลยธินขຌาเปประมาณ╇300╇
มตร╇ขึๅนเปทีไชัๅน╇2╇

1 

ทำใบอนุญาตขับข่ีระหว่างประเทศ ไม่มีการสอบใดๆ ทั้งสิน้ ! 

การทำ฿บอนุญาตขับขีไระหวางประทศนัๅน╇เมมีการสอบขับรถ╇ตรวจวัดสายตา╇หรือสอบขຌอขียนตอยาง฿ด╇พียงคคุณมีอกสาร╇
ดังกลาวขຌางตຌนครบถຌวน╇กใสามารถทำเดຌลຌว╇สอบถามขຌอมูลพิไมติมเดຌทีไกรมการขนสงทางบก╇ทร.╇02-271-8888╇╇www.dlt.go.th╇

คุณสามารถทำ฿บอนุญาตขับขีไระหวางประทศเดຌทีไสำนักงานขนสงจังหวัดทุกจังหวัด╇(ตຌองปຓนทีไจังหวัดทานัๅน╇เม฿ชสาขา฿นอำภอ
ตางโ)╇สวน฿นกรุงทพฯ╇กใทำเดຌทีไสำนักงานขนสงทุกหง╇หรือจะเปทีไกรมการขนสงทางบก╇ถนนพหลยธินกใเดຌชนกัน╇

สิ่งที่คุณต้องเตรียมไป 

ข้ันตอนการทำ ฿นกรณีทีไเปทำทีไกรมการขนสงทางบก╇

สำนาบัตรประชาชน╇ สำนาหนังสือดินทาง╇ สำนา฿บขับขีไ╇

รูปถาย╇2╇นิๅว╇2╇฿บ╇

งิน╇505╇บาท╇
(คา฿บอนุญาต╇500╇บาท,╇คา฿บคำรຌอง╇5╇บาท)╇(สำนาทัๅง╇3╇฿บซในรับรองสำนาถูกตຌอง฿หຌรียบรຌอย)╇

฿บขับขีไจะปຓนบบ
ชัไวคราว╇5╇ป╇หรือบบ
ตลอดชีพกใเดຌ╇ตตຌอง╇
ทำมาลຌวมากกวา╇1╇ป╇
จะทำ฿บขับขีไวันนีๅ╇ลຌว╇
วันรุงขึๅนมาทำ฿บอนุญาต
ขับขีไระหวางประทศ╇
นัๅนเมเดຌ╇

จຌงกับจຌาหนຌาทีไประชาสัมพันธຏวาจะมาทำ฿บอนุญาตขับขีไ
ระหวางประทศ╇ถຌาอกสารครบถຌวนคุณกใจะเดຌรับบัตรคิว╇ดิน╇
ขຌาเปดຌาน฿นเดຌลย╇ติดตอทีไชองหมายลข╇20╇ดຌาน฿นสุดติดกับ
ทางออก╇

2 อาคาร╇4╇กรมการขนสงทางบก╇ทางขຌาอยูดຌานขຌางซຌายมือ╇

ดินขึๅนชัๅน╇2╇ทางนีๅ╇

ทางขຌา╇

ทางขຌาหຌองทำ฿บขับขีไ╇ชัๅน╇2╇ประชาสัมพันธຏอยูดຌาน
ขวามือ╇

นัไงรอจຌาหนຌาทีไรียกตามคิว╇3 

มืไอจຌาหนຌาทีไ รียก╇กใยืไนอกสาร
ทัๅงหมด╇พรຌอมกับคาทำบัตร╇505╇
บาท╇

4 

รอจຌาหนຌาทีไรียกรับลม╇ขัๅนตอน
ทัๅงหมดนัๅน฿ชຌวลาเมกิน╇20╇นาที╇
ทานัๅน !╇

5 

ยืไนอกสารทัๅงหมดทีไชอง╇20╇ชอง฿นสุดอยูติดกับ
ทางออก╇

฿บอนุญาตขับขีไีระหวางประทศ╇
จຌาหนຌาทีไจะ฿หຌคุณตรวจสอบความถูกตຌอง╇
ของ฿บขับขีไ╇ละ฿หຌคุณซในรับรอง╇

ซในรับรองตรงนีๅ╇

ถนนวิภาวดี╇
-รังสิต╇

ทา
งดว

น╇
ขัๅน
ทีไี╇2

╇

ถนนสุทธิสาร╇

สถานีขนสง╇
หมอชิต╇2╇

กรมการขนสง╇
ทางบก╇

ตลาดนัด╇
สวนจตุจักร╇
ถนน╇กำพงพชร╇

สถานี╇BTS╇
สะพานควาย╇

สถานี╇BTS╇
หมอชิต╇

5╇ยกลาดพรຌาว╇

ถน
นพ

หล
ยธ

ิน╇

สถานี╇MRT╇
จตุจักร╇

ผนทีไกรมการขนสงทางบก╇
ขຌาเปทางนีๅ╇

ประชาสัมพันธຏอยูดຌานขวา╇
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ถึงมຌวาจำนวนผูຌสียชีวิตจากอุบัติหตุทางรถยนตຏจะลดลงอยางตอนืไองทุกป฿นฮอกเกด╇
ตวา฿นป╇พ.ศ.╇2551╇มีรายงานวามีผูຌสียชีวิตจากอุบัติหตุทางรถยนตຏ╇228╇ราย╇ทำ฿หຌ╇
ฮอกเกดติดอันดับ╇3╇ของพืๅนทีไซึไงมีอัตราผูຌสียชีวิตจากอุบัติหตุมากทีไสุด฿นประทศ╇╇
นนอนวามากกวากรุงตกียวดຌวย
ซๅำ!╇พราะฮอกเกดมีถนนทอดยาว
ละมีขนาดกวຌางขวางหลายสาย╇
จึงมีนวนຌมทีไผูຌขับขีไมักจะขับรถรใว
จนกินเป╇ดยฉพาะบนสຌนทางทีไมี
รถนຌอย╇ตการรงความรใวทีไมาก
กินเปจะนำเปสูอุบัติหตุจนถึงก
ชีวิตเดຌ╇ดังนัๅน╇อยาขับรถรใวจนกิน
เป╇

กิดอุบัติหตุบนทຌองถนนมากมายตรงบริวณสีไยกทีไ╇
เมมีสัญญาณเฟจราจร฿นฮอกเกด╇╇ดยอุบัติหตุทีไกิดขึๅน
฿นพืๅนทีไชนบทสวน฿หญ╇มักจะปຓนอุบัติหตุรุนรงทีไสงผล╇
ถึงชีวิต╇ควรทีไจะรักษาระดับความรใว╇ละน฿จวาคุณเดຌ
มองซຌายมองขวากอนทีไจะขับรถขຌามสีไยกทุกหง╇พืไอ
ความปลอดภัย╇

มืไอกิดอุบัติหตุทางรถยนตຏ╇ลຌวคุณเดຌทำ฿หຌบุคคลทีไ╇3╇บาดจใบ╇หรือกอ฿หຌกิดความสียหายกทรัพยຏสินของผูຌอืไน╇หนຌาทีไละความ
รับผิดชอบตอทรัพยຏสินทีไสียหายจะตกปຓนภาระของคุณทัๅงหมด╇ผูຌขับขีไอาจจะถูกดำนินคดี฿นขຌอหาขับรถดยประมาทจนปຓนหตุ฿หຌ╇
ผูຌอืไนเดຌรับบาดจใบหรือถึงกความตาย╇ซึไงรຌายรงพอโ╇ขຌอหาฆาคนตายดยเมจตนา╇ซึไงทัๅงสองขຌอหาจะตຌองถูกดำนินคดีลงทษสถาน
หนักตามกฎหมาย╇ความรูຌความขຌา฿จทีไหมาะสมละการปฏิบัติตามกฎหมายปຓนปຑจจัยสำคัญทีไจะชวยหลีกลีไยงการกิดอุบัติหตุทาง
รถยนตຏเดຌ╇

ก่อนขับรถยนต์ในฮอกไกโด 

Quick

Tip

Quick

Tip

เรียนรู้อย่างระมัดระวังเก่ียวกับการขับข่ีรถยนต์ในสภาพแวดล้อม 
ที่ไม่เหมือนใครของฮอกไกโด 

เข้าใจหลักสำคัญของกฎจราจรในประเทศญ่ีปุ่น 

ยินยอมให้คนเดินเท้าไปก่อน 
฿นประทศญีไปุຆน╇ผูຌขับขีไจะตຌอง฿หຌความระมัดระวังกคนดินทຌาขณะขับขีไ

รถยนตຏ╇มืไอคนดินทຌาเดຌรับบาดจใบ╇สวน฿หญลຌวความผิดจะตกอยูทีไผูຌขับขีไ
อยางหลีกลีไยงเมเดຌ╇วลาจะลีๅยวรถบริวณสีไยก╇ผูຌขับขีไจะตຌองหยุดรถพืไอ฿หຌ
คนดินทຌาเดຌขຌามถนนกอนทีไตนองจะขับรถตอเป╇

จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น
สูงมากในฮอกไกโด! 

