
สรา้งความทรงจําที�
มคีวามสขุในญี�ปุ่ นไปกบั

การชอ้ปปิ�งที�
ออิอนมอลล!์

ภาษาไทย

WEB Facebook



"AEON MALL" สถานที�ยอดนิยมในหมู่นักท่องเที�ยว
ที�มีทุกสิ�งตั�งแต่แหล่งช็อปปิ�งไปจนถึงรา้นอาหารรสเลิศ 

ออิอนมอลลดํ์าเนินธุรกจิศูนยก์ารคา้กว่า 200 แห่งทั�งในประเทศและต่างประเทศ

ศูนยร์วมของทุกอย่างทั�งจากแบรนดญ์ี�ปุ่ นและต่างประเทศที�นิยม

ไม่ว่าจะเป็นแฟชั�น เครื�องสําอาง ของที�ระลกึ และรา้นอาหาร

ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมน้ตส์โตร์ที�คุณสามารถเพลดิเพลนิกับความหลากหลายแลค

วามสะดวกสบายในการชอ้ปปิ�ง

จํานวนของรา้นคา้ปลอดภาษีที�กําลังเพิ�มขึ�นอย่างรวดเร็ว

เขตควิชู

เขตโฮคุรคิุ

เขตชโูงะกุ

เขตฮอกไกโด

เขตโทโฮคุ

เขตคันโต

เขตโทไค

เขตคงิกิ

เขตโอกนิาวา

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）

รถโดยสาร



ขอ้มลูเกี�ยวกบับรกิารและสิ�งอํานวยความสะดวกดา้นการทอ่งเที�ยวในหา้งสรรพสนิคา้
จดุใหบ้รกิารและสิ�งอํานวยความสะดวกภายในหา้งสรรพสนิคา้แตล่ะจดุจะระบโุดยใชส้ญัลกัษณด์งัที�ระบตุอ่ไปนี�

※1 สามารถใช ้Free Wi-Fi ไดใ้นบรเิวณพื�นที�ที�จัดบรกิารไว ้(กรณุาตรวจสอบจากคําแนะนําพื�นที�ในอาคาร)
※2 รา้นคา้ภายในหา้งบางแหง่ไมส่ามารถใชไ้ด ้

●ขอ้มลูที�ระบนุี� เป็นขอ้มลู ณ เดอืนมถินุายน 2022 ●รายละเอยีดเกี�ยวกบัจํานวนรา้นคา้, เวลาในการใหบ้รกิาร, บรกิารและสิ�งอํานวยความสะดวกตา่งๆ อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดโ้ดย

ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ●เวลาในการเปิดทําการอาจะแตกตา่งออกไปในแตล่ะ่สาขา

●เวลาที�ใชใ้นการเดนิทางที�ระบใุนเอกสารนี�อาจจะมคีวามแตกตา่งออกไปขึ�นอยูก่ารจราจรในวนันั�นๆ ●ขอ้มลูเกี�ยวกบัการเขา้ถงึและจดุอํานวยความสะดวกตา่งๆ อาจมกีารเปลี�ยนแปลง

 

เคารเ์ตอรค์นืภาษีจาก
สนิคา้ปลอดภาษี จํานวนรา้นคา้ปลอดภาษี รถโดยสาร

เชา่รถ
ตูสํ้าหรับรับฝากของแบบหยอดเหรยีญ
 (ขนาดใหญ)่

เรามเีมนูภาษาตา่งประเทศ

เครื�องสําหรับแลกเปลี�ยนเงนิตรา
สําหรับการบรกิารแลกเปลี�ยนเงนิตรานั�นมบีรกิารอยูใ่นบางหา้งสรรพสนิคา้เทา่นั�น

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, 

หา้งสรรพสนิคา้ที�มบีรกิารแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ

※สามารถใชต้ั�วโทไคใน AEON MALL KYOTO

※AEON MALL Okinawa Rycom
　มบีรกิารเจา้หนา้ที�ในการแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ

บตัรที�มสีญัลกัษณด์งันี�สามารถใช ้
บรกิารถอนเงนิสดเป็นเงนิเยนได ้

บตัรที�ออกโดยธนาคารตา่งประเทศสามารถใชไ้ด ้

กบัตูเ้อทเีอ็มของออิอนไดท้กุตู ้

รับชาํระโดยบตัรเครดติ

บัตรเครดติที�สามารถใชบ้รกิารได・้การชําระเงินดวยรหัส

*อาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นศนูยก์ารคา้และรา้นผูเ้ชา่บางสว่น จงึเรยีนมาเพื�อทราบ

Menu

TAX
FREE
Counter

จํานวนที�จอดรถยนต์
 
คปูอง

Coupon
%

อิออน / อิออนสไตล์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต

ฟร ี Wi-Fi การบรกิาร FREE
Wi-Fi



เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  
▶ร า้นคา้เฉพาะของอ อิอนมอลล์／9:00～21:00
▶ศนูยอ์าหาร／9：00～21：00
▶พ ืน้ท ีร่ า้นอาหาร／10：00～22：00
▶AEON STYLE ／8：00～22：00

มโีรงเเรมที�พักรอบๆ มากมาย มสีถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนยิมตั�

งกระจายอยูท่ั�ว เชน่ สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ

สนามบนิอาซาฮกิาวะ

สถาน ีJR ซปัโปโร

ใชเ้วลาเดนิทางโดยตรงจากสถานรีถบสัอาซาฮกิาวะไปยงัสถานรีถไฟ
JR อาซาฮกิาวะ ประมาณ  30 นาที

ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั�วโมง 30 นาที
ในการเดนิทางไปยงัสถานรีถไฟดว่นพเิศษ อาซาฮกิาวะ

เขตฮอกไกโด

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป 0166-21-5544

AEON MALL Around
Asahikawa Station

รา้นคา้เฉพาะ
125

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

รายการรา้นคา้

วธิกีารเดนิทาง

แผนที�การเขา้ถงึ

40

Menu

TAX
FREE
Counter FREE

Wi-Fi

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม
900

ม ี "แลกเปล ีย่นเง นิตราตา่งประเทศ" ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

ฟรุาโนะ

สนามบินอาซาฮิคาวะ

ภาพขยาย

AEON MALL Around Asahikawa Station

ประมาณ
25 นาท ี

สนามบินอาซาฮิคาวะ

สถานีอาซาฮิคาวะ

ประมาณ
30 นาท ี

สวนสัตว์อาซาฮิยามะเมืองอาซาฮิคาวะ

สายหลกัฮาโกดาเตะ

สายกาคเุอ น็โตช ิ

ทางดว่นฮอกไกโด

สายหลกัเนมโุระ

สายฟรุาโนะ

อาซาฮ คิาวะ ทาคาส ุ IC

ฟคุางาวะ IC

นาอ เิอะ ซนุากาวะ IC

ซ ปัโปโร IC
ซ ปัโปโร JCT

ประมาณ
110 นาท ี

สถานี JR ซัปโปโร

สถานีอาซาฮิคาวะ
AEON MALL

Around Asahikawa Station

ทาค คิาวะ IC

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

ฮอกไกโด



เข
ต

โท
โฮค

ุ

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป 022-381-1515 

เชื�อมตอ่โดยจากสนามบนิเซนไดสูร่ถไฟสถานโีมรเิซคโินะชติะ เป็นรูจั้

กกนัดวีา่เป็นสถานที�เพื�อความสนุกสนานและผอ่นคลาย

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  
▶ร า้นคา้เฉพาะของอ อิอนมอลล์／10:00～21:00
▶ศนูยอ์าหาร／10：00～21：00
▶พ ืน้ท ีร่ า้นอาหาร／11：00～22：00
▶Gian hàng thực phẩm AEON STYLE／8：00～22：00
▶Gian hàng thực phẩm AEON STYLE／9：00～22：00
 

รายการรา้นคา้

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

แผนที�การเขา้ถงึ

40 MenuFREE
Wi-Fi

"สถานเีซน็ได" สายสนามบนิเซน็ได
"สถานโีมรเิซกโินะชติะ"

