
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ทตโตะริ มิสเทอร่ีทัวร์

JR WEST แห่งประเทศญ่ีปุ่นเป็นผู้จัด “ยอดนักสืบจิ๋วโคนันทตโตะริ มิสเทอร่ีทัวร์” ส ำหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดนิทำงมำประเทศญ่ีปุ่น โดยอ้ำงองิจำกภำพยนตร์กำร์ตูนดงั “ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน”
ทัวร์นีจ้ะท ำให้คุณได้ท่องเท่ียวไปตำมแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเสน่ห์ พร้อมสนุกสนำนไปกบักำรไข

ปริศนำในโลกของ “ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน”
สถำนที่ทัวร์จะเปลีย่นไปทุกปี โดยในปี 2016 นี ้ทัวร์จะจัดขึน้ที่ “ทตโตะริ” บ้ำนเกดิของ “อำโอยำ

มะ โกโช” เจ้ำของผลงำนเร่ืองโคนัน ซ่ึงจะท ำให้คุณได้รู้จักโคนันลกึซ้ึงยิง่ขึน้กว่ำที่เคย

【สถำนที่จัดทัวร์และจ ำนวนผู้เข้ำร่วมทัวร์ที่ผ่ำนมำ】
○คร้ังที่ 1 (ปี 2012) … โอคำยำม่ำ-คุรำชิก ิ 1,700 คน

○คร้ังที่ 2 (ปี 2013) … บ่อน ้ำพรุ้อนคโินซำกิ 4,100 คน

○คร้ังที่ 3 (ปี 2014) … ฮิโรชิม่ำ-มิยำจิม่ำ 7,200 คน

○คร้ังที่ 4 (ปี 2015) … คำนำซำวะ-คำกะ 2,700 คน



ขั้นตอนของโคนันทวัร์
① กำรเข้ำร่วมยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ทตโตะริ มสิเทอร่ีทวัร์
⇒ ต้องซ้ือ “โคนันพำส” (“ทตโตะริพำส” หรือ “คนัไซทตโตะริพำส”)
※ ไม่มี “โคนันพำส” จ ำหน่ำยในญีปุ่่น ต้องน ำตัว๋ (MCO) มำแลก เช่นเดยีวกบักำรซ้ือพำสส ำหรับขึน้รถไฟตำมปกติ
※ดูรำยละเอยีดเกีย่วกบัโคนันพำสและกำรออกพำสได้จำกเอกสำรแนบ

② เมือ่มำถึงญีปุ่่นแล้วสำมำรถน ำตั๋ว (MCO) ไปขอรับ “โคนันพำส” และ “คู่มอืท่องเทีย่ว” ได้จำกสถำนี
ที ่JR WEST ก ำหนด
※ “คู่มือท่องเที่ยว” ประกอบด้วยคู่มือทัวร์ที่มีเร่ืองรำวของโคนัน ตวัละคร และเช็กพอยท์ที่บอกค ำใบ้ช่วยไขปริศนำ 

รวมทั้งข้อมูลต่ำงๆ อำทิ ข้อมูลกำรเดนิทำง
③ อ่ำนคู่มอืทวัร์แล้วไปตำมหำค ำใบ้จำกเช็กพอยท์ (สถำนทีท่่องเที่ยว) ในทตโตะริเพือ่ไขปริศนำหำตัว

คนร้ำย (ในคู่มอืทวัร์มช่ีองส ำหรับประทบัตรำทีจ่ะท ำให้คุณได้สนุกกับกำรสะสมตรำประทบัด้วย!)
※ ใช้ “โคนันพำส” เพือ่เข้ำสถำนที่ท่องเที่ยวที่เป็นเช็กพอยท์ นอกจำกนีย้งัใช้เป็นบัตรโดยสำรรถบัสบำงสำยไปยงัสถำนที่

ท่องเที่ยวได้อกีด้วย (ตรวจสอบได้จำกคู่มือทัวร์)
④ เมือ่ไขปริศนำได้แล้วกไ็ปเช็กพอยท์สุดท้ำยกนัเลย! มคี ำเฉลยและของที่ระลกึให้ด้วย!