จำเป็นที่จะต้องมี
ทักษะในการขับข่ี
รถยนต์บนถนน 
ที่เต็มไปด้วยหิมะ ! 
(พฤศจิกายน-เมษายน) 

ฮ อ ก เ ก  ด  ปຓ น หนึไ ง ฿ น╇╇
ดินดนทีไมีหิมะปกคลุมมากทีไ╇
สุด฿นลก╇จึงปຓนรืไองยากมาก
ทีไจะขับขีไรถยนตຏบนถนน฿น
ชวงฤดูหนาวทีไทัๅงลืไนละขาว
พลนเปดຌวยหิมะ╇จึงควรจะมี
ความรูຌละตรียมผนรับมือ
อุบัติหตุ╇รวมถึงกรใดความรูຌ╇
ทีไอาจปຓนประยชนຏเดຌ╇

โปรดระมัดระวังเมื่อขับข่ีรถยนต์ในเวลา
กลางคืน 

สຌนทางสัญจรหลายสายทีไอยูหางจากตัวมืองออกเป╇
มีเฟถนนเมพียงพอละยังมืดมากอีกดຌวย╇ภาย฿ตຌความมืด╇
มิด╇คุณตຌอง฿ชຌวลานานกวาทีไจะมองหในคนดินทຌาหรือ
จักรยาน╇ละจำนวนสัตวຏปຆาทีไอยูบริวณริมถนนยังมีมากกวา
ชวงวลาปกติ╇ผูຌขับขีไทีไคยชินกับการขับขีไรถยนตຏ฿นมืองบน
ถนนทีไมีสงเฟสวางพียงพอ╇จำปຓนทีไจะตຌองระมัดระวัง╇
ปຓนพิศษ╇นืไองจากพระอาทิตยຏจะตกดินรใวระหวางฤดู฿บเมຌ
รวงละฤดูหนาว╇ดังนัๅน╇
จึงควรวางผนการขับรถ
ทองทีไยวของคุณ฿หຌปຓน
อิสระจากขຌอจำกัดของ
วลา฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะ
ทำเดຌ╇

เกิดอุบัติเหตุมากมายในชนบท ! 

รอก่อน!

50กม./ชม.กำลังดี~!

โครม!!
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กฎจราจรของประทศญีไปุຆนสวน฿หญคลຌายคลึงกับประทศเทย╇จึงทำ฿หຌขຌา฿จเดຌงาย╇ต฿นสวนของกฎทีไยกยอยออกมามีความ
ขຌมงวดละมีรายละอียดมากกวา╇ดังนัๅน╇จึงควรปฎิบัติตามกฎจราจรพืๅนฐานอยางครงครัด╇

กฎจราจรในประเทศญ่ีปุ่นที่ควรทราบ 

ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้าย ! 
ประทศญีไปุຆนมีระบบดินรถทางดຌานซຌายมือปຓนพืๅนฐาน╇

รถที่จะเลี้ยวขวาต้องรอก่อน ! 
ตามหลักลຌวตຌองปลอย฿หຌรถทีไมาจากทางตรงหรือรถทีไกำลังจะลีๅยวซຌายเปกอน╇รถทีไกำลังจะลีๅยวขวาตຌองรอ
฿หຌรถทีไมาทางตรงผานเปกอนถึงจะลีๅยวเดຌ╇

หยุดรถเสมอเมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดง 
มืไอสัญญาณเฟจราจรปลีไยนปຓนสีดง╇เมพียงตรถทางตรงทานัๅน╇ตรถทีไจะลีๅยวซຌาย╇กใตຌองหยุดชน
ดียวกัน╇

ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรรูปลูกศร 
ถึงมຌวาสัญญาณเฟจราจรจะปลีไยนปຓนสีดง╇ตรถทีไอยู฿นชองทางดินรถของสัญญาณเฟจราจรรูปลูกศร╇
สีขียวกใสามารถลีๅยวเดຌ╇

ระวังเร่ืองอัตราความเร็วของรถยนต์! อัตราความเร็ว 
ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง! 
อัตราความรใวตามทีไกฎหมายกำหนดบนถนนทีไเมมีสัญญาณเฟจราจรคือ╇60╇กิลมตรตอชัไวมงบนทาง
สาธารณะ╇ละ╇100╇กิลมตรตอชัไวมงบนทางดวน╇

ให้ระวังในเขตพ้ืนที่ห้ามแซง ! 
หຌามซง฿นขตพืๅนทีไหຌามซง╇

หยุดรถของคุณให้สนิท ณ ป้ายสัญญาณหยุดรถ 
และที่ด้านหน้าทางข้ามทางรถไฟ ! 
฿นประทศญีไปุຆน╇คุณจะตຌองหยุดรถหนຌาปງายสัญลักษณຏทีไบอก฿หຌหยุด╇ละจะถือปຓนการกระทำผิดกฎจราจร
ถຌาคุณเมหยุดรถ฿หຌสนิท╇ละจะตຌองหยุดรถทีไดຌานหนຌาทางขຌามทางรถเฟดຌวย╇

ดูสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ข้างหน้าอย่างระมัดระวัง 
และอย่าออกรถก่อนที่สัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ! 
มีสัญญาณเฟจราจรบนถนนทีไวุนวายจะคงสัญญาณเฟขียวยาวนานกวาปกติ╇นอกจากนีๅ╇ยังมีสีไยกทีไมี
ลักษณะฉพาะตัวอีกหลายหงทีไเดຌกำหนดเม฿หຌคนดินทຌาละยานพาหนะขຌามถนน฿นวลาดียวกัน╇ดย╇
สัญญาณเฟจราจรสำหรับคนดินทຌาจะปรากฏขึๅนมืไอยานพาหนะทัๅงหมดเดຌหยุดสนิทลຌว╇

ห้ามดื่มขณะขับข่ีรถยนต์ ! 
หຌามดืไมขณะขับขีไรถยนตຏนัๅนถือปຓนรืไองปกติ╇ตปรดจำเวຌวาผูຌดยสารทีไมีสติครบถຌวนซึไงดินทางกับผูຌขับขีไทีไ
ดืไมตลอดวลา╇ละคนทีไกระตุຌน฿หຌผูຌขับขีไดืไมนัๅน╇จะตຌองเดຌรับทษตามกฎหมายชนดียวกัน╇

29-30 

31-32 
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กฎจราจรพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับช่องทาง
เดินรถ และการเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา 

ยินยอมให้ 
คนเดินเท้าไปก่อน 

ยินยอมให้รถที่เลี้ยวซ้ายไปก่อน 

1 

2 

เคลื่อนรถไปที่ช่องทางเดินรถ
ซึ่งสามารถเลี้ยวขวาได้เท่านั้น 

ชิดซ้าย
เอาไว้!

หยุด!

ยินยอมให้คนเดินเท้าไปก่อน 1 

3 รถที่จะเลี้ยวขวา
ต้องรอจังหวะและ
เวลาที่เหมาะสม 
ถึงจะเลี้ยวได้ 

รถที่จะเลี้ยวขวา
ต้องรอจังหวะและ
เวลาที่เหมาะสม 
จึงจะเลี้ยวได้ 

ราเดຌนะนำหลักพืๅนฐานของการขับรถ฿นประทศญีไปุຆน฿หຌเดຌทราบ╇ณ╇ทีไนีๅลຌว╇ดยการติมครืไองหมายอัศจรียຏ฿นสวนทีไอาจจะ
ตกตางจากกฎจราจร฿นประทศของนักทองทีไยวอยางสิๅนชิงอาเวຌ╇

ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้าย ! 
สຌนทางดินรถ฿นประทศญีไปุຆน฿ชຌระบบดินรถทางดຌาน╇

ซຌายมือ╇นืไองจากรถทีไจะลีๅยวขวาจำปຓนจะตຌองอยู฿นชองทาง
ดินรถทางดຌานขวาบนถนนทีไมีชองทางดินรถสองทาง╇ถຌาเมคิด
ทีไจะลีๅยวขวา╇฿หຌขับขีไรถยนตຏ฿นชองทางดินรถทางดຌานซຌายอา
เวຌ╇อยาลืม฿หຌสัญญาณเฟขอทางมืไอจะปลีไยนชองทางดินรถ
พืไอ฿หຌรถคันทีไตามมาขຌางหลังทราบความตัๅง฿จของคุณ╇

