
แผนที่ โมตโตะโอตาร ุ

มีรม่ “โอโมเตะนาชิคะสะ” ใหย้มืใช้ฟร!ีมีรม่ “โอโมเตะนาชิคะสะ” ใหย้มืใช้ฟรี!
เมื�อใชเ้สร็จแลว้

นําไปคนืที�จดุคนืแตล่ะแหง่ดว้ยนะ
เมื�อใชเ้สร็จแลว้

นําไปคนืที�จดุคนืแตล่ะแหง่ดว้ยนะ

โอตารใุนวนัที�ฝนตกกด็เีชน่กนัใชไ่หม? 
สนุกสนานในโอตารอุยา่งเต็มที�เลยนะ! 

จากโอตารอุนุกปัปะ

จดุใหย้มื
&จดุคนื

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูการทอ่งเที�ยวภายในเมอืง 
(คาแนลพลาซา่ / อาซาคสุะบาช ิ/ สถานโีอตาร ุ/ ซาคาอมิาจโิดร)ิ
สถาน ีJR มนิามโิอตาร ุ  รา้นแกว้ไทโช โอตารโุรมนั-คนั   
รา้น LeTAO สาขาหลกั   LeTAOPATHOS  อื�น ๆ

สถาน ีJR โอตารุ

สถานJีR
มนิาม ิโอตารุ

  นากาซาคยิะ/
ดงกโิฮเต ้●

●

หออตุสาหกรรม

อามาโต

ศนูยเ์ศรษฐกจิโอตาร ุ

โฮคโุย

สถานตํีารวจโอตารุ

อนุสาวรยีก์วนีพินธท์นัคะ
ทาคโุบค ุอชิคิาวะ

สะพานฟนุามิ

ศาลเจา้รวิกุ↓ไป นากาฮาช-ิชโิอยะ

นชิคิมิาจิ

อโิระไน

ซาคาอมิาจิ

ชโินะโนเมะโจ

ไอโออโิจ

อารโิฮโระโจ

ทา่เขา้เทยีบเรอื

สี�แยกเมรเุฮ็น

ทานากะ ชโูสะ
 คคิโคกรูะมาเอะ

ซมูโิยชโิจ

วาคามตัสึ

ซมูโินเอะ

อริฟิเุนะ

ฮานาโซโนะ

ยามาดะมาจิ

อนิาโฮะ

มนิาโตะมาจิ

ถนนชอปปิ� งซนัมอลล์ ถนนชอปปิ� งฮานาโซโนะกนิซา่

ถนนชอปปิ� งยานากาวะโดริ

ศนูยอ์าหารโอตารุ

ทางลาดเอยีงจจูโินะซากะ 
(20%)

ทางลาดเอยีงมฮิาราชซิากะ (20%)

ทางลาดเอยีงโชคนุนิซากะ

ทางลาดเอยีงไกจนิซากะ 
(บนัไดหนิ 123 ขั �น)

JR สายฮาโกดาเตะ

 ●

● 
ตลาดจโูอ

อเิซสชุ ิ

●
นารโุตะ

ศนูยก์ลางสถานที�ราชการโอตารุ
(มารนีฮอลล)์

● 
ตลาดขายสง่ประจําภมูภิาค

สมาคมสหกรณก์ารประมงโอตารุ

เพรสคาเฟ่
โกลด์สโตนคาเฟ่

● โรงงานฮอกไคแคนที�โอตารุ
  

ศนูยท์า่เรอืโอตาร ุ
(ซไีซด ์อนิน)์สถานรีถบสัเทมยิะ

ท่าเรอืโอตารุ

สะพานอาซาฮิ

สะพานสคึมิิ

เรอืสําราญคลองโอตารุ

สะพานอาซาคสุะ

สะพานคทัสไึน

● โกดงัไดโดะ

● โรงอาหารเลยีบคลองโอตารุ
คามาเอฮงฉะมาเอะ 

(สาขาหลกั)แทน่เทยีบเรอื
สําราญคาแนล

ทา่เทยีบเรอืสําราญ
（รถจักรยานใหเ้ชา่）

●

● ที�ทําการรัฐบาลรว่
มภมูภิาคโอตาร ุ ●

ป้ายจอดรถลาก ●

●ลานฉุดเซมาเอะ 

●

ทา่เทยีบเรอืหมายเลข 3 ทา่เทยีบเรอืหมายเลข 2

ทา่เรอืมนิาโตะมาจิ

ทา่เรอืคตัสไึน

ทา่เทยีบเรอืจโูอ

รา้นอมุเินโกะยะ

สวนสาธารณะนดินั

พพิธิภณัฑโ์อตาร
(สว่นเสรมิ)

●

●

ตลาดขายสง่จโูอ

ธนาคารโฮครุคิุ

● 
● รา้นขนมเบคะโด

● นอิคิรุายะ
ธนาคารฮอกไกชนิคนิ

ธนาคารนอรธ์แปซฟิิค

พพิธิภณัฑว์รรณคดแีละศลิปะโอตาร ุ●

โรงเรยีนประถมซาไกเกา่

โอตาร ุไบน์

สถานอีโิระไนเกา่ ●
ธนาคารแหง่ประเทศญี�ปุ่ นเกา่สาขาโอตาร ุ

(พพิธิภณัฑก์ารเงนิ)

โรงพยาบาลเอคไิซไค

โบสถช์อิน

ไปรษณียโ์อตารุ

ธนาคารโอตารชุนิคนิ

ศาลากลางโอตารุ

ไปภเูขาเทนก↓ุ

ตลาดเมยีวเค็น

โรงพยาบาลมติสยึามะ

โบสถโ์อตารแุองกลคินั

แบ็คแพ็คเกอรโ์ฮสเทลโมรโินะคิ

ป้อมตํารวจฮานาโซโนะ

● รา้นอาหารวคิทอเรยี

● 
เกโอ

ทา่เรอืเฟอรร์ี�ชนินฮิงไค

ธนาคารฮอกไกโด

สํานักขา่วฮอกไกโด
ชมิบนุ

สวนสาธารณะรมิคลอง

ทา่เรอือโิรไน

สวนสาธารณะทา่เรอือโิรไน 

จตรัุสมารนี
โอตารุ

● พพิธิภณัฑโ์อตารุ
　

ตลาดเทมยิะ

●

ตลาดเชา้รนิยู
มซิาค-ิโนนโนน

บรษัิทนฮินยเูซน็เกา่
สาขาโอตารุ

ป้อมตํารวจเทมยิะ

รปูปั�นครอบครัวซึ�ง
ถกูกลา่วถงึในเพลงกลอ่มเด็ก 
“เรดชสู”์

รปูปั�นหลอ่สํารดิอซิามฮิโิรอิ

ตลาดอริฟิเุนะ

ธนาคารโอตารชุนิคนิ

COOP
ซปุเปอรม์าเกต็

●

รา้นขายลกูชิ�นปลาไดฮาจคิรุฮิาระคามาโบโคะเ
●

วดัเรยีวโทคจุิ●

โรงพยาบาลเคยีวไค

ยนูโิคล่●

ออโตแ้บคส์●

OSPAออนเซน็ ●

สวนสาธารณะรมิทะเลคตัสไึน

ธนาคารฮอกไกโด

โรงพยาบาลประจําเมอืงโอตารุ

รา้นขายยาโอคากาวะ
(เกา่)

