
Tiếng Việt

"Hãy cùng lưu lại những kỷ niệm
vui vẻ ở Nhật Bản

và thoải thích mua sắm 
với AEON MALL!"

WEB Facebook



"Từ mua sắm đến ẩm thực.
“AEON MALL” rất được khách du lịch yêu thích"

"AEON MALL có khoảng 200 trung tâm mua sắm tại Nhật Bản và nước ngoài.

Cung cấp các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, quà tặng, ẩm thực 

đến từ các thương hiệu được yêu thích của Nhật Bản và quốc tế.

Kết hợp thêm cả siêu thị tổng hợp, để bạn có thể tận hưởng hàng loạt các tiện ích mua sắm.

Ngoài ra, chúng tôi đang tiếp tục mở rộng thêm nhiều cửa hàng miễn thuế khác nữa."

Khu vực Hokuriku

Khu vực Kyushu

Khu vực Chugoku

Khu vực Hokkaido

Khu vực Tohoku

Khu vực Kanto

Khu vực Tokai

Khu vực Kinki

AEON MALL Fukuoka（Fukuoka）

THE OUTLETS KITAKYUSHU（Fukuoka）

AEON MALL Yahatahigashi（Fukuoka）

AEON MALL Miyazaki（Miyazaki）

AEON MALL New Komatsu
　　　　　　　　（Ishikawa）

AEON MALL Okayama（Okayama）

AEON MALL
Hiroshima Fuchu（Hiroshima）

THE OUTLETS HIROSHIMA（Hiroshima）

AEON MALL Around
Asahikawa Station（Hokkaido）

AEON MALL Natori（Miyagi）

AEON MALL Tokoname（Aichi）

AEON MALL Atsuta（Aichi）

AEON MALL Matsumoto（Nagano）

AEON MALL KYOTO（Kyoto）

Kawaramachi OPA（Kyoto）

AEON MALL Rinku Sennan（Osaka）

Shinsaibashi OPA（Osaka）

Kobe Harborland umie（Hyogo）

AEON MALL Kobe Kita（Hyogo）

AEON MALL Okinawa Rycom（Okinawa）

AEON LakeTown（Saitama）
AEON MALL
Makuhari New City（Chiba）
AEON MALL Narita（Chiba）
YOKOHAMA 
WORLD PORTERS（Kanagawa）

Khu vực Okinawa

Bãi đậu xe buýt quy mô lớn



Thông tin về cơ sở, các dịch vụ trong trung tâm dành cho khách du lịch
Các dịch vụ và tình hình phục vụ của từng trung tâm mua sắm được thể hiện bằng các ký hiệu như sau.

Quầy miễn thuế

※1 Bạn có thể sử dụng WiFi miễn phí tại khu vực được thiết lập riêng trong trung tâm.

　　 (Vui lòng xem qua tại bảng hướng dẫn.)

※2 Một số cửa hàng được liệt kê trong trung tâm có thể không hoạt động.

Máy chuyển đổi ngoại tệ

Có trang bị máy chuyển đổi ngoại tệ.

Dịch vụ rút tiền Yên 
Nhật bằng thẻ nước ngoài

Bạn có thể sử dụng ATM ngân hàng AEON 

để rút tiền Yên Nhật bằng thẻ nước ngoài.

Thẻ áp dụng

●Thông tin đăng là vào thời điểm tháng 6 năm 2022●Cửa hàng, số lượng cửa hàng, thời gian mở cửa, dịch vụ trong trung tâm, thông tin 

về cơ sở đã đăng có thể thay đổi mà không báo trước.●Thời gian mở cửa của một số cửa hàng có thể thay đổi.●Thời gian trên bảng thông 

tin hướng dẫn di chuyển có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện giao thông.●Thông tin hướng dẫn di chuyển và thông tin về các trung tâm 

gần đó có thể thay đổi. 

Thẻ tín dụng có thể sử dụng・Thanh toán bằng mã vạch

Cửa hàng miễn thuế  
Số lượng cửa hàng Bãi đậu xe buýt quy mô lớn

Cho thuê xe ô tô Tủ giữ đồ cỡ lớn sử dụng tiền xu

Có sẵn menu tiếng 
nước ngoài

※AEON MALL KYOTO tiếp nhận xử lý tại Ticket Shop Tokai.

※AEON MALL Okinawa Rycom 
   cũng có quầy bán hàng cạnh mấy cái máy bán tự động.

Các trung tâm mua sắm phục vụ

Menu

※Có trường hợp không thể sử dụng được một phần trung tâm thương mại và cửa hàng. Mong quý khách hiểu và thông cảm.

TAX
FREE
Counter

Sức chứa của bãi đậu xe Phiếu giảm giá (coupon)
Coupon

%

AEON / AEON Style là một siêu thị.

Wi-Fi miễn phí
FREE
Wi-Fi

AEON MALL Around Asahikawa Station

AEON Lake Town mori, 

AEON MALL Makuhari Shintoshin,

AEON MALL Narita, Yokohama World Porters，

AEON MALL Tokoname, AEON MALL KYOTO,

Kawaramachi OPA, Shinsaibashi OPA, 

Kobe Harborland umie, AEON MALL Kobe Kita,

AEON MALL Hiroshima Fuchu,

AEON MALL Okinawa Rycom, 



Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)  
▶Khu vực cửa hàng AEON MALL์／9:00～21:00
▶Khu ẩm thực／9：00～21：00
▶Khu vực nhà hàng／10：00～22：00
▶AEON STYLE ／8：00～22：00

Sân bay Asahikawa

JR “Ga Sapporo”

30 phút đi bằng xe buýt đến ga JR Asahikawa 
Nối trực tiếp với ga JR Asahikawa

Đi khoảng 1 tiếng 30 phút bằng tàu Limited Express
 Asahikawa đến điểm cuối

Khu vực H
okkaido

Xung quanh có rất nhiều khách sạn. Có các điểm tham 

qua nổi tiếng như vườn thú Asahiyama, v.v...

Địa chỉ／ 7-2-5 Miyashita-dori, Asahikawa-shi, Hokkaido, 070-0030

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp 0166-21-5544

AEON MALL Around
Asahikawa Station

Cửa hàng
125

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

Danh sách các thương hiệu đề cử

Hướng dẫn di chuyển

truy cập bản đồ

40

Menu

TAX
FREE
Counter FREE

Wi-Fi

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.
900
chiếc

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ"Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế" 

Furano

Sân bay Asahikawa

Bản đồ phóng to

AEON MALL Around Asahikawa Station

Khoảng 25 phút

Khoảng 30 phút

Tuyến chính Hakodate

Tuyến Gakuentoshi

Dường cao tốc Doo

Tuyến chính Nemuro

Tuyến Furano

Asahikawa Takasu IC

Naie Sunagawa IC

Sapporo IC
Sapporo JCT

Khoảng 110 phút

JR Ga Sapporo

Ga Asahikawa
AEON MALL

Around Asahikawa Station

Takikawa IC

Thời gian di chuyển bằng xe buýt

Hokkaido
Fukagawa IC

Ga Asahikawa

Vườn thú Asahiyama 
thành phố Asahikawa

Sân bay Asahikawa



Khu vực Tohoku

Địa chỉ／ 5-3-1 Morisekinoshita, Natori-shi, Miyagi, 981-1294 

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp 022-381-1515

Nối trực tiếp với ga “Morisekinoshita” tuyến tàu đi đến sân 

bay Sendai. Là địa điểm để tận hưởng và thư giãn.

