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บริเวณเมืองโอะตะรุ

โอะตะรุ อะกาอิคะวา โยอิชิ นิคิ ฮุรุบีระ เชียะโคตาน

ระยะเวลา และระยะห�างระหว�างแต�ละเขต

เมืองโอะตะรุเมืองโยอิชิ
เมืองของอาหารทะเลและวิสกี้
เมืองโยอิชิ ไม�เพียงแต�มีชื่อเสียงในการทำวิสกี้เท�านั้น    
องุ�นสำหรับทำไวน� ก็ได�รับการปลูกที่นี่   นอกจากนี้ 
ยังมีการประมง ด�วย ท�านสามารถทาน  อาหารทะเล 
และอาหารภูเขาได�

เมืองแห�งประวัติศาสตร� และความโรแมนติก
เมืองโอะตะรุเป�นเมืองแห�งทะเล ภูเขา และที่ราบ 
โดยภูมิประเทศของเมืองประกอบด�วยที่ราบ ทั้งสูงและต ่ำ 
เป�นเมืองแห�งประวัติศาสตร�ยาวนานและวัฒนธรรม 
ที่กลายเป�นรากฐานของการพัฒนาเกาะฮอกไกโด 
นอกจากนี้ยังเป�นเมืองท�าเรือที่มีเสน�ห�เฉพาะตัว 
ในป�จจุบันมีนักท�องเที่ยวหลั่งไหลไปเที่ยว มากกว�า
6ล�านคน   

เมืองนีคิ

เมืองฮุรุบีระ
เมืองแห�งธรรมชาติงดงาม และท�องทะเล
เมืองฮุรุบีระ เป�นที่รู�จักกันว�ามีธรรมชาติสวยงาม 
โดยเฉพาะอย�างย่ิงบริเวณฝ��งทะเลที่มีหน�าผาสูงทอดยาว
เรียกว�า ชิริปาราอิน(Shiriparain)  และมี โขดหิน
Setakamui, โขดหินRosoku (Kan'non'iwa) 
ที่มีรูปร�างแปลกตา 

เมืองเชียะโคตาน
เมืองริมทะเลที่มีทิวทัศน�สวยงาม
ทิวทัศน�ของทะเลที่มีโขดหินที่มีรูปร�างแปลกตา ที่เรียกว�า 
"Shakotan Blue "มีความสวยงามจนได�ชื่อว�า
เป�นสวนลอยในทะเล 
เซียะโคตานเป�นเมืองแห�งการประมง  
สามารถทำการประมงได�ตลอดทั้งป� 
เช�น เก็บหอยเม�นในเดือนมิถุนายนเป�นต�น

สนามบินชินจิโตะเสะ
ซัปโปโร

สถานีรถไฟJR

สกีรีสอร�ท

น ้ำพุร�อน

โรงแรมคิโรโร รีสอร�ท  Kiroro Resort
เป�นรีสอร�ทที่ท�านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได�ตลอดทั้งป�

น ้ำพุร�อนcalderaอะกาอิคะวา
เป�นที่รู�จักกันเป�นอย�างดีว�า
เมื่อได�ลงอาบน ้ำแร�ธรรมชาติแห�งนี้จะ ทำให�รู�สึกสบาย 
ร�างกายกระปรี้กระเปร�า และมีผลทำให�ผิวเนียน นุ�มเรียบสวย

ช�วงทางข�ามเขา"ฮียามีชุ"
ช�วงฤดูใบไม�ร�วงในตอนเช�าๆของวันที่มีอากาศปลอดโปร�ง 
เมื่อมองลงไปจากมุมสูงของเมืองอะกาอิคะวา 
จะเห็นการก�อตัวของกลุ�มเมฆเกิดขึ้น

ศโนว� ครูซ อนเซ�
ในฤดูร�อน เป�ดเป�นสวนลิลลี่ให�ชมกัน 
ส�วนในฤดูหนาวเป�ดเป�นสนามสกีที่เป�ดให�บริการเร็วที่สุดในฮอกไกโด

สวนเกษตร fruit  Parkนิคิ
มีผลไม�ให�เลือกรับประทานได�ตามฤดูกาล  
สนุกสนานกับการเล�นสะพานลื่นแบบสไลด�ขนาดใหญ� 