1 

รถที่จะเลี้ยวขวาต้องรอก่อน ! 
ตามหลักลຌวผูຌขับขีไจะตຌองยอม฿หຌรถทีไมาทางตรงเดຌเป╇

กอน฿นวลาทีไตຌองการจะลีๅยวรถเปทางดຌานขวา╇ดยสามารถ
ลีๅยวขวาเดຌหลังจากทีไรถทีไมาจากทางตรงเดຌขับผานหรือวา
ลีๅยวเปทางซຌายลຌว╇ซึไงตามหลัก฿นประทศญีไปุຆน╇฿หຌสิทธิ่รถ
ลีๅยวซຌายเดຌเปกอน╇ละเมมีกฎจราจรทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌทาง
กรถทีไตຌองการลีๅยวขวา╇

2 

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร 
ในประเทศของคุณ 

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร 
ในประเทศของคุณ 



30

หยุดรถเสมอเมื่อสัญญาณไฟจราจร
เปลี่ยนเป็นสีแดง 

฿นประทศญีไปุຆน╇เมมีสຌนทางสัญจรหรือสีไยกสายเหนลย
ทีไจะสามารถ╇ลีๅยวซຌายผานตลอด╇เดຌตลอดวลา╇หรือวายอม
฿หຌรถทีไกำลังจะลีๅยวซຌายลีๅยวเดຌทันทีขณะทีไสัญญาณเฟจราจร
ปຓนสีดง╇มืไอสัญญาณเฟจราจรปลีไยนปຓนสีดง╇เมพียงต╇
รถทางตรงทานัๅน╇รถทีไกำลังจะลีๅยวซຌายกใตຌองหยุดชนกัน╇
ดยจำปຓนจะตຌองรอจนกวาสัญญาณเฟจราจรจะปลีไยนปຓนสี
ขียว╇

3 

ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
รูปลูกศร 

มืไอสัญญาณเฟจราจรปลีไยนปຓนสีดง╇ดยพืๅนฐานลຌว╇
รถทุกคันตຌองหยุด╇อยางเรกใตาม╇ถຌามีสัญญาณเฟจราจรรูป╇
ลูกศรทีไอยูทางดຌานลาง╇หรืออยูทางดຌานขຌางของสัญญาณเฟ
จราจรหลัก╇คุณสามารถลีๅยวรถตามทิศทางทีไลูกศรชีๅเปเดຌมืไอ
สัญญาณเฟปลีไยนปຓนสีขียว╇ดยสัญญาณเฟจราจรรูปลูกศร╇
ทีไชีๅทิศทาง฿หຌลีๅยวขวาปຓนสัญญาณเฟทีไพบหในเดຌบอยครัๅง╇╇╇╇
ทีไสุด╇มืไอสัญญาณเฟจราจรรูปลูกศรทีไชีๅทิศทาง฿หຌลีๅยวขวา
ปรากฏ╇฿หຌลีๅยวรถอยางรวดรใวพรຌอมกับระมัดระวังรถทีไมา
จากทางตรง╇สีไยกหลายสายทีไมีสัญญาณเฟประภทนีๅคือ╇
สีไยกทีไมีชองทางดินรถสำหรับลีๅยวขวาทานัๅน╇

4 

สัญญาณเฟดง╇ สัญญาณเฟขียว╇

สัญญาณเฟจราจรรูปลูกศร╇

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร 
ในประเทศของคุณ 

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร 
ในประเทศของคุณ 
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ระวังเร่ืองอัตราความเร็วของ
รถยนต์! อัตราความเร็วตามที่
กฎหมายกำหนดคือ 60 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ! 

นืไองจากมีถนนทอดยาวละมีขนาดกวຌางขวางอยูหลาย
สาย╇ซึไงทบจะเมมีสิไงกอสรຌางปลูกอยูตามนวถนนลย฿น╇
ฮอกเกด╇จึงปຓนรืไองงายทีไจะทำ฿หຌคุณสูญสียการควบคุม
ความรใวของรถ╇ละอาจจะหยียบคันรงดยเมยัๅงคิดเดຌ╇อัตรา
ความรใวของรถยนตຏตามทีไกฎหมายกำหนดเวຌคือ╇30╇ละ╇50╇
กิลมตรตอชัไวมง฿นพืๅนทีไขตมือง,╇60╇กิลมตรตอชัไวมง╇
฿นบริวณชานมืองละบนถนนสายหลัก╇ละปกติจะกำหนด
เวຌทีไ╇100╇กิลมตรตอชัไวมงบนทางดวน╇ตอาจจะกำหนด
พียง╇50╇กิลมตรตอชัไวมง╇฿นกรณีทีไประสบกับพายุละ/
หรือพายุหิมะ╇นืไองจากมีถนนสຌนยาวปຓนจำนวนมาก╇จึงมี
สຌนทางสาธารณะละทางดวนหลายสายทีไมีระยะทางเกลเม╇
มีปງายบอกอัตราความรใวตามทีไกฎหมายกำหนด╇หรือมีปງาย
เฟฟງาตเมระบุอัตราความรใวทีไจำกัดเวຌ╇มืไอตຌองขับขีไรถยนตຏ
บนถนนประภทนีๅ╇ผูຌขับขีไจะตຌองขับรถ฿นอัตราความรใวตาม╇
ทีไกฎหมายกำหนดเดຌค╇60╇กิลมตรตอชัไวมงบนถนน
สาธารณะ╇ละ╇100╇กิลมตรตอชัไวมงบนทางดวน╇ควร฿หຌ
ความสำคัญกับความปลอดภัย฿นการขับขีไรถยนตຏปຓนลำดับ
รก╇ดยทีไตຌองคำนึงถึงอัตราความรใวของรถยนตຏตามทีไ
กฎหมายกำหนดเวຌอยูสมอ╇

5 

ปງายบอกอัตราความรใวบบพืๅนฐาน╇

ปງายเฟฟງาบอกอัตราความรใวจำกัด╇

ให้ระวังในเขตพ้ืนที่ห้ามแซง ! 
หຌามซงรถคันอืไน฿นขตพืๅนทีไหຌามซง╇พราะปຓนรืไอง╇

ทีไอันตรายมาก╇พืๅนทีไดังกลาวจึงเดຌถูกทำขึๅน╇ยกตัวอยางชนบน
ถนนทีไมีลักษณะปຓนมุมอับ╇หรือมีคຌงอันตรายอยูขຌางหนຌา╇╇╇╇
฿หຌรอจนกระทัไงพຌนผานขตพืๅนทีไหຌามซงเปกอน╇ละหในวา
ปลอดภัยลຌว╇จึงคอยขับซงผานรถคันอืไน╇

6 

สຌนทึบสีหลืองกลางถนนสดงถึงขตพืๅนทีไหຌามซง╇

สຌนประสีขาวกลางถนนสดงถึงขตพืๅนทีไปกติ╇
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หยุดรถของคุณให้สนิท 
ณ ป้ายสัญญาณหยุดรถ 
และที่ด้านหน้าทางข้ามทางรถไฟ! 

หยุดรถของคุณ฿หຌรียบรຌอย╇พืไอทีไจะเดຌตรวจสอบซຌายละ
ขวาอยางปลอดภัย╇

฿นประทศญีไปุຆน╇มีกฎจราจรทีไบังคับ฿ชຌอยางครงครัดวา
คุณจะตຌองหยุดรถหนຌาปງายสัญญาณหยุดรถ฿หຌสนิท╇เม฿ชพียง
หยุดครึไงโ╇กลางโ╇ปງายสัญลักษณຏ╇หยุด╇หมายความวาจะ
ตຌองหยุดรถ฿หຌนิไงสนิท╇ละผูຌขับขีไตຌองมองซຌายมองขวาพืไอ
ตรวจสอบความปลอดภัย╇นอกจากนีๅ╇นืไองจากปງายสัญลักษณຏ
ทีไ฿ชຌ฿นประทศญีไปุຆนปຓนรูปทรงตัววี╇(V)╇ดังนัๅน╇จึงควรจดจำ
ความหมายของปງายเวຌดຌวย╇ดยสวน฿หญปງายสัญลักษณຏทีไบอก
฿หຌหยุดรูปทรงตัววีจะอยูตรงมุมถนนกอนทีไจะขຌามยกเปอีก
ฟากหนึไง╇กลาวอีกอยางกใคือ╇บนถนนสายทีไคุณกำลังจะขຌาม╇
นัๅนมีรถลนผานดຌวยความรใวสูงอยูสมอ╇มืไอกิดอุบัติหตุ╇
ความผิดจะตกอยูกับผูຌขับขีไทีไเมยอมหยุดรถ฿หຌสนิท╇ควร฿หຌ
ความระมัดระวัง╇ละน฿จวาคุณเดຌหยุดรถรียบรຌอยลຌว╇

7 

STOP!

ป้ายสัญลักษณ์บอกให้หยุดของแต่ละประเทศ 

ไต้หวัน ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง ญ่ีปุ่น 

หยุดรถให้สนิทที่ด้านหน้าทางข้ามทาง
รถไฟ ! 