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)  
▶Khu vực cửa hàng AEON MALL／10:00～21:00
▶Khu ẩm thực／10：00～21：00
▶Khu vực nhà hàng／11：00～22：00
▶Các gian hàng khác của AEON STYLE／8：00～22：00
▶Các gian hàng khác của AEON STYLE／ 9：00～22：00
 

Danh sách các thương hiệu đề cử

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

truy cập bản đồ

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

40 MenuFREE
Wi-Fi

Tuyến tàu đến sân bay Sendai “Ga Sendai”
Tuyến tàu đến sân bay Sendai 

“Ga Morisekinoshita”
Tuyến tàu đến sân bay “Ga Sân bay Sendai”

JR “ Ga Natori”

Hướng dẫn di chuyển

Khoảng 18 phút

Khoảng 7 phút

Khoảng 10 phút

Khoảng 1 phút đi bộ

Cửa hàng
225

4,500
chiếc

Ga Sendai

AEON MALL Natori

Sân bay Sendai

Natori-Chuo Smart IC
Đi đến Fukushima
và Yamagata

Đi đến Iwate

Đường cao tốc Tohoku

Đường Sendai Nanbu

Đường Sendai Tobu

Tuyến chính Tohoku

Tuyến sân bay Sendai

Tohoku Shinkansen

Đường Sendai Tobu

Đường cao tốc Tohoku

Đi đến Iwate

Khoảng 10 phút

Khoảng 30 phút

Natori IC

Sendai Wakabayashi JCT

Imaizumi IC
Nagamachi IC

Yamada IC

Sendai-Minami IC

Sân bay Sendai IC

Thành Sendai

Tỉnh Miyagi Thái Bình Dương

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



AEON Lake Town Outlet là loại hình cửa hàng outlet mới, 

tràn ngập niềm vui vì giúp bạn sở hữu các sản phẩm thương 

hiệu nổi tiếng và được hòa mình vào thiên nhiên.

Trung tâm mua sắm theo mô hình đô thị. 

Trung tâm mua sắm có đầy đủ rạp chiếu phim và các thương hiệu nước ngoài.

Nối trực tiếp Koshigaya-Laketown. Diện tích rộng lớn với nhiều cây xanh, 

tại đây bạn có thể vừa thư giãn vừa mua sắm.

Khu vực Kanto

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

▶Khu vực cửa hàng LakeTown mori／9:00～22:00
▶Khu ẩm thực／9:00～22:00
▶Khu vực nhà hàng／11:00～23:00
▶Gian hàng thực phẩm AEON STYLE／7:00～23:00
▶Các gian hàng khác của AEON STYLE／9:00～22:00

AEON LakeTown mori là trung tâm mua sắm sinh thái lớn nhất Nhật Bản, 

được triển khai với ý tưởng "mang lại sự thoải mái" cho con người và thiên nhiên.

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)

▶outlet／10：00～20：00
▶Khu vực nhà hàng／10：00～20：00

AEON LakeTown

AEON LakeTown kaze

AEON LakeTown mori

AEON LakeTown OUTLETCửa hàng
230

Cửa hàng
125

Cửa hàng
330

2,400
chiếc

1,200
chiếc

Khu vực Kanto

Địa chỉ／ 4-2-2 Lake Town, Koshigaya-shi, Saitama, 343-0828

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp 048-934-3000

Địa chỉ／ 4-1-1 Lake Town, Koshigaya-shi, Saitama, 343-0828 

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp 048-940-0700 

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

Danh sách các thương hiệu đề cử

Danh sách các thương hiệu đề cử

Danh sách các thương hiệu đề cử

Địa chỉ／ 3-1-1 Lake Town, Koshigaya-shi, Saitama, 343-0828 

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp 048-930-7300 

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

truy cập bản đồ

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)  
▶Khu vực cửa hàng LakeTown kaze／9:00～22:00
▶Khu ẩm thực／9:00～22:00
▶Khu vực nhà hàng／11:00～23:00
▶Maruetsu／9:00～23:00

30 MenuFREE
Wi-Fi

55 MenuFREE
Wi-Fi

55FREE
Wi-Fi Menu

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng. *Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ" Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

Tuyến JR Keihin Tohoku-Negishi
Khoảng 35 phút

Tuyến JR Musashino
Khoảng 15 phút

Tuyến JR Musashino
Khoảng 20 phút

Tuyến JR Saikyou
Khoảng 25phút

Hướng dẫn di chuyển

Ga Tokyo Ga Minami 
Urawa

Ga Musashi 
UrawaGa Shinjuku

JR
 Ga Kohsigaya

LakeTown
1 phút đi bộ

AEON
LakeTown

Cửa hàng
685

5,800
chiếc

Tỉnh Saitama

茨城県

Thủ đô Tokyo

Tỉnh Chiba

上越新幹線

Tuyến Keisei sân bay Narita

JR 高崎線

Đường vành đai Ken-O

Đường cao tốc Joban

1

Đường cao tốc Tohoku

Tuyến Saikyo

Tuyến Tobu Noda

Tuyến Hachiko

Đường cao tốc Chuo

Đường cao tốc Tome

Tuyến Tokyo Monorail

Đường cao tốc Tokyo Gaikan

Sân bay quốc tế Haneda

Ga Tokyo

東北新幹線

Tỉnh Kanagawa

AEON Lake Town

Koshigaya-Laketown

Khoảng 60 phút

Khoảng 10 phút Khoảng 75 phút

Ga Kawagoe

Gaikan Misato-Nishi IC

OUTLET
kaze

moriThời gian di chuyển bằng xe buýt

Sân bay quốc tế Narita



Khu vực Kanto

AEON MALL
Makuhari New City

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

▶Cửa hàng đặc sản

     （GRAND MALL/FAMILY MALL/PET MALL/ACTIVE MALL）／10：00～21：00
▶Gian hàng thực phẩm AEON STYLE／8：00～23：00
▶Các gian hàng khác của AEON STYLE／9：00～22：00

Bao gồm bốn khu vực trung tâm cho người lớn, trẻ em 

và thú cưng.