สวนสาธารณะฮุเระไอยูโทะป�อะ
สามารถร�วมสนุกสนานกับกีฬาและกิจกรรมกลางแจ�งต�างๆได�ตลอดทั้งป�

แม�น ้ำโยอิชิ
เป�นที่ทราบกันว�าทางเหนือสุดเป�นแหล�งของปลาอายุ(Ayu)อาศัยอยู�   
และในฤดูใบไม�ร�วงจะเห็นปลาแซลมอนว�ายทวนกระแสน ้ำขึ้นไปตามแม�น ้ำ

ร�านขายโดยตรงของกรมประมงเมืองเชียะโคตานตะวันออก
ซื้ออาหารทะเลเมืองฮุรุบีระได� เช�น ไข�ปลาคอด เป�นต�น

โอนเซ็นเมืองฮุรุบีระ"ซีโอคาเซ"
สามารถเพลิดเพลินกับการลงอาบน ้ำแร�
สีน ้ำตาลแดงและชมทัศนียภาพของทะเล
ญี่ปุ�นไปพร�อมกัน

เมืองบีคูนิ
จากสถานีรถไฟโอะตะรุประมาณ1ชั่วโมง20นาที

โยอิชิอุเมะคาวะเชียะโค
จากสถานีรถไฟโอะตะรุประมาณ 50นาที

แหลมคามูอิ
จากสถานีรถไฟโอะตะรุประมาณ2ชั่วโมง20นาที
(ป�ดเส�นทางในฤดูหนาว)

เมืองเซียะโกดานโยเบชุ
จากสถานีรถไฟโอะตะรุประมาณ2ชั่วโมง15นาที

แหลมคามูอิ (มรดกของฮอกไกโด)
ส�นขอบของน ำ้ทะเลญี่ปุ�นซึ่งตัดกับขอบฟ�าในระดับแนวนอนโค�ง
300 องศาเป�นทิวทัศน�ที่สวยงามมาก

แหลมเชียะโคตาน・ชายฝ��งซิมะมุอิ 
(ได�รับการคัดเลือก หนึ่งในชายหาดหนึ่งร�อยแห�งที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ�น)
ความสวยงามใสสะอาดของน ้ำทะเลแห�งนี้ยังแสดงถึง
ความงามที่มีเสน�ห�ชวนหลงไหล

อนเซนที่อยู�แหลมเชียะโคตาน"มิซะคิโนะยุเชียะโคตาน"
เมื่อมองจากบ�อน ้ำแร�ธรรมชาตินี้ออกไป จะเห็นวิว 
ทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลญี่ปุ�นอันกว�างใหญ�ได�

เรือสังเกตการณ ์ใต�น ้ำ"Newเชียะโคตาน โก"
สามารถมองเห็นความเป�นอยู�ของเม�นทะเลและ
ปลาต�างๆได�อย�างชัดเจนผ�านกระจกก�นเรือ

วิลเลจครอบครัวเมืองฮุรุบีระ
สามารถสนุกสนานกับการตั้งแคมป�ได� บ�านของผู�ประกอบการค�า เรียกว�า"คิวชีโมะโยอิชิ อุนโจยะ"

ถ�ายทอดถึงการค�าขายในสมัยเอโดะ สถานที่ประวัติศาสตร�และ 
ทรัพย�สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

พิพิธภัณฑ�อวกาศเมืองโยอิชิ
พิพิธภัณฑ�อวกาศจำลอง เป�นสถานที่สร�างขึ้นเพื่อเป�นที่ระลึกแก�นักบินอวกาศคนแรกของญี่ปุ�น 
นายมาโมรุ โมอุริ ที่เกิดในเมืองโยอิชิ  ให�ความรู�เกี่ยวกับจักรวาล 
การเดินทางสู�อวกาศและสัมผัสประสบการณ�ต�างๆที่ได�จำลองขึ้นเหมือนกับของจริง

โรงกลั่นโยอิชิของบริษัทที่ผลิตวิสกี้ ชื่อ Nikka
สามารถดูกระบวนการผลิตวิสกี้ และลิ้มรสวิสกี้ได�อีกด�วย