สายสนามบนิเซน็ได
"สถานสีนามบนิเซน็ได" สายสนามบนิเซน็ได

JR “ Ga Natori” สถาน ีJR นาโตริ

วธิกีารเดนิทาง

ประมาณ 18 นาที

ประมาณ 7 นาที

ประมาณ 10 นาที

เดนิประมาณ 1 นาที

รา้นคา้เฉพาะ
225

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

4,500

สถานีเซ็นได

AEON MALL NatoriAEON MALL Natori

สนามบินเซ็นได

นาโตริจูโอ สมาร์ต IC

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

ไปยงั ฟกุชุ มิะ / ยามากาตะ

ไปยงั อ วิาเตะ

ทางดว่นโทโฮค ุ

ถนนเซ น็ไดนมับ ุ

ถนนเซ น็ไดโทบุ

สายหลกัโทโฮค ุ

สายสนามบ นิเซ น็ได

สายโทโฮค ุ ช นิคนัเซ น็

ถนนเซ น็ไดโทบุ

ทางดว่นโทโฮค ุ

ไปยงั อ วิาเตะ

ประมาณ
10 นาท ี

ประมาณ
30 นาท ี

นาโตร ิ IC

เซ น็ไดวาคาบายาช ิ JCT

อ มิาอ ซิมุ ิ IC
นากามาจ ิ IC

ยามาดะ IC

เซ น็ได ม นิาม ิ IC

สนามบ นิเซ น็ได IC

ปราสาทเซ็นได

จังหวัดมิยางิ มหาสมุทรแปซิฟิก



ออิอน เลคทาวน ์เอาตเ์ล็ต (AEON Lake Town Outlet) เป็นเอาตเ์ล็ตรู

ปแบบใหมท่ี�เต็มไปดว้ยความสขุแหง่การซื�อหาแบรนดท์ี�หลงใหลใฝ่ฝัน

และความสขุที�ไดอ้ยูร่ว่มกบัธรรมชาติ

ชอปป ิง้มอลลข์นาดใหญร่ะดบัเม อืงหลวง

ท ีเ่ต ม็ไปดว้ยร า้นคา้ ส นิคา้แบรนดต์า่งประเทศ และโรงภาพยนตร ์

Nối trực tiếp Koshigaya-Laketown. Diện tích rộng lớn với nhiều cây xanh, 
tại đây bạn có thể vừa thư giãn vừa mua sắm.

เชอืมตอ่โดยตรงกบัสถานโีคชกิะยะเลคทาวน
มบีรเิวณกวา้งขวางและพื�นที�สเีขยีวขนาดใหญ ่กเ็ลยชอ้ปปิ�งไดด้ว้ยผอ่นคลาย

เข
ต

คัน
โต

เวลาทําการ (เปิดทําการทกุวนัไมม่วีนัหยดุ)  
▶เลคทาวน ์Mori  พื� นที�รา้นคา้พเิศษ／9:00～22:00
▶ศนูยอ์าหาร／9:00～22:00
▶พื� นที�รา้นอาหาร／11:00～23:00
▶แผนกอาหาร AEON STYLE／7:00～23:00
▶AEON STYLE แผนกขายสนิคา้อื�นๆ／9:00～22:00

ใหค้วามรูส้กึสะดวกสบายเป็นธรรมชาต ิAEON LakeTown mori 
เป็นศนูยก์ารคา้เชงินเิวศที�ใหญท่ี�สดุในประเทศญี�ปุ่ นที�พัฒนาขึ�นโดย

มแีนวคดิเรื�อง"อบอุน่และสะดวกสบาย" ระหวา่งผูค้นกบัธรรมชาติ

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  
▶เอาท์เล็ท／10：00～20：00
▶พื้นที่ร้านอาหาร／10：00～20：00

AEON LakeTown

AEON LakeTown kaze

AEON LakeTown mori

AEON LakeTown OUTLETรา้นคา้เฉพาะ
230

2,400

เข
ต

คัน
โต

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป 048-934-3000  

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  048-940-0700

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

รายการรา้นคา้

รายการรา้นคา้

รายการรา้นคา้

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป 048-930-7300

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

แผนที�การเขา้ถงึ

เวลาทําการ (เปิดทําการทกุวนัไมม่วีนัหยดุ)  
▶เลคทาวน ์kaze  พื�นที�รา้นคา้พเิศษ／9:00～22:00
▶ศนูยอ์าหาร／9:00～22:00
▶พื�นที�รา้นอาหาร／11:00～23:00
▶Maruetsu／9:00～23:00

30 MenuFREE
Wi-Fi

55 MenuFREE
Wi-Fi

55FREE
Wi-Fi Menu

 *มีร้านค้าบางส่วนที่ไม่เข้าร่วม

รา้นคา้เฉพาะ
125

1,200

 *มีร้านค้าบางส่วนที่ไม่เข้าร่วม

 ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

ม ี "แลกเปล ีย่นเง นิตราตา่งประเทศ" ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

สาย JR เคฮนิ โทโฮค ุ/ สายเนกชิ ิ
ประมาณ 35 นาที

สาย JR มซูาชโินะ
ประมาณ 15 นาที

สาย JR มซูาชโินะ
ประมาณ 20 นาที

สาย JR ไซเกยีว
ประมาณ 25 นาที

วธิกีารเดนิทาง

สถานโีตเกยีว สถานมีนิามอิรุาวะ

สถานมีซูาชอิรุาวะสถานชีนิจกูุ

JR
 สถาน ีKohsigaya

LakeTown
เดนิ 1 นาที

AEON
LakeTown

รา้นคา้เฉพาะ
330

5,800

 *มีร้านค้าบางส่วนที่ไม่เข้าร่วม

รา้นคา้เฉพาะ
685

ไซตามะ

โตเกียว

จังหวัดชิบะ

สายรถไฟเคเซสนามบินนาริตะ

ทางด่วนเค็นโอ

ทางด่วนโจบัง

ทางด่วนโทโฮคุ

สายไซเกียว

สายโทบุโนดะ

สายฮาจิโค

ทางด่วนชูโอ

จังหวัดคานากาวะ
ทางด่วนโทเม

โตเกียวโมโนเรล

ทางด่วนโตเกียวไกคัง

สนามบินนานาชาติฮาเนดะ

สถานีโตเกียว

สนามบินนานาชาตินาริตะ

AEON LakeTown

โคชิกายะ เลคทาวน์

ประมาณ
60 นาท ี

ประมาณ
10 นาท ี

ประมาณ
75 นาท ี

สถานีคาวาโกเอะ

ไกคงั ม ซิาโตะน ชิ ิ IC

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั
OUTLET

kaze
mori



เข
ต

คัน
โต

เด นิทางดว้ยรสบสั เพ ยีง 25 นาท ี 
จากทางออกดา้นท ศิใต ้ ชานชลาเบอร ์ 5

AEON MALL
Makuhari New City

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  
▶ ร า้นคา้สดุพ เิศษ

     （GRAND MALL/FAMILY MALL/PET MALL/ACTIVE MALL）／10：00～21：00
▶แผนกอาหาร AEON STYLE／8：00～23：00
▶AEON STYLE แผนกขายสนิคา้อื�นๆ／9：00～22：00

ตั�งอยูท่า่มกลาง 4 หา้งสรรพสนิคา้ ที�ไมว่า่ผูใ้หญ ่เด็ก หรอื

แมแ้ตส่ตัวเ์ลี�ยงตอ้งชื�นชอบพรอ้มดว้ยสิ�งอํานวยความสะดวก 

ทําใหค้ณุไดม้ากกวา่การชอ้ปปิ�ง

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

สถาน ีJR คาอฮินิ มาคฮุาริ

สถาน ีJR มาคฮุารฮิงโก

ประมาน 10 นาท
จากป้ายรถประจําทางที�ประตทูศิเหนอืหมายเลข 3

AEON MALL
Makuhari New City

ที่อยู่／ 1-1 Toyosuna, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 261-8535 