JR “Ga Kaihin Makuhari”

JR “Ga Makuhari-Hongo”

Khoảng 10 phút từ điểm dừng xe buýt số 3 cửa Bắc

・AEON STYLE guchi 
・tsutaya syoten mae
・Family Mall mae

Khoảng 25 phút từ điểm dừng xe số 5 cửa Nam

AEON MALL
Makuhari New City

Địa chỉ／ 1-1 Toyosuna, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 261-8535 

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp 043-351-7500 

Danh sách các thương hiệu đề cử

truy cập bản đồ

Hướng dẫn di chuyển

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

Menu35FREE
Wi-Fi

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ"Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

Có "phòng thờ, nơi cầu nguyện"

Cửa hàng
360

7,300
chiếc

Ga Maihama

Khoảng 40 phút

Khoảng 30 phút

Tỉnh Chiba

Thủ đô Tokyo

Tỉnh Kanagawa

AEON MALL Makuhari New City

AEON MALL Makuhari New City

Ga Kaihimmakuhari

Wangan Chiba IC

Khoảng 10 phút

Bản đồ phóng to

Đường cao tốc Higashi-Kanto

Wangan Chiba IC

Wangan Narashino IC

Chiba-Kita IC

Yotsukaido IC
Sakura IC

Shisui IC

Tuyến Keiyo

Tuyến Uchibo

Sân bay Haneda

Sân bay quốc tế Narita

Khoảng 40 phút

Wangan Narashino IC

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Khu vực Kanto

Cách sân bay Narita khoảng 20 phút đi bằng xe buýt đi 

thẳng.Tại đây, bạn có thể mua quà trước khi về nước!

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL／10：00～21：00
▶Khu ẩm thực／10：00～21：00
▶Khu vực nhà hàng／11：00～22：00
▶Gian hàng thực phẩm AEON STYLE／8：00～23：00
▶Các gian hàng khác của AEON STYLE／9：00～22：00

Danh sách các thương hiệu đề cử

truy cập bản đồ

 

ที่อยู่／ 24 Uingu Tsuchiya, Narita-shi, Chiba, 286-0029

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  0476-23-8282

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

90
Menu

FREE
Wi-Fi

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ"Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

Có "dịch vụ thông tin du lịch"Có "phòng thờ, nơi cầu nguyện"

“Ga Keisei Narita” Đi tuyến xe buýt số 6 Khoảng 10 phút

Sân bay Narita nhà ga số 2 - tuyến 13 Khoảng 20 phút đi bằng xe buýt 
Hướng dẫn di chuyển

Cửa hàng
170

4,000
chiếc

Đường cao tốc Kanto

Ga Keihin Narita
Tuyến chính Keihin

Tuyến Narita

Narita IC

Đường cao tốc Shin KukoKhoảng 10 phút

Khoảng 20 phút
Ga Narita

AEON MALL Narita

Sân bay quốc tế Narita

Tỉnh Chiba

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Danh sách các thương hiệu đề cử

Khu vực Kanto

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

▶Khu vực cửa hàng／10：30～21：00
▶Nhà hàng và quán cafe่／11：00～23：00

truy cập bản đồ

 

Địa chỉ／ 2-1-1 Shinko, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 231-0001 

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp 045-222-2000 

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

YOKOHAMA WORLD PORTERS nằm ở khu vực Yokohama Minato 21 Mirai Shinko. 

Đây là khu vực có công viên giải trí Yokohama Cosmoworld, Yokohama Red Brick 

Warehouse (Nhà kho gạch đỏ Yokohama), câu lạc bộ Manyo Club Co.,Ltd. và rất 

nhiều trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí khác, nơi các bạn có thể vui chơi cả ngày.

YOKOHAMA 
WORLD PORTERS

Tuyến Minatomirai  3 phút

Xe buýt sân bay 60 phút

Ga Yokohama

"Nhà ga số 3 sân bay NaritaTrạm số 8"
Kokusai-bashi/

Cupnoodles museum Mae

Ga Minatomirai  

※Các bạn cũng có thể lên tàu từ Trạm số 11 đậu ở tầng 1 của Nhà ga số 1, hoặc từ Trạm số 12 đậu ở tầng 1 của Nhà ga số 2.

15FREE
Wi-Fi

Hướng dẫn di chuyển

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ"Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế" 

Có "phòng thờ, nơi cầu nguyện"

YOKOHAMA 
WORLD PORTERS

5 phút đi bộ

1 phút đi bộ

Cửa hàng
1401,000

chiếc

Khoảng 60 phút

Sân bay Haneda

Ga Yokohama

Ga Shin-Yokohama

Ga Kamata

Tuyến Yokohane đường cao tốc thủ đô

首都高速湾岸線

Pacifico Yokohama

Ga Minatomirai

Ga Keikyu Kamata

YOKOHAMA WORLD PORTERS

Pacifico Yokohama

Tuyến Yokohane 
đường cao tốc thủ đô

Minato Mirai Ramp YOKOHAMA WORLD PORTERS

Ga Minatomirai

Tuyến Minatomirai 

Tuyến JR Negishi
Yokohama Air Cabin

Vỉa hè

Bản đồ phóng to

Namamugi JCT

Yokohama Kohoku JCT

Daikoku JCT

Thời gian di chuyển bằng xe buýt

Ga Sakuragicho



Khu vực Tokai

Nằm ở vị trí đắc địa, cách sân bay quốc tế Chubu (Centrair) 

chỉ khoảng 15 phút đi ô tô! Có khoảng 140 cửa hàng 

chuyên doanh về mỹ phẩm, quần áo, giày dép, đồ ăn 

uống, suối nước nóng, v.v.

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL／10：00～21：00
▶Khu vực nhà hàng／10：00～22：00
▶Khu ẩm thực／10：00～21：00
▶AEON STYLE／9：00～22：00

Sân bay 
quốc tế Chubu

3 phút đi Meitetsu Gifu 
tuyến Meitetsu Airport

Access Plaza 1F điểm 
dừng xe buýt sân bay số 9

Điểm dừng xe buýt 
Lối vào khu vực Tokoname Noren 15 phút miễn phí

Ga Rinku Tokoname
1 phút đi bộ

AEON
MALL

Tokoname

AEON MALL
Tokoname

Địa chỉ／  2-20-3 Rinkucho, Tokoname-shi, Aichi, 479-0882

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp 0569-35-7500 

Danh sách các thương hiệu đề cử

Hướng dẫn di chuyển

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

truy cập bản đồ

35 MenuFREE
Wi-Fi

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ"Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

Có "dịch vụ thông tin du lịch"

Có "dịch vụ thông tin chuyến bay"

Có "phòng thờ, nơi cầu nguyện"

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
140

4,000
chiếc

Rinku IC

Ga Rinku Tokoname

Ga sân bay quốc tế Chubu

Đường Chita Hanto

AEON MALL Tokoname

Tỉnh Aichi

Vịnh Ise

Sân bay quốc tế Chubu Centrair

Đi đến Nagoya
Tuyến Meitetsu Tokoname Đường Chita Odan Handa-Chuo JCT

Tokoname IC

Khoảng 15 phút

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Khu vực Tokai

Xe buýt miễn phí từ cửa Nam “Ga tập trung Kanayama” gần nhất. Có 

rất nhiều người sử dụng, từ người dân địa phương đến khách du lịch.