ข�าวเม�นทะเล

ไข�ปลาคอด

ไวน� ・ วิสกี้

ซูชิ

สกี

การเก็บผลไม�สด

สถานีรถไฟเซนีบาโคะ

สถานีรถไฟซัปโปโร

สถานีรถไฟอาซาริ
สถานีรถไฟโอะตะรุชิดโค

สถานีรถไฟมีนามิโอะตะรุ
สถานีรถไฟโอะตะรุ 

สถานีรถไฟ ซิโอยะ
สถานีรถไฟรันซิมะ

สถานีรถไฟโยอิชิ 

สถานีรถไฟนีคิ

สถานีรถไฟซิคะริเบะชุ

สถานีรถไฟ กินซัน
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หมู�บ�านอะกาอิคะวา

ป�ายรถเมล�

ใช�ทางด�วน

ใช�ทางหลวง ・ เส�นทางสายโดโด

※ระยะทางและเวลาเป�นค�าประมาณ กรุณาใช�เป�นแนวทาง

จัดพิมพ�เมือ ธันวาคม 2013

เมืองแห�งผลไม� 
เมือง นิคิ เป�น "หมู�บ�านแห�งสันติภาพและผลไม�" 
เป�นเมืองผลไม� ที่มีผลไม�แสนอร�อยตลอดทั้งป�   เช�น  
สตรอเบอร�รี่ในฤดูใบไม�ผลิ  เชอร�รี่, 
บลูเบอร�รี่ในช�วงต�นในฤดูร�อน    องุ�น, แอปเป��ล 
และลูกพรุนในฤดูใบไม�ร�วง เป�นต�น

เมืองรีสอร�ทและเกษตรกรรม
ที่หมู�บ�านอะกาอิคะวา 
การท�องเที่ยวและการเกษตรเป�นสิ่งที่สำคัญ กล�าวกันว�า 
ที่นี่ปลูกพืชทุกชนิด ที่ฮอกไกโดสามารถปลูกได� 
สำหรับการท�องเที่ยว รีสอร�ทคิโรโร(Kiroro) 
เป�นเมืองรีสอร�ทที่ได�รับความนิยมอย�างสูงจากนักท�องเที่ยว  

หมู�บ�านอะกาอิคะวา

เมืองนีคิ

เมืองฮุรุบีระ

เมืองเชียะโคตาน(เมืองบีคูนิ)แหลมคามูอิ

โอะตะรุ

ซัปโปโร

หมู�บ�านอะกาอิคะวา

โรงแรมคิโรโร รีสอร�ท
Kiroro Resort

เมืองโยอิชิ
28กม.
50นาที 45กม.

60นาที

38กม.
40นาที20กม.

30นาที
17กม.
30นาที

14กม.
25นาที

5กม.
10นาที

7กม.
10นาที25กม.

40นาที

สนามบินชินจิโตะเสะ

45กม.
1ชั่วโมง30นาที

38กม.
1ชั่วโมง 15นาที

20กม.
30นาที

แผนที่ท�องเที่ยวโอะตะรุ และคิตะชิรีเบชิ
ภูมิภาค  “ชิรีเบชิ”ตั้งอยู�ในภาคตะวันตกเฉียงใต�ของฮอกไกโด  ทางตะวันตกของภาคติดกับทะเลญี่ปุ�น
ตอนเหนือ จึงเรียกว�า "คิตะชิรีเบชิ"  ประกอบด�วย 1เมือง 4ตำบล 1หมู�บ�าน 
ภูมิภาคแห�งนี้มีธรรมชาติที่สวยงามทั้งภูเขาและทะเล ทำให�ได�วัตถุดิบจากภูเขาและทะเล 
มีอาหารที่อร�อยตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีแหล�งประวัติศาสตร� และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมมากมาย 
มีแหล�งอาบน ้ำแร�ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ระยะทางจากสนามบินถึงเมืองซัปโปโรนั้นอยู�ไม�ไกล 
สะดวกต�อการเดินทาง   จึงทำให�ภูมิภาคนี้เป�นแหล�งที่นักท�องเที่ยวให�ความสนใจไปเยี่ยมเยือนเป�นจำนวนมาก



