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URBAN
NATURE



ลานกระโดดสกีโอคุระยามะ

2



โฮโรมิโทเกะ

WALK THROUGH 
A CITY 
SURROUNDED 
 BY NATURE!
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ล่องแคนูโจซังเค

การเดินป่ามารุยามะ

สวนสาธารณะนาคาจิมะ

สวนสาธารณะโอโดริ ทาคิโนะ ซุซุรัน ฮิลล์ไซด์ เนชันแนลพาร์ค

ศาลเจ้าฮอกไกโดจินกู

WALK THROUGH 
A CITY 
SURROUNDED 
 BY NATURE!
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งานเทศกาลหิมะซัปโปโร

 POWDER 
SNOW FILLED 
WINTER 
WONDERLAND!
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ซัปโปโรเทเนะ

กิจกรรมหิมะ

 POWDER 
SNOW FILLED 
WINTER 
WONDERLAND!
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TASTE 
THE FRESHNESS 
OF SAPPORO!

ซัปโปโร ไวท์ อิลลูมิเนชัน

ชิโรอิโคอิบิโตะ ปาร์ค

กิจกรรมหิมะ
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TASTE 
THE FRESHNESS 
OF SAPPORO!

อาหารทะเล
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9

ตลาดนิโจ

ซุปแกงกะหรี่ ชิเมะ พาเฟ่ต์

ซัปโปโร มิโซะราเมง
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อาหารทะเล

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร / ลานเบียร์ซัปโปโร



พระพุทธรูปอะตะมะไดบุตสึ

FIND ART 
 AND CULTURE 
IN CINEMATIC 
 SPOTS!
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มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ซัปโปโร พิริคะโคะตัน (ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไอนุ ซัปโปโร)

ซูซูกิโนะ

สวนสาธารณะโมเอเรนุมะ

ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า

FIND ART 
 AND CULTURE 
IN CINEMATIC 
 SPOTS!
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สวนศิลปะซัปโปโร

ภูเขาโมอิวะ

REFRESH 
 YOUR 
 SENSES
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โจซังเคออนเซ็น

REFRESH 
 YOUR 
 SENSES
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15

โจซังเคออนเซ็น
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โจซังเคออนเซ็น



คุชิโระ
โอบิฮิโร

ฟุราโนะ

อาซาฮีคาว่า

โอะตารุ

สนามบินชินจิโตะเสะ
นิเสะโคะ

ฮาโกดาเตะ

ซัปโปโร

โตเกียว

นาโกย่า
โอซาก้า

ฟุกุโอกะ

ซัปโปโร
สนามบินชินจิโตะเสะ

1 ชั่วโมง 30 นาที

2 ชั่วโมง 30 นาที

2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

เดือนธันวาคม

-4.1 องศา

2.1 องศา

เดือนมีนาคม

4.0 องศา

-2.9 องศา

เดือนเมษายน

3.2 องศา

11.5 องศา

เดือนพฤษภาคม

8.3 องศา

17.3 องศา

เดือนมิถุนายน

12.9 องศา

21.5 องศา

เดือนกรกฎาคม

17.3 องศา

24.9 องศา

เดือนสิงหาคม

19.1 องศา

26.4 องศา

เดือนกันยายน

14.2 องศา

22.4 องศา

เดือนตุลาคม

7.5 องศา

16.2 องศา

เดือนพฤศจิกายน

1.3 องศา

8.5 องศา

เดือนกุมภาพันธ์

-6.6 องศา

0.1 องศา

เดือนมกราคม

-7.0 องศา

-0.6 องศา

อุณหภูมิต่ำสุด

อุณหภูมิสูงสุด

ภูเขามารุยามะ

2

3

5

6

4

1

ทาคิโนะ 
สโนวเวิลด

ภูเขาชิระฮาตะ

ภูเขาซัปโปโร

ภูเขาโมอิวะ

ภูเขาเทเนะ

ภูเขาโอคุรา

ภูเขาโทอิชิ

ภูเขาซังคะคุ

ลานสกีซปโปโรโมอิวะยามะ

ลานสกีซปโปโรบันเค

ลานเบียรซปโปโร & 
พิพิธภัณฑเบียรซปโปโร

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

โฮโรมิโทเกะ

ตลาดขายสงศูนยกลางซปโปโร

หอชมวิวซปโปโรฮซจิงะโอคะ

พระพุทธรูปอะตะมะไดบุตส

ซปโปโร พิริคะโคะตัน

โจซงเค ฟารม

ลานสกีซปโปโรโคะคุไซ

ซปโปโรเทเนะ

ฟุส สโนวแอเรีย

สนามบิน
ชินจิโตะเสะ

สถานีซัปโปโร

สถานีอะสะบุ

สถานีมิยะโนะซาวะ

สถานีซากาเอะมาจิ

โอะตารุ

สถานีโอโดริ

สถานีมารุยามะโคเอ็น

สถานีชินซัปโปโร

JR

รถไฟใต้ดิน

รถราง

สถานีฟุคุซึมิ

สถานีมาโคมะไน

สถานีซูซูกิโนะ

สถานีโรปเวย์อิริกุจิ
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ACCESS from 
SAPPORO