ผูຌขับขีไจะตຌองหยุดรถ฿หຌสนิททีไหนຌาทางขຌามทางรถเฟพืไอ
ยืนยันกอนวา╇เมมีรถเฟวิไงมาจากทางดຌานซຌายละทางดຌานขวา╇
กอนทีไจะคลืไอนรถของตนตอเปเดຌอยางปลอดภัย╇ถຌาสຌนทาง
จราจรบนทางรถเฟถูกกีดขวาง╇รถยนตຏกใจะเมสามารถคลืไอน
ผานทางรถเฟเปเดຌปຓนระยะวลานาน╇

รูปบบพืๅนฐานของสีไยกทีไมีปງายสัญลักษณຏบอก฿หຌหยุด╇

ผนภาพของรถยนตຏทีไเมสามารถคลืไอนผานทางขຌามทางรถเฟเปเดຌ╇

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร 
ในประเทศของคุณ 

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร 
ในประเทศของคุณ 
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ดูสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ข้างหน้า
อย่างระมัดระวัง และอย่าออกรถ
ก่อนที่สัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยน
เป็นสีเขียว ! 

สัญญาณไฟจราจรในระบบ “หน่วงเวลา” หมายถึง
อะไร?  

มืไอสัญญาณเฟจราจรของชองทางดินรถทีไคุณกำลังมุง
หนຌาเปปลีไยนปຓนสีดง╇สัญญาณเฟจราจรของสຌนทางดินรถ
ทางฝຑດงตรงขຌามกใจะตຌองปลีไยนปຓนสีดงชนกัน╇อยางเรกใตาม╇
สัญญาณเฟจราจร฿นระบบ╇หนวงวลา╇จะคงสภาพสัญญาณ
เฟขียวสำหรับชองทางดินรถทีไนนขนัดนานกวาชองทาง
ดินรถสຌนอืไน╇
สัญญาณไฟจราจรสำหรับคนเดินเท้าหมายถึงอะไร?  

มีสัญญาณเฟจราจรสำหรับคนดินทຌาทีไยกออกมาจาก
สัญญาณเฟจราจรปกติ฿นบริวณทีไมีคนดินทຌาปຓนจำนวนมาก
พืไอทีไจะเดຌยกคนดินทຌาละยานพาหนะออกจากกัน╇มืไอ
สัญญาณเฟจราจรของยานพาหนะปลีไยนปຓนสีขียว╇สัญญาณ
เฟจราจรของคนดินทຌาทัๅงหมดจะปลีไยนปຓนสีดง╇ละมืไอ
สัญญาณเฟจราจรทัๅงหมดของยานพาหนะปลีไยนปຓนสีดง╇
บริวณสีไยกกใจะปຂดสัญญาณเฟ฿หຌคนดินทຌาสามารถดิน
ขຌามถนนเดຌ╇

8 

ห้ามดื่มเวลาขับข่ีรถยนต์ ! 

ทัไวลกตางยก฿หຌปຓนรืไองของสามัญสำนึกทีไจะตຌองเมขับขีไ
รถยนตຏมืไอตกอยูภาย฿ตຌอิทธิพลของอลกอฮอลຏ╇฿นประทศ
ญีไปุຆนกใชนดียวกัน╇อยางเรกใตาม╇ขຌอบังคับ฿ชຌกฎหมายละ╇
บทลงทษตอผูຌทีไฝຆาฝนกฎนัๅนขຌมงวดมาก฿นประทศญีไปุຆน╇╇
หากตรวจพบอลกอฮอลຏจากวิธีปຆาลมหาย฿จผานครืไองตรวจ
จับ╇คุณอาจจะถูกลงทษจำคุกเมกิน╇3╇ป╇หรือถูกปรับเมกิน╇
500,000╇ยน╇หรือรับทษทีไรຌายรงกวาหากถูกจับ฿นขຌอหา╇
ขับรถขณะมึนมา╇฿นประทศญีไปุຆน╇มืไอผูຌขับขีไปฏิสธเมยอม
ตรวจวัดระดับอลกอฮอลຏดຌวยวิธีปຆาลมหาย฿จกใจะถูกลงทษ
ชนดียวกันกับผูຌดยสารทีไมีสติครบถຌวนซึไงดินทางกับผูຌขับขีไ╇
ทีไมึนมา╇ละคนทีไกระตุຌน฿หຌผูຌขับขีไดืไมนัๅนจะตຌองเดຌรับทษ╇
ตามกฎหมายชนกัน╇อยาขับรถขณะมึนมาดใดขาด╇

9 

สีไยกทีไมีสัญญาณเฟจราจรบบหนวงวลา╇

รูปบบพืๅนฐานของสีไยก╇
ทีไมีสัญญาณเฟจราจรบบ
หนวงวลา╇

ผนภาพรูปบบพืๅนฐานของสัญญาณเฟจราจร
สำหรับคนดินทຌา╇

ยานพาหนะเมสามารถขຌามสีไยกเดຌ
เมวาจะมาจากทิศทาง฿ด╇

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 
ผูຌขับขีไชาวเทยจำปຓนทีไจะตຌอง฿หຌความระมัด╇

ระวัง฿นรืไองตำหนงทีไตนองจะตຌองหยุดรถปຓนอยาง
มาก╇กรุณาจำเวຌวาสัญญาณเฟจราจร฿นประทศญีไปุຆน
จะตัๅงอยูทางดຌานหนຌาของสีไยกฝຑດงตรงขຌาม╇ละคุณ
ตຌองหยุดรถของคุณกอนทีไจะขับรถขຌามสีไยกเป╇

•  บริษัทให้เช่ารถยนต์ของโตโยต้า  
 (Toyota Rent a Car) 
 (ภาษาอังกฤษ) 
 http://rent.toyota.co.jp/en/index.html 

เปรียบเทียบตำแหน่งของสัญญาณไฟจราจร 
ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทย 

ไทย 

ญ่ีปุ่น 

Column
ข้อมลูเสริมเพ่ือประโยชนข์องคณุ 

อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยเพ่ือรักษาชีวิตของคณุ ! 
เมพียงตผูຌขับขีไทานัๅน╇ผูຌดยสารกใตຌองมีหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไจะ

รัดขใมขัดนิรภัย╇฿นป╇พ.ศ.╇2551╇ผูຌดยสารจะตຌองคาดขใมคัดนิรภัยตามขຌอ╇
บังคับของกฎหมาย╇ถึงมຌวาจะนัไงทีไบาะหลังกใตาม╇ดใกทีไมีอายุตไำกวา╇6╇ปทุก╇
คนจะตຌองคาดขใมขัดนิรภัย฿นทีไนัไงสำหรับดใก╇นืไองจากบริษัททีไ฿หຌบริการ╇
รถชามีบริการ฿หຌชาทีไนัไงสริมสำหรับดใก฿นราคาคอนขຌางถูก╇จึงควรจองทีไนัไง
สำหรับดใกลวงหนຌาอาเวຌกอน╇

หยุด! 

หยุด! 

ระวังความแตกต่างกับกฎจราจร 
ในประเทศของคุณ 
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คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณไม่สามารถเลี้ยว
ไปยังเส้นทางที่ต้องการได้ เนื่องจากเป็น
ถนนที่บังคับเดินรถทางเดียว 
(One-way streets) 

มักจะพบถนนทีไบังคับ฿หຌดินรถเดຌทางดียว฿นบริวณยาน
฿จกลางมือง╇ละบริวณทีไมีการจราจรหนานนอยูบอยครัๅง╇
พืไอทีไจะเป฿หຌถึงจุดหมายทีไคุณตຌองการ╇คุณจะตຌองขับรถผาน
ถนนทีไดินรถเดຌทางดียว╇ลຌวขับรถวนรอบพืไอทีไจะเดຌเปถึงยัง
จุดหมาย╇฿นบริวณ฿จกลางมืองซัปปร╇สຌนทางดินรถบบ
บังคับดินรถทางดียวจะยาวตัๅงตทิศ฿ตຌจนถึงทิศหนือสลับ╇
กัน╇ผูຌขับขีไควรจะศึกษาสຌนทางการดินรถเวຌดຌวย╇อยางนຌอยกใ
฿นสຌนทางดินรถบริวณ฿จกลางมือง╇

จุดหมาย╇

ถนนดินรถเดຌทาง
ดียว╇

ตำหนงทีไอยู
ปຑจจุบัน╇

ขับรถวนรอบ!╇

บริเวณใจกลางเมืองซัปโปโร 

Tanukikoji Shopping Arcade Tanukikoji Shopping Arcade Tanukikoji Shopping Arcade

ผนทีไทบทวนสຌนทางดินรถทางดียว฿จกลางมืองซัปปร╇

Quick

Tip

150 km

Where do I go?

