ทตโตริ
อาณาจักรการตูน
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ะทำใหผูคนตกอกตกใจ !
ภายในสนามบินเต็มไปดวยกลเม็ดที่จ อปศาจลูกตาที่โผลออกมาจาก
อาทิเชน คิทาโรนั่งอยูบนเครื่องบิน พ เปา เปนตน
กระเปาเดินทางตามสายสะพานรับกระ
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หนึ่งเด ขนาด
สนามบิน แหง
ใหญ 2 ารตูน
ีท่ใชชื่อตามก

ภาพวาดสามมิติขนาดใหญ
ที่ไมควรพลาดชม

จุดเดนที่ทำใหผูมาเยือนตกใจและรูสึกสนุกไปกับภาพวาด
สามมิติขนาดใหญ นั่นคือภาพที่โคนันกำลังขี่อูฐอยู

รถไฟสายโคนัน
ก็วิ่งใหบริการดวย!
ขบวนรถไฟ
ลายการตูนยอด
นักสืบจิ๋วโคนัน

(สถานีทตโตริ-สถานีโยนาโกะ)
JRสายหลักซันอิน และเสนทางอื่นๆ

อำเภอซาไกมินาโตะ
ทางหลวงสายคิทาโร
และถนนเมโลดี้

ถนนมิซึกิชิเงรุ

อำเภอโยนาโกะ

เนินทรายทตโตริ

โกดังผนังขาว
ชิระคาเบะโดะโซกุน

เหลารูปปนปศาจเรียงรายตาม
ถนนมิซึกิชิเงรุ

ในผลงานนี้ไดปรากฎทิวทัศนของเมือง
ทตโตริหลายแหลง เชน เนินทรายทตโตริ
ถาไดอานผลงานนี้แลวมาเยือนอาจทำให
รูสึกวาเขาไปอยูในเรื่องนี้ก็เปนได

รถไฟคิทาโร
ก็วิ่งใหบริการ!
ขบวนรถไฟลายการตูน
อสูรนอยคิทาโร

ไปโยนาโกะ
สวนสาธารณะโอไดบะ

ทางหลวงสายคิทาโร
ถนนเมโลดี
้
บนถนนทางหลวงสายคิทาโร

มีปายเหลาปศาจติดตั้งตามถนนอยูถึง11แบบ
นอกจากนั้น ยังมีถนนเมโลดี้ความยาว 333
เมตร ซึ่งเปนชวงถนนที่มีความพิศวง
เพราะจะไดยินเสียงทวงทำนองเพลงการตูน
อสูรนอยคิทาโรตอนรถวิ่งผานอีกดวย
ทางหลวงสายคิทาโร
ถนนเมโลดี้

ชานชลาหมายเลข 0

มีราน
เยอะแยะสนคา
ุกม
เลยหละ าก

"สถานีปศาจหนู"

ทางหลวงหมายเลข 9
จุดพักรถ
มิชิโนะเอคิไดเอ

พิพิธภัณฑโกโชอาโอยามา

ภูเขาแหงเวทมนตร

ไปทตโตริ

รานไอศครีมเจลาโต

สวนหยอมขนาดเล็ก

บานโคนัน ถนนชอปปงเบกะ

โกดังผนังขาวชิระคาเบะโดะโซกุน ที่คุราโยชิ
เปนฉากที่อยูในเรื่อง “สูเมืองไกล”
ขอแนะนำใหลองเดินชมบรรยากาศจริง พรอม
จินตนาการเปรียบเทียบถึงเรื่องราวของผลงาน

เปดทุกวัน เวลา 9:30 -17:30 ไมมีวันหยุด
โทร. 0858-37-5389

บานโคนัน ถนนชอปปงเบกะ

รองรอยปราสาททตโตริและอาคารจินปูคะขุ
เปนฉากที่อยูในเรื่อง"ภูเขาแหงเวทมนตร"

ดินแดนหุนฟกเกอร!

เทศบาลตำบลโฮคุเอ

สถานีโคนัน
(สถานียูระ)

ถนนโคนัน
ชานชลาหมายเลข 0 ของ JR
สายโยนาโกะที่เชื่อมตอกับJR
สายซาไก"สถานีคิทาโร"
หรือเรียกอีกชื่อวา
"ชานชลาหมายเลข 0
สถานีปศาจหนู"
ถาไดขึ้นรถไฟขบวนนี้
อาจจะไดพบกับเหลาปศาจ
อันนาพิศวงนี้ก็ได?!

(สวนสาธารณะคิวโช อาคารสไตลตะวันตกจินปูคะขุ)

สถานีโคนัน

JRสายซาไก และเสนทางอื่นๆ

ปายภาพวาดเหลาปศาจขนาดมหึมาคือไฮไลท!
ครบครันไปดวยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย
อาทิเชน ศูนยแนะนำการทองเที่ยว รานอาหาร
รานคา สถานที่ขึ้นเรือเฟอรรี่ อางอาบน้ำแบบชมวิว
เปนตน

JRสถานีโยนาโกะ

มีการจัดแสดงผลงานและขาวของสวนตัว
ในความทรงจำของผูเขียน เปนสถานที่
แฟนผลงานของโกโชอาโอยามา
ไมควรพลาดชม บางครั้งมีการจัดงาน
อีเวนทดวย!