โอะตะรุ  เป�นเมืองแห�งประวัติศาสตร� 
และความโรแมนติกด�วยบรรยากาศที่เหมือนกับอยู�ในต�างประเทศ 
โอะตะรุ เป�นเมืองท�าที่สำคัญและการประมง 
โดยเฉพาะอย�างย่ิงในการจับปลาเฮอริ่งและ
โอะตะรุ ยังเคยเป�นศูนย�กลางการค�า และเศรษฐกิจของฮอกไกโดมาก�อน 
มีธนาคารก�อตั้งขึ้นมากมาย จนถูกเรียกว�า" North Of Wall Street "  
ป�จจุบันนี้ตามที่ต�างๆในโอะตะรุยังมีตัวอาคารที่สร�างด�วยสถาป�ตยกรรมเก�าแก�ของ
ญี่ปุ�น รวมทั้งอาคารสไตล�ยุโรปที่ก�อสร�างด�วยศิลาหลงเหลือให�เห็นอยู�มากมาย

คลองโอะตะรุ ถนนซาไกมาจิ

ทางรถไฟเก�าเทมิยะ

ในอดีตทางรถไฟสายนี้เคย เป�นทางรถไฟสายแรกของ
ฮอกไกโด ได�ป�ดให�บริการในเมื่อป�ค.ศ.1985 
ป�จจุบันใด�นำเอาบางส�วนมาปรับปรุงให�กลายเป�นพื้นที่
ท�องเที่ยว และเป�ดงานสำคัญ
เช�น "แสงหิมะส�องสว�างทางเดินอยู�ริมคลอง"เป�นต�น

ศูนย�บริการนานาชาติ(อุงกะพลาซ�า)

เป�นพลาซ�าเพื่อการท�องเที่ยวโดยนำ"คลังสินค�าโอะตะรุ"
มาใช�ใหม� ซึ่งเป�นครั้งแรกในฮอกไกโด 
นอกจากนั้นยังมีศูนย�บริการนานาชาติเพื่อให�ข�อมูลท�อง
เที่ยวเมืองโอะตะรุ และซิริเบทชึอีกด�วย

3

1 2

4

สวนสาธารณะ

ให�บริการเช�ารถ

โรงแรม จุดชมวิว

น ้ำพุร�อน

ศาลเจ�า

สกีรีสอร�ท

ที่จอดรถ

สถานีขนส�ง

สถานีรถไฟJR

ประชาสัมพันธ�

ธนาคาร

ผลิตภัณฑ�ของเมืองโอะตะรุ
ก�อนอื่นก็ต�องเริ่มจากอาหารที่ขึ้นชื่อของโอะตะรุก็คือ ข�าวป��นหน�าอาหารทะเล  "ซูชิ"
ปลาและอาหารทะเลที่จับใกล�ทะเลโอะตะรุก็ยังนำมาทำเป�น "ผลิตภัณฑ�ทางทะเล"  
และยังมีอาหารอร�อยๆอีกมากมาย ิเช�น  "อังคะเคะยากิโซบะ"เป�นอาหารพื้นเมือง
ที่ได�รับความนิยมสืบต�อกันมา   ข�าวเหนียวป��น(โมจิ) “ ลูกชิ้นปลา”(คามาโบโกะ)   
"ขนมหวาน"มีความอร�อยที่เป�นเอกลักษณ�ของแต�ละร�าน และอาหารฝรั่งอร�อยๆ เป�นต�น
สำหรับของที่ระลึกทีมีชื่อเสียงของโอะตะรุก็คือ เครื่องแก�ว และกล�องดนตรี การใช�ลูกกระสง 
และตะเกียงที่ทำด�วยแก�ว ของชาวประมงในการออกเรือในสมัยก�อน
ได�ถูกนำมาออกแบบ และดัดแปลง กลายมาเป�นแจกัน และเครื่องแก�ว  
ส�งแสงประกายแวววาวหลากหลายสไตล� ดูแล�วเพลิดเพลินและสบายใจ

ค�าโดยสาร(ครั้งละ )： ผู�ใหญ�  210เยน ・ เด็ก 110เยน 
รถบัสสายในเมืองโอะตะรุ ตั๋วที่สามารถใช�ได�ตลอดทั้งวัน：ผู�ใหญ�750เยน、เด็ก380เยน