Where

is

this?!

เพ่ือการขับข่ีที่สะดวกสบายในฮอกไกโด 

ระยะทางโดยรวมสำหรับการขับข่ีรถยนต์ท่องเที่ยว
ไม่ควรเกิน 150 กิโลเมตรต่อวัน 

ถຌาผูຌขับขีไวางผนสຌนทางการขับขีไดຌวยตนอง╇ระยะทางดยรวมสำหรับการทองทีไยว╇
เมควรกิน╇150╇กิลมตรตอวัน╇ละจำนวนชัไวมง฿นการขับขีไรถยนตຏเมควรกิน╇3╇หรือ╇4╇
ชัไวมงบนถนนสาธารณะ╇ถึงมຌวาคุณจะรวมวลารับประทานอาหารละวลายีไยมชมหลง
ทองทีไยวอาเวຌลຌว╇จำนวนชัไวมงดยรวมของการขับขีไรถยนตຏกใเมควรกินกวาวลาดยรวม
ตามทีไเดຌกลาวเวຌขຌางตຌน╇การวางผนทองทีไยวดยทีไผืไอวลาอาเวຌจะทำ฿หຌคุณสามารถวะ
ทองทีไยวรายทางเดຌอีกดຌวย╇นอกจากนีๅ╇ขอนะนำ฿หຌคุณคำนวณระยะทางระหวางสถานทีไซึไง
คุณตัๅง฿จจะพักรมละวางผน฿น฿จดຌวยขຌอมูลขຌางตຌน╇พราะการลือกสถานทีไพักจะสงผล╇
กระทบทีไสำคัญตอการทองทีไยวของคุณ╇

การหาจุดหมายปลายทาง฿นสถานทีไซึไงคุณเมรูຌจัก฿นชวงวลากลางวันกในับวาปຓนรืไองทีไ
ยากอยูลຌว╇ตผูຌขับขีไจะผชิญหนຌากับสถานการณຏทีไยากยิไงขึๅนมืไอตຌองหาจุดสังกตภาย฿ตຌความ
มืดมิดหลังพระอาทิตยຏตกดิน╇ทำ฿หຌอกาสทีไคุณจะหลงทางนัๅนพิไมขึๅนตามเปดຌวย╇สຌนทาง
สัญจรบริวณชานมืองของฮอกเกดอาจจะเมมีหรือมีเฟถนนพียงลใกนຌอยทานัๅน╇ละอาจ╇
จะมืดมากกวาทีไคุณจินตนาการเวຌ╇ปรด฿ชຌความระมัดระวัง฿นการขับขีไ╇ดยฉพาะอยางยิไง╇
฿นชวงฤดู฿บเมຌผลิละชวงฤดูหนาวทีไพระอาทิตยຏจะตกดินรใวกวาปกติ╇

หลีกเลี่ยงการขับข่ีรถยนต์ในเวลากลางคืน ! 

สถานีรถเฟ╇
จอารຏซัปปร╇

ตึกจอารຏ╇
ทาววอรຏ╇

ถนนสายคิตะ╇กะจทนะ╇

ถน
นส

าย
หน

ຌาส
ถา
นีซ

ัป
ป
ร╇

ถน
นส

าย
ม

นๅำ
ซ
ซะ

อิ╇

ถน
นส

าย
นิช

ิ╇นะ
นะ

จ
มะ

╇

ถนนสายมินะมิ╇อิจิ╇จ╇

ถนนหมายลข╇12╇

ถนนหมายลข╇36╇ทีไจอดรถราง╇
สถานีซุซุกินะ╇

บริวณศูนยຏการคຌา
ทะนุกิคจิ╇

สวนสาธารณะอดะริ╇

ทีไจอดรถราง╇
สถานีนิชิ╇ยง╇จมะ╇

บริวณศูนยຏการคຌา
ทะนุกิคจิ╇

บริวณศูนยຏการคຌา
ทะนุกิคจิ╇

หอทรทัศนຏ╇
หงมืองซัปปร╇

หอนาฬຂกา╇
หงมืองซัปปร╇

ตึกทีไวาการ
มืองฮอกเกด╇
ตึกสำนักงาน╇
อดีตทีไวาการ╇
มืองฮอกเกด╇
สภามืองฮอกเกด╇
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ป้ายบังคับ 

หຌามผาน หຌามยานพาหนะผาน หຌามขຌา หຌามรถยนตຏ หຌามรถบรรทุก 

หຌามรถบัสดยสาร หຌามรถจักรยานยนตຏ หຌามรถลຌอลืไอนลากขใน หຌามรถจักรยาน หຌามรถยนตຏ╇
ละรถจักรยานยนตຏ 

หຌามรถจักรยานยนตຏทีไมีผูຌนัไงซຌอนทຌาย
ละรถจักรยานยนตຏขนาด฿หญ╇ ฿หຌตรงเปหรือลีๅยวซຌาย ฿หຌลีๅยวซຌาย ฿หຌดินรถทางดียว╇

เปขຌางหนຌา╇ ฿หຌลีๅยวซຌายหรือลีๅยวขวา╇

฿หຌตรงเปหรือลีๅยวซຌาย╇
หรือลีๅยวขวา╇

฿หຌชิดซຌาย หຌามลีๅยวขวา หຌามกลับรถ หຌามซง 

หຌามจอดละหยุดรถ หຌามจอดรถ สามารถจอดรถเดຌ╇
เมกิน╇60╇นาที╇

หຌามรถทีไบรรทุก╇
วัตถุอันตราย╇

หຌามรถหนักกินกำหนด 

หຌามรถสูงกินกำหนด หຌามรถกวຌางกินกำหนด จำกัดความรใว จำกัดความรใวขัๅนตไำ ชองดินรถยนตຏ 

ชองดินรถจักรยาน ชองดินรถจักรยาน
ละคนดิน╇ ฉพาะคนดิน ทางดินรถทางดียว

เปทางซຌาย╇
฿หຌดินรถทางดียวเป

ขຌางหนຌา╇

ขตสำหรับรถยนตຏขนาด
ลใกละรถจักรยานยนตຏ╇ ชองดินรถบรรทุก ชองดินรถพวงบนทางดวน ชองดินรถฉพาะ ชองดินรถพิศษ 

ปງายจราจร฿นประทศญีไปุຆนกับประทศเทยมีความคลຌายคลึงกันมาก╇สวน฿หญถຌาหในสัญลักษณຏ╇กใจะขຌา฿จความหมายเดຌดยงาย╇
ตจำปຓนตຌองระวังปງายทีไมีภาษาญีไปุຆนกำกับเวຌปຓนพิศษ╇ดยฉพาะอยางยิไง╇หากฝຆาฝนปງายบังคับ╇จะถูกตำรวจจับเดຌ╇ถึงมຌวากฎจราจร
จะคลຌายกับของประทศเทย╇ตการบังคับ฿ชຌขຌมงวดมากกวา╇
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ป้ายเตือน 

ป้ายแนะนำ 

ชองทางฉพาะสำหรับ
ดินรถพวง╇

ดินรถตามทิศทางทีไ
กำหนด╇

ชองทางดินรถตรงเป
หรือลีๅยวซຌาย╇

ชองทางลีๅยวซຌาย ชองทางตรงเป 

รถจักรยานยนตຏ╇
฿หຌตรงเปลຌวลีๅยวขวา╇
(หຌามลีๅยวขวาทันที)╇

หຌามรถจักรยานยนตຏ╇
ตรงเปลຌวลีๅยวขวา╇
(ตຌองลีๅยวขวาทันที)╇

จอดรถนวยาว จอดรถนวตัๅงฉาก จอดรถนวฉียง 

ตຌองปຂดสัญญาณกันขมย ลดความรใว หยุด หຌามคนดินผาน หຌามคนดินขຌาม 

ขีไจักรยานบบ╇
รียงหนຌากระดานเดຌ╇

ขับรถยนตຏบนขต╇
ทางรถเฟเดຌ╇

จอดรถเดຌ หยุดรถเดຌ╇ สຌนทางพิศษ 

สຌนกลาง สຌนหยุด ทางดินขຌาม ทางดินขຌาม ทางจักรยานขຌาม 

ทางดินขຌามละ
จักรยานขຌาม╇

ระวังคนขຌาม ขຌอบังคับ ขຌอบังคับ 

ทางยกตัดกัน ทางยกทางขวา ทางยกตัดกันรูปตัวท ี ทางยกตัดกันรูปตัววาย วงวียนขຌางหนຌา 

(ชีๅจงรายละอียดกีไยวกับวัน╇วลา╇ละประภท
ของยานพาหนะทีไบังคับ╇ซึไงจะตกตางกันออกเป╇
จึงควรสอบถามความหมายของขຌอบังคับหลานีๅ
จากคนญีไปุຆน฿นบริวณนัๅน)╇