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  043-351-7500

รายการรา้นคา้

แผนที�การเขา้ถงึ

วธิกีารเดนิทาง

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

Menu35FREE
Wi-Fi

ม ี "แลกเปล ีย่นเง นิตราตา่งประเทศ"  ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

ม ี "หอ้งละหมาด" 

รา้นคา้เฉพาะ
360

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

7,300

สถานีไมฮามะ

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

ประมาณ
40 นาท ี

ประมาณ
30 นาท ี

จังหวัดชิบะ

โตเกียว

จังหวัดคานากาวะ

AEON MALL Makuhari New City

AEON MALL Makuhari New City

สถานีไคฮินมาคุฮาริ

วังกัน จิบะ IC

ประมาณ
10 นาท ี

ภาพขยาย

ทางดว่นฮ กิาช คินัโต

วงักนั จ บิะ IC

วงักนั นาราช โินะ IC

ช บิะ ค ติะ IC

โยส ึไคโด IC
ซากรุะ IC

ช ซิยุ IC

สายเคโย

สายอจุ โิบ

สนามบินฮาเนดะ

สนามบินนานาชาตินาริตะ
ประมาณ
40 นาท ี

วังกัน นาราชิโนะ IC



เข
ต

คัน
โต

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  
▶ร า้นคา้เฉพาะของอ อิอนมอลล์／10：00～21：00
▶ศนูยอ์าหาร／10：00～21：00
▶พ ืน้ท ีร่ า้นอาหาร／11：00～22：00
▶แผนกอาหาร AEON STYLE／8：00～23：00
▶AEON STYLE แผนกขายสนิคา้อื�นๆ／9：00～22：00

ถงึที�หมาย ประมาณ 20 นาทจีากทา่อากาศยานนารติะ โดยรถรั
บสง่โดยตรง
สําหรับของขวญัของคณุที�ตอ้งการกอ่นกลบับา้น ลองที�นี�เพื�อ
ความแน่ใจ

รายการรา้นคา้

แผนที�การเขา้ถงึ

 

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  0476-23-8282

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

90
Menu

FREE
Wi-Fi

ม ี "แลกเปล ีย่นเง นิตราตา่งประเทศ"  ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

ม ี "จดุใหบ้ร กิารขอ้ม ลูการทอ่งเท ีย่ว"ม ี "หอ้งละหมาด" 

เคเซ 'สถานนีารติะ' ป้ายรถประจําทาง สาย 6 ประมาณ 10 นาที

ทา่อากาศยานนารติะเทอรม์นิอล 2 สาย 13 ประมาณ 20 นาท ีโดยรถประจําทาง
วธิกีารเดนิทาง

รา้นคา้เฉพาะ
170

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

4,000

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

ทางดว่นคนัโต

สถาน เีคเซนาร ติะ
สายหลกัเคเซ

สายนาร ติะ

นาร ติะ IC

ทางดว่นช นิคโูคประมาณ
10 นาท ี

ประมาณ
20 นาท ี

สถานีนาริตะ

AEON MALL Narita

สนามบินนานาชาตินาริตะ

จังหวัดชิบะ



รายการรา้นคา้

เข
ต

คัน
โต

 เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  
▶ร า้นพ เิศษ／10：30～21：00
▶ร า้นอาหารและคาเฟ ่／11：00～23：00

แผนที�การเขา้ถงึ

 

ที่อยู่／ 2-1-1 ชินโค เขตนากะ โยโกฮามะ คานากาวะ 231-0001 

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  0045-222-2000

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

โยโกฮามะ เวลิด ์พอรเ์ตอรท์ี�ตั�งอยูใ่นพื�นที�ชนิโคในมนิาโตะมไิร 21 ของโยโกฮามะ 

ที�นี�คณุสามารถเพลดิเพลนิไดท้ั�งวนัในพื�นที�ที�เรยีงรายไปดว้ยอาคารมากมายหลาก

หลายอยา่งโยโกฮามะ คอสโมเวลิด ์โกดงัอฐิแดงโยโกฮามะ และมนัโยคลบั

YOKOHAMA 
WORLD PORTERS

สายมินาโตะมิไร 3 นาท ี

รถบัสสนามบิน 60 นาที 

สถานโียโกฮามะ

*คณุสามารถนั�งรถไดจ้ากจดุขึ�นรถหมายเลข 11 ของล็อบบี�ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั�น 1 ของเทอรม์นัิล 1 และจดุขึ�นรถหมายเลข 12 ของล็อบบี�ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั�น 1 ของเทอรม์นัิล 2

15FREE
Wi-Fi

วธิกีารเดนิทาง

 ม ี "แลกเปล ีย่นเง นิตราตา่งประเทศ" ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

 ม ี "หอ้งละหมาด" 

YOKOHAMA 
WORLD PORTERS

สถานมีนิาโตะมไิร

โคคไุซบาช ิ/ คพันูด้เดลิ มวิเซยีม มาเอะ

เดิน 5 นาที

เดิน 1 นาที"เทอรม์นัิล 3 สนามบนิฮาเนดะจดุขึ�นรถหมายเลข 8"

รา้นคา้เฉพาะ
1401,000

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

ประมาณ
60 นาท ี

สนามบินฮาเนดะ

สถานีโยโกฮามะ

สถานีชินโยโกฮามะ

สถานีคามาตะ

เสน้ทางโยโกฮาเนะ
ทางดว่นเม อืงหลวง

แปซิฟิโก โยโกฮามะ

สถานีมินาโตะมิไร

สถานีเคคิวคามาตะ

YOKOHAMA WORLD PORTERS

แปซิฟิโก โยโกฮามะ

เสน้ทางโยโกฮาเนะ
ทางดว่นเม อืงหลวง

มินาโตะมิไรแลมป์ YOKOHAMA WORLD PORTERS

สถานีซากุระกิโจ

สถานีมินาโตะมิไร

สายม นิาโตะม ไิร

สาย JR เนก ชิ ิ
โยโกฮามะ แอร ์ เคบ นิ

ทางเด นิเลน่

ภาพขยาย

นามามกุ ิ JCT

โยโกฮามะโคโฮค ุ JCT

ไดโคค ุ JCT



เข
ต

โท
ไค

ตั�งอยูใ่นทําเลดทีี�ขบัรถเพยีงประมาณ 15 นาทจีากสนามบิ

นนานาชาตชิบูเุซน็แทรร!์ มรีา้นคา้เฉพาะทางถงึราว 140 รา้น 

ไมว่า่จะเป็นเครื�องสําอาง เสื�อผา้ รองเทา้ อาหารและเครื�องดื�ม 

และนํ�าพรุอ้น

 เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  
▶ร า้นคา้เฉพาะของอ อิอนมอลล์／10：00～21：00
▶พ ืน้ท ีร่ า้นอาหาร／10：00～22：00
▶ศนูยอ์าหาร／10：00～21：00
▶AEON STYLE／9：00～22：00

AEON
MALL

Tokoname

สถานรีนิคโูทโคนามิ
ระยะทางเดนิ

1 นาที

ใชเ้วลาประมาณ 15 นาทโีดยรถรับสง่ฟรี
ขึ�นรถรับสง่ฟรไีดท้ี�บรเิวณจดุจอดรถเฉพาะที�ทางออกประตถูนนฝั�งโทโคนามิ

ใชเ้วลาประมาณ 3 นาทจีากสถานี
เมเท็สกึฟิ ุสายเมเท็สสึนามบนิ

เดนิทางโดยรถบสัจากพลาซา่ชั�น
1จดุจอดหมายเลข 9 

สนามบนิ
นานาชาตชิบูุ

AEON MALL
Tokoname

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  0569-35-7500

รายการรา้นคา้

วธิกีารเดนิทาง

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

แผนที�การเขา้ถงึ

35 MenuFREE
Wi-Fi

ม ี "แลกเปล ีย่นเง นิตราตา่งประเทศ" ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

ม ี "จดุใหบ้ร กิารขอ้ม ลูการทอ่งเท ีย่ว"

ม ี "จดุใหบ้ร กิารขอ้ม ลูเท ีย่วบ นิ"

ม ี "หอ้งละหมาด" 