Danh sách các thương hiệu đề cử

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

Địa chỉ／ 1-2-11 Mutsuno, Atsuta-ku, Nagoya-shi, 456-8763 

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp 052-884-0200

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL／10:00～21:00
▶Khu ẩm thực／10：00～21：00
▶Khu vực nhà hàng／11：00～22：00
▶Gian hàng thực phẩm AEON／8：00～23：00
▶Các gian hàng khác của AEON／9：00～23：00
▶Tòa nhà bên ngoài Annex／10：00～20：00  

truy cập bản đồ

20 MenuFREE
Wi-Fi

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

JR/ Tàu điện ngầm “Ga Kanayama” Khoảng 5 phút đi bằng xe buýt miễn phí từ cửa Nam

Khoảng 10 phút đi bằng xe buýt miễn phí chạy vòng quanh từ Jingumae
 (Trước Nhà trưng bày ảnh Takara)

Đền thờ Atsuta

Hướng dẫn di chuyển

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
155

3,700
chiếc

AEON MALL Atsuta

Đền thờ Atsuta

Khoảng 7 phút

Khoảng 20 phút

Ga Nagoya

Đi đến sân bay quốc tế Chubu Centrair

Tuyến Higashiyama đường cao tốc Nagoya 2

Tuyến Odaka đường cao tốc Nagoya 3

Takatsuji ICOtobashi IC

Rokuban-Kita IC

Tsurumai-Minami JCT

Tuyến Chuo-Nishi

Tuyến chính Kansai

Tuyến Tokai đường cao tốc Nagoya 4

Tuyến chính Tokaido

Ga tập trung Kanayama

Tokaido Shinkansen

Tỉnh Aichi

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Khu vực Tokai

Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất trong khu vực Matsumoto. Tất cả 

vật dụng bạn cần, từ các sản phẩm sử dụng hàng ngày cho đến quà 

tặng đều có bày bán trong 3 tòa nhà rộng lớn của trung tâm.

Ga Matsumoto 
Oshiroguchi

Xuống xe Town Sneaker ở trạm xe buýt “Hinodecho” và đi thẳng

Khoảng 20 phút đi bộ

Xuống xe buýt Matsumoto Dentetsu ở trạm xe buýt “Shuho Gakko Mae” và đi thẳng

Danh sách các thương hiệu đề cử

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

Địa chỉ／ 4-9-51 Chuo, Matsumoto-shi, Nagano, 390-8560
Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp 0263-38-3200  

Hướng dẫn di chuyển

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL／10：00～21：00

▶Khu ẩm thực／ 10：00～21：00  
▶Khu vực nhà hàng／10：00～21：00     

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

truy cập bản đồ

20

Menu

FREE
Wi-Fi

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
160

2,300
chiếc

Nagoya

Kanazawa

Takayama

Toyama

Sân bay quốc tế Chubu

Sân bay Noto

Đường cao tốc Nagano

Đường cao tốc Tokai Hokuriku

Tỉnh Gifu

Tỉnh Aichi

Tỉnh 
Nagano

Tỉnh Toyama

Tỉnh Ishikawa

Biển Nhật Bản

Khoảng 40 phút

Khoảng 180 phút

Sân bay Komatsu

Sân bay Matsumoto

Đường cao tốc Nagano

Tuyến chính Chuo

AEON MALL Matsumoto

Ga Kita-Matsumoto

Thành Matsumoto

Đi đến Kanazawa

Đi đến Nagoya

Tuyến Matsumoto 
Dentetsu Kamikochi

Khoảng 6 phút

Khoảng 15 phút

Ga Matsumoto
Matsumoto IC

Bản đồ phóng to
AEON MALL Matsumoto

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Khu vực H
okuriku

Khoảng 15 phút đi xe ô tô từ sân bay Komatsu Có khu vực nhà hàng “Komatsu food corridor” 

nơi thực khách có thể thưởng thức “Hương vị địa phương”, “Cột ngũ sắc Kutani ware” được 

trang trí bằng 108 sản phẩm sứ thủ công truyền thống “Kutani ware” của tỉnh Ishikawa.

Sân bay Komatsu Khoảng 10 phút
đi bằng xe buýt

JR "Ga Komatsu" Xe buýt miễn phí
từ vòng xoay Higashiguchi

Khoảng 5 phút

Địa chỉ／ 315 Seirokumachi, Komatsu-shi, Ishikawa, 923-8565

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  0761-20-8530  

Hướng dẫn di chuyển

Danh sách các thương hiệu đề cử

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

truy cập bản đồ

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL／10：00～21：00  
▶Khu ẩm thực／10：00～21：00  
▶Khu vực nhà hàng／10：00～21：00    
▶Gian hàng thực phẩm AEON STYLE／8：00～23：00
▶Các gian hàng khác của AEON STYLE／9：00～22：00

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)

10FREE
Wi-Fi

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
150

3,400
chiếc

長野県

Đường cao tốc Hokuriku

Komatsu IC

Ataka IC

Nomineagari IC

Tokumitsu IC

Biển Nhật Bản

Tỉnh Ishikawa

Đi đến Takayama

Khoảng 15 phút

Ga Komatsu

Sân bay Komatsu

Khoảng 45 phút

AEON MALL New Komatsu

Ga KanazawaKanazawa-Nishi IC

Hakusan IC

Đường cao tốc Hokuriku
Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Khu vực Kinki

5 phút đi bộ từ Hachijoguchi
JR "Ga Kyoto"

Điểm tham quan du lịch tập trung nhiều địa danh nổi tiếng như các ngôi đền 

và chùa, v.v... Đây là trung tâm mua sắm với hàng loạt các cửa hàng quy mô 

lớn, đa dạng về sản phẩm, như thời trang và hàng hóa tổng hợp, v.v...

Địa chỉ／ 1 Nishikujo Toriiguchicho, Minami-ku, Kyoto, 601-8417

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  075-691-1116   

Danh sách các thương hiệu đề cử

Hướng dẫn di chuyển

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

truy cập bản đồ

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL

▶Khu ẩm thực

▶Khu vực nhà hàng

▶(Siêu thị) KOHYO  

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ"Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

30 MenuFREE
Wi-Fi

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
135

1,125
chiếc

Ga Shin-OsakaGa Shin-Kobe

Tokaido Shinkansen

Khoảng 80 phút

Khoảng 80 phút

Khoảng 45 phút
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Tỉnh Shiga

Tỉnh Kyoto

Tỉnh Hyogo

Tỉnh Osaka

Tỉnh Mie

Sân bay quốc tế Osaka

Sân bay quốc tế Kansai

Sân bay Kobe

Ga Kyoto

Kyoto

Tokaido Shinkansen

Đường cao tốc MeishinĐi đến Osaka

Đi đến Tokyo

Tuyến Biwako

滋賀

Khoảng 12 phút

Khoảng 30 phút

Chùa Ginkakuji (Chùa Bạc)

Kyoto-Minami IC

Chùa Kiyomizudera

Ga Kyoto

Đền Fushimi Inari Taisha

Bản đồ phóng to

AEON MALL KYOTO

AEON MALL KYOTO

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Danh sách các thương hiệu đề cử

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

truy cập bản đồ

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ"
Là trung tâm thời trang nằm ở Kawaramachi, Kyoto, rất nổi 

tiếng với khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Có rất nhiều 

gian hàng thời trang, đặc biệt là thời trang giới trẻ.