(ชีๅจงสถานการณຏบังคับ฿นสຌนทางนัๅนโ╇ซึไงจะ
ตกตางกันออกเป╇ชน╇หຌามผาน╇฿หຌอຌอมเปอีก
ทาง╇ปຓนตຌน╇จึงควรสอบถามความหมายของขຌอ╇
บังคับหลานีๅจากคนญีไปุຆน฿นบริวณนัๅน)╇

ทางคຌงขวา ทางคຌงรัศมีคบเปทางขวา ทางคຌง╇ริไมขวา ทางคຌงรัศมีคบ╇
ริไมขวา╇

ทางคดคีๅยว╇ริไมขวา 
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เคร่ืองหมายบนพ้ืนทาง 

หຌามกลับรถ 

(1) 
สຌนบงทิศทาง
จราจร╇หຌามซง╇
(สຌนทึบดีไยว) 

หຌามปลีไยนชองทางดินรถ 

หຌามหยุดรถ╇
หรือจอดรถ╇

หຌามจอดรถ จำกัดความรใว หຌามรถยนตຏขຌา
มา฿นบริวณนีๅ╇

หຌามหยุดรถยนตຏ
ภาย฿นบริวณนีๅ╇

สຌนเหลทาง 

ทางขຌามทางรถเฟ╇
เมมีครืไองกัๅนทาง╇

ทางขຌามทางรถราง╇
เมมีครืไองกัๅนทาง╇

รงรียน╇ระวังดใก สัญญาณจราจร ทางลืไน 

ระวังหินรวง ผิวทางขรุขระ ทางทชืไอมทางอกจากซຌาย ทางคบดຌานซຌาย ทางคบลงทัๅงสองดຌาน 

ทางดินรถสองทาง ทางขึๅนลาดชัน ทางลงลาดชัน อยูระหวางซอมทาง ระวังลมปะทะจาก
ทางดຌานขຌาง╇

ระวังสัตวຏ ระวังอันตรายอืไนโ 

(2) 
สຌนบงทิศทาง
จราจร╇หຌามซง
คู╇(สຌนทึบคู) 

(3) 
สຌนบงทิศทาง
จราจร╇หຌามซง╇
ฉพาะดຌาน╇(สຌน
ประคูสຌนทึบ) 

ถนน╇เหล
ทาง╇
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เหลทางคบ╇
หຌามจอดรถ╇

เหลทาง
ฉพาะคนดิน╇ สຌนบงทิศทางจราจร 

ชองทางดินรถฉพาะ╇
(ชน╇รถบัส╇ปຓนตຌน)╇

ชองทางดินรถพิศษ╇
(ชน╇รถบัสตามสຌนทาง╇ปຓนตຌน)╇

ชองทางดินรถฉพาะ╇
สำหรับรถพวง╇

ดินรถ฿นทิศทางตาม
ครืไองหมายทีไกำหนด╇

ขตชองทางดินรถ ขตชองทางดินรถประภทพิศษ╇
(ชน╇รถบรรทุก╇ปຓนตຌน) 

ขตชองทางดินรถพวง
บนทางดวน╇

สຌนทางหลักพิศษ 

สดงวิธีลีๅยว จอดรถบบนวยาว 

จอดรถบบ
นวตัๅงฉาก╇

จอดรถบบ
นวฉียง╇

(1)╇ชองทางคนดินละจักรยาน 

(2)╇ชองทางจักรยาน หຌามจักรยานผานยก สิๅนสุดขตบังคับ฿ชຌ 

ถนน╇เหล
ทาง╇ ถนน╇เหล

ทาง╇

สຌน
ทา

งหล
ัก╇

สຌน
ทา

งห
ลัก

╇(พ
ิศษ

)╇

( ช อ งท า ง ริ ม ซຌ า ย
สำ ห รั บ ร ถ ย น ตຏ
ขนาด ลใ กละรถ
จักรยานยนตຏ╇สวน╇
ช อ ง ท า ง ถั ด ม า╇
สำ ห รั บ ร ถ ย น ตຏ
ทัไวเป)╇



40

฿นประทศญีไปุຆน╇การฝຆาฝนกฎจราจรรืไองการจอดรถถือปຓนความผิดรຌายรง╇จุดทีไมีปງายหຌามจอดรถติดอยูสดงวาหຌามจอดรถ฿น
บริวณนัๅนอยางดใดขาด╇ผูຌ฿ชຌรถจะตຌองนำรถเปจอด╇ณ╇สถานทีไจอดรถ╇ละมຌวาสถานทีไจอดรถจะมีนຌอยกใยังสามารถนำรถเปจอด
บริวณริมถนนทีไมีครืไองมิตอรຏหยอดหรียญ฿หຌบริการอยูเดຌ╇ทัๅงนีๅ╇ตຌองอยูภาย฿นชวงวลาทีไกำหนดดຌวย╇╇

 อาคารจอดรถและ 
โรงเก็บรถรูปแบบหอคอย 

• อาคารจอดรถ╇
รับบัตรจอดรถเดຌ╇
ทีไ บริ  วณทาง ขຌ า╇
ขับรถขຌาเปดຌาน฿น╇
ลຌววนขึๅนเปดຌาน
บนพืไอหาทีไจอดรถ
ละจอดรถ฿นพืๅนทีไวาง╇สำหรับทางออก
กใ฿หຌขับรถวนลงมา╇สอดบัตรจอดรถละ
งินลง฿นครืไอง╇
• รงกใบรถรูปบบหอคอย╇
ทำตามคำนะนำ
ของพนักงาน╇ดย╇
จะตຌองขับรถขຌาเป
จอดบนทนทีไ จะ
ถูกดึงขึๅนเปคลຌาย
ลิฟทຏดยสาร╇ถຌาตຌองการทีไจะรับรถคืน╇
กใ฿หຌคืนบัตรจอดรถกพนักงาน╇ลຌวรถ
ของคุณกใจะถูกลืไอนลงมายังชัๅนทีไหนึไง
อีกครัๅง╇

สถานที่จอดรถรูปแบบอื่น 

ใช้มิเตอร์หยอดเหรียญ ! 
มืไอคุณตຌองการจะจอดรถพียงชัไวคราว╇฿หຌ฿ชຌบริการจอดรถบบ╇

มิตอรຏหยอดหรียญ╇นืไองจากหาเดຌคอนขຌางงายละชำระคาจอดรถตาม
มิตอรຏ╇บริวณพืๅนทีไจอดรถจะถูกตีดຌวยสຌนทึบสีขาวบนถนนทีไมีปງาย
สัญลักษณຏตามภาพทางดຌานขวามือ╇คุณตຌองชำระคาบริการลวงหนຌาตาม
วลาทีไกำหนดเวຌ฿หຌทานัๅน╇

จอดรถของคุณ฿น
บริวณทีไกำหนดเวຌ╇

ใช้บริการที่จอดรถสาธารณะและที่จอดรถของเอกชนควบคู่กัน ! 
คาทีไจอดรถจะตกตางกันเปตามตละพืๅนทีไ╇฿นหนังสือคูมือลมนีๅคุณจะเดຌรับขຌอมูลของคาทีไจอดรถ฿นบริวณ฿จกลางมืองซัปปร╇

ซึไงถือวาปຓนสถานทีไทีไหาทีไจอดรถยากทีไสุด฿นฮอกเกด╇หຌางสรรพสินคຌา╇ละศูนยຏการคຌาทีไคุณจะดินทางเปอาจจะมีทีไจอดรถบบ╇
ทำสัญญา╇฿หຌตรวจสอบลวงหนຌาวาหากคุณจับจาย฿ชຌสอย฿นศูนยຏการคຌาของพวกขาลຌว╇คุณจะเดຌจอดรถดยทีไเมตຌองสียคาบริการ╇
ซึไงคาทีไจอดรถดยทัไวเปจะตกตางกันเปตามสถานทีไตละหง╇สถานทีไจอดรถบางหงอาจจะคิดคาจอดรถบบหมาจายทัๅงวัน╇
(ประมาณ╇1,000-2,000╇ยน)╇ถึงมຌวาคุณจะจอดรถเมนาน╇(ประมาณ╇20╇นาที)╇หรือพียงหนึไงชัไวมงทานัๅนกใตาม╇

จากอัตราคาจอดรถ฿นปຑจจุบัน╇(ดือนมกราคม╇พ.ศ.╇2552)╇คาจอดรถ฿นบริวณรอบสถานีซัปปรประมาณ╇100╇ยนตอ╇20╇นาที╇
ละ╇300╇-╇340╇ยนตอ╇1╇ชัไวมง╇฿นขณะทีไบริวณอดะริ╇คาจอดรถจะอยูทีไ╇100╇ยนตอ╇15╇นาที╇ละ╇400╇-╇500╇ยนตอ╇1╇ชัไวมง╇
นนอนวาสถานทีไจอดรถนอก฿จกลางมืองจะมีคาบริการทีไถูกกวา╇