รถบัสชมเมืองโอะตะรุ 

1-20, 2- โชเมะ, อิโรนาอิ,โอะตะรุที่อยู�

จากสถานีรถไฟJRโอะตะรุเดินประมาณ8นาทีวิธีเดินทาง

0134-33-1661โทร. จากสถานีรถไฟJRโอะตะรุเดินประมาณ 5นาทีวิธีเดินทาง

เมืองชุคุทสึ
เป�นเมืองที่มีบรรยากาศเป�นเอกลักษณ� 
ประกอบด�วยชายฝ��งทะเลที่สวยงามที่ถูก
อนุรักษ�ให�เป�นอุทยานแห�งชาติ 
และบ�านที่สร�างขึ้นในยุครุ�งโรจน�ของ
การประมงปลาเฮอร�ริ่ง 
นอกจากนี้มีพิพิธภัณฑ�สัตว�น�ำเมืองโอะตะรุ 
หอดูดาวพาโนรามา และมารีน�า 
ซึ่งเป�นจุดที่มีการเล�นกีฬาทางน ้ำ

ทางด�วนสายซัสซน

IC(ทางแยกของทางด�วน)
ของอาซาริ

สถานีรถไฟJRอาซาริ

สถานีรถไฟJRโอะตะรุชิดโค

สวนฮีราอีโซะ
หมู�บ�านน ้ำพุร�อนอาซาริกาวะ

ลานสกี อาซาริกาวะออนเซน

จุดชมวิวเขาเคนาซิ

สวนสาธารณะโอะตะรุ

โอะตะรุ มารีน�า(ล�องเรือ)
พิพิธภัณฑ� อิซิฮาระ ยูจิโร

ท�าเทียบเรือ

พิพิธภัณฑ�เหล�าสาเก ทานาคะชิวโซ ดิดโคกุระ

วิงค� เบย� โอะตะรุ

เหล�าไวน�ฮอกไกโด
(การดูกระบวนการผลิตไวน�)

โรงแรม กินรินโซอ
(Ginrinsou)

โรงแรมโครากุเอ็น KOURAKUEN

โรงแรมมูซาชิเตอิ

เพนชั่ง ชาโดว�คลาเซ�เพนชั่ง ชาโดว�คลาเซ�
โรงแรม อาซะริคราซีClasse

โรงแรมแคมโป
โนะยาโดะ
Kampo no Yado

โรงแรม Winkel Village
บูจิ โฮเทล โรมัน

โรงแรม ฮาเอนามิ
โรงแรมคิรามูเระ  Kuramure

โรงแรม เพนชั่ง ไพน�เฮ�าส�

โรงแรมแกรนด�พาร�ค(Grand Park)โอะตะรุ

สวนโตมียะ

พิพิธภัณฑ�โอะเมือง อาคารใหญ�

นิซินโกเทนแห�งเมืองโอะตะรุพิพิธภัณฑ�สัตว�น ้ำเมืองโอะตะรุ

จากสถานีรถไฟJRโอะตะรุ
โดยรถบัสประมาณ 30นาทีวิธีเดินทาง

จากสถานีรถไฟJRโอะตะรุ โดยรถไฟประมาณ 5นาที 
และลงที่สถานีโอะตะรุจิกโกวิธีเดินทาง

ภูเขาเทนงู
จากภูเขาเท็นงุ สามารถมองเห็นทิวทัศน�ของเมืองโดยรอบ 
เป�นจุดที่ชมวิวในกลางคืน　จากตีนเขาไปจนถึงยอดเขา 
มีบริการกระเช�าลอยฟ�าขึ้นได�ครั้งละ30คน โดยใช�เวลาประมาณ
4นาที ที่ยอดเขามีร�านอาหาร จากเคาน�เตอร� 
ท�านจะได�เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร
และชมวิวสวยๆอีกด�วย นอกจากนี้ 
ยังเป�นสกีรีสอร�ทแห�งหนึ่งที่ได�รับความนิยมในช�วงฤดูหนาว

จากสถานีรถไฟJRโอะตะรุ 
โดยรถบัสประมาณ 20นาท ี(ไปถึงตีนเขา)วิธีเดินทาง

ปารุเทะจิกโก
เป�นเมืองที่มีเสน�ห�ในภูมิภาคนี้ มีห�างสรรพสินค�าที่ติดกับสถานีJR 
"วิงค� เบย� โอะตะรุ" และ"ท�าเรือโอะตะรุ มารีน�า
"ที่ถูกระบุไว�เป�นสถานีของทะเล