Khu vực Kinki

Địa chỉ／ 385 banchi, Komeya-machi, Shijo-agaru, Kawaramachi-dori, 
              Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  075-255-8111

Tàu điện ngầm tuyến Karasumasen "Ga Kyoto"

Kawaramachi
OPA

Shijou Kawaramachi

Ga Shijou

▶Khu vực cửa hàng chuyên doanh 11：00～21：00
Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

Hướng dẫn di chuyển

Kawaramachi 
OPA

Không có P

"Trước Ga Kyoto (A2) 【Kawaramachi-dori】Trạm lên xe buýt 
"Thuộc hệ thống xe buýt thành phố số 4・17・205""

Khoảng 3 phút đi bộ

Khoảng 15 phút đi bộ

Khoảng 15 phút

Khoảng 3 phút

20 Menu

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
55

Ga Shin-OsakaGa Shin-Kobe

Tokaido Shinkansen

About
95 minutes

About
95 minutes

About
60 minutes
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Tỉnh Shiga

Tỉnh Kyoto

Tỉnh Hyogo

Tỉnh Osaka

Tỉnh Mie

Sân bay quốc tế Osaka

Sân bay quốc tế Kansai

Sân bay Kobe

Kawaramachi OPA

Tokaido Shinkansen

Đi đến Osaka Đi đến Tokyo

Tuyến Biwako

Chùa Kiyomizudera

Kawaramachi OPA

Đền Yasaka

Ga Kyoto

Tuyến Karasuma tàu điện ngầm

Bản đồ phóng to

Thời gian di chuyển bằng xe buýt

Ga Kyoto



Tọa lạc gần Sân bay quốc tế Kansai. Tại đây, bạn cũng có thể 

ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp được bình chọn 

trong 100 cảnh hoàng hôn đẹp nhất ở Nhật Bản.

Phía trước AEON MALL có CÔNG VIÊN SENNAN LONG, 
nơi bạn có thể nghỉ ngơi thư giãn.

JR "Ga sân bay quốc tế Kansai"

Nankai "Ga sân bay quốc tế Kansai" Khoảng 5 phút

Nankai
 "Ga Rinku Town"

Khoảng 15 phút

Địa chỉ／ 3-12 Rinkuminamihama, Sennan-shi, Osaka-fu, 590-0535

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  072-480-6000   

Danh sách các thương hiệu đề cử

Hướng dẫn di chuyển

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL

▶Khu ẩm thực／10：00～21：00
▶Khu vực nhà hàng  

▶Gian hàng thực phẩm AEON／8：00～23：00
▶Gian hàng bán dược phẩm, mỹ phẩm AEON

▶Các gian hàng khác của AEON／9:00～22:00
9：00～23：00

truy cập bản đồ

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

Khu vực Kinki

40FREE
Wi-Fi

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
170

4,300
chiếc

Đi đến Wakayama

Đi đến Osaka

Tỉnh Wakayama

Tỉnh Osaka

JR Ga sân bay quốc tế Kansai

Sân bay quốc tế Kansai

Ga Nankai Rinku Town

Tuyến chính Nankai

Tuyến Hanwa

Đường cao tốc Hanwa

Sennan IC

Hannan IC

Izumisano JCT

Kaminogo IC

Kaizuka IC
Izumisano IC

Khoảng 15 phút

Khoảng 10 phút

AEON MALL Rinku Sennan

Vịnh Osaka

Thời gian di chuyển bằng xe buýt

至 岡山



Khu vực Kinki

Là trung tâm thời trang kết nối trực tiếp với Ga Shinsaibashi, nằm ở khu vực 

"Dotombori" - một điểm du lịch nổi tiếng của Osaka. Nơi tập trung các gian hàng vô 

cùng nổi tiếng là các nhãn hàng thời trang đang thịnh hành và các cửa hàng tạp hóa.

Danh sách các thương hiệu đề cử

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

truy cập bản đồ

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ"

Địa chỉ／ 1-4-3 Nishishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 542-0086

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  06-6244-2121

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL  11：00～21：00
Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

"Ga Shinsaibashi"

Shinsaibashi
OPA

Tuyến tàu điện ngầm Midousuji  "Ga Umeda"

"Xe buýt limousine đi sân bay Kansai
"Trạm số 7 tầng 1 của Nhà ga số 1 sân bay Kansai"" "Shinsaibashi (Hotel Nikko Osaka)"

Shinsaibashi 
OPA

Khoảng 6 phút Kết nối trực tiếp với cửa ra số 7

Khoảng 60 phút Khoảng 1 phút đi bộ

30 Menu
Không có P

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
70

Hướng dẫn di chuyển

Ga Osaka

Sân bay Kobe

Vịnh Osaka

Đường cao tốc Kinki

Đường cao tốc Daini Keihan

Đường cao tốc Hanshin

Đi đến Kyoto

Đi đến Wakayama

Đường cao tốc Hanwa

Ga Shin-Osaka

Khoảng 60 phút

Sân bay quốc tế Kansai

Shinsaibashi OPA
Thành Osaka

Minatomachi IC

Shinsaibashi OPAShinsaibashi OPA

Tuyến số 1 đường 
cao tốc Hanshin

Tuyến số 13 đường cao tốc Hanshin

Ga Shinsaibashi

Tuyến Midosuji

Đi đến Umeda
Thành Osaka

Bản đồ phóng to

Tỉnh Osaka

Tỉnh Nara

Tỉnh Kyoto

Tỉnh Hyogo

Dotonbori

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Khu vực Kinki

Xuống xe ở Harborland (Mosaic Zen) khoảng 10 phútGa tàu điện ngầm Sannomiya (đi về hướng Nam) Điểm dừng City Loop

JR "Ga Kobe"

JR "Ga Sannomiya" Trạm xe buýt Sannomiya Yamate

Khoảng 5 phút đi bộ đến Duo Kobe (khu phố dưới lòng đất)

Xuống xe buýt tuyến số 22 tại "Mosaic Zen" khoảng 10 phút

Di chuyển dễ dàng đến Sân bay quốc tế Kansai và Sân bay 

Kobe. Tại đây còn có vòng đu quay khổng lồ Mosaic và nhà 

hàng nơi bạn có thể thưởng thức cảnh đêm của cảng Kobe.

Danh sách các thương hiệu đề cử

Hướng dẫn di chuyển

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

Địa chỉ／ 1-7-2 Higashikawasakicho, Chuo-ku, Kobe-shi, 650-0044

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  078-382-7100    

truy cập bản đồ

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 
▶North Mall／10：00～21：00 
▶South Mall／10：00～21：00
▶MOSAIC／10：00～21：00
▶Khu ẩm thực MOSAIC／ 11：00～22：00
▶AEON STYLE／9：30～21：30

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ"Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

30FREE
Wi-Fi

Menu *Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
230

3,000
chiếc

Cảng Kobe

Port Island

Rokko Island

Tuyến Kobe đường cao tốc Hanshin

Tuyến JR Kobe

Maya IC

Sanyo Shinkansen
Ikutagawa IC

Kyobashi IC
Ga Kobe

Ga Sannomiya

Ga Shin-Kobe

Đi đến Okayama

Đi đến Osaka

Sân bay Kobe

Kobe Harborland umie

Ga sân bay Kobe

Khoảng 15 phút

Khoảng 10 phút

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Gần Kobe Fruit Flower Park và Suối nước nóng Arima. Trung 

tâm mua sắm Kobe-Sanda Premium Outlets ở ngay bên cạnh.