มีลานจอดรถ฿ตຌดินสาธารณะขนาด฿หญ╇
3╇หงบริวณ฿จกลางมืองซัปปร╇นืไอง╇
จากปຓนลานจอดรถขนาด฿หญละมีพืๅนทีไ
กวຌางขวางมาก╇คุณจึงสามารถหาพืๅนทีไจอด
รถเดຌงาย╇ตถຌาคุณเมเดຌจำหรือจดเวຌวาคุณ
จอดรถเวຌทีไเหน╇(ชนจำตัวลขทีไขียนอยูบน
สาขຌางรถของคุณ)╇คุณอาจจะหารถของคุณ
เมจอเดຌ╇ดังนัๅน╇จึงขอ฿หຌระมัดระวังดຌวย╇

ลานจอดรถใต้ดินสาธารณะ 

หยอดหรียญลงเป฿นครืไอง
จอดรถอัตนมัติ╇ รับบัตรจอดรถ╇

สียบบัตรจอดรถเวຌทีไกระจกหนຌารถดຌาน฿น╇
ซึไงสามารถมองหในเดຌจากดຌานนอก╇

ตรวจสอบวลาบนบัตรจอดรถ╇คุณจำปຓนตຌองระมัดระวัง
นืไองจากอาจปຓนการฝຆาฝนกฎจราจรเดຌถຌาคุณจอดรถ
กิน╇60╇นาที╇

นืไองจากเมมีสถานทีไจอดรถขนาด
฿หญ฿นบริวณ฿จกลางมืองซึไงขาด╇
คลนพืๅนทีไ╇ทำ฿หຌสถานทีไจอดรถสวน
฿หญจึงอยู฿นรูปบบของอาคารจอด
รถหรือรงกใบรถรูปบบหอคอย╇

มี สถานทีไ จอดรถรูป
บบดัๅงดิมทีไมีจุดชำระงิน╇
ละพนักงานนัไงอยูดຌาน฿น
บริวณทางขຌา╇ดยคุณจะ
ตຌองฝากกุญจรถเวຌกับ
ขา/ธอ╇ละถຌาคุณตຌองการทราบขຌอมูล
ของพืๅนทีไนัๅนโ╇กในับวาปຓนความคิดทีไดีทีไ
คุณจะลือก฿ชຌสถานทีไจอดรถประภทนีๅ╇
นืไองจากสามารถสอบถามขຌอมูลจาก
พนักงานเดຌ╇

ทีจ่อดรถบริการตนเองแบบหยอดเหรียญ 

ทีไจอดรถบริการตนอง
บบหยอดหรียญจะทำ╇
฿หຌคุณเดຌจอดรถ฿กลຌถนน
฿นราคายอมยา╇หลังจาก
ทีไคุณจอดรถ╇ลຌอของรถกใ
จะถูกลใอคดยอัตนมัติ╇ทำ฿หຌเมสามารถ
คลืไอนทีไเดຌ╇ถຌาตຌองการจะนำรถออก╇฿หຌเป
ทีไมาตรวัดกใบคาจอดรถลຌวกรอกรหัส
ตัวลขของชองทีไคุณเดຌจอดรถเวຌพรຌอม
ชำระงิน╇ลຌอทีไถูกลใอคกใจะถูกปลดดย
อัตนมัติ╇

มองหาป้ายสัญลักษณ์นี้ 

• ลานจอดรถ฿ตຌดิน
บริวณทางออกประตู╇
ฝຑດงทิศหนือของ
สถานีซัปปร╇
170╇ยนตอ╇30╇นาที╇
จันทรຏ-สารຏ╇
08.00-22.00╇นาฬຂกา╇
• ลานจอดรถ฿ตຌดิน╇
คิตะ╇อิจิจ╇
190╇ยนตอ╇30╇นาที╇
07.30-22.00╇นาฬຂกา╇

• ลานจอดรถ฿ตຌดิน╇
ซัปปร╇อดะริ╇
380╇ยนตอ╇1╇ชัไวมง╇
08.00-22.00╇นาฬຂกา╇

มาตรจอดรถ╇

วิธีการจอดรถ 
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วิธีการใช้ทางด่วน 
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ETC 慎l

ETC 慎l

ヤ恠☂ 袱暉

พราะวาฮอกเกดปຓนจังหวัดทีไกวຌาง฿หญมาก╇บอยครัๅงจึงจำปຓนทีไจะตຌองดินทางระยะเกลจากสถานทีไหนึไงเปยังอีกทีไหนึไง╇
ดยฉพาะอยางยิไง╇ถຌาผนการดินทางของคุณตຌองขຌามผานมือง฿หญทีไการจราจรสนจะติดขัดพรຌอมทัๅงยังมีสัญญาณเฟจราจรอีก
มากมาย╇การขึๅนทางดวนจะชวย฿หຌคุณประหยัดวลาเดຌมาก╇พราะฉะนัๅน╇จึงควรรูຌจักการ฿ชຌทางดวน฿หຌกิดประยชนຏสูงสุด╇

มาใช้ทางด่วนกันเถอะ ! 

฿หຌน฿จวาคุณทราบ╇1.ตำหนงทีไคุณอยู฿นปຑจจุบัน╇2.ตำหนงของทางขຌาชองทางดวน╇3.ชืไอของทางออกชองทาง╇
ดวนทีไตຌองการจะออก╇ลຌวคุณจะขึๅนทางดวนเดຌอยางปลอดภัย╇

ตรวจสอบทางขຌาชองทางดวนวาอยูตรง
เหน╇ดยดูจากปງายบอกทางสีขียว╇

รับบัตรขึๅนทางดวนจากชองทางดินรถ
สำหรับบุคคลทัไวเป╇㩿৻⥸㪀㩷

มุงหนຌาเปยังทิศทางของจุดหมายปลาย╇
ทางของคุณ╇

฿หຌน฿จวาคุณรูຌชองทางออกของจุดหมาย
ปลายทางของคุณ╇ลຌวออกจากทางดวน
ดยขับรถตามปງายบอกทางสีขียวเป╇

หลังจากออกจากทางดวนลຌว╇฿หຌชำระงิน
คาทางดวนทีไดานกใบคาธรรมนียม╇

1 

2 

3 

4 

5 

•ทางเข้าช่องทางด่วนอยู่ตรงไหน? 
ขึๅนทางดวนบริวณทางขຌาทีไมีปງายขียนบอกเวຌวา╇ਛ╇(ดจู)╇อาทิ╇ดจูชิตะสะ╇

㩿ਛජᱦ㪀╇ปງายบอกทางทีไสดงถึงถนนธรรมดาจะมีสีฟງา╇สวนปງายบอกทางขึๅนทางดวนนัๅน
จะมีสีขียว╇฿หຌมองหาปງายบอกทางสีขียวขณะขับขีไรถยนตຏ╇

袱暉
Sapporo

漲柎

Eniwa

ぐ啅ぐ
HOKKAIDO

憎齡
Naganuma

37

35

35

桧髀
Chitose

ぐ啅60罰ワぐ
HOKKAIDO EXPWY

5

• ฉันควรจะเข้าช่องทางไหนดี? 
มีชองทางดินรถสำหรับบุคคลทัไวเป,╇ชองทางดินรถสำหรับผูຌทีไถือบัตร╇ETC╇ละชองทาง

ดินรถทีไรวมทัๅงสองประภทขຌาเวຌดຌวยกันตรงบริวณทางขຌา╇ชองทางดินรถ╇ETC╇จำปຓนทีไจะ
ตຌองถือบัตร╇ETC╇ซึไงนักทองทีไยวชาวตางชาติเมมีสทธิถือครอง╇พราะฉะนัๅน╇฿หຌขຌาชองทาง
ดินรถทีไขียนวา╇৻⥸╇(อิปปຑง╇-╇ชองทางดินรถสำหรับบุคคลทัไวเป)╇

• ฉันควรจะไปทางไหนดี? 
หลังจากผานดานมาลຌว╇ถนนบนทางดวนกใจะยกออกปຓนสองทาง╇คุณตຌองลือกชองทาง

ดินรถทีไจะพาคุณเปยังจุดหมายปลายทางทีไตຌองการ╇ซึไงปງายบอกทางเดຌสดงชืไอมืองอาเวຌลຌว╇
ปຓนการดีหากคุณจะตรวจสอบทีไตัๅงทางภูมิศาสตรຏของมืองตางโ╇พรຌอมทัๅงตรวจสอบจุดทีไตัๅงของ
ทางขຌาชองทางดวนอาเวຌลวงหนຌา╇ถຌาคุณพบวาคุณกำลังมุงหนຌาเปยังทิศทางตรงกันขຌามกับ
สถานทีไทีไคุณกำลังจะเป╇฿หຌตัๅงสติ╇ลຌวลงจากทางดวน฿นชองทางถัดเป╇พืไอริไมตຌน฿หมอีกครัๅง╇