※ แม้จะไขปริศนำไม่ได้กข็อรับค ำเฉลยและของที่ระลกึได้
※ ถ้ำไปเช็กพอยท์ครบทุกแห่งจะได้รับของที่ระลกึสวยๆ เพิม่ โดยจะแจกให้ตำมล ำดบัผู้ที่มำถงึ



เงื่อนไขกำรซ้ือโคนันพำส และกำรจ ำหน่ำย

■เงือ่นไขกำรซ้ือและเข้ำร่วมทวัร์
การเขา้ร่วมทวัร์ตอ้งซ้ือ “DETECTIVE CONAN Tottori Rail Pass (ทตโตะริพาส)”

หรือ “DETECTIVE CONAN Kansai Tottori Rail Pass (คนัไซทตโตะริพาส)”

※ จ าหน่ายเฉพาะผูถื้อพาสปอร์ตต่างประเทศ และเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่นดว้ย “สิทธิการพ านกัระยะส้ัน” เท่านั้น

■รำยละเอยีดโดยสังเขปของโคนันพำส (พืน้ที่โดยสำรที่ใช้บริกำรได้ สถำนที่ท่องเที่ยวที่สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ 
ฯลฯ ดูได้จำกเอกสำรแนบ)

●ระยะเวลาท่ีใชไ้ด ้: 1 เมษายน 2016 - 28 กมุภาพนัธ์ 2017

(ระยะเวลาแลกตัว๋ : 1 เมษายน  2016 -26 กมุภาพนัธ์ 2017※ทตโตะริพาส

1 เมษายน 2016 -24 กมุภาพนัธ์ 2017※คนัไซทตโตะริพาส)

●โคนนัพาสมี 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดราคาและขบวนรถไฟท่ีโดยสารไดด้งัน้ี

① ทตโตะริพำส (ผู้ใหญ่ 4,000 เยน  เด็ก 2,000 เยน) ใช้ได้ 3 วนั

ใชโ้ดยสารรถไฟด่วนพิเศษ รถไฟเร็ว รถไฟธรรมดาแบบไม่ระบุท่ีนัง่ไดไ้ม่จ  ากดัเท่ียวภายในเขตพื้นท่ี

② คนัไซทตโตะริพำส (ผู้ใหญ่ 12,500 เยน  เด็ก 6,250 เยน) ใช้ได้ 5 วนั

ใชโ้ดยสารชินคนัเซ็น รถไฟด่วนพิเศษ รถไฟเร็ว รถไฟธรรมดาแบบไม่ระบุท่ีนัง่ไดไ้ม่จ  ากดัเท่ียวภายในเขตพื้นท่ี

■กำรกรอกตั๋ว (MCO) ส ำหรับแลกโคนันพำส (ดูเอกสำรแนบ)
ตอ้งน าตัว๋ (MCO) มาแลก เช่นเดียวกบัการซ้ือพาสส าหรับข้ึนรถไฟตามปกติ

※ ซ้ือตัว๋ (MCO) ส าหรับแลกโคนนัพาสไดจ้ากบริษทัตวัแทนการท่องเท่ียวของญ่ีปุ่น และบริษทัอ่ืนๆ ท่ีท าสัญญาไวก้บั JR WEST



สถานท่ีท่องเท่ียวและรถบสัท่ีใชบ้ริการได้

แสดงพำสเพือ่เข้ำชมหรือโดยสำร

●พิพิธภณัฑศิ์ลปะทราย

●พิพิธภณัฑส์าล่ี นิจุซเซอิคิ ทตโตะริ นะชิกโกะกนั

● โกโช อาโอยาม่า มงังะ แฟคตอร่ี

●สวนดอกไมท้ตโตะริ ฮานาไคโร

●รสบสัสายหลกัในจงัหวดัทตโตะริ

■พืน้ทีโ่ดยสำรไม่จ ำกดัเที่ยวส ำหรับโคนันพำส และสถำนทีท่่องเทีย่ว ・รถบัสทีใ่ช้บริกำรได้
① ทตโตะริพาส 4,000 เยน (เดก็คร่ึงราคา) ใชไ้ด ้3 วนั