Khu vực Kinki

Địa chỉ／ 8-1-1 Kozudai, Kita-ku, Kobe-shi, Hyogo, 651-1515

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  078-983-3200   

Danh sách các thương hiệu đề cử

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

truy cập bản đồ

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL  
▶Khu ẩm thực  
▶Khu vực nhà hàng  
▶Gian hàng thực phẩm AEON／8：00～22：00
▶Các gian hàng khác của AEON／9：00～22：00

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ"Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế" 

40FREE
Wi-Fi Menu

JR “Ga Sanda”

JR “Ga Sannomiya” (Bến xe buýt Shinki Sannomiya)

Khoảng 15 phút đi bằng xe buýt

Khoảng 40 phút đi bằng xe buýt tốc độ cao

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
160

4,000
chiếc

Hướng dẫn di chuyển

Tỉnh Hyogo

Tuyến JR Kobe

Sanyo Shinkansen

Đường cao tốc Sanyo

Kobe Sanda Premium Outlet

Kobe Sanda IC Ga Sanda

Ga Kobe

Kobe-Kita IC

Khoảng 40 phút

Khoảng 10 phút

Ga Shin-Kobe

AEON MALL Kobe Kita

Đi đến Okayama

Đi đến Osaka

Đường cao tốc Chugoku

Đường cao tốc Shin-Meishin

Tuyến JR TakarazukaOzo IC

Miki-Higashi IC

Kobe JCT Nishinomiya 
Yamaguchi JCT

Nishinomiya-Kita 
IC

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Cũng rất gần Khu vườn lớn Korakuen và thành Okayama, 

là trung tâm mua sắm có nhiều cửa hàng lớn nhất trong khu vực. 

Tại đây có 70 cửa hàng thương hiệu địa phương, giúp bạn thỏa 

thích lựa chọn các sản phẩm theo phong cách của riêng mình.

Khu vực Chugoku

Địa chỉ／ 1-2-1 Shimoishii, Kita-ku, Okayama-shi, 700-0907

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  086-803-6700    

Cửa Korakuen Gardens (cửa phía Đông) 
JR Ga Okayama Khoảng 5 phút đi bộ

Danh sách các thương hiệu đề cử

Hướng dẫn di chuyển

truy cập bản đồ

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL  
▶Khu ẩm thực  
▶Khu vực nhà hàng  
▶Gian hàng thực phẩm AEON STYLE／7：00～22：00
▶Các gian hàng khác của AEON STYLE／9：00～22：00

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)  

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

55 MenuFREE
Wi-Fi

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
330

2,500
chiếc

Tỉnh Hyogo

Tỉnh Okayama

Tỉnh Kagawa

Sa
ny

o 
Sh

in
ka

ns
en

Đảo Awaji

Đảo Shodo
Đảo Teshima

Đảo Hiroshima

Đảo Naoshima

Đường cao tốc Chugoku

Đường cao tốc Okayama

Okayama Soja IC
Kibi Smart IC

Okayama IC

倉敷 JCT

Kojima IC

Sakaide-Kita IC

Sakaide JCT

Đường cao tốc Sanyo

Sanyo Shinkansen

Tuyến Ako

Đường cao tốc Seto-Chuo

Tuyến Seto Ohashi

Tuyến Yosan

Đường cao tốc Takamatsu

Ga Okayama

Đi đến Hiroshima

AEON MALL Okayama

Khoảng 10 phút

Bản đồ phóng to

Thành Okayama

Ga Okayama

AEON MALL Okayama

Khoảng 30 phút

Sân bay Okayama

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Tọa lạc ở mảnh đất nơi trước đây từng là Nhà 

máy bia Kirin Hiroshima, ngoài khuôn viên có trưng 

bày đầu máy xe lửa hơi nước. Trung tâm mua sắm có 

rất nhiều cửa hàng lớn với các thương hiệu nổi tiếng.

Khu vực Chugoku

Địa chỉ／ 2-1-1 Osu, Fuchucho, Aki-gun, Hiroshima, 735-8588 

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  082-561-0001

JR "Ga Hiroshima"
Khoảng 10 phút đi xe buýt đưa đón từ Shinkansenguchi 

"Phía Bắc khách sạn Sheraton"

Tuyến Sanyo Honsen "Ga Tenjingawa"Một nhà ga từ "Ga Hiroshima"
Khoảng 5 phút đi bộ

truy cập bản đồ

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

Hướng dẫn di chuyển

Danh sách các thương hiệu đề cử

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL  
▶Khu ẩm thực  
▶Khu vực nhà hàng  
▶Gian hàng thực phẩm AEON STYLE／7：00～23：00
▶Các gian hàng khác của AEON STYLE／9：00～23：00

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

50

Menu

FREE
Wi-Fi

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ"Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
270

5,000
chiếc

Tỉnh Hiroshima

Tỉnh Ehime

Đi đến 
Yamaguchi

Đi đến Osaka

AEON MALL Hiroshima Fuchu

Sân bay Hiroshima

Khoảng 40 phút
Sanyo Shinkansen

Đường cao tốc Sanyo

Đường cao tốc Nishi-Seto

Imabari-Kita IC

Oshima-Kita IC

Hiroshima-Higashi IC Kochi IC

Takaya JCT

Saijo IC
Shiwa IC

Hongo IC

Omishima IC

Ga Tenjingawa tuyến chính JR Sanyo

JR Ga Hiroshima

AEON MALL Hiroshima Fuchu

Fuchu IC

Tuyến số 2 đường cao tốc Hiroshima

Ozu IC

Niho JCT

Yaga IC

Tuyến số 3 đường cao tốc Hiroshima

Bản đồ phóng to

Sanyo Shinkansen

Đi đến Shikoku

Khoảng 15 phút

Thời gian di chuyển bằng xe buýt

Khu tưởng niệm 
hòa bình Hiroshima



Khu vực Chugoku

Địa chỉ／ 4-1-1 Ishiuchihigashi, Saeki-ku, Hiroshima-shi, 731-5196

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp 082-941-7111

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

Danh sách các thương hiệu đề cử

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

▶Khu vực cửa hàng outlet／10：00～20：00
▶Khu ẩm thực／10：00～21：00
▶Khu vực nhà hàng／11：00～21：00
▶AEON STYLE／9：00～21：00
▶Wonder rink／10：00～22：00

THE OUTLETS
HIROSHIMA

Khu vực cửa hàng outlet tập trung khoảng 120 cửa hàng của 

các thương hiệu, sân băng “Wonder rink” hoạt động suốt năm 

duy nhất của tỉnh Hiroshima, tại trung tâm mua sắm outlet bạn 

có thể tận hưởng các dịch vụ mua sắm giải trí cả ngày, thưởng 

thức ẩm thực địa phương của vùng Setouchi và Hiroshima.

truy cập bản đồ

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

Có "phòng thờ, nơi cầu nguyện"