รองรอยปราสาททตโตริ

“รถบีทเทิล” ง
รถยนตแสนรักขอะก็มี!
ดอกเตอรอากาส

พิพิธภัณฑโกโชอาโอยามา

(สถานีซาไกมินาโตะ-สถานีโยนาโกะ)

ศูนยบริการมินาโตะซาไก

"ปฏิทินของพอ"

"สูเมืองไกล"

ถนนมิซึกิชิเงรุ

เปดทุกวัน เวลา 9:30 -17:00 ไมมีวันหยุด
โทร. 0859-42-2171
คาเขาชม ทั่วไป 700เยน (600เยน) นักเรียนมัธยมตน-ปลาย 500 เยน
(400เยน) นักเรียนประถม 300เยน (200เยน)
ในวงเล็บคือราคาแบบหมูคณะ(20คนขึ้นไป)

ทะเลสาบนาคะอุมิ

พิพิธภัณฑหุนฟกเกอร อาคารทรงกลม

ทางรถไฟวาคาสะ

ศาลเจาปศาจ

มีพื้นที่จัดแสดงอสูรนอยคิทาโร
และเหลาปศาจที่มาพรอมหนา
พรอมตากันแบบจัดเต็ม!

สนามบินโยนาโกะคิทาโร

นะเกอิเรโด
โกดังผนังขาว โบสถ
วัดซังบุสึจิ ภูเขามิโตะขุ
ชิระคาเบะโดะโซกุน

ซอยซารารีแมน

พิพิธภัณฑมิซึกิชิเงรุ

ซาไกมินาโตะ
ถนนมิซึกิชิเงรุ

สวนดอกไมทตโตริฮานะไคโร

บิ

เงาของเหลาปศาจจะปรากฎ!

อำเภอคุราโยชิ

สายอิน

สวนสาธารณะ
หนาสถานีซาไกมินาโตะ

ผลงานของจิโร ทานิงุจิ

อำเภอทตโตริ

สวนจีน เอ็นโจเอ็น

หนองน้ำกัปปะ

เสาโทเทมปศาจ

รถบัสตกแตงลวดลายโคนัน
ก็วิ่งใหบริการดวย!

ิ
ะคุบ

ถนนชิเงรุซังโดะริ

ถนนคารังโครอนโดะริ

JR
สถานีซา
ไกมินาโตะ

สถานที่จอดรถ
หนาสถานี

ที่ถนนมิซึกิชิเงรุ
ก็สามารถเพลิดเพลิน
ยามค่ำคืนได

เนินทรายทตโตริ

JRสถานียูระ

สายฮ

พอเดินไปตามถนนหนาสถานีก็จะเห็นเหลาปศาจที่คุนเคย
ปรากฏตัวออกมา ตลอดสายถนนมิซึกิชิเงรุซึ่งมีความยาว
800 เมตร มีรูปปนเหลาปศาจมากมาย
แคมองก็รูสึกสนุกแลว!
แมน้ำซาไกซุยโด
ศูนยบริการมินาโตะซาไก

JRสาย

สายซาไก

รถบัสฮ
ลวดลายามารุปุ รถวิ่งรอบเมือ
ลาอส
ง
ก็วิ่งใหบริเห
การดวยูร!นอยคิทาโร

ตำบลโฮคุเอ
ันอิน
หลักซ

สถานีโคนัน

พิพิธภัณฑหุนฟกเกอร อาคารทรงกลม
ไปเที่ยวถนนชอปปงที่มีแหงเดียวในโลกกันเถอะ!!

หอการคาตำบลโฮคุเอ
โทร. 0858-37-4057 มีสถานที่จอดรถ

ที่ถนนโคนัน มีรูปปนสำริดเหลาตัวการตูน
และแผนหินรูปปกหนังสือโคนัน
กระจายทั่วไปตามจุดตาง ๆ

JRสถานียูระ หรือถูกเรียกวา "สถานีโคนัน"
มีปายรูปโคนันขนาดใหญคอยตอนรับผูมาเยือน

เปดทุกวัน เวลา 9:30-17:00 ไมมีวันหยุด
โทร.0858-27-1200
คาเขาชม นักเรียนมัธยมปลาย-ทั่วไป 1000 เยน
นักเรียนประถม-มัธยมตน 500 เยน
เด็กเล็ก ไมเสียคาใชจาย
http://enkei-museum.com/

จากอาคารโรงเรียนทรงกลมที่เกาแกแหงหนึ่งของญี่ปุน
ไดถูกดัดแปลงใหมใหกลายเปนดินแดนหุนฟกเกอร
แหงใหมของญี่ปุน ภายในอาคารมีหุนฟกเกอร 2000 ตัว
และไดแบงออกเปนโซนจัดแสดง โซนกิจกรรมที่ไดลอง
ทำหุนฟกเกอรดวยตัวเอง และยังมีพื้นที่ของฉากจำลอง
ไดโอรามาอีกดวย