ศนูยฉุ์กเฉนิเวลากลางคนื

ศาลเจา้สมุโิยชิ

สะพานฮานาโซโนะ

คคิะอจิ ิกลาส 
ซนัโกะคนัมาเอะ รา้นที� 3

คติะอจิ ิกลาส
มาเอะ

พพิธิภณัฑศ์ลิปะเวนสิ

ซาคาอมิาจิ

คลองโอตารุ

พพิธิภณัฑก์ารเงนิ 
(โอตาร ุไบนม์าเอะ)

จโูอโดริ
จโูอโดริ

จโูอโดริ

อโิรไน 1 โจเม

อโิรไน 1 โจเมะ

คาแนลพลาซา่

อนิาโฮะจจูไิก

ซนัเกยีว
ไคคนัมาเอะ

โอตารคุาแนลเทอมนิลั

คลองโอตารุ

คลองทางเหนอื

ทางรถไฟเทมยิะเกา่ ถนนนอรธ์เทริน์วอลล์

ทา่รถบสัดา้นนอก
สถานโีอตารุ

697

ไป โอตาร ุIC/ชคิโกะ/อาซาร↑ิ

ไป สถานโีอตารจุคิโค

ถนนชอปปิ� งซาคาอมิาจโิดร ิ

ถนนชอปปิ� งมยิาโกะโดริ

รปูปั�นหลอ่สํารดิทาเคอาคิ
เอโนะโมโตะ

ศาลเจา้ซยุเทนกุ
อนุสาวรยีก์วนีพินธท์นัคะ 
ทาคโุบค ุอชิคิาวะ  

ตลาดซนัคาคุ

สะพานจโูอสะพานรวิกุ

สะพานคติาฮามะ

ที�จอดรถบสัทอ่งเที�ยว

สะพานโทมโิอกะ

EVS

จดุจอดรถลาก

รา้นอาหารวคิทอเรยี

ฮาตะอโิต

市

市

市

市

大通北線

สี�แยกอนิาคติะ
สี�แยกอนิาคติะ

ถนนโอโดรคิติะเซน็
ถนนโอโดรคิติะเซน็

ทางลาดชนัซนับนก（ิ8%）
ทางลาดชนัซนับนก（ิ8%）

ถนนชสิยุะโดริถนนชสิยุะโดริ

ถนนอาราช
ยิามะโดริ

ถนนอาราชยิามะชนิจ ิ

ถนนคามาเออโิดริ

ถนนซ
ปู

ารโุดริ

ถนนโคเอ็นโดริ

ถนนอคุโิยโดริ

ถนนโช
วะโดริ

ฮานาโซ
โนะกรนีโรด

ถนนซ
ชูยิะโดร ิ

ถนนนจิกินิโดริ

ถนนจโูอโดริ

ถนนอาซ
ากสุะ

ถนนอริฟิ
เุนะโดริ

ท
าง

ลา
ดเ

อยี
งฟ

นุา
มซิ

าก
ะ 

(1
5%

)

↑ท
างลาดเอยีงฮาเกมาช

 ิโนะ ซ
ากะ（

24%
）

ถน
นร

วิก
โุด

ริ

ถนนอโิระไนโอโดร ิ

ถนนเดนุคโิคจิ

ถนนรนิโคเซ็น 

ถนนโอตารโุคจคูนัเซ็น

สี�แยกฮานาโซโนะสี�แยกฮานาโซโนะ

สี�แยกอริฟิเุนะสี�แยกอริฟิเุนะ

ทางลาดเอยีงจคุเคนซากะ（23%）

ทางลาดเอยีงจคุเคนซากะ（23%）

 

แมน่ํ�าเมยีวเค็น

TEL.0134-23-7740

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูนกัทอ่ง
เที�ยวสะพานอาซาคสุะ

TEL.0134-27-1133

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูนกัทอ่งเที�ยว
ถนนซาคาอมิาจโิดร ิ

TEL.0134-29-1333
โทร +81-(0)134-22-0771

โทร +81-(0)134-23-0362

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูนกัทอ่งเที�ยว
สถานโีอตารุ

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูนานาชาตโิอตาร ุ
(ศนูยบ์รกิารขอ้มลูนกัทอ่งเที�ยวคาแนลพลาซา่) 

โทร +81-(0)134-33-1661

พื�นที�ฮานามาจ

81

ที�พัก

จดุชารจ์ไฟสําหรับรถยนตไ์ฟฟ้าEVS

ปั� มนํ�ามนั 

รถจักรยานใหเ้ชา่

ตลาด

หอ้งสขุา/หอ้งสขุาสําหรับผูใ้ชเ้กา้อี�รถเข็น

ป้ายรถบสัที�จอดรถ

จดุถา่ยภาพแนะนํา

โรงพยาบาล

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูนักทอ่งเที�ยว 

ที�ทําการไปรษณีย ์

รา้นขายยา

避

ผูโ้ดยสารสามารถขึ�นหรอืลงรถบสัไดท้ ี�ป้ายรถบสัในบรเิวณสถานที�ชมทวิทศันข์องโอตาร ุเชน่ คลอง

คา่โดยสาร (ตอ่เที�ยว) ผูใ้หญ่ เด็ก220เยน 110เยน
ผูใ้หญ่ เด็ก750เยน 380เยนต ั�วโดยสารรถบสัประจาํเมอืงโอตารปุระเภทหนึ�งวนั

สามารถใชบ้ตัร IC เชน่ SAPICA, Kitaca และ Suica ได ้

โอตาร ุและถนนซาคาอมิาจโิดร ิฯ

รถบสัทอ่งเที�ยวรอบ
เมอืงโอตารุ

ในระหวา่ง 9.40 - 18.10 จะออกจากสถานโีอตารทุกุๆ 30 นาที

⑨เสน้ทางเทนกยุามะ ในระหวา่ง 9.00 - 18.00 จะออกทกุๆ 20 นาที

⑩เสน้ทางพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ �าโอตารุ ในระหวา่ง 9.00 - 18.00 จะออกทกุๆ 60 นาที

ตั�วโดยสารนี�สามารถนําไปใชบ้รกิารรถบสัประจําเมอืงโอตาร ุและรถบสัทอ่งเที�ยวรอบเมอืงโอตารไุดไ้มจํ่ากดัจํานวนเที�ยวในหนึ�งวนัเต็ม! 
(ภายในบรเิวณที�กําหนดของเมอืง) 
(จดุจําหน่ายตั�ว) ทา่รถบสัจโูอดา้นนอกสถานโีอตาร,ุ คาแนลพลาซา่, บนรถบสัทอ่งเที�ยวรอบเมอืงโอตาร ุและอื�นๆ 