โรงแรม นอยชูรอส
(NEUSCHLOSS)โอะตะรุ  

โรงแรมซิโอไซ
อาโอทสึกะโชคุโด

โรงแรม emina

สำนักงานเทศบาลเมืองโอะตะรุ

เดอะ กลาสสตูดิโอ อิน โอะตะรุ

โรงแรม อีชีเอะ

โอะตะรุวีไอพีฮอลล�(โอะตะรุคิฮินคัง)
จวนอาโอยามะเก�า

สวนพฤกษศาสตร� นาคาโนะ

สวนสาธารณะ 
นางาฮาซิ นาเฮโบะ

ทางชมธรรมชาติ ริมชายฝ��งโอะตะรุ

โอะตะรุเกสต�เฮ�าส�

เทนงูยามะ ซันโรคุคัง
วิลล�าเมาท�เทนงู

เทนงูยามะ ฮอนคัง

โอะตะรุ ซิเซ็นโนะมุระ
โอโคบาจิ ซันโซ

หอดูดาวพาโนรามาเมืองชิวคุชุ

จุดชมวิวอาซาฮิ

5

5

393

กระเช�าลอยฟ�าเขาเทนงู

ลานสกีเขาเทนงู956

1

ลอดจ� กาเมจ

พิพิธภัณฑ�โอะเมือง อาคารใหญ�
มุ�งไปสู�เมืองโยอิชิ 

มุ�งไปสู�โรงแรมคิโรโร รีสอร�ท  Kiroro Resort ・
หมู�บ�าน อาคาอีกาวะ

มุ�งไปสู�เมืองซัปโปโร

มุ�งไปสู�โจซันเคย�
ศูนย�บริการนานาชาติ

สถานีรถไฟJR โอะตะรุ

สี่แยกเมรุเฮน

17

 IC(ทางแยกของทางด�วน)โอะตะรุ

454

A
A

B

C

บริเวณเมืองโอะตะรุ

คิวโอะคะกาวะยัดคิโยะคุ
สถานีรถไฟJR มีนามิโอะตะรุ

พิพิธภัณฑ�เหล�าสาเก คิตะโนะโฮมาเระ 
（การดูกระบวนการผลิตเหล�าสาเก）

บริเวณใจกลางเมืองโอะตะรุ

หมู�บ�านน ้ำพุร�อนอาซาริกาวะ
หมู�บ�านน ้ำพุร�อนซึ่งแวดล�อมไปด�วยธรรมชาติ มีโรงแรมทั้งขนาดเล็ก 
ใหญ� เพนชั่นมากมายเรียงรายกันริมแม�น ้ำ 
และยังเป�นสถานที่เพลิดเพลินกับการเล�นกอล�ฟ และเทนนิสในฤดูร�อน
 การชมใบโมมิจิเปลี่ยนสีในฤดูใบไม�ร�วง และการเล�นสกีในฤดูหนาว

จากสถานีรถไฟJRโอะตะรุ 
โดยรถบัสประมาณ 30นาทีวิธีเดินทาง

นอกจากนี้จากสถานีขนส�งที่อยู�หน�าสถานีรถไฟโอะตะรุ ยังมีบริการรถบัสไปเมืองซัปโปโร ・ เมืองโยอิชิ ・ เมืองนิคิ และอีกสายหนึ่งไปยัง เมืองโยอิชิ ・ เมืองฟุรุฮีระ ・ เชียะโคตา

หน�าของสถานีโอะตะรุ(โอะตะรุเอคีมาเอะ)　  สถานีลงเรือโอะตะรุอุนกะ 　  หน�าคิไทจิ กลาส(คิไทจิ กลาสมาเอะ)　  วิงเบย�โอะตะรุ　  
โอะตะรุ มารีน�า , พิพิธภัณฑ� อิซิฮาระ ยูจิโร     หน�าสำนักงานใหญ�ของบริษัทคะมะเอ      หน�าของสถานีโอะตะรุ(โอะตะรุเอคีมาเอะ)คอร�ส มะรีนA

คอร�ส มะรีนA

คอร�ส โรแมนA
(มีแต� เฉพาะระยะเวลาที่กำหนดเท�านั้น)