รา้นคา้เฉพาะ
140

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม
4,000

ริงคู IC

สถานีริงคูโทโคนาเมะ

สถานีสนามบินนานาชาติชูบุ

ถนนชิตาฮันโต

AEON MALL Tokoname

จังหวัดไอจิ

อ่าวอิเซะ

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

ไปยงั นาโกยะ
สายเมเท็ตสึโทโคนาเมะ ถนนชิตาโอดัน ฮันดะ จูโอ JCT

โทโคนาเมะ IC

ประมาณ
15 นาท ี



เข
ต

โท
ไครายการรา้นคา้

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  052-884-0200
 
เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  
▶ร า้นคา้เฉพาะของอ อิอนมอลล์／10:00～21:00
▶ศนูยอ์าหาร／10：00～21：00
▶พ ืน้ท ีร่ า้นอาหาร／11：00～22：00
▶แผนกอาหาร AEON／8：00～23：00
▶AEON แผนกขายสนิคา้อื�นๆ／9：00～23：00
▶                                 ／10：00～20：00  

แผนที�การเขา้ถงึ

20 MenuFREE
Wi-Fi

ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

"สถานคีานายามะ" ของ JR / รถไฟใตด้นิ ประมาณ 5 นาทโีดยรถบสัรับสง่ฟรจีากทางออกทศิใต ้

ประมาณ 10 นาทโีดยรถบสัตระเวนเที�ยวฟรจีากป้ายจงิกมูาเอะ (หนา้สตดูโิอถา่ยภาพทาการะ)ศาลเจา้อตัสตึะ

วธิกีารเดนิทาง

รา้นคา้เฉพาะ
155

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

3,700

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

AEON MALL Atsuta

ศาลเจ้าอัตสึตะ

ประมาณ
7 นาท ี

ประมาณ
20 นาท ี

สถานีนาโกยะ

ไปยงั สนามบ นินานาชาต ชิ บูเุซ น็แทรร ์

เสน้ทางฮ กิาช ยิามะ ทางดว่นนาโกยะหมายเลข 2

เสน้ทางฮ กิาช ยิามะ ทางดว่นนาโกยะหมายเลข 3

ทาคตัส จึ ิ ICโอโตบาช ิ IC

โรคบุงั ค ติะ IC

ซ รึไุมม นิาม ิ JCT

สายชโูอไซ

สายหลกัคนัไซ

เสน้ทางฮ กิาช ยิามะ ทางดว่นนาโกยะหมายเลข 4

สายโทไคโด ช นิคนัเซ น็

สถาน คีานายามะโซโก

สายหลกัโทไคโด

จังหวัดไอจิ



เข
ต

โท
ไค

รายการรา้นคา้

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

ที่อยู่／ 4-9-51 Chuo, Matsumoto-shi, Nagano, 390-8560

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  0263-38-3200  

วธิกีารเดนิทาง

▶                                   ／10：00～21：00

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

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

20

แผนที�การเขา้ถงึ

20

Menu

FREE
Wi-Fi

รา้นคา้เฉพาะ
160

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม
2,300

ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

นาโกยะ

คานาซาวะ

ทาคายามะ

โทยามะ

สนามบินนานาชาติชูบุ

สนามบินโนโตะ

ทางดว่นนากาโนะ

ทางดว่นโทไคโฮครุ คิ ุ

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

จังหวัดกิฟุ

จังหวัดไอจิ

จังหวัดนากาโนะ
จังหวัดโทยามะ

จังหวัดอิชิคาวะ

ทะเลญี่ปุ่น

ประมาณ
20 นาท ี

ประมาณ
180 นาท ี

สนามบินโคมัตสึ

สนามบินมัตสึโมโตะ

ทางดว่นนากาโนะ

สายหลกัชโูอ

AEON MALL MatsumotoAEON MALL Matsumoto

สถานีคิตะมัตสึโมโตะ

มัตสึโมโตะ IC

ปราสาทมัตสึโมโตะ

ไปยงั คานาซาวะ

ไปยงั นาโกยะ

สายคาม โิคจ ิ รถไฟมตัส ึโมโตะ

ประมาณ
6 นาท ี

ประมาณ
15 นาท ี

สถานีมัตสึโมโตะ

ภาพขยาย
AEON MALL MatsumotoAEON MALL Matsumoto



ที่อยู่／ 315 Seirokumachi, Komatsu-shi, Ishikawa, 923-8565

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  0761-20-8530  

วธิกีารเดนิทาง

รายการรา้นคา้

แผนที�การเขา้ถงึ

▶                                    10：00～21：00  
▶                10：00～21：00  

▶  
▶แผนกอาหาร AEON STYLE／8：00～23：00
▶AEON STYLE แผนกขายสนิคา้อื�นๆ／9：00～22：00
※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

 เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

ประมาณ 5 นาที

10FREE
Wi-Fi

ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

รา้นคา้เฉพาะ
150

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

3,400

ทางดว่นโฮครุ คิ ุ

ทางดว่นโฮครุ คิ ุ

โคมตัส ึ IC

อาตากะ IC

โนม เินะอาการ ิ IC

โทคมุ ติส ึ IC

ทะเลญี่ปุ่น

จังหวัดอิชิคาวะ

 ไปยงั ทาคายามะ

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

ประมาณ
15 นาท ี

สถานีโคมัตสึ

สนามบินโคมัตสึ

ประมาณ
45 นาท ี

AEON MALL New Komatsu

สถานีคานาซาวะคานาซาวะ น ชิ ิ IC

ฮาคซุ งั IC



ที่อยู่／  1 Nishikujo, Toriiguchicho, Minami-ku, Kyoto, 601-8417

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  075-691-1116   

รายการรา้นคา้

วธิกีารเดนิทาง

▶
▶
▶
▶  
※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

แผนที�การเขา้ถงึ

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

ม ี "แลกเปล ีย่นเง นิตราตา่งประเทศ" ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

30 MenuFREE
Wi-Fi

รา้นคา้เฉพาะ
135

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

1,125

สถาน ชี นิโอซากะ

สายโทไคโด ช นิคนัเซ น็

สถาน ชี นิโกเบ
ประมาณ
80 นาท ี

ประมาณ
80 นาท ี

ประมาณ
45 นาท ี

ทาง
ดว่

นเ
มช

นิ

ทางด
ว่นฮ นัวะ

ท
าง

ดว่
นค

นิก
ิ

ท
าง

ดว่
นไ

ดน
เิค

ฮ
นั

จังหวัดชิกะ

จังหวัดเกียวโต

จังหวัดเฮียวโกะ

จังหวัดโอซากะ

จังหวัดมิเอะ

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

สนามบินนานาชาติโอซากะ

สนามบินนานาชาติคันไซ

สนามบินโกเบ

สถานีเกียวโต

เก ยีวโต

สายโทไคโด ช นิคนัเซ น็

ทางดว่นเมช นิไปยงั โอซากะ

ไปยงั
โตเก ยีว

สายบ วิาโกะ

ประมาณ
12 นาท ี

ประมาณ
30 นาท ี

วัดกินคาคุจิ

เกียวโต มินามิ IC

วัดคิโยมิสึ

สถานีเกียวโต

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ภาพขยาย

AEON MALL KYOTO

AEON MALL KYOTO



รายการรา้นคา้

แผนที�การเขา้ถงึ

ม ี "แลกเปล ีย่นเง นิตราตา่งประเทศ" 

อาคารรวมแฟช ั ่นท ี ต่ ั ง้อย ู ่ท ี ค่าวาระมาจ ิในเก ยีวโตและเป ็นท ี ่น ยิม

ของน กัทอ่งเท ี ย่วจากท ั ่วท กุม มุโลก ท ี ่น ี ่ได ร้วบรวมผ ู เ้ช ่ามากมาย

หลากหลายโดยเนน้แฟช ั น่ของวยัร ุน่เป น็หลกั

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

ที่อยู่／  385 โคเมยะโจ ชิโจอาการุ ถนนคาวาระมาจิโดริ เขตนากาเกียว 

          อำเภอเกียวโต จังหวัดเกียวโต 604-8505

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป   075-255-8111

"สถานีเกียวโต" ของรถไฟใต้ดินสายคาราซุมะ

Kawaramachi
OPA

ชโิจคาวาระมาจิ

สถานชีโิจ

▶พื้นที่ร้านค้า 11：00～21：00
 เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