CLIMATE in SAPPORO

เป็นข้อมูลณ เดือนมกราคม 2021 ปัจจุบัน

จากสนามบินชินจิโตะเสะถึงซัปโปโร 
 JR (40 นาที)      รถเมล์ (1 ชั่วโมง)

จากซัปโปโรถึงโอะตารุ
 JR (รถเร็ว / 35 นาที)     รถยนต์ (45 นาที)

จากซัปโปโรถึงอาซาฮีคาว่า
 JR (รถด่วนพิเศษ / 1 ชั่วโมง 25 นาที)  รถยนต์ (2 ชั่วโมง)

จากซัปโปโรถึงฟุราโนะ
 รถเมล์ (3 ชั่วโมง)    รถยนต์ (2 ชั่วโมง)

จากซัปโปโรถึงโอบิฮิโร 
 JR (รถด่วนพิเศษ / 2 ชั่วโมง 30 นาที)   รถยนต์ (3 ชั่วโมง)

จากซัปโปโรถึงนิเสะโคะ 
 รถเมล์ (3 ชั่วโมง)    รถยนต์ (2 ชั่วโมง 30 นาที)

จากซัปโปโรถึงฮาโกดาเตะ 
 JR (รถด่วนพิเศษ / 4 ชั่วโมง)     รถยนต์ (4 ชั่วโมง 30 นาที)

จากซัปโปโรถึงคุชิโระ 
 JR (รถด่วนพิเศษ / 4 ชั่วโมง)  รถยนต์ (4 ชั่วโมง 30 นาที)



เดือนธันวาคม

-4.1 องศา

2.1 องศา

เดือนมีนาคม

4.0 องศา

-2.9 องศา

เดือนเมษายน

3.2 องศา

11.5 องศา

เดือนพฤษภาคม

8.3 องศา

17.3 องศา

เดือนมิถุนายน

12.9 องศา

21.5 องศา

เดือนกรกฎาคม

17.3 องศา

24.9 องศา

เดือนสิงหาคม

19.1 องศา

26.4 องศา

เดือนกันยายน

14.2 องศา

22.4 องศา

เดือนตุลาคม

7.5 องศา

16.2 องศา

เดือนพฤศจิกายน

1.3 องศา

8.5 องศา

เดือนกุมภาพันธ์

-6.6 องศา

0.1 องศา

เดือนมกราคม

-7.0 องศา

-0.6 องศา

อุณหภูมิต่ำสุด

อุณหภูมิสูงสุด

ภูเขามารุยามะ

2

3

5

6

4

1

ทาคิโนะ 
สโนวเวิลด

ภูเขาชิระฮาตะ

ภูเขาซัปโปโร

ภูเขาโมอิวะ

ภูเขาเทเนะ

ภูเขาโอคุรา

ภูเขาโทอิชิ

ภูเขาซังคะคุ

ลานสกีซปโปโรโมอิวะยามะ

ลานสกีซปโปโรบันเค

ลานเบียรซปโปโร & 
พิพิธภัณฑเบียรซปโปโร

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

โฮโรมิโทเกะ

ตลาดขายสงศูนยกลางซปโปโร

หอชมวิวซปโปโรฮซจิงะโอคะ

พระพุทธรูปอะตะมะไดบุตส

ซปโปโร พิริคะโคะตัน

โจซงเค ฟารม

ลานสกีซปโปโรโคะคุไซ

ซปโปโรเทเนะ

ฟุส สโนวแอเรีย

สนามบิน
ชินจิโตะเสะ

สถานีซัปโปโร

สถานีอะสะบุ

สถานีมิยะโนะซาวะ

สถานีซากาเอะมาจิ

โอะตารุ

สถานีโอโดริ

สถานีมารุยามะโคเอ็น

สถานีชินซัปโปโร

JR

รถไฟใต้ดิน

รถราง

สถานีฟุคุซึมิ

สถานีมาโคมะไน

สถานีซูซูกิโนะ

สถานีโรปเวย์อิริกุจิ

สถานีซัปโปโร

สถานีซูซูกิโนะ

สถานีโอโดริ

สถานีนาคาจิมะโคเอ็น

สวนสาธารณะ
โอโดริ

ศาลาวาการเมืองฮอกไกโดหลังเกา

ตลาดนิโจ
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SAPPORO
CITY MAP

4  ภูเขาโมอิวะ	 30	นาที	 	 	
5 	โจซังเคออนเซ็น		 1	ชั่วโมง	
6  สวนศิลปะซัปโปโร		 1	ชั่วโมง	 	 	

From Sapporo Station  	โดยรถไฟใต้ดิน	  			โดยรถราง	  			โดยรถเมล์	  			เดิน	 	

1 	สวนสาธารณะโมเอเรนุมะ		 1	ชั่วโมง	 	 	
2  ชิโรอิโคอิบิโตะ	ปาร์ค		 30	นาที	 		
3  ศาลเจ้าฮอกไกโดจินกู			 25	นาที	 		 	



https://visitsapporo.jp/th/
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