1 
2 

3 

4 5 

ทะมะกะเม╇
ซัปปร╇

เหตุผลที่คุณไม่สามารถใช้ช่องทางเดินรถสำหรับผู้ที่ถือบัตร ETC เท่านั้นได้ 

บัตร╇ETC╇มีเวຌสำหรับชำระคา฿ชຌบริการทางดวนละคาบริการอืไนโ╇ทีไกีไยวขຌองดยฉพาะ╇ดยบัตรจะ
สดงผูຌชำระงินละจำนวนงินซึไงจะถูกรียกกใบอัตนมัติผานบัตรครดิตหรือจากบัญชีธนาคารของผูຌ฿ชຌ╇
ทีไถูกบันทึกเวຌดຌวยระบบของ╇ETC╇อยางเรกใตาม╇ผูຌทีไถือบัตร╇ETC╇จำปຓนทีไจะตຌองมีบัญชีธนาคาร฿นประทศ
ญีไปุຆน╇หรือตຌองเดຌรับการรับรองดยบริษัทผูຌ฿หຌบริการบัตรครดิต฿นประทศญีไปุຆน╇ซึไงจะตຌอง฿ชຌระยะวลา
นาน฿นการดำนินรืไอง╇ดังนัๅน╇จึงปຓนรืไองยากทีไนักทองทีไยวจะเดຌรับบัตร╇ETC╇มา฿ชຌ╇ปรดระวังเวຌวา╇
ชองทางดินรถ╇ETC╇มีเวຌสำหรับรถทีไ฿ชຌระบบบัตร╇ETC╇ทานัๅน╇

ตัวอยางของบัตร╇ETC╇
บัตรสำหรับผูຌ฿ชຌบริการทางดวน╇

ผานบัตร╇E-NEXCO╇
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อัตราความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 
อัตราความรใวจำกัดจะปลีไยนปลง

ตามสภาพอากาศ╇ละ/หรือสภาพของ╇
ถนน╇ถຌาเมมีปງายสัญลักษณຏบอก╇อัตรา
ความรใวตามทีไกฎหมายกำหนดเดຌก╇100╇
กิลมตรตอชัไวมง╇ควรทีไจะตรวจสอบปງาย╇
สัญลักษณຏทีไบอกอัตราความรใวจำกัดสมอ
ขณะขับขีไรถยนตຏ╇

•ค่าธรรมเนียมของการใช้บริการทางด่วนในซัปโปโรจำเป็นต้องชำระเงินล่วงหนา้ ! 
ณ╇บริวณทางขຌาชองทางดวน╇พนักงานทีไอยูตรงดานกใบคาธรรมนียมจะทักทายคุณ฿นทันที╇ณ╇จุดนีๅ╇จะรียกกใบงินคาธรรมนียม

ลวงหนຌา╇(400╇ยนตอรถยนตຏดยสารสวนบุคคลหนึไงคัน)╇

นี่คือระบบวิธีการชำระค่าธรรมเนียมในซัปโปโร ! 

ทางด่วน 
สายชิโตะเสะ 

ทางด่วน 
สายซัปโปโร-คิตะ ผูຌ฿ชຌบริการชำระครัๅงดียว╇1,250╇ยน╇(รวมคาธรรมนียม╇400╇ยนลຌว)╇

รับบัตรทางดวนทีไ╇
ทางขຌาทางดวน╇
สายชิตสะ╇

ชำระคาทางดวนทีไดานกใบ
คาธรรมนียมสายหลัก╇
ซัปปร-มินะมิ╇

ลงจากทางดวนทีไชองทางออก
ทางดวนสายซัปปร-คิตะ╇

ผูຌ฿ชຌบริการชำระงิน╇2╇ครัๅง╇400╇+╇850╇=╇1,250╇ยน╇
ทางด่วน 

สายซัปโปโร-คิตะ 
ทางด่วน 

สายชิโตเสะ 

ชำระคาธรรมนียม╇ รับบัตรทางดวนทีไ╇
ดานกใบคาธรรม-╇
นียมสายหลัก╇
ซัปปร-มินะมิ╇

(1,250╇ยน╇ตอรถยนตຏ
ดยสารสวนบุคคลหนึไงคัน)╇

400╇ยน╇(ตอรถ-╇
ยนตຏดยสารสวน╇
บุคคลหนึไงคัน)╇
ทีไชองทางขຌาทางดวน╇
สายซัปปร-คิตะ╇

ชำระคาบริการ╇
850╇ยน╇(ตอรถ-╇
ยนตຏดยสารสวน╇
บุคคลหนึไงคัน)╇
ทีไชองทางออกทางดวน
สายชิตสะ╇

ด่านเก็บค่าธรรมเนียม 
฿นการขึๅน฿ชຌทางดวน╇ผูຌขับขีไจะตຌองเดຌรับบัตรทางดวนจาก

พนักงานบริวณทางขຌา╇ละตຌองจายคาธรรมนียมซึไงตกตาง╇
กันเปตามระยะทางกพนักงานทีไบริวณทางออก╇ดยจะตຌองจาย
งินสดหรือจายผานบัตรครดิตตามทีไกำหนดเวຌขຌางลางนีๅ╇(เม╇
จำปຓนทีไจะตຌองซในสลิปบัตรครดิต)╇

บัตรครดิต╇JCB╇Card,╇NICOS╇Card,╇American╇Express╇
Card,╇Diners╇Club╇Card,╇VISA╇Card╇ละ╇Master╇Card.╇

• ขับรถในช่องทางเดินรถช้า (ชิดซ้าย)! 
บนทางดวนทีไบงชองทางดินรถออกปຓนสองชองคือ╇ชองทางดินรถดຌานซຌาย╇

ทีไรียกวา╇Cruising╇Lane╇ละชองทางดินรถดຌานขวา╇ทีไรียกวา╇Passing╇Lane╇
฿นสถานการณຏปกติ╇฿หຌขับรถ฿นชองทางดินรถดຌานซຌายอาเวຌ╇ดยชองทางดินรถทาง
ขวามือมีเวຌพืไอการขับซงผานคันขຌางหนຌา╇นืไองจากกฎจราจรบนทางดวนขຌมงวด╇
มาก╇มืไอขับรถซงรถคันอืไนลຌว╇ราขอนะนำ฿หຌคุณกลับมายังชองทางดินรถทาง
ดຌานซຌายชนดิม╇

•  ตารางอัตราค่าธรรมเนียมบนทางด่วน (รถยนต์ส่วนบุคคล)    
 สามารถดาวน์โหลดได้จากทางอินเตอร์เน็ท 

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

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น เว็บไซต์ 
ที่เป็นประโยชน์ 
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• ค่าธรรมเนียมการใช้ทางด่วน, ระยะทาง, ระยะเวลา เมื่อออกเดินทางจากซัปโปโร 
  (เส้นทางด่วนสายซัปโปโร-คิตะ) 

คลองอตะรุ╇

สวนสาธารณะซัปปร╇อดะริ╇

ภูขาฮากดาตะ╇

คาธรรมนียม฿นวันธรรมดา╇ 850╇ยน╇
คาธรรมนียม฿นวันหยุด╇ 600╇ยน╇

ด่านโอตะรุ 
10 โอตะรุ 

ด่านชิโตะเสะ 
5 

ด่านโนะโบะริเบทสุ 
-ฮิงะชิ 
9 

ด่านโมริ 
19 

諏夐
諏夐

含屆 

睫介侈

咎 

คาธรรมนียม฿นวันธรรมดา╇ 900╇ยน╇
คาธรรมนียม฿นวันหยุด╇ 650╇ยน╇

คาธรรมนียม฿นวันธรรมดา╇2,050╇ยน╇
คาธรรมนียม฿นวันหยุด╇ 1,450╇ยน╇

คาธรรมนียม฿นวันธรรมดา╇5,300╇ยน╇
คาธรรมนียม฿นวันหยุด╇ 3,050╇ยน╇

ซัปโปโร 
惑詑

บ่อน้ำพุร้อนโนะโบะริเบทสุ 
睫介揩怕

สนามบินชิน ชิโตะเสะ 
湧含屆膂揶

31 กม. 
24 นาที 

43 กม. 
28 นาที 

107 กม. 
1 ชม. 7 นาที 

270 กม. 
3 ชม. 21 นาที 

43.6 กม. 
1 ชม. 17 นาที 

ฮาโกดาเตะ 
禾̅

190 กม. 
2 ชม. 
36 นาที 

ด่านซัปโปโร-คิตะ 

惑詑

ซัปโปโร 

ด่านชิโตะเสะ-เอะนิวะ 
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