คอร�ส ภูเขาเทนงูB

คอร�ส ภูเขาเทนงูB

คอร�ส ชุคุทสึC

คอร�ส ชุคุทสึC

สวนท�าเรืออีโระไน
สวนคัทซึไนรินไค

สวนอุงกะ

Seaside Inn

เช�ารถโตโยต�าซัปโปโร

โรงแรมอีนาโฮะ
ศาลเจ�าริวกุ

สถานีขนส�งที่อยู�หน�าสถานีรถไฟโอะตะรุ

สถานีรถไฟJR โอะตะรุ

คิตะอุงกะ (ทางด�านทิศเหนือของคลอง)

ท�าเรืออีโระไน

วาคาบะโซ
ซาสึกิโซ

ดอร�มีอินน�PREMIUMโอะตะรุ

โรงแรมกรีนโอเทล แอนเน็กซ�

โรงแรม กรีนโอเทล

ธนาคารโฮคุรีคุ
ธนาคารฮอกไกโด

โรงแรม Authent
ซันมอลล�อิชิบันไก

ย�านร�านค�า มียาโคะ โดริ

ที่จอดรถ

ศาลเจ�าซุยเท็นกุ

โรงแรม
โอะตะรุฟูรุคาวะ

ไปรษณีย�โอะตะรุชูโอ

เอ็ทจูยะ เรียวกัง

สถานีตำรวจโอะตะรุ

คิไทจิ กลาส อาคาร3

หอศิลป� เวเนเทียน

บริษัทคะมะเอ

สี่แยกอิริฟุเนะ

ออร�เกลโด

อุโอมัทชึ เรียวกัง

เคียนารึบิว โรงแรมซาคาโนะอุเอะคัง

โมริโนะคิ

ท�าเรือท�องเที่ยว

คลองโอะตะรุ

เช�ารถ Times

ดะฮันโคะคิเชียะ

4
ทางรถไฟเก�าเทมิยะ

ท�าเรือที่3 ท�าเรือที่2
ท�าเรือมีนาโตะมาจิ ท�าเรือจูโอ

ที่จอดรถบัสโดยเฉพาะ

บิวสิเนส โฮเทล ไทโก

โรงแรม ซาคูไร

5

5

454

820

บริเวณใจกลางเมืองโอะตะรุ

มุ�งไปสู�เมืองโยอิชิ 
มุ�งไปสู�ภูเขาเทนงู

มุ�งไปสู�ชุคุทสึ

มุ�งไปสู�ปารุเทะจิกโก

ถนนซูซิยะ

ถนนซาไกมาจิ

3

1

ธนาคารโฮคุโย

โรงแรมโซเนีย

สำนักงานท�องเที่ยวอาซาคูซาบาซิ

จุดที่ลงล�องเรือคลอง 17

สี่แยกเมรุเฮนไทโซ กลาสึโฮนเทน

2

โรงแรมไวแบรนท� โอะตะรุ

โรงแรมนอร�ด

สถานีรถไฟJR มีนามิโอะตะรุสถานีลงเรือโอะตะรุอุนกะ

ศูนย�บริการนานาชาติ (อุงกะพลาซ�า)
พิพิธภัณฑ�โกดังสินค�าเก�า

พิพิธภัณฑ�ธนาคารแห�งชาติญี่ปุ�น
(นิชิกินคินยูชิเรียวคัน)

ศูนย�วัฒนธรรม และหอศิลป�

สาขาเก�าบริษัทนิฮอนยูเซ็น

AA

A
A

A A

B

B

C

C

C

ถนนซูซิยะ
ในเมืองโอะตะรุมีร�านอาหารซูชิจำนวนมาก 
ใช�อาหารทะเลที่ได�มาจากใกล�ชายฝ��งทะเลญี่ปุ�น 
สามารถเพลิดเพลินอาหารได�ตามฤดูกาล  
ในถนนนี้ที่ตั้งชื่อว�า"ถนนซูชิ"มีร�านซูชิมากกว�า 20 ร�านเรียงรายกัน

จากสถานีรถไฟJRโอะตะรุเดินประมาณ10นาทีวิธีเดินทาง

คิตะอุงกะ
(ทางด�านทิศเหนือของคลอง)
ด�านทิศเหนือที่ยังมีความกว�าง(40m) 
ของคลอง เรียกว�า "คิตะอุงกะ" 
มี่เรือหยุดที่ทางเดินเล�นสุนทรียศาสตร
สาขาเก�าบริษัทนิฮอนยูเซ็นที่ในป�จจุบัน
กลายเป�นโบราณสถานแห�งชาติสำคัญ
แห�งหนึ่งของ ประเทศ　
และบริเวณนั้นยังมีสวนสาธารณะอุงกะ
เชิญท�านนั่งพักผ�อนชมธรรมชาติที่
สวยงามของ “คิตะอุงกะ”จุดหนึ่งของ
เมืองโอะตารุ อีกด�วย