วธิกีารเดนิทาง

Kawaramachi 
OPA

ไมม่ที ี�จอดรถ

"จดุขึ�นรถบสั (A2) [ถนนคาวาระมาจโิดร]ิ หนา้สถานเีกยีวโต
 "รถบสัเมอืง สาย 4, 17, 205""

เดนิประมาณ 3 นาที

เดนิประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาที

ประมาณ 3 นาที

20 Menu
รา้นคา้เฉพาะ
55

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

สถาน ชี นิโกเบ สถาน ชี นิโอซากะ

สายโทไคโด ช นิคนัเซ น็

ประมาณ
95 นาท ี

ประมาณ
95 นาท ี

ประมาณ
60 นาท ี

ทาง
ดว่

นเ
มช

นิ

ทางด
ว่นฮ นัวะ

ท
าง

ดว่
นค

นิก
ิ

ท
าง

ดว่
นไ

ดน
เิค

ฮ
นั

จังหวัดชิกะ

จังหวัดเกียวโต

จังหวัดเฮียวโกะ

จังหวัดโอซากะ

จังหวัดมิเอะ

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

สนามบินนานาชาติโอซากะ

สนามบินนานาชาติคันไซ

สนามบินโกเบ

สถานีเกียวโต

Kawaramachi OPA

สายโทไคโด ช นิคนัเซ น็

ไปยงั
โอซากะ ไปยงั โตเก ยีว

สายบ วิาโกะ

วัดคิโยมิสึ

Kawaramachi OPA

ศาลเจ้ายาซากะ

สถานีเกียวโต

สายรถไฟใต
ด นิคาราซมุะ

ภาพขยาย



ใกลก้บัสนามบ นิคนัไซ อ กีท ั ง้ยงัถ กูเล อืกใหเ้ป น็ 1 ใน 100

ของจดุดพูระอาท ติยต์กด นิในญ ีป่ ุน่อ กีดว้ย

และม สีวน SENNAN LONG PARK ต ั ง้อย ูท่ ีด่า้นหนา้อ อิอนมอลล์ 
ซ ึง่คณุสามารถส มัผสัประสบการณแ์หง่การพกัผอ่นได  ้

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  072-480-6000   

รายการรา้นคา้

วธิกีารเดนิทาง

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

แผนที�การเขา้ถงึ

▶ 
▶ศนูยอ์าหาร／10：00～21：00
▶  

▶แผนกอาหาร AEON／8：00～23：00
▶
▶แผนกขายส นิคา้อ ืน่ๆ／9:00～22:00

9：00～23：00

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

15

ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

40FREE
Wi-Fi

รา้นคา้เฉพาะ
170

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

4,300

ไปยงั วาคายามะ

ไปยงั โอซากะ

จังหวัดวาคายามะ

จังหวัดโอซากะ

Jสถานีสนามบินคันไซของ JR

สนามบินนานาชาติคันไซ

สถานีนันไครินกูทาวน์

สายหลักนันไค

สายฮันวะ
ทางด่วนฮันวะ

เซ็นนัน IC

ฮันนัน IC

อิซุมิซาโนะ JCT

คามิโนะโก IC

ไคซุกะ IC
อิซุมิซาโนะ IC

About
15 minutes

About
10 minutes

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

AEON MALL Rinku SennanAEON MALL Rinku Sennan

อ่าวโอซากะ



อาคารรวมแฟช ั น่ท ี เ่ช ือ่มตอ่กบัสถาน ชี นิไซบาช ิ และต ั ง้อย ู ่ในยา่นสถานท ี ่

ทอ่งเท ีย่วข ึ น้ช ือ่อยา่ง "โดทงโบร "ิ ของโอซากา้ โดยท ีน่ ี จ่ะเต ม็ไปดว้ยผ ูเ้ช า่

ช ือ่ดงัไมว่า่จะเป น็แบรนดแ์ฟช ั น่อ นิเทรนดแ์ละร า้นคา้ขายของจ ปิาถะตา่งๆ

รายการรา้นคา้

แผนที�การเขา้ถงึ

ม ี "แลกเปล ีย่นเง นิตราตา่งประเทศ" 

ที่อยู่／  1-4-3 นิชิชินไซบาชิ เขตชูโอ อำเภอโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า 542-0086

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  06-6244-2121

▶  11：00～21：00
เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

"สถานีชินไซบาชิ"

Shinsaibashi
OPA

"สถานอีเุมดะ" ของรถไฟใตด้นิสายมโิดซจุิ

"รถบัสลีมูซีนสนามบินคันไซ"จุดขึ้นรถหมายเลข
 7 ช้ัน 1 เทอร์มินัล 1 ของสนามบินคันไซ"" "ชินไซบาชิ (โฮเต็ล นิกโก โอซาก้า)”

Shinsaibashi 
OPA

ประมาณ 6 นาที เชื่อมต่อกับทางออก 7

ประมาณ 60 นาที เดนิประมาณ 1 นาที

30 Menu

วธิกีารเดนิทาง

ไมม่ที ี�จอดรถ รา้นคา้เฉพาะ
70

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

สถานีโอซากะ

ปราสาทโอซากะ
สนามบินโกเบ

อ่าวโอซากะ

ถนนคินกิ

ไดนิเคฮัน

ทางด่วนฮันชิน

ไปยงั เก ยีวโต

ไปยงั วาคายามะ

ทางด่วนฮันวะ

สถานีชินโอซากะ

ประมาณ
60 นาท ี

สนามบินนานาชาติคันไซ

Shinsaibashi OPAShinsaibashi OPA

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

มินาโตะมาจ IC IC

Shinsaibashi OPAShinsaibashi OPA

ทางด่วนฮันชินหมายเลข
1

ทางด่วนฮันชินหมายเลข 13

สถานีชินไซบาชิ

สายมิโดสุจิไปยัง อุเมดะ
ปราสาทโอซากะ

ภาพขยาย

จังหวัดโอซากะ

จังหวัดนาระ

จังหวัดเกียวโต

จังหวัดเฮียวโกะ

โดทงโบริ



ลงท ีป่ า้ยรถเมล์ ฮารเ์บอรแ์ลนด์ (หนา้โมไซค์) ประมาณ 10 นาท ี ีสถาน รีถไฟใตด้ นิ ซ นัโนม ยิะ(S03)(ไปทางใต ้)ป า้ยรถเมล์ ซ ติ ีล้ ปู

JR "Ga Kobe"

สะดวกตอ่การเด นิทางไปยงัสนามบ นิคนัไซและสนามบ นิโกเบ

อ กีท ั ง้ยงัม รี า้นอาหารท ีส่ามารถเพล ดิเพล นิกบัว วิยามค่ำค นื

ของอา่วโกเบ และ ช งิช า้สวรรค ์ Mosiac 

รายการรา้นคา้

วธิกีารเดนิทาง

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  078-382-7100    

แผนที�การเขา้ถงึ

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

ลงท ีป่ า้ย 『หนา้โมไซค์』ดว้ยรถเมลส์าย 22 ประมาณ 10 นาท ี

▶North Mall／10：00～21：00 
▶South Mall／10：00～21：00
▶MOSAIC／10：00～21：00
▶ร้านอาหาร MOSAIC／ 11：00～22：00
▶AEON STYLE／9：30～21：30

ม ี "แลกเปล ีย่นเง นิตราตา่งประเทศ" ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

30FREE
Wi-Fi

Menu

รา้นคา้เฉพาะ
230

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม
3,000

ท่าเรือโกเบ

พอร์ตไอแลนด์

รกโกไอแลนด์

เส้นทางโกเบ ทางด่วนฮันชิน

สาย JR โกเบ

มายะ IC

สายซันโย ชินคันเซ็น

อิคุตะกาวะ IC

เคียวบาชิ IC
สถานีโกเบ

สถานีซันโนะมิยะ

สถานีชินโกเบ

ไปยงั โอคายามะ

ไปยงั โอซากะ

สนามบินโกเบ

Kobe Harborland umie

สถานีสนามบินโกเบ

ประมาณ
15 นาท ี

ประมาณ
10 นาท ี

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั



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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  078-983-3200   