② คนัไซทตโตะริพาส 12,500 เยน (เดก็คร่ึงราคา) ใชไ้ด ้5 วนั

รำยละเอยีดโคนันพำส

神戸

奈良

桜井

高田

ｃ

姫路 尼崎

大阪

篠山口 園部

保津峡

京都

山科

柘植木津

関西空港 日根野

和歌山

草津

敦賀

天王寺

新神戸

岡山

智頭

鳥取米子

境港

倉吉由良
米子市内路線バス

倉吉市内路線バス

鳥取市内路線バス

とっとり花回廊

青山剛昌ふるさと館

山陽新幹線（新大阪～岡山）

新大阪

智頭急行

在来線

無料シャトルバス

路線バス（日の丸自動車、日本交通、ループ麒麟獅子バス）

米子空港
出雲市

倉敷

総社

新見

上郡

東浜

児島 宇野

茶屋町

松江

智頭

鳥取米子

境港

倉吉由良米子市内路線バス

倉吉市内路線バス

鳥取市内路線バス

とっとり花回廊

青山剛昌ふるさと館

สายรถไฟธรรมดา

ชตัเติลบสัฟรี
(ไม่ก าหนดแน่นอน)

เส้นทางรถบสั

米子空港
出雲市

生山

東浜

ซาคาอิมินาโตะ

อิสุโมะชิ

โกโช อาโอยาม่า มงังะ แฟคตอร่ี

รถบสัว่ิงในเมืองโยนาโกะ
สนามบินโยนาโกะ

นีมิ

โซจะ

คุระชิกิ

โอคายาม่า
ชายามาจิ

มตัสึเอะ

ทตโตะริ ฮานาไคโร

โชยามะ ชิซุ

ฮิกาชิฮามะทตโตะริ

รถบสัว่ิงในทตโตะริ

รถบสัว่ิงในเมืองคุระชิกิ

คุระโยชิยรุะ

โยนาโกะ

ซาคาอิมินาโตะ
สนามบินโยนาโกะ

โยนาโกะ
สวนดอกไมท้ตโตะริ ฮานาไคโร

โกโช อาโอยาม่า มงังะ แฟคตอร่ี
รถบสัวิ่งในเมืองโยนาโกะ ยรุะ คุระโยชิ

รถบสัวิ่งในทตโตะริ

ฮิกาชิฮามะทตโทริ
รถบสัวิ่งในเมืองคุระชิกิ

ชิซุ

อิสุโมะชิ
สายรถไฟธรรมดา

ชตัเติลบสัฟรี

เสน้ทางรถบสั(ฮิโนมารุจิโดฉะ,นิฮงโคสึ, โรปคิรินจิชิบสั

โคจิมะ อุโนะ

คามิโกริ ฮิเมจิ

ซะซายามะกุจิ

ชินโกเบ ชินโอซากา้

โซโนเบะ

โกเบ สึเก

โฮซุเคียว
เกียวโต

สึรุกะ

คุสตัสึ

ยามะชินะโอซากา้
อามากะซากิ

คิซุ
นารา

ซาคุราอิ
ทาคาดะ

วาคายามะ

สนามบินคนัไซ

เทนโนจิ

ฮิเนะโน

ซนัโยชินคนัเซ็น(ชินโอซากา้ - โอคายาม่า)

จิซุคิวโค



เมื่อมำถึงญีปุ่่นให้ไปรับ “โคนันพำส” และ “คู่มือท่องเทีย่ว”
■เมือ่มำถึงญีปุ่่นแล้วให้น ำตั๋ว (MCO) ไปแลกรับ “โคนันพำส”  และ “คู่มอืท่องเทีย่ว” ได้จำกสถำนีที ่JR 

WEST ก ำหนด
【จุดรับพำส (ทีแ่ลกตั๋ว)】
・ทตโตะริพาส → สถานีสนามบินคนัไซ สถานีทตโตะริ สถานีโยนะโกะ สถานีซาคาอิมินาโตะ สถานีมตัสึเอะ

・คนัไซทตโตะริพาส → สถานีสนามบินคนัไซ สถานีโอซากา้  สถานีชินโอซากา้ สถานีเกียวโต สถานีทตโตะริ สถานีโยนาโกะ

สถานีซาคาอิมินาโตะ สถานีมตัสึเอะ

【ส่ิงทีจ่ะได้รับ】
【ทตโตะริโคนนัพาส】 【คู่มือท่องเท่ียว】 (จะส่งตวัอยา่งใหท้นัทีท่ีเสร็จ)

(คู่มือทวัร์) (แผนท่ี)แสดงบัตรเมื่อเข้ำชมสถำนทีท่่องเทีย่ว 
และโดยสำรยำนพำหนะต่ำงๆ