【ตดิตอ่】 ทา่รถบสัจโูอดา้นนอกสถานโีอตาร ุ โทร +81-(0)134-25-3333

(สถานที�จอดหลกัๆ)ทา่รถบสัดา้นนอกสถานโีอตาร ุ/ ทา่รถบสัคลองโอตาร ุ/ ซาคาอมิาจ ิ/ คไิตจ ิกลาส / สี�แยกเมรเุฮน 

(สถานที�จอดหลกัๆ) ทา่รถบสัดา้นนอกสถานโีอตาร ุ/ ทา่รถบสัคลองโอตาร ุ/ กระเชา้ลอยฟ้าเทนกยุามะ

(สถานที�จอดหลกัๆ) ทา่รถบสัดา้นนอกสถานโีอตาร ุ/ ทา่รถบสัคลองโอตาร ุ/ พพิธิภณัฑโ์อตาร ุ/ โอตารคุฮินิคนั （4/1～11/30）/ พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าโอตารุ

จดุใหบ้รกิารแสตมป์
ที�ระลกึ

ออเธนตโ์ฮเทลโอตารุ

ดอรม์มี� อนิน ์โอตารุ

อนุกาโนะยาโดะ โอตาร ุฟรุคุาวะ

โฮเทล นอรด์ โอตารุ

โอตาร ุอนุกามาเอะ โฮเทล โซเนยี

โฮเทล ไวแบรนท ์โอตาร ุ

สไมล ์โฮเทล โอตาร ุ

โฮเทล อนิาโฮะ

ชื�อโรงแรม ที�อยู่ โทร (+81-134) จํานวนแขกที�รองรับได ้ ราคาที�พัก (* เป็นราคาของ1 ทา่นตอ่ 1 คนื โดยรวมอาหารเชา้แลว้)

2-15-1 อนิาโฮะ 

3-9-1 อนิาโฮะ

1-2-15 อโิระไน

1-4-16 อโิระไน

1-4-20 อโิระไน

1-3-1 อโิระไน

3-5-14 อนิาโฮะ

3-10-12 อนิาโฮะ

27-8100

21-5489

29-2345

24-0500

23-2600

31-3939

33-0333

33-8841

368

486

96

201

190

132

260

32

S9,000 เยน～/T8,000 เยน～
T7,500 เยน～ / W8,000 เยน～
9,450 เยน～
6,000 เยน～19,900 เยน

5,000 เยน～20,000 เยน

9,450 เยน～
S4,500เยน～
S5,250เยน～(ไมร่วมคา่อาหาร)

แผนที�บริเวณศูนยก์ลาง 

รายชื�อโรงแรม/

เรียวกงั

 

*ไมร่วมโรงแรม-เรยีวคงัที�สําคญัที�มจํีานวนแขกมากกวา่ 30 คน　สถานที�อื�นๆ ใหค้น้หาดว้ยคําวา่ “ที�พักในเมอืงโอตาร”ุ

F F

G G

H H

I I

0m 200m

　 

เดนิจากที�นี�ไปคลองโอตารใุชเ้วลา 10 นาท!ี
มรีถ “โคโซคโุอตารโุก” ว ิ�งจากซปัโปโรดว้ย

■ บรษัิทฮอกไกโด จโูอบสั จํากดั　ทา่รถบสัสถานโีอตาร　ุโทร +81-(0)134-25-3333
■ บรษัิท JR ฮอกไกโด บสั จํากดั　สํานักงานขายโอตาร　ุโทร +81-(0)134-22-5570 （เดนิ 2 นาท）ี

จดุที�มสีญัลกัษณน์ี�ม ี“แสตมป์ที�ระลกึ” 
คณุจะสะสมไดก้ี�อนันะ!?

ขอ้มลูเรอืเฟอรร์ี�

ชนินฮินไคเฟอรร์ี� โทร +81-(0)134-22-6191

●นกีาตะ ⇔ โอตารุ
［ออกจากโอตาร ุ→ นกีาตะ］

องัคาร/พธุ/พฤหสั/ศกุร/์เสาร ์10.30→6.00 วนัถดัไป
อาทติย ์                           19.30→15.30 วนัถดัไป

［นกีาตะ→ โอตาร］ุ
ทกุวนัยกเวน้วนัจันทร ์          10.30→4.30 วนัถดัไป

●ไมสรุ ุ⇔ โอตารุ
［โอตาร ุ→ไมสรุ］ุทกุวนั 23.30→21.15 วนัถดัไป
［ไมสรุ ุ→โอตาร］ุทกุวนั 00.30→20.45

รา้นซชูจิานหมนุ วาราคุ

โอตารมุาสะซชู ิสาขาหลกั

โอตารมุาสะซชู ิเซนอนั

ซชูโิดโคโระ คติะฮามะ

ซงัคาคเุท

โอตารทุาเคโนะซชู ิ

โซคจิ ิอาหารที�ทําจากทาจคิามะ 

โอตาร-ุโซบะยะ ยาบฮุงั

โอเระ โนะ เจงกสิขา่น

นวิซงัโค รา้นหลกัในโอตารุ

H-12

G-11

G-11

I-10

G-12

G-12

H-11

G-12

H-12

G-12 พพิธิภณัฑศ์ลิปะคติะอจิเิวเนเชยีน

รา้นกระเป๋าแฮนดเ์มด มสิบึะโช

โอตาร ุฟคุโุร

รา้นกระดาษซบัมนัเฮยีวโยร ิอะบรุะโทรกิาม ิสาขาโอตารุ

โอตาร ุilPONTE –อลิพงเท-่

ยสุโุคโบ สตดูโิอทดลองทําลกูแกว้ทงโบะทามะ

จวิเวอรร์ี� CONOMI

ซปัโปโร ดรักสโตร ์สาขาโอตารอุงุกะโดร ิ

สตดูโิอยอ้มสสี ิ�งทออาเตลเิย ่Kazu

รถลาก เอบสิยุะ สาขาโอตารุ

G-12

G-13

G-11

G-10

G-11

H-11

G-12

G-12

G-11

G-12โอตารเุบยีร ์โอตารโุซโคะ No.1

รา้นอาหารบคิครุดิงกี� สาขาคลองโอตารุ

คติะโนะเรยีวบะ สาขาคลองโอตารุ

โอตารคุติะโนะเรยีวบะ สาขา No.5

รา้นอาหารจนีHao (หา่ว)

รา้นราเมง “เมงยะ”

รา้นอาหารฝรั�งMangiare TAKINAMI

รา้น Osteria il Piatto Nuovo 

โกลด์สโตนคาเฟ่

รา้นไวนค์าเฟ่& ไวนช์อ็ปโอตารไุบน ์

G-11

G-12

G-13

G-11

H-11

G-11

H-12

G-10

H-11

G-11 จักรยานใหเ้ชา่-รับฝากของ จารงิโคะ-โอตารุ

โตโยตา้ เรนทอ์ะลซี ชนิซปัโปโร สถานโีอตารอุนิาโฮะ 2 โจเม

โตโยตา้ เรนทอ์ะลซี ซปัโปโร สาขาโอตารเุอคมิาเอะ

พพิธิภณัฑธ์นาคารแหง่โอตาร ุ(พพิธิภณัฑก์ารเงนิ)