รายการรา้นคา้

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

แผนที�การเขา้ถงึ

▶ 
▶
▶  
▶แผนกอาหาร AEON／8：00～22：00
▶AEON แผนกขายสนิคา้อื�นๆ／9：00～22：00

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

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

40FREE
Wi-Fi Menu

"สถานีซันดะ" ของ JR

"สถานีซันโนะมิยะ" ของ JR 
(สถานีรถโดยสารชินกิบัสซันโนะมิยะ)

ประมาณ 15 นาทีโดยรถบัสประจำทาง

ประมาณ 40 นาทีโดยรถบัสด่วนพิเศษ

วธิกีารเดนิทาง

รา้นคา้เฉพาะ
160

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

4,000

จังหวัดเฮียวโกะ

สาย JR โกเบ

สายซันโย ชินคันเซ็น

สาย JR ทาคาระซึกะ

ทางด่วนซันโย

โกเบซังดะ พรีเมียม เอาต์เล็ต

โกเบซันดะ IC สถานีซังดะ

สถานีโกเบ

โกเบ คิตะ IC

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

ประมาณ
40 นาท ี

ประมาณ 10 นาท ี

สถานีชินโกเบ

AEON MALL Kobe Kita

ไปยงั โอคายามะ

ไปยงั โอซากะ

ทางด่วนชูโกกุ

ทางด่วนชินเมชิน

โอซาวะ IC

มิกิ ฮิกาชิ IC

โกเบ JCT
นิชิโนะมิยะ ยามากุจิ JCT

นิชิโนะมิยะ คิตะ IC



เป น็สถานท ีช่ อ็ปป งิท ี ่โดดเดน่ดว้ยจำนวนร า้นคา้ท ี ่ใหญท่ ีส่ดุในพ ื น้ท ี ่ 

และต ั ง้อย ู ่ใกล ้ๆ  ก ับสวนโคราค เุอ ็นและปราสาทโอคายามะ ฯลฯ อ กีด ว้ย ม ี

แบรนดข์องทอ้งถ ิน่ถ งึ 70 ร า้นเป ดิใหบ้ร กิาร เพ ือ่ใหค้ณุสามารถคน้พบส นิคา้ท ี ่

พ ถิ พี ถิ นัในแบบเฉพาะของคณุเองได ้

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  086-803-6700    

▶  
▶  
▶  
▶แผนกอาหาร AEON STYLE／7：00～22：00
▶AEON STYLE แผนกขายสนิคา้อื�นๆ／9：00～22：00

รายการรา้นคา้

วธิกีารเดนิทาง

แผนที�การเขา้ถงึ

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

เดนิประมาณ 5 นาที

ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

55 MenuFREE
Wi-Fi

รา้นคา้เฉพาะ
330

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

2,500

จังหวัดเฮียวโกะ

จังหวัดโอคายามะ

จังหวัดคากาวะ

สา
ยซ

ันโ
ย 

ชิน
คัน

เซ
็น

เกาะอาวาจิ

เกาะโชโดะชิมะ
เกาะเทชิมะ

ฮิโรชิมะ

เกาะนาโอชิมะ

ทางด่วนชูโกกุ

ทางด่วนโอคายามะ

โอคายามะโซจะ IC
คิบิ สมาร์ต IC

โอคายามะ IC

โคจิมะ IC

ซาไกเดะ คิตะ IC

ซาไกเดะ JCT

ทางด่วนซันโย

สายซันโย ชินคันเซ็น

สายอาโค

ทางด่วนเซโตะจูโอ

สายเซโตะโอฮาชิ

สายโยซัง

ทางด่วนทาคามัตสึ

สถานีโอคายามะ

ไปยงั ฮ โิรช มิะ AEON MALL Okayama

AEON MALL Okayama

ประมาณ
10 นาท ี

ภาพขยายเวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

สถานีโอคายามะ

สนามบินโอคายามะ

ประมาณ
30 นาท ี

ปราสาทโอคายามะ



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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  082-561-0001

แผนที�การเขา้ถงึ

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

วธิกีารเดนิทาง

รายการรา้นคา้

▶
▶ 
▶ 
▶แผนกอาหาร AEON STYLE／7：00～23：00
▶AEON STYLE แผนกขายสนิคา้อื�นๆ／9：00～23：00

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

50

Menu

FREE
Wi-Fi

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

รา้นคา้เฉพาะ
270

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม
5,000

จังหวัดฮิโรชิมะ

จังหวัดเอฮิเมะ

ไปยงั
ยามากจุ ิ

ไปยงั โอซากะ

AEON MALL Hiroshima Fuchu

สนามบินฮิโรชิมะเวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

ประมาณ
40 นาท ี

สายซันโย ชินคันเซ็น

ทางด่วนซันโย

ทางด่วนนิชิเซโตะ

อิมาบาริ คิตะ IC

โอชิมะ คิตะ IC

ฮิโรชิมะ ฮิกาชิ IC
โคจิ IIC

ทาคายะ JCT

ไซโจ IC
ชิวะ IC

ฮงโก IC

โอมิชิมะ IC

สถานีเท็นจินกาวะ สายหลักซันโยของ JR

สถานี JR ฮิโรชิมะ
โดมปรมาณู

AEON MALL Hiroshima Fuchu

ฟุจู IC

ทางดว่นฮ โิรช มิะหมายเลข 2

โอซ ึ IC

น โิฮะ JCT

ยากะ IC

ทางดว่นฮ โิรช มิะหมายเลข 3

ภาพขยาย

สายซ นัโย ช นิคนัเซ น็

ไปยงั ช โิกก ุ

ประมาณ
15 นาท ี



Khu vực Chugoku

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

โทรศัพท์／ ข้อมูลทั่วไป 082-941-7111

※เวลาจัดจำหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

รายการรา้นคา้

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  
▶โซนรา้นคา้เอาทเ์ลตโดยเฉพาะ／10：00～20：00
▶ศนูยอ์าหาร／10：00～21：00
▶พ ืน้ท ีร่ า้นอาหาร／11：00～21：00
▶AEON STYLE ／9：00～21：00
▶วนัเดอรล์ งิค ์／10：00～22：00

THE OUTLETS
HIROSHIMA

เอาทเ์ลตท ีส่ามารถเพล ดิเพล นิไดท้ ั ง้ว นั กบั โซนร า้นคา้

เอาทเ์ลตท ีม่ กีารรวมตวัของร า้นคา้กวา่ 120 ร า้น หร อื โซน

อาหารท ีม่ อีาหารพ ื น้เม อืงของเซโตอชุ ิ และฮ โิรช มิาอ กี

ท ั ง้ ยงัม ลีานสเกต็น ้ำแข ง็ (Wonder Rink)  แหง่เด ยีวใน

ฮ โิรช มิะ ใหส้นกุสนานไดต้ลอดท ั ง้ป ี

แผนที�การเขา้ถงึ

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

Có "phòng thờ, nơi cầu nguyện"