25

Menu

FREE
Wi-Fi

THE 
OUTLETS
HIROSHIMAXe buýt limousine

khoảng 50 phút

Sân bay Hiroshima JR Ga Hiroshima
JR Tuyến Sanyo Honsen 

khoảng 8 phút

JR Ga Nishi-Hiroshima
Khoảng 20 phút đi bằng 
xe buýt chạy theo tuyến 

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
2304,500

chiếc

Hướng dẫn di chuyển

Tỉnh Hiroshima

Tỉnh Ehime

Đi đến 
Yamaguchi

Đi đến Osaka

THE OUTLETS
HIROSHIMA

Sân bay Hiroshima

Sanyo Shinkansen

Đường cao tốc Sanyo

Đường cao tốc Nishi-Seto

Khoảng 50 phút

Bản đồ phóng to

Ga Nishi-Hiroshima

Khoảng 10 phút

Khoảng 20 phút

Itsukaichi IC
Numata IC

Tuyến chính Sanyo

Kannon IC

Niho JCT

Đường Hiroshima Kure

Tuyến số 3 đường cao tốc Hiroshima

Tuyến số 2 đường cao tốc Hiroshima

Đường cao tốc Sanyo
Đi đến Shikoku

Tuyến số 4 đường cao tốc Hiroshima

Sanyo Shinkansen
THE OUTLETS
HIROSHIMA

Ga Hiroshima

Imabari-Kita IC

Oshima-Kita IC

Omishima IC

Hiroshima-
Higashi IC Kochi IC

Takaya JCT

Ga Hiroshima

Saijo IC
Shiwa IC

Hongo IC

Thời gian di chuyển bằng xe buýt

至 長崎

西九州
自動車道



Địa chỉ／ 192-1 Oinoki, Sakado, Kasuya-machi, Kasuya-gun, Fukuoka, 811-2303 

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  092-938-4700

Tập trung đầy đủ các cơ sở phục vụ nhu cầu ăn uống như khu vực 

ăn uống (Foodelica) và khu ẩm thực,Tập trung đầy đủ các cơ sở phục vụ nhu cầu 

ăn uống như khu vực ăn uống (Foodelica) và khu ẩm thực,

"Phía Nam trạm cuối ga quốc nội" Sân bay Fukuoka

Điểm dừng xe buýt số 14 Hakata Bus Terminal

Đi bằng xe buýt Nishitetsu khoảng 15 phút

Xuống xe tại trạm cuối khoảng 25 phút

truy cập bản đồ

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

Danh sách các thương hiệu đề cử

Khu vực Kyushu

Hướng dẫn di chuyển

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL  
▶Khu ẩm thực  
▶Khu vực nhà hàng／
▶Gian hàng thực phẩm AEON／9：00～22：00
▶Các gian hàng khác của AEON／9：00～22：00

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)  

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

30 MenuFREE
Wi-Fi

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
210

5,000
chiếc

Sanyo Shinkansen

Đường vành đai cao tốc thành phố Fukuoka

Tsukiguma JCT

Sue Smart IC

Chidoribashi JCT

Yutaka JCT

Hanmichibashi IC

Tsukiguma IC

Đường cao tốc Kyushu

AEON MALL Fukuoka

Khoảng 15 phút

Khoảng 25 phút

Khoảng 25 phút

Cảng Hakata

Ga Hakata
Sân bay Fukuoka

Tỉnh Fukuoka

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Danh sách các thương hiệu đề cử

Danh sách các thương hiệu đề cử

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL   10:00～21:00  
▶Khu ẩm thực　10:00～21:00
▶Khu vực nhà hàng／ 11:00～22:00  
▶AEON tầng 2／ 9:00～22:00 
▶AEON tầng 3／ 9:00～21:00

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

Địa chỉ／ 4-1-1 Higashida Yahatahigashi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 805-0071 

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  093-663-7251

AEON MALL 
Yahatahigashi

Là trung tâm mua sắm Outlet lớn nhất ở Kyushu, nơi tập 

trung khoảng 140 cửa hàng thương hiệu hàng đầu thế giới. Tại đây, 

khách viếng thăm cũng có thể thưởng thức ẩm thực đặc sắc của vùng 

Fukuoka và Kitakyushu. 

Được đổi mới và mở cửa trở lại vào mùa xuân năm 2022. 

Trung tâm là siêu thị "AEON", ngoài ra còn có rất nhiều gian hàng với đa dạng 

chủng loại nơi khách viếng thăm có thể trải nghiệm đời sống Nhật Bản.

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)  

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

Cửa hàng
170

▶Khu vực cửa hàng outlet    10:00～21:00  
▶Khu ẩm thực　10:00～21:00  
▶Khu vực nhà hàng／ 11:00～22:00

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)  

THE OUTLETS KITAKYUSHU

THE OUTLETS KITAKYUSHU／ AEON MALL Yahatahigashi 

 

Khoảng 1 giờ 10 phút nếu đi bằng
 JRKagoshima Main Line

THE OUTLETS KITAKYUSHU

Cầu dành cho người đi bộ từ ga tới AEON

AEON MALL Yahatahigashi

2022.4.28 NEW OPEN！ 2022.4.16 RENEWAL OPEN！

Thể thao/hoạt 
động ngoài trời

Hàng thời trang

Lifestyle Ẩm thực

Sân bay Kitakyushu

Sân bay Fukuoka Ga Hakata Ga Space World6 phút nếu đi bằng Fukuoka 
City Subway-Kuko Line 

Khoảng 40 phút nếu đi 
bằng xe buýt chạy suốt

truy cập bản đồ

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
130

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Có "dịch vụ thông tin du lịch"

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

Địa chỉ／ 3-2-101 Higashida, Yahatahigashi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 805-0071 

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  093-663-7111

Hướng dẫn di chuyển

Khoảng 2 phút đi bộ

Khoảng 5 phút đi bộ

4,500
chiếc

2,000
chiếc

Khu vực Kyushu

Khu vực Kyushu

20

Menu

FREE
Wi-Fi

5FREE
Wi-Fi

Đường cao tốc chạy dọc Kyushu

Tuyến chính Kagoshima

Tỉnh Fukuoka

Khoảng 60 phút

Khoảng 40 phút

Ga Space World

Sân bay Kitakyushu

Sân bay Fukuoka

AEON MALL Yahatahigashi

THE OUTLETS KITAKYUSHU

Sanyo Shinkansen

Đi đến Yamaguchi

Đi đến Oita

Đi đến Saga

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Khoảng 10 phút đi xe buýt tuyến 
thẳng từ điểm dừng xe buýt HigashiguchiKhoảng 10 phút

JR "Ga Miyazaki"

truy cập bản đồ

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác.

Danh sách các thương hiệu đề cử

Khu vực Kyushu

Địa chỉ／ 862-1 Eguchi, Shinbeppucho, Miyazaki-shi, Miyazaki, 880-0834

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  0985-60-8000

Hướng dẫn di chuyển

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL／10：00～21：00    
▶Food Forest／10：00～21：00  
▶Khu vực nhà hàng   
▶AEON STYLE／ 9：00～22：00 

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

Cách ga Miyazaki khoảng 10 phút đi xe buýt, đến sân bay 

Miyazaki và cảng Miyazaki chỉ vào khoảng 15 phút đi ô tô, việc đi 

lại vô cùng tiện lợi!