ศาลเจา้สมุโิยชิ

โอตารฟิุนกิซ์

เรอืสําราญถํ�ามรกต บรษัิท ทเุสน จํากดั

โคะดามะโคซอื

เรอืสําราญผจญภยัถํ�ามรกต (กลาสโบท๊)

โอตารคุรซูซิ�ง ถํ�ามรกต 

I-11

H-10

H-11

I-14

G-10

G-10

H-14

G-9

G-10

H-11นคิคะ บาร ์รติะ

ซาวาซาคซิยุซงั ไคเซนโชคโุด

อามาโต สาขาหลกั

อามาโต สาขาคลองโอตารุ

โอตารมุลิค-์แพลนท์

ซาวา โนะ สยึฮุงโปะ

โอตารเุดะนุคโิคจิ

โอตารยุะไตมรุะ ตรอกเรงกะ

เบเกอรร์ี�ชอ็ป “Ondine”

รา้นคา้ในสถาน ี

G-11

H-11

G-11

I-12

H-12

G-11

H-11

H-11

I-11

G-11 ออเธนทคิ โฮเทล โอตารุ

โฮเทล นอรด์ โอตารุ

โอตาร ุองุกะมาเอะ โฮเทล โซเนยี

โฮเทล ไวแบรนท ์โอตารุ

องุกะโนะยาโดะ โอตาร ุฟรุคุาวะ

เอทจยูะเรยีวคงั

สไมล ์โฮเทล โอตารุ

M’s Flats

โอตารคุาแนลโบท๊

เรอืสําราญทอ่งเที�ยวโอตารุ

G-11

G-11

G-11

G-11

H-11

H-11

I-12

G-11

G-11

H-11โอตาร ุคาแนล เทอมนัิล

รชิริยิะ มโินะยะ

รา้นขายลกูชิ�นปลาคามะเอ

โฮคเุรน คติะ โนะ โชคโุตะโชคบุงุค ุโนะ ยาคาตะฟโุดคงั

ซวูเีนยีร ์โอตารคุงั

รา้นขายกลอ่งดนตร®ีไคเมโระ　　
รา้นขายเหลา้ทานากะชโุซ สาขาหลกั

พพิธิภณัฑท์านากะชโุซ คคิโคกรุะ

โอตารโุรมนัคงั

โอตารอุชิ ิโนะ ครุะ

G-12

G-12

G-12

G-13

G-12

G-10

G-14

G-12

G-12

G-11 ไทโชกลาส สาขาใหญ่

ไทโชกลาส สตดูโิอทดลองทําแกว้

ไทโชกลาส สตดูโิอลกูแกว้ทงโบะทามะ

ไทโชกลาส แกลอรี� “เกะคะบจินิ”

ไทโชกลาส สตดูโิอบโีดโระ

ไทโชกลาส อจุ(ูSORA)

ไทโชกลาส อสุวึายะ

ไทโชกลาส ทารคุโคะคลบั

ไทโชกลาส ชคุกิรุะ

ไทโชกลาส คนัสะชยิะ

G-12

G-12

G-12

G-12

G-12

G-12

G-12

H-12

ฮอกไกโด ไวนเ์ซน็เตอร์

โอตาร ุรรูโิคโบ

โอตารรุรูโิคโบ สาขาคาแนล

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตาร ุอาคารหลกั

สวนสตัวโ์อตารคุาระครุโิดบตุสเึอ็น

คาแลคเตอรเ์ฮาส ์ยเูมะโนะโอโตะ

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตาร ุฮอลล ์2 แอนทคิ มวิเซยีม

สตดูโิอทดลองทํากลอ่งดนตรทํีามอื ยโูคโบ

สตดูโิอกลอ่งดนตรโีอตาร ุสาขาซาคาอมิาจิ

กระจกคติะอจิ ิซงัโกคงั

G-12

G-12

G-13

G-13

G-13

G-13

G-13

G-12

G-13

G-11 ไทโชกลาส ฮคโครยิะ

ไทโชกลาส สาขาซาคาอมิาจิ

ไทโชกลาส แกลอรี� “ครุะ” (สตดูโิอแกว้ทํามอื)

G-12

G-13

G-13

G-13

G-12

11

11109

9 12

12

13

13

14

14

10

บรษัิทนฮิยเูซน็เกา่สาขาโอตารุ

ธนาคารแหง่ประเทศญี�ปุ่ นเกา่สาขาโอตาร ุ
(พพิธิภณัฑก์ารเงนิ)

พพิธิภณัฑโ์อตาร ุ(สว่นเสรมิ)
พพิธิภณัฑโ์อตารุ

พพิธิภณัฑว์รรณคดปีระจําเมอืงโอตารุ
พพิธิภณัฑศ์ลิปะประจําเมอืงโอตารุ

ชื�อสถานที� ตาํแหนง่ ที�อยู่ โทร (+81-134) เวลาทาํการ วนัหยดุ คา่เขา้(บคุคลท ั�วไป) 

G-9

H-11

G-11

G-9

H-11

H-11

3-7-8 อโิระไน

1-11-16 อโิระไน

2-1-20 อโิระไน

1-3-6 เทมยิะ

1-9-5 อโิรไน

1-9-5 อโิระไน

22-3316

21-1111

22-1258

33-2523

32-2388

34-0035

9:30～17:00

9:30～17:00

9:30～17:00

9:30～17:00

9:30～17:00

9:30～17:00

(เปิดใหเ้ขา้ถงึ16.30)
*เดอืนธ.ค. – ม.ีค. เปิด 10.00

วนัองัคาร(ถา้เป็นวนัหยดุนักขตัฤกษ์จะหยดุวนัถดัไป), ชว่งปีใหม่

วนัพธุ (ถา้ตรงกบัวนัหยดุจะเปิด),
ชว่งปีใหม่

ชว่งปีใหม่

วนัองัคาร(ถา้เป็นวนัหยดุนักขตัฤกษ์จะหยดุวนัถดัไป), ชว่งปีใหม่

วนัจันทร(์ถา้เปิดวนัหยดุนักขตัฤกษ์จะหยดุวนัถดัไป), ชว่งปีใหม่

วนัจันทร(์ถา้เป็นวนัหยดุนักขตัฤกษ์จะหยดุวนัถดัไป), ชว่งปีใหม่

300 เยน

ฟรี

300 เยน

ฤดรูอ้น 400 เยน / ฤดหูนาว 300 เยน

300 เยน (ยกเวน้เทศกาลพเิศษ)

300 เยน (ยกเวน้เทศกาลพเิศษ)

*หากวนัหยดุตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์จะเปิดทําการ และหยดุในวนัถดัไป *เด็กประถมและมธัยมตน้เขา้ฟรทีกุที�

เรอืสําราญ
ชายฝั�งโอตารไุปยงัชคุสุ/ึโอตาโมอิ

แผนที่ตอนกลาง

รา้นสะดวกซื�อ โรงแรม 

市

ศาลเจา้

กนิ

ซื�อ

เดนิทาง

ดู

เลน่

พัก

แม็กซแ์วลู
ซปุเปอรม์าเกต็ ↑ไปชคุสุ ึ

＊เวลาทําการ-วนัหยดุ-วนัเดนิรถ-ตาราเวลา-
ราคา(คา่โดยสาร)อาจมกีารเปลี�ยนแปลง

*ขนาดของแผนที�ยอ่สว่น 
อาจมกีารคลาดเคลื�อนจากตําแหน่งจรงิ

(ขอ้มลูเมื�อมนีาคม 2016)
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薬

แผนที ่โมตโตะโอตาร ุ แผนที่ โมตโตะโอตาร ุ

จากโอตารุไปชิริเบทสึ

พืน้ที่ชิโอยะ/โอโชโระ/รนัชิมะ
พืน้

ทีเ่
ซนิบาโค

ะ

สถานJีR โอตารชุคิโกะ

สถานJีR โอตารุ

สถาน ีJR อาซาริ

สถานJีR มนิามโิอตารุ

ตลาดนันตารุ

ชโิอมไิดชนัเซ ่(สกจัีมพ)์
วดัรวิโทคจุิ

K's เดงคิ

ที�พักวาโคโสะ

วดัโซเอนจิโรงพยาบาลประจําเมอืงโอตารุ

โบสถโ์อตารคุาทอลกิ-
โบสถโ์ทโมโอกะ

วดัเซนโซจิ

สถานตํีารวจโอตารุ

สวนสาธารณะโมกามิ

เดอะ กลาสสตดูโิอ อนิ โอตารุ

สี�แยกเทนจนิ
โรงผลติแกว้อาซาฮาระ

↓ไป อานะทาคิ

ศาลเจา้เทนมงักุ

ภเูขาเทนกุลานสกภีเูขาเทนกุ

ศาลเจา้เทนกยุามะ

สวนสาธารณะคารามตัสึ

ที�ทําการอําเภอโอตารุที�ทําการอําเภอโอตารุ

สวนสาธารณะโอตารุ
หอประชมุเมอืง

ศนูยก์ฬีาทั�วไป

สวนสาธารณะอริฟิเุนะ

วดัเทนโจจิ
ศาลากลาง

อริฟิเุนะ

โอคซุาวะ มาซาคาเอะ

เทนจนิ

ชโิอมไิด

โมกามิ
มตัสกึาเอะ

มโิดริ

ฮานะโซโนะ

โนบคุะโจ

ชนิโทมโิจ

วาคาทาเคะโจ

โบโยได

ชนิโคะโจ

ซากรุะ

อาซาริ

ชคิโกะ

อารโิฮโระโจ

สี�แยกเมรเุฮง

花園十字街

อโิระไน

อนิาโฮะ

ทา่เทยีบเรอื
หมายเลข 3

ทา่เทยีบเรอื
หมายเลข 2

ทา่เทยีบเรอื
อโิระไน

ตลาดเทมยิะ

ฟู๊ ดเซน็เตอรโ์อตารุ

เทยามะ

สเุอะฮโิระโจ

นชิคิโิจ

เขื�อนกนัคลื�น
ทางทศิเหนอื

ทา่เรอืประมงทาคาชมิะ

ทา่เรอืโอตารุ

ไปอา่วอชิคิาริ

ทาคาชมิะอนิาริอโุมงคช์นิทาคาชมิะ

โอตารอุนิาริ

อเุมะกาเอะโจ

โทโยคาวะโจชมิสิโุจ

อชิยิามะโจ

ไซไว
นากาฮาชิ

อาคาอวิะ

ทาคาชมิะ

ชคุสุ ึ

สวนพฤกษศาสตรน์ากาโนะ

สวนสาธารณะนากาบาชนิาเอโบะ คลองสนึะโดเมะ

หอสงัเกตการณอ์าซาฮิ

อนุสาวรยีว์รรณคดทีาคจิโิคบายาชิ

มหาวทิยาลยัหอการคา้โอตารุ

ถนนนากาฮาชโิอโดริ

นา
กา

ฮา
ช ิบาย

พาส

←ไป ชโิอยะ/โอโชโระ/รันชมิะ

JR
 สา

ยฮ
าโ

กด
าเต

ะ

JR
 สา

ยฮ
าโ

กด
าเต

ะ

สวนสาธารณะเทยามะสนามกฬีาเทมยิะ

ทา่เทยีบเรอืสําราญ

ทา่เทยีบเรอืมนิาโตะมาจิ

กนัทรี� เครน

มนิาโตะมาจิ

ทา่เทยีบเรอืจโูอ

ทา่เทยีบเรอืคสุไึน

ตลาดชนินันตารุ

วงิสเ์บยโ์อตารุ

วงิสเ์บยโ์อตารุ

แกรนดพ์ารค์โอตารุ

สวนสาธารณะฮริาอโิซ

กนิรนิโซ

ทา
งด

ว่น
ซตั

ซง

ซากรุะโรตารี

ศาลเจา้คมุะอสุะ อโุมงคโ์บโยได

โรงงานผลติกระจก
Studio J-45  

สวนสาธารณะโบโยตะวนัออก

ถนนโอตารโุจซังไคเซน (ถนนยรูากไิคโด)

โบโยซอ็คเกอร&์สนามรักบี�

โอตารกุรนีพารค์

โอตารไุวนแ์กลอรี�

หบุเขาเคะนาช ิ(ถนนเมเปิลไคโด)

หอสงัเกตการณภ์เูขาเคะนาชิ
 (ปิดในฤดหูนาว)

ไป อาคาอกิาวะ/
คโิรโระรสีอรท์↓

→
ไป โจซงัเคออนเซน็

อาซารแิดม 
(ทะเลสาบโอตารไุน)

ซตัซงกอลฟ์คลบั

ลานสกอีาซารกิาวะออนเซน็

สวนสาธารณะอาซารกิาวะ

สี�แยกอาซาริ

อาซารIิCอาซารIิC

เขื�อนกนัคลื�นทางทศิใต ้

ชายหาดฮกิาชโิอตารุ

ชายหาดอาซาริ

สวนสาธารณะรมิทะเลชคิโกะ
อโุม

งค
ฮ์ริาอ

โิซ

โรงพยาบาลไซเซไคโอตารุโรงพยาบาลไซเซไคโอตารุ
โอตารIุCโอตารIุC

ทา่เรอืโอตารมุารน่ิา/
หอรําลกึอชิฮิาระ ยจูโิร่

แหลมคายาชบิะ

ประภาคารฮโิยรยิามะ โอตารนุชิโิกเทน 
(คฤหาสนเ์ฮอรร์ิ�ง)

แหลมทาคาชมิะ

ชคุสุมึารนิะ

อาโอสกึะโชคโุด

ทา่เรอืประมงชคุสุ ึ
อบิารากเิคะ

นาคาเดะบารบิงัยะ
 (กระทอ่มการประมงเฮอรร์ิ�ง)