25

Menu

FREE
Wi-Fi

THE 
OUTLETS
HIROSHIMAรถบสัล มิซู นี 

ใช เ้วลาประมาณ 50 นาท ี

สนามบ นิฮ โิรช มิา JR สถาน ฮี โิรช มิา

JR สายซ นัโยเมน  
ใช เ้วลาประมาณ 8 นาท ี

JR สถาน นี ชิ ฮิ โิรช มิา

รถเมล์ ใช เ้วลาประมาณ
20 นาท ี

วธิกีารเดนิทาง

รา้นคา้เฉพาะ
230

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

4,500

จังหวัดฮิโรชิมะ

จังหวัดเอฮิเมะ

ไปยงั
ยามากจุ ิ

ไปยงั โอซากะ

THE OUTLETS
HIROSHIMA

สนามบินฮิโรชิมะ

สายซันโย ชินคันเซ็น

ทางด่วนซันโย

ทางด่วนนิชิเซโตะ

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

ประมาณ
50 นาท ี

ภาพขยาย

สถานีฮิโรชิมะ
สถานีนิชิฮิโรชิมะ

ประมาณ
10 นาท ี

ประมาณ
20 นาท ี

อิซึกะอิจิ IC
นุมาตะ IC

สายหลกัซ นัโย

คนันน IC

น โิฮะ JCT

ถนนฮ โิรช มิะคเุระ

ทางดว่นฮ โิรช มิะหมายเลข 3

ทางดว่นฮ โิรช มิะหมายเลข 2

ทางดว่นซ นัโย ไปยงั ช โิกก ุไปยงั ช โิกก ุ

ทางดว่นฮ โิรช มิะหมายเลข 4

สายซ นัโย ช นิคนัเซ น็
THE OUTLETS
HIROSHIMA

อิมาบาริ คิตะ IC

โอชิมะ คิตะ IC

โอมิชิมะ IC

ฮิโรชิมะ ฮิกาชิ IC
โคจิ IC

ทาคายะ JCT

สถานีฮิโรชิมะ

ไซโจ IC
ชิวะ IC

ฮงโก IC



15

25

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  092-938-4700 

แผนที�การเขา้ถงึ

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

รายการรา้นคา้

วธิกีารเดนิทาง

5,000
chiếc

Cửa hàng
รา้นคา้เฉพาะ

210

ต ั ง้อย ู ่ในทำเลด ีโดยน ั ง่รถบสัเพ ยีง 15 นาท จีากสนามบ นิฟกุโุอกะ!

▶  
▶
▶พ ืน้ท ีร่ า้นอาหาร／
▶แผนกอาหาร AEON／9：00～22：00
▶AEON แผนกขายสนิคา้อื�นๆ／9：00～22：00

Thời gian mở cửa (mở cửa suốt 365 ngày)

*Có 1 số cửa hàng không áp dụng.
*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

Có "cây ATM sử dụng thẻ quốc tế"

30 MenuFREE
Wi-Fi

สายซันโย ชินคันเซ็น

เสน้ทางวงกลมทางดว่นเม อืงฟกุโุอกะ

ส คึ กิมุะ JCT

ซเุอะ สมารต์ IC

จ โิดร บิาช ิ JCT

ยตุากะ JCT

ฮ นัม จิ บิาช ิ IC

ส คึ กิมุะ IC

ทางดว่นค วิช ู

AEON MALL FukuokaAEON MALL Fukuoka

ประมาณ
15 นาท ี

ประมาณ
25 นาท ี

ประมาณ
25 นาท ี

ท่าเรือฮากาตะ

สถานีฮากาตะ
สนามบินฟุกุโอกะ

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

จังหวัดฟุกุโอกะ



รายการรา้นคา้

รายการรา้นคา้

ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

ที่อยู่／   4-1-1 ฮิกาชิดะ เขตยาฮาตะฮิกาชิ อำเภอคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ, 805-0071

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  093-663-7251 

AEON MALL 
Yahatahigashi

เป น็เอาตเ์ลต็มอลลท์ ี ่ใหญท่ ีส่ดุในค วิชซู ึง่รวบรวมร า้น

แบรนดถ์ งึราว 140 ร า้นท ี ่โดดเดน่จากท ั ว่โลกไว ้ และคณุสามารถอ ิม่

อรอ่ยกบัอาหารท ีม่ เีฉพาะในฟกุโุอกะและค ติะค วิชไูดท้ ีน่ ี ่

ไดเ้ป ดิใหบ้ร กิารหลงัปร บัปรงุในฤดใูบไมผ้ล ปิ ี 2022 ท ีน่ ี ่ไดร้วบรวม

ร า้นคา้มากมายและหลากหลายซ ึง่คณุจะไดส้ มัผสัถ งึการใชช้ วี ติในญ ีป่ ุน่ โดย

ม ศีนูยก์ลางอย ูท่ ีซ่ เูปอรม์ารเ์กต็ "อ อิอน"

▶                                       10:00～21:00  
▶　　　　　　10:00～21:00
▶พ ืน้ท ีร่ า้นอาหาร／ 11:00～22:00  
▶อ อิอน ช ั น้ 2／ 9:00～22:00 ▶อ อิอน ช ั น้3／ 9:00～21:00

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

※เวลาจัดจำหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

▶พื้นที่ร้านค้าเอาต์เล็ต   10:00～21:00  
▶　　　　　  10:00～21:00  
▶พ ืน้ท ีร่ า้นอาหาร／ 11:00～22:00

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

THE OUTLETS KITAKYUSHU

THE OUTLETS KITAKYUSHU／ AEON MALL Yahatahigashi 

 
THE OUTLETS KITAKYUSHU

AEON MALL Yahatahigashi

2022.4.28 NEW OPEN！ 2022.4.16 RENEWAL OPEN！

ก ฬีา/กลางแจง้

แฟช ั น่

ไลฟส์ไตล์ อาหาร ์

สนามบ นิค ติะค วิช ู

สนามบ นิฟกุโุอกะ สถาน ฮีากาตะ สถาน สีเปซเว ริด์

รถบสัแบบไมแ่วะจอด ประมาณ 40 นาท ี

เชื�อมตอ่กบัสะพานทางเชื�อม

สายหลกั JR คาโกช มิะ ประมาณ
 1 ช ั ว่โมง 10 นาท ี

รถไฟใตด้ นิ สายคโูก 6 นาท ี

แผนที�การเขา้ถงึ

ม ี "จดุใหบ้ร กิารขอ้ม ลูการทอ่งเท ีย่ว"

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

ที่อยู่／  3-2-101 ฮิกาชิดะ เขตยาฮาตะฮิกาชิ อำเภอคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ, 805-0071

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  093-663-7111 

วธิกีารเดนิทาง
เดนิประมาณ 2 นาที

เดนิประมาณ 5 นาที

20

Menu

FREE
Wi-Fi

5FREE
Wi-Fi

รา้นคา้เฉพาะ
170

4,500

2,000

 *มีร้านค้าบางส่วนที่ไม่เข้าร่วม

รา้นคา้เฉพาะ
130

 *มีร้านค้าบางส่วนที่ไม่เข้าร่วม

สายซันโย ชินคันเซ็น

ทางด่วนคิวชูจูคัง

สายหลักคาโกชิมะ

จังหวัดฟุกุโอกะ

ประมาณ
60 นาท ี

ประมาณ
40 นาท ี

สถานีสเปซเวิร์ด

สนามบินคิตะคิวชู

สนามบินฟุกุโอกะ

AEON MALL Yahatahigashi

THE OUTLETS
KITAKYUSHU

ไปยงั ยามากจุ ิ

ไปยงั โออ ติะ

ไปยงั ซากะ

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั



แผนที�การเขา้ถงึ

※เวลาจัดจําหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

รายการรา้นคา้

ที่อยู่／   862-1 Eguchi, Shinbeppucho, Miyazaki-shi, Miyazaki, 880-0834

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  0985-60-8000

▶                                   ／10：00～21：00
▶ 
▶  
▶AEON STYLE／ 9：00～22：00 

ฟ ูด้ฟอเรส／10：00～21：00

วธิกีารเดนิทาง สถาน ีJR สนามบนิมยิาซากิ

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

มเีสน่หด์ว้ยการเดนิทางที�สะดวก ซึ�งใชเ้วลานั�งรถบสัประมาณ 10 นาทจีากสถานมียิา

ซาก ิหรอืนั�งรถยนตป์ระมาณ 15 นาทเีพื�อไปยงัสนามบนิมยิาซากหิรอืทา่เรอืมยิาซากิ
ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