●
สถำนีทตโตะริ
จุดเร่ิมต้น

●
สถานีคุระโยชิ

●
สถานียรุะ

●
สถำนีโยนะโกะ
จุดเร่ิมต้น

【สวนดอกไมท้ตโทริ ฮานาไคโร 】 【โกโช อาโอยาม่า มงังะ แฟคตอร่ี】

บริเวณโยนะโกะ บริเวณโฮคุเอ

■ไขปริศนำหำตัวคนร้ำยโดยกำรไปยงัเช็กพอยท์ใน จังหวดัทตโตะริ ตำมเนือ้หำในคู่มอืทวัร์!
STEP 1 อ่านคู่มือทวัร์เพื่อท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง และตรวจสอบเช็กพอยท!์

STEP 2 ไปยงัเช็กพอยทเ์พื่อหาค าใบม้าใชไ้ขปริศนาหาตวัคนร้าย

ค าใบท่ี้ทตโตะริและโยนะโกะเหมือนกนั จะเร่ิมจากท่ีไหนกไ็ด!้

ไปหาค าใบก้นัต่อท่ีคุระโยชิและโฮคุเอ!

※กรุณาดูการเดินทางจากแผนท่ีในคู่มือท่องเท่ียว

※ในคู่มือทวัร์มีช่องส าหรับประทบัตราท่ีจะท าใหคุ้ณไดส้นุกกบัการสะสมตราประทบัดว้ย!

【ยา่นโกดงัเก็บสินคา้สีขาวคุระโยชิ 】
【พิพิธภณัฑส์าล่ี นิจุซเซอิคิ 
ทตโทริ นะชิกโกะกนั】

บริเวณคุระโยชิ บริเวณทตโตะริ

【พิพิธภณัฑศิ์ลปะทราย】

สถำนที่ต่ำงๆ ในจงัหวดัทตโตะริ!!

ทตโตะริ - คุระโยชิ รถไฟด่วนพิเศษ
ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที   1 ชม. / 1 ขบวน

ยรุะ - คุระโยชิ รถไฟธรรมดา
ใชเ้วลาประมาณ 12 นาที   1 ชม. / 1 ขบวน

โยนะโกะ - ยรุะ รถไฟธรรมดา
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.    1 ชม. / 1 ขบวน

ไขปริศนำหำตัวคนร้ำย (ไปยงัทตโตะริเพือ่เร่ิมไขปริศนำ!!)



■เมือ่ไขปริศนำได้แล้วกไ็ปเช็กพอยท์สุดท้ำยกนัเลย (3 แห่งด้ำนล่ำง)!
ขอรับค ำเฉลยและของทีร่ะลกึได้ทีเ่ช็กพอยท์สุดท้ำย!

【ศูนย์ข้อมูลกำรท่องเทีย่ว สถำนีทตโตะริ】

【ศูนย์ข้อมูลกำรท่องเที่ยว สถำนีคุระโยชิ】

【ศูนย์ข้อมูลกำรท่องเทีย่ว สถำนีโยนะโกะ】

รับค ำเฉลยและของทีร่ะลกึได้ทีเ่ช็กพอยท์สุดท้ำย!!

※แมจ้ะไขปริศนาไม่ไดก้็ขอรับค าเฉลยและของท่ีระลึกได้

※ถา้ไปเช็กพอยทค์รบทุกแห่งจะไดรั้บของท่ีระลึกสวยๆ เพิ่ม โดยจะแจก

ใหต้ามล าดบัผูท่ี้มาถึง

รถบสัวงรอบคิรินจิชิ (รถบสัประจ าทาง)
สาย 0 ： ไปทะเลทราย

บสัเทอร์มินลั
สถานีทตโตะริ

ป้ายจอด
สาย 0

สถานีทตโตะริ
เคาน์เตอร์จ  าหน่ายตัว๋ (จุดแลกรับคู่มือท่องเท่ียว)

ศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียว
เมืองทตโตะริ

บสัเทอร์มินลั
หนา้สถานีโยนะโกะ

รถบสัประจ าทาง
สาย 3 ไปบ่อน ้าพุร้อนไคเคะ

ป้ายจอด
สาย 3

ป้ายจอด
สาย 5

ชตัเติลบสัฟรีไปสวนดอกไมท้ตโตะริ ฮานาไคโร
สาย 5 ไปสวนดอกไมท้ตโตะริ ฮานาไคโร

สถานีโยนะโกะ
เคาน์เตอร์จ  าหน่ายตัว๋ (จุดแลกรับคู่มือท่องเท่ียว)

ศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเมือง     
โยนะโกะ

รสบสัประจ าทาง
สาย 2 ไปยา่นโกดงัเก็บสินคา้สีขาวคุระโยชิ อากางา
วาระ-เซกิกาเนะ
พาร์คสแควร์-มิไรจูชิน
สาย 3 ไปบ่อน ้าพุร้อนมิซาสะ มิโตคุซนั มิซาสะ
สาย 4 ไปบ่อน ้าพุร้อนฮาวาย ・บ่อน ้าพุร้อนโทโก ไปยริุ
ฮามะ ไปโฮคุเอ

ศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียว 
สถานี JR คุระโยชิ

ป้ายจอด
สาย 3

ป้ายจอด
สาย 2

ป้ายจอด
สาย 4สถานีคุระโยชิ

บสัเทอร์มินลั

สถานีคุระโยชิ



○ โคนนัมิสเทอรีทวัร์จะจดัข้ึนในพ้ืนท่ีทตโตะริ

มาสวมบทบาทเป็นโคนนัเพ่ือออกหาตวัคนร้ายพร้อมกบัท่องเท่ียวกนัเถอะ!

○ พ้ืนท่ีโอคายาม่าจะมีการจดัแคมเปญท่องเท่ียวพิเศษในฤดูใบไมผ้ลิน้ี

เชิญพบกบักิจกรรมต่างๆ และส่ิงท่ีน่าสนใจอีกมากมาย! อยา่ลืมแวะไปเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิดว้ย

แนะน ำเส้นทำงท่องเทีย่วจำกคนัไซไปทตโตะริ ・ โอคำยำม่ำ (หรือวนกลบั)

●สนามบินคนัไซ

●
นารา

เกียวโต
●

●
โอซากา้

เทน็โนจิ●

●

ชินโอซากา้
○

ชินโกเบ
○

ฮิเมจิ
○

●
ซนัโนะมิยะ

●●
คามิโกริ

●
ทตโตะริ

●
คุระโยชิ

●
ยรุะ

●
โยนะโกะ

ซาคาอิมินาโตะ
●

●
คุราชิกิ

○
●

โอคายาม่า

โคจิมะ● ●อุโนะ

ซันโยชินคนัเซ็น ○ สถานีชินคนัเซ็น

รถไฟ ● สถานีรถไฟ

แคมเปญท่องเทีย่วโอคำยำม่ำ
แรลลีส่ะสมตรำประทบัโมโมทำโร่ 

ส ำหรับผู้ถือ JR WEST RAIL PASS

ยอดนักสืบจิว๋โคนัน ทตโตะริ มสิเทอร่ีทวัร์
ซ้ือโคนันพำส

แล้วไปสนุกกบักำรท่องเทีย่ว และสวมบทบำทนักสืบกนัเถอะ

เทศกำลศิลปะนำนำชำตเิซโตะอุจ ิ– เดนิทำงต่ออกีนิดไปยงัเกำะต่ำงๆ 
ในทะเลในเซโตะอุจซ่ึิงเป็นทีจ่ดัเทศกำลศิลปะร่วมสมยันำนำชำติ

ทตโตะริ - คุระโยชิ รถไฟด่วนพิเศษ ประมาณ 30 นาที
คุระโยชิ - โยนะโก รถไฟด่วนพิเศษ ประมาณ 30 นาที
คุระโยชิ - ยุระ รถไฟธรรมดา ประมาณ 12 นาที
ยุระ - โยนาโก รถไฟธรรมดา ประมาณ 1 ชม.

โอซำก้ำ - ทตโตะริ
รถไฟด่วนพเิศษ “ฮำคุโตะ”

ประมำณ 2 ชม. 30 นำทีโยนะโกะ  - โอคำยำม่ำ
รถไฟด่วนพเิศษ “ยำคุโมะ”
ประมำณ 2 ชม. 5 นำที

สนำมบินคนัไซ - ชินโอซำก้ำ
รถไฟด่วนพเิศษ “ฮำรุคะ”

ประมำณ 50 นำที

โอคำยำม่ำ - ชินโอซำก้ำ
ชินคนัเซ็น “โนโซมิ”
ประมำณ 45 นำที

เปิด 29 เม.ย. 2016
พพิธิภัณฑ์รถไฟเกยีวโต