หอสงัเกตการณช์คุสุพึาโนรามา่

ภเูขาชโิมะอาคาออิวิะ

เสน้ทางชมธรรมชาตชิายฝั�งโอตารุ

ภเูขาอาคาอวิะ

ชายฝั�งโอตาโมอิ

ชายฝั�งอาคาอวิะ

อาซารกิาวะออนเซน็ 2 โจเม

โคราคเุอ็นมาเอะ

คนัโปะโนะยาโดะโอตารุ

อาซารโิจ

ออนเซน็
ซากาอเุอะ

ออนเซน็ไก

สถานโีอตารชุคิโกะ

สมุโิยชจินิจะมาเอะ

โอคซุาวะ 1 โจเมะ

มโิดร ิ1 โจเม

พพิธิภณัฑโ์อตาร ุ
(ถํ�าเทมยิะ)

โอตารโุชไดมาเอะ

เทนกยุามะโรปเวย์

ชมินิไคคงัโดริ

โอตารคุฮินิคงั
(ไมม่รีถบสับรกิารในฤดหูนาว)

นชินิโกเทนโอตารคุฮินิคงั
(วลิลา่อาโอยามะเกา่)

พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าโอตารุ

พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าโอตารุ

สี�แยกโอคซุาวะ  

สี�แยกอริฟิเุนะ
โอคซุาวะกจุิ

แมน่ํ�าคสุไึน
ถนนนชิกินิโดริ

ถนนซชูยิะโดริ

ชนินฮิงไคเฟอรร์ี�
เทอมนัิล

JR
สา

ยฮ
าโ

กด
าเ

ตะ

JR
สา

ยฮ
าโ

กด
าเ

ตะ

JRสายฮาโกดาเตะ

JRสายฮาโกดาเตะ

ทางรถไฟสายเทมยิะเกา่

ศนูยอ์นุรักษ์ถํ�า
เทมยิะ

พพิธิภณัฑโ์อตารุ

เทมยิะบสัเทอมนัิล

โฮมคั

ธนาคารโอตารชุนิคิ

ถนนจโูอโดริ

ศาลเจา้เอบสิุ

ไป
 เซ

นบิ
าโ

คะ
→

คมิ กลาส ดไีซน์

เสน้ทางเดนิเรอืเฟอรร์ี�
ไป นกีาตะ/ไมสรึุ

รันชมิะ

โอโชโระ

โมโมไน

หนิโมโมอวิะ

หนิคะสะอวิะ

JR สายฮาโกดาเตะ

อนุสาวรยีว์รรณคดเีซออิโิตะ

อโุมงคช์โิอยะ

อโุมงคค์ะสะอวิะ

อโุมงคโ์มโมไน

อโุมงคโ์อโชโระ

ชายหาดชโิอยะ

ถํ�ามรกต
แหลมพมไม

หนิมโิดะอวิะ

หนิทาเทะอวิะ
ชโิอยะ

เซอรว์สิเซน็เตอร์

ไป พื�นที�ตอนกลางของโอตาร↑ุ

รวิกะซาคิ

ศาลเจา้โอโชโระ

โอโชโระ สโตนเชอรเ์คลิ

ถนนผลไม ้

จนิชนิยามะ สโตนเชอรเ์คลิ

ศาลเจา้รันชมิะ

แหลมฟโุกปเปะ

สถานJีR ชโิอยะ

รันชมิะ

โอโชโระ

โมโมไน

ชโิอยะ

อา่วโอโชโระ
แหลมคาบโุตะ

ชายฝั�งโอโชโระ

ทา่เรอืประมงชโิอยะ

ชายหาดรันชมิะ
แหลมโปโระไม

ชโิอยะ

แมนํ่�าชโิอยะ

แมนํ่�ารันชมิะ

แมนํ่�าโมโมไน

↓ไป โยอจิิ
แมนํ่�าฟโุกปเปะ

สถานJีR รนัชมิะ

มฮิาราชโิจ

เซนบิาโคะ

ฮารอิสุโุจ

คาสรุะโอคะโจ

ทา
งด

ว่น
ซตั

ซง

ถน
นโ

อต
าร

อุชิ
คิา

รเิ
ซ

น

เซนบิาโคะ เซอรว์สิเซน็เตอร์

ธนาคารโอตารชุนิคนิ

ไป ตอนกลางของพื�นที�โอตารุ←

ไป
ซัปโ

ปโ
ร→

สโนว ์ครซู ออนเซ่

สถาน
 ีJR

 ฮาโก
ดาเต

ะ

โรงกลั�นเหลา้โอตารเุบยีร์
เซนบิาโคะ

ศาลเจา้โทโยทาริ
สถาน ีJR เซนบิาโคะ

คาสรุะโอคะ

ฮารกุะ

เซนบิาโคะ
ชายหาดเซนบิาโคะ

ซนัเซต็บซี
เซนบิาโคะ

โอตาร ุดรมี บซี

ซปุเปอรม์ารเ์กต็ RALSE

อาคาอกิาวะ

โอตารุ

โยอจิ ิ
ฟรุบุริะ

คาโมะเอไน

โทมาริ

อวิะไน

ชาโคตนั

ซปัโปโรซปัโปโร

คจุจงั

นเิซโกะ ▲ภเูขาโยเท

นเิซโกะอนันุปรุ▲ิ

ราสสุ ึ

เคยีวโกคุ

ฝงตะวันตก

ฝงตะวันออก

พื้นที่ตรงกลางของโอตารุ

ซัปโปโร JCT
ฟคุากาวะ JCT

อาซาฮิคาวะ-ทาคาสุ IC
ฟคุากาวะ–
นิช ิIC

รมุ-ิโอวาดะ IC ชเิบทส-ึเคนบุจ ิIC

จโิตเสะเอนิวะJCT

คุโระมตัสึไนJCT
โทมะโคไม-ฮกิาชิ IC

นมุะโนะฮาตะ-นิช ิIC

โนโบรเิบทสึมโุรรนัIC

ฮงเบทส ึJCT

จูรยุ-ไทค ิIC

โอบฮิิโระ JCT

ฮงเบทส ึIC
ชริานคุะ IC

ฮิดาคะ-มงเบทสึ IC

มารเุซบปุ IC
ปบป ุJCT

อาชาโระ IC

โอนุมะโคเอน็IC

[โอตาร→ุโยอจิ]ิ
●25 นาทโีดยรถไฟ

●30 นาทโีดยรถไฟ

●32 นาทโีดยรถยนต์

●38 นาทโีดยรถยนตห์รอืรถบสั

●30-40 นาทโีดยรถบสั

[โอตาร→ุนคิ]ิ

[โอตาร→ุอาคาอกิาวะ (คโิรโระรสีอรท์)]
　●40 นาทโีดยรถยนต์

●58 นาทโีดยรถยนต์ ●1 ชั�วโมง 23 นาทโีดยรถบสั

●50 นาทโีดยรถบสั(เฉพาะฤดสูก)ี

[โอตาร→ุชาโคตนั]

[โอตาร→ุคจุจงั]
　

●1ชั�วโมง 15นาที ●1 ชั�วโมง 12 นาทโีดยรถยนต์
●1 ชั�วโมง 26 นาทโีดยรถบสั

[โอตาร→ุนเิซโกะ]
●2 ชั�วโมง ●1 ชั�วโมง 29 นาทโีดยรถยนต์
●1 ชั�วโมง 55 นาทโีดยรถบสั

[โอตาร→ุรสุสุ ึ(รสุสุรึสีอรท์)]
　●1 ชั�วโมง 40 นาทโีดยรถยนต ์

※เวลาที�ใชใ้นการเดนิทางเป็นการคํานวณอยา่งครา่วๆ

“ชิริเบทสึโนะเกงคงักจิุ” โอตารุ 
เป็นประตูแห่งการเดินทางไป
สู่แต่ละพื� นที�ไดอ้ย่างสะดวกสบาย!!