วิธีเดินทาง

จากสถานีรถไฟJRโอะตะรุเดินประมาณ 
15นาที

สำนักงานท�องเที่ยวของสถานีรถไฟJR โอะตะรุ

เช�ารถโตโยต�าซินซัปโปโร

คลัง โอะตะรุที่1
(การดูกระบวนการผลิตเบียร�ท�องถิ่น)

（ป�จจุบัน ในธันวาคม 2013）

(มีแต� เฉพาะระยะเวลาที่กำหนดเท�านั้น)

หน�าของสถานีโอะตะรุ(โอะตะรุเอคีมาเอะ)　  สถานีลงเรือโอะตะรุอุนกะ 　  หน�าคิไทจิ กลาส(คิไทจิ กลาสมาเอะ)　  สี่แยกเมรุเฮน　  
หน�าสำนักงานใหญ�ของบริษัทคะมะเอ     สถานีลงเรือโอะตะรุอุนกะ      หน�าของสถานีโอะตะรุ(โอะตะรุเอคีมาเอะ)

หน�าของสถานีโอะตะรุ(โอะตะรุเอคีมาเอะ)　  สถานีลงเรือโอะตะรุอุนกะ 　  พิพิธภัณฑ�ธนาคารแห�งชาติญี่ปุ�น(นิชิกินคินยูชิเรียวคัน)(หน�าโอะตะรุบะอิน)　  
กระเช�าลอยฟ�าเขาเทนงู　  สถานีลงเรือโอะตะรุอุนกะ     หน�าของสถานีโอะตะรุ(โอะตะรุเอคีมาเอะ)

หน�าของสถานีโอะตะรุ(โอะตะรุเอคีมาเอะ)　  สถานีลงเรือโอะตะรุอุนกะ 　  ท�าเรือท�องเที่ยว　  พิพิธภัณฑ�เมืองโอะตะรุ(ถ�ำเทมิยะ)　
โอะตะรุวีไอพีฮอลล      พิพิธภัณฑ�สัตว�น�ำเมืองโอะตะรุ      หน�าสาขาเก�าบริษัทนิโฮนยูเสน      สถานีลงเรือโอะตะรุอุนกะ 　  หน�าของสถานีโอะตะรุ

จากสถานีรถไฟJRโอะตะรุเดินประมาณ 8นาทีวิธีเดินทาง จากสถานีรถไฟJRโอะตะรุเดินประมาณ 15นาทีวิธีเดินทาง

คลองโอะตะรุได�กลายเป�นสัญลักษณ�ของเมืองโอะตะรุ 
หลังจากที่ได�ป�ดเป�นท�าเรือไปในป� ค.ศ 1986 
และได�ปรับปรุงให�เป�นแหล�งท�องเที่ยวจนกลายเป�น
สัญลักษณ�ของเมืองตั้งแต�นั้นมา  ในเวลาค�ำ  
แสงไฟจากโคม
และคลังสินค�ารอบๆคลองที่ฉายไฟจะสะท�อนกับพื้นน ้ำ 
เป�นภาพที่สวยอีกแบบหนึ่ง
ซึ่งแตกต�างจากที่เห็นในเวลากลางวัน

เป�นสถานที่น�าท�องเที่ยว 
มีร�านค�าที่ขายผลิตภัณฑ�ของเมืองโอะตะรุมากมาย 
เช�น เครื่องแก�ว และกล�องดนตรี เป�นต�น 
สามารถเรียนรู�และลองหัดประดิษฐ�แก�วด�วยตนเองได� 
ลองดูไหม? 
นาฬ�กาไอน ้ำและโคมไฟถนนที่อยู�ในสี่แยกเมรุเฮน 
ทำให�รู�สึกว�าบรรยากาศเหมือนอยู�ในต�างประเทศ
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รถบัสสาย น�ำพุร�อนอะกาอิคะวา