JR 
"Ga sân bay Miyazaki"

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

55 MenuFREE
Wi-Fi

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
230

4,300
chiếc

JR Ga Miyazaki

Đền Aoshima

Khoảng 15 phút

AEON MALL Miyazaki

Tuyến Nichinan

Tuyến chính Nippo

Tayoshi IC

Kiyotake JCT

Tano JCT

Kiyotake IC

Miyazaki-Nishi IC

Seagaia IC

Đường cao tốc Miyazaki

Đường cao tốc Higashi-Kyushu

Đi đến Fukuoka

Đi đến Fukuoka

Tuyến sân bay Miyazaki

Sân bay Miyazaki

Cảng Miyazaki

Thái Bình Dương

Khoảng 10 phút

Khoảng 30 phút

Thời gian di chuyển bằng xe buýt



Điểm dừng xe buýt số 3 tầng 1 Nhà ga hành khách quốc tế Naha Sân bay Naha

Trạm cuối xe buýt Naha

Xuống xe tại trạm cuối số 
152 khoảng 60 phút

Số 21, 92, 152, và số khác khoảng 50 phút

truy cập bản đồ

Danh sách các thương hiệu đề cử

Khu vực Okinaw
a

Địa chỉ／  1 Rycom, Kitanakagusuku-son, Nakagami-gun, Okinawa, 901-2306

Điện thoại／ Hướng dẫn tổng hợp  098-930-0425

Hướng dẫn di chuyển

※Thời gian mở cửa một số nơi sẽ khác. 

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày) 

40 phút đi xe ô tô từ sân bay Naha. Trung tâm mua sắm 

mang lại cảm giác thoải mái như đang trong khu nghỉ 

dưỡng, có cả bể cá quy mô lớn với khoảng 1000 con cá 

bơi lội đẹp mắt.

Có "dịch vụ đổi ngoại tệ"Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

Có "dịch vụ thông tin du lịch"Có "phòng thờ, nơi cầu nguyện"

30

Menu

FREE
Wi-Fi

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.

Cửa hàng
2004,000

chiếc

▶Khu vực cửa hàng AEON MALL  
▶Khu ẩm thực  
▶Khu vực nhà hàng   
▶Gian hàng thực phẩm AEON STYLE／8:00～23:00
▶Các gian hàng khác của AEON STYLE／9：00～22：00

Đường cao tốc Okinawa

Kita-Nakagusuku IC

Naha IC

Nishihara JCT

Nishihara IC

Yui Rail

Sân bay Naha
Cảng Naha

AEON MALL Okinawa Rycom

Khoảng 40 phút

Okinawa-Minami IC

Biển Đông

Thái Bình Dương

Chatan

Khoảng 15 phút

Khoảng 30 phút

Thành Shuri

Cảng Nakagusuku

Khoảng 15 phút

Thời gian di chuyển bằng xe buýt

Khoảng 15 phút



Thương hiệu được ưa chuộng
Tận hưởng khoảng thời gian có ý nghĩa tại cửa hàng một điểm đến (one-stop shopping).

〈Thời trang〉
UNIQLO GU

〈Thời trang〉
MUJI
〈Đồ dùng hàng ngày〉 

Các loại quần áo phong cách Casual chất 

lượng cao, mang tính thời trang được 

bán với giá cả hợp lý.

Các thương hiệu cho bạn thỏa sức mua 

sắm các sản phẩm thời trang theo mùa 

mà không phải lo lắng về giá cả.

Các cửa hàng quy mô lớn về thực phẩm, 

quần áo, và đồ dùng hàng ngày bày bán 

hàng ngàn các mặt hàng chính hãng.

Happiness
〈Các mặt hàng nhập khẩu khác〉 

THE CLOCK HOUSE
〈Đồng hồ〉 

TIME STATION NEO
〈Đồng hồ〉

Tập trung rất nhiều thương hiệu cao cấp 

trên thế giới với các sản phẩm như túi 

xách, nước hoa, cà vạt, v.v...

Chuỗi cửa hàng lớn nhất ở Nhật Bản với 

260 cửa hàng đa dạng, chuyên bán đồng 

hồ với các loại sản phẩm Made in Japan.

Cửa hàng đồng hồ mang ý tưởng về 

JOY. Có nhiều loại đồng hồ Made in 

Japan khác nhau.

JINS
〈Mắt kính, kính mát〉

Từ các loại gọng kính tiêu chuẩn, thời 

trang, cho đến mắt kính cho việc sử 

dụng máy tính.

SAC'S BAR
〈Túi xách〉 

Tại cửa hàng túi xách, khách hàng có 

thể lựa chọn các thương hiệu trong và 

ngoài nước, với các sản phẩm độc đáo, 

mang tiêu chuẩn toàn cầu.

ASBEE
〈Giày dép〉

Các mặt hàng đa dạng, đặc biệt là giày 

sneaker, thu hút các khách hàng nam, 

nữ, và cả trẻ em.

Kojima×BIC CAMERA
〈Đồ điện gia dụng〉

Cửa hàng quy mô lớn chuyên bán các loại 

sản phẩm như đồ điện gia dụng, máy ảnh, 

nồi cơm điện, thiết bị làm đẹp, và máy chơi 

game sản xuất tại Nhật Bản, v.v...

Nojima
〈Đồ điện gia dụng〉

Cửa hàng quy mô lớn chuyên bán các loại 

sản phẩm như đồ điện gia dụng, máy ảnh, 

nồi cơm điện, thiết bị làm đẹp, và máy chơi 

game sản xuất tại Nhật Bản, v.v...

FANCL
〈Làm đẹp, mỹ phẩm〉

Cửa hàng tư vấn về sắc đẹp và sức khỏe từ trong 

ra ngoài với các loại mỹ phẩm và thực phẩm 

chức năng không có thành phần độc hại.

cocokara fine
〈Làm đẹp, mỹ phẩm〉

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 

với phương châm đón tiếp khách số 1.

SPORTS AUTHORITY
〈Dụng cụ thể thao〉 

Cửa hàng chuyên bán dụng cụ thể thao 

lớn nhất tại Mỹ. Đầy đủ các thương hiệu 

và sản phẩm.

SUPER SPORTS XEBIO
〈Dụng cụ thể thao〉

Cửa hàng bày bán vợt cầu lông của 

YONEX và quần áo mặc trong sản xuất tại 

Nhật Bản, v.v...

TOYSRUS BEBIESRUS
〈Đồ chơi〉

Bày bán tất cả mặt hàng từ sản phẩm 

cho phụ nữ mang thai đến đồ dùng cho 

trẻ sơ sinh, và đồ chơi trẻ em.

DAISO

Cửa hàng 100 yên với khoảng 50.000 

mặt hàng khác nhau.

〈Sản phẩm khác〉 
AEON・AEON STYLE
〈Siêu thị tổng hợp〉

Mở cửa từ sáng sớm đến đêm khuya. Đầy đủ 

tất cả thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, sản 

phẩm may mặc, đồ dùng hàng ngày, v.v...

※ Tùy thuộc vào từng cơ sở, thương hiệu có mặt tại cửa hàng sẽ khác nhau.