■แท็กซี�ทอ่งเที�ยว ■เสน้ทาง A (คอรส์ชมสภาพบา้นเมอืง) 
■เสน้ทาง B (คอรส์ชมกระแสนํ �าในทะเล)
■เสน้ทาง C (มารนีคอรส์)
■เสน้ทาง D (คอรส์ชมกระแสนํ �าในทะเล) 
■เสน้ทาง E (คอรส์วรรณคด)ี 
■เสน้ทาง F (คอรส์ชาโคตนั) 

รอบอโิระไน, เสน้ทางการเดนิเลน่เลยีบคลอง (ประมาณ 1 ชั�วโมง 30 นาท)ี
หอสงัเกตการณอ์าซาฮ,ิ เสน้ทางเดนิเลน่เลยีบคลอง (ประมาณ 2 ชั�วโมง 30 นาท)ี
อโิระไน, รอบๆ ซาคาอโิจ, นฮิงยเูซน็เกา่-เสน้ทางเดนิเลน่เลยีบคลอง (ประมาณ 3 ชั�วโมง)
กลาสสตดูโิอ, กนิรนิโซ-เสน้ทางเดนิเลน่เลยีบคลอง-นฮิงยเูซน็เกา่ (ประมาณ 3 ชั�วโมง 30 นาท)ี
อนุสาวรยีว์รรณกรรมทาคจิ-ิอนุสาวรยีว์รรณกรรมอโิต เซ-พพิธิภณัฑว์รรณกรรมประจําเมอืง (ประมาณ 4 ชั�วโมง)
โยอจินิคิคะ-เดนิเลน่ที�แหลมคามยุ-คาโมเอะไน (ประมาณ 6 ชั�วโมง)

＊เดนิทางออกจากสถานโีอตาร(ุหรอืโรงแรม)  ＊แท็กซี�ขนาดจัมโบ-้ขนาดกลาง ตอ้งจองลว่งหนา้  ＊เปิดบรกิารเสน้ทางคอรส์B,C,D,E ในชว่ง 1 พ.ค.-31 ต.ค. เทา่นั�น

สําหรับรายละเอยีดของเสน้ทางการทอ่งเที�ยว-ราคา

กรณุาสอบถามไดท้ี�สมาคมโอตารไุฮเออร ์
โทร. +81-(0)134-21-3002 !

*หากวนัหยดุตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์จะเปิดทําการ และหยดุในวนัถดัไป *เด็กประถมและมธัยมตน้เขา้ฟรทีกุที�

รา้นสะดวกซื�อ

รา้นขายยา

ไปรษณีย์จดุถา่ยภาพแนะนํา

ป้ายรถบสั

โรงเรยีนป้อมตํารวจ

ตลาด

จดุชารจ์ไฟรถยนตไ์ฟฟ้า

ศาลเจา้โรงพยาบาล

โรงแรม

สนามบนิคนัไซ

จากซัปโปโรเดินทางมายังโอตารโุดยรถไฟJR แบบ rapid ประมาณ 32 นาที
จุดท่องเท่ียวท่ีสามารถเดินทางไปได้อย่างง่ายๆ โดยรถบัสหรอืรถสว่นตัวแนะนําการเดินทาง

โอต
ารุ
 

ซ
ปั

โป
โร
 

ส
น

าม
บ

นิ
ช

นิ
จโิต

เส
ะ

นกีาตะ

ไมสรึุ

สนามบนิฮาเนดะ
รถไฟแบบ rapid

ออกจากสนามบินทุกๆ
30 นาที

ออกทุก 5-10 นาที ใน 
1 วัน วิ่งไปกลับประมาณ 

130 เที่ยว

ประมาณ 34 km ประมาณ 47 km

ผา่นทางดว่นซตัซง ผา่นทางดว่นฮอกไกโด

รถบสัดว่น
ประมาณ 80 นาที

ประมาณ 70 นาที
โดยรถยนต์

โดยรถบสัดว่น(จโูอบสั/JRบสั)
ประมาณ 60 นาท ี

โดยรถไฟJR/ rapid แอรพ์อรต์
ประมาณ 32 นาท ี

โดยรถไฟJR/ rapid แอรพ์อรต์
ประมาณ 37 นาที

เชื�อมตอ่โดยตรงกบัทางดว่น

เรอืเฟอรร์ี�
ประมาณ 18 ช ั�วโมง ประมาณ 1 ช ั�วโมง 35 นาที

ประมาณ 2 ช ั�วโมง 10 นาที
เรอืเฟอรร์ี�

ประมาณ 20 ช ั�วโมง

แผนที�แสดง
โรงแรม/เรียวคงัแบบกวา้ง

 

แกรนดพ์ารค์โอตาร ุ

โรงแรมนวิ ชลอส โอตารุ

เคเซเรยีวคงั

โอตาร ุอาซารกิาวะออนเซน็ โคราคเุอ็น

คนัโปะโนะยาโดะโอตารุ

โอตารอุาซาร ิคราสเซโ่ฮเทล

วงิเคลิ วลิเลจ

โฮเทลมซุาชเิท

เรยีวโบฮานะเอม ิ(อาคารเสรมิมซุาชจินิ) 

โอตารเุรยีวเทครุะมเุระ

โอตารชุเิซน็โนะมรุะ โอโคบาจ ิซนัโซ

ชื�อโรงแรม ที�อยู่ โทร (+81-134) จํานวนแขกที�รองรับได ้ ราคาที�พัก (* เป็นราคาของ1 ทา่นตอ่ 1 คนื โดยรวมอาหารเชา้แลว้)

11-3 ชคิโกะ

3-282 ชคุสุ ึ

2-19-5 เซนบิาโคะ

5-18-2 ชนิโคะ

2-670 อาซารกิาวะออนเซน็

2-676 อาซารกิาวะออนเซน็

2-686 อาซารกิาวะออนเซน็

2-686-4 อาซารกิาวะออนเซน็

2-686-3 อาซารกิาวะออนเซน็

2-686 อาซารกิาวะออนเซน็

ป่าแหง่ชาตเิทนกยุามะ 1 โคครุนิยะ

21-3111

22-9111

62-4279

54-8221

54-8511

52-3800

52-1185

54-8000

54-8600

51-5151

25-1701

723

162

50

140

83

284

116

176

77

76

160

6,900 เยน～(เมื�อพัก 2 คนตอ่ 1 หอ้ง)

12,960 เยน～
6,825 เยน～(เกสเฮาส ์5,200 เยน～)

12,960円～（2名1室利用時）

11,000 เยน～(เมื�อพัก 2 คนตอ่ 1 หอ้ง)