55 MenuFREE
Wi-Fi

รา้นคา้เฉพาะ
230

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

4,300

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั

สถานี JR มิยาซากิ

ศาลเจ้าอาโอชิมะ

ประมาณ
15 นาท ี

ประมาณ
30 นาท ี

ประมาณ
10 นาท ี

AEON MALL MiyazakiAEON MALL Miyazaki

สายน จิ นิ นั

สายหลกัน ปิโป

ทาโยช ิ IC

ค โิยทาเคะ JCT

ทาโนะ JCT

ค โิยทาเคะ IC

ม ยิาซาก ิ น ชิ ิ IC

ซ ไีกอา IC

ทางดว่นม ยิาซาก ิ

ทางดว่นฮ กิาช คิ วิช ู

ไปยงั ฟกุโุอกะ

ไปยงั ฟกุโุอกะ

สายสนามบ นิม ยิาซาก ิ

สนามบินมิยาซากิ

ท่าเรือมิยาซากิ

มหาสมุทรแปซิฟิก



แผนที�การเขา้ถงึ

รายการรา้นคา้

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

โทรศัพท／ ข้อมูลทั่วไป  098-930-0425

พ
ื�นท

ี�โอกนิาวา่

วธิกีารเดนิทาง

※เวลาจัดจำหน่ายอาจะแตกต่างออกไปในบางสาขา

▶
▶  
▶  
▶แผนกอาหาร AEON STYLE／8:00～23:00
▶AEON STYLE แผนกขายสนิคา้อื�นๆ／9：00～22：00

เวลาทำการ (เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด)  

92 ประมาณ 50 นาที

มอลลท์ี�ตกแตง่สไตลร์สีอรท์ และยงัตูป้ลาขนาดใหญ ่ที�มปีลา

มากกวา่ 1000 ตวั

ซึ�งสามารถเดนิทางดว้ยรถยนยเ์พยีง 40 นาทจีลกสนามบนินาฮา
ม ี "แลกเปล ีย่นเง นิตราตา่งประเทศ" ม ี "ATM ท ี ร่องร ับบตัรระหวา่งประเทศ"

ม ี "จดุใหบ้ร กิารขอ้ม ลูการทอ่งเท ีย่ว"ม ี "หอ้งละหมาด" 

30

Menu

FREE
Wi-Fi

รา้นคา้เฉพาะ
200

*มรีา้นคา้บางสว่นที�ไมเ่ขา้รว่ม

4,000

ทางด่วนโอกินาวะ

คิตะนาคากุซุคุ IC

นาฮะ IC

นิชิฮาระ JCT

นิชิฮาระ IC

ยุย เรล

สนามบินนาฮะ
ท่าเรือนาฮะ

AEON MALL Okinawa Rycom

ประมาณ
40 นาท ี

ประมาณ
15 นาท ี

เวลาท ี ่ใช ใ้นการเด นิทางดว้ยรถบสั
โอกินาวะ มินามิ IC

ทะเลจีนใต้

มหาสมุทรแปซิฟิก

ชาตัน

ประมาณ
15 นาท ี

ประมาณ
30 นาท ี

ปราสาทชุริ

ท่าเรืออ่าวนาคากุซุคุประมาณ
15 นาท ี



〈แฟชั่น〉
UNIQLO GU

 〈แฟชั่น〉
MUJI
〈สินค้าในครัวเรือน〉

ชดุลําลองแฟชั�นคณุภาพดใีนราคายอ่มเยา พบกบัแบรนดท์ี�คณุสามารถเพลดิเพลนิกบั
แฟชั�นตามฤดกูาลไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลเรื�องราคา

รา้นคา้ขนาดใหญท่ี�นําเสนอผลติภณัฑ์
ออรจินิอลหลายพันรายการตั�งแตผ่ลติภณัฑ์
อาหารและเสื�อผา้ไปจนถงึสนิคา้ภายในครัวเรอืน

Happiness
〈สินค้านำเข้า〉 

THE CLOCK HOUSE
〈นาฬิกา〉

TIME STATION NEO
〈นาฬิกา〉

กระเป๋า นํ�าหอม หรอืเนคไทจากแบรนดช์ั�นนําทั�วโลก พบกบันาฬกิาแมดอนิเจแปนที�คดัสรรมาใน
รา้นนาฬกิาที�มกีวา่ 260 รา้น

รา้นนาฬกิาโดยผูจั้ดจําหน่ายนาฬกิาที�ผลติ
ในญี�ปุ่ นภายใตแ้นวคดิ "JOY"

JINS
〈แว่นตา ・แว่นกันแดด〉 

เราไดร้วบรวมกรอบแวน่ตามาตรฐาน・
กรอบแวน่ตาตามสมยันยิม 
ไปจนถงึแวน่ตาสําหรับใชก้บัคอมพวิเตอร์

SAC'S BAR
〈กระเป๋า〉  

รา้นกระเป๋าสําหรับผูใ้หญท่ี�ตอ้งการเลอืก
แบรนดท์ั�งในประเทศและตา่งประเทศที�
เต็มรปูแบบอยา่งตน้ฉบบัดว้ยมมุมอง
จากมาตรฐานสากล

ASBEE
〈รองเท้า〉

ดงึดดูใจดว้ยสนิคา้ที�หลากหลายเริ�มจากรองเทา้ผา้ใบ
สภุาพบรุษุ, รองเทา้สําหรับสภุาพสตร ีและรองเทา้เด็ก

Kojima×BIC CAMERA
  〈เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน〉 

เครื�องใชไ้ฟฟ้าที�ผลติในญี�ปุ่ น ・กลอ้งถา่ยรปู ・
หมอ้หงุขา้ว・ความงาม・
เกมสแ์ละอปุกรณเ์ฉพาะที�เกี�ยวกบัเกมส์

Nojima
  〈เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน〉

เครื�องใชไ้ฟฟ้าที�ผลติในญี�ปุ่ น ・กลอ้งถา่ยรปู ・
หมอ้หงุขา้ว・ความงาม・
เกมสแ์ละอปุกรณเ์ฉพาะที�เกี�ยวกบัเกมส์

FANCL
〈ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ・เครื่องสำอาง〉  

ใหคํ้าแนะนําเกี�ยวกบัเครื�องสําอางคท์ี�ปราศจากสารเตมิ
แตง่ ・อาหารเสรมิที�จะทําใหค้ณุสวยสขุภาพดจีากภายใน
สูภ่ายนอก

cocokara fine
〈ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ・เครื่องสำอาง〉 

ดว้ยความภาคภมูใิจที�จะมอบการบรกิารที�ดี
เป็นอนัดบัหนึ�งในการสนับสนุนและดแูล
สขุภาพและความงามใหแ้กท่า่น

SPORTS AUTHORITY
 〈อุปกรณ์กีฬา〉 

รา้นขายอปุกรณก์ฬีาโดยเฉพาะที�สนิคา้เกี�ยวกบั
การกฬีาจากอเมรกิาที�ใหญท่ี�สดุ 
นําเสนอสนิคา้ทกุยี�หอ้และทกุผลติภณัฑอ์ยา่งครบถว้น

SUPER SPORTS XEBIO
 〈อุปกรณ์กีฬา〉 

รา้นคา้พเิศษสําหรับอปุกรณไ์มแ้บดมนิตนัจากยี�
หอ้ YONEX เอ็นไมเ้ม็ดแบดที�ผลติในญี�ปุ่ น

TOYSRUS BEBIESRUS
〈ของเล่น〉

สนิคา้เกี�ยวกบัแมแ่ละบตุรทกุประเภท
 รวมไปถงึของเลน่สําหรับเด็ก

DAISO

รา้น 100 เยนที�มสีนิคา้มากกวา่ 50,000 
รายการ 

〈สินค้าเบ็ดเตล็ด〉
AEON・AEON STYLE
〈ซุปเปอร์ดีพาร์ทเม้นต์สโตร์〉 

เปิดตั�งแตเ่ชา้จนถงึกลางคนื พบกนัสนิคา้ทุ
กประเภท ไมว่า่จะเป็นผลติภณัฑอ์าหาร, เครื�อง
สําอาง, เวชภณัฑ,์ เสื�อผา้ และของใชท้ี�จําเป็นใน
ชวีติประจําวนั

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

แบรนด์ยอดนิยม
สามารถใชเ้วลาเพลิดเพลินกับ one-stop shopping