1 คนื อาหาร 2 มื�อ 12,000 เยน～
แบบบา้นพักตากอากาศ (จํานวนผูเ้ขา้พัก 2- 14 คน) 5,724 เยน～
8,150  เยน～
(ไมร่วมอาหาร, คา่หอ้งพัก) 4,725 เยน～ ตอ่การเขา้พัก 1 ทา่น

33,630  เยน～
ผูใ้หญ ่2,400/เด็ก 1,700 เยน (ไมร่วมอาหาร)

*ไมร่วมโรงแรม-เรยีวคงัที�สําคญัที�มจํีานวนแขกมากกวา่ 30 คน สถานที�อื�นๆ ใหค้น้หาดว้ยคําวา่ “ที�พักในเมอืงโอตาร”ุ

 

 

(ขอ้มลูเมื�อมนีาคม 2016)

โอตารเุป็นสถานที�แบบนี�

(25 นาทจีากสถานโีอตาร ุโดยรถยนตห์รอืรถบสั)

(จากสถานโีอตารโุดยรถยนตห์รอืรถบสัประมาณ 18 นาท)ี

(จากสถานโีอตารโุดยรถยนตห์รอืรถบสัประมาณ
 30 นาท)ี

นคีรุายะโซฮงโปะ

โอตารไุวนแ์กลอรี

เดอะ กลาสสตดูโิอ อนิ โอตารุ

หอรําลกึอชิฮิาระ ยจูโิระ

โอตารเุทนกยุามะโรปเวย์

C-5

D-7

D-8 C-8

E-5

C-5

C-5

D-5

B-6 A-8

C-5

E-5

C-8 C-875

B-7

C-8

C-8

อาโอสกึะโชคโุด เกสเฮาส์

นชินิโกทนั โอตารคุฮินิคงั (อาโอยามะวลิลา่เกา่)

พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าโอตารุ

สวนทอ่งเที�ยวชมผลไมย้ามาโมโตะ

โรงแรมนวิ ชลอส โอตารุ

B-2

B-2

B-2

A-1

B-2

9

68

69

92

ลานสกอีาซารกิาวะออนเซน็

รา้นขายหิ�งพระคาตะกริ ิอาเทลเิย ่เปียโน

บรษัิท อโิคร ุจํากดั

วงิเคลิวลิเลจ

โอตารอุาซารกิาวะออนเซน็ โคราคเุอ็น

คนัโปะ โนะ ยาโดะโอตารุ

โฮเทลมซูาชเิท

โอตาร ุเรยีวเท ครุามเุระ

โอตารอุาซาร ิคลาสเซ ่โฮเทล

แกรนดพ์ารค์ โอตารุ

มตัสโึยะ เกสเฮาส์

ทา่เรอืโอตารมุารน่ิา

3

3

21

21

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

C

D

E

B B

A A

C

D

E

ศนูยอ์นรุกัษถ์ํ �าเทมยิะ

โอตารนุชิโิกเทน 
(คฤหาสนเ์ฮอรร์ ิ�ง)

ชื�อสถานที� ตาํแหนง่ในแผนที� ท ี�อยู่ เวลาทาํการ วนัหยดุ คา่เขา้(บคุคลท ั�วไป) 

C-3

B-2

1-3-4 เทมยิะ 

3-228 ชคูสุ ึ

โทร (+81-134)

22-1038

24-1092
(ตดิตอ่สอบถาม 33-2523)

9:00~17:00
(ตั �งแตก่ลางเดอืนต.ค.เป็นตน้ไปเปิดถงึ 16.00 น.)

9:30~17:00

ปลายพ.ย. – ตน้เม.ย.

วนัองัคาร(ถา้เป็นวนัหยดุนักขตัฤกษ์จะหยดุวนัถดัไป) , 
ฤดหูนาว (ตน้พ.ย. – ปลายเม.ย.) 100 เยน

300 เยน

*ตั �งแตห่นา้ 16 จะแสดงรายชื�อของรา้นคา้-สถานที�อํานวยความสะดวก-โรงแรม ที�นติยสารนี�แนะนํา ดว้ยสญัลกัษณ ์● นี�

คลองทางทศิเหนอื
โอตารคุาแนล

คาแนลพลาซา่
ถนนรงิโคะเซน

ถนนซาคาอมิาจโิดริ

จโิ
กค

ซุา
กะ

 (1
0%

)

ศาลเจา้ยาคชุโินะซากะ
 (14%)

ถนนเซ
นชโูดริ

เมอืงโอตารอุยูเ่กอืบกึ�งกลางชายฝั�งทางทศิตะวนัตกของฮอกไกโด 
ตั �งอยูท่างทศิตะวนัออกของทอ้งถิ�นชริเิบทส ึและอยูต่ดิกบัหมูบ่า้น ตําบลและเมอืง 4 
แหง่ เชน่ เมอืงซปัโปโร  จากทศิตะวนัออกไปทศิตะวนัตกมรีะยะทาง 36 กโิลเมตร 
ทศิเหนอืไปทศิใต ้20 กโิลเมตร ทศิหนึ�งของเมอืงหนัหนา้เขา้หาทะเลญี�ปุ่ น 
และอกีสามทศิถกูโอบลอ้มดว้ยภเูขา เป็นเมอืงที�มเีนนิมาก แนวชายฝั�งมรีะยะทาง 
69 กโิลเมตรซึ�งตรงจดุศนูยก์ลางมทีา่เรอืโอตารซุ ึ�งเป็นทา่เรอืตามธรรมชาต ิ
ทางฝั�งตะวนัตกกย็งัม ี“อทุยานแหง่ชาตนิเิซโกะ ชาโคตนั” 
ซึ�งเป็นแนวชายฝั�งที�มชีวีติชวีา ในฤดใูบไมผ้ลมิซีากรุะ, 
เลน่กอลฟ์และกจิกรรมสนัทนการทางทะเลในฤดรูอ้น, 
ชื�นชมใบไมเ้ปลี�ยนสใีนฤดใูบไมผ้ล ิและเลน่สกใีนฤดหูนาว 
ซึ�งคณุสามารถเพลดิเพลนิไปกบัธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณไ์ดต้ลอดทั �ง 4 ฤดกูาล โอตาร ุIC

นิคิ

โรงกลั�นสรุานคิคะ
วสิกี� โยอจิิ

เรอืสําราญ
ลอ่งชายฝั�งโอตาร ุ(เสน้ทางโอตาโมอ)ิ

พื�นท ี�ชุคุส ึพ ื�นท ี�ชุคุส ึ

เรอืสาํราญลอ่งชายฝั�งโอตาร ุ(เสน้ทางชคุสุ)ึ 

ฮาเกะมาช ิโนะ ซากะ
 (24%)

ฮาเกะมาช ิโนะ ซากะ
 (24%)

แมนํ่�าอาซาริ

พื�นที�อาซารกิาวะออนเซ็น

พื�นที�อาซารกิาวะออนเซ็น

พื�นที�เทนกุยามะ พื�นที�เทนกุยามะ 

สญัลกัษณ์

ปั�มนํ�ามนั

มสีถานที�ตกปลา

มากมาย!

อาซารกิาวะออนเซน็
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13 mot to  mo t to  o t a ru mo t to  mo t to  o t a r u 10


