Cẩm nang mua sắm chuyên nghiệp Nhật Bản

イトーヨーカドー

NĂM 2020 ITO YOKADO

KỶ NIỆM

100

NĂM

ị tổng hợp lớn nhất Nhật Bản
Siêu th

Bạn có biết ?

Quá trình
thay đổi logo

Thiết kế logo chim bồ câu sứ giả hoà bình và được sử
dụng từ sau năm 1958. Logo
hiện tại thể hiện màu xanh
của bầu trời (tương lai), màu
đỏ của nhiệt huyết, và màu
trắng của sự chân thành.

Đến nay vẫn
còn cửa hàng
này ở đây đấy!

Thời kỳ đầu Năm

Thời kỳ thứ 2 Năm

Chúng tôi muốn là
Chúng tôi muốn là
Chúng tôi muốn là
một doanh nghiệp trung thực, một doanh nghiệp chính trực, một doanh nghiệp thành thật,
được khách hàng tin tưởng. được đối tác, cổ đông, cộng được nhân viên tin tưởng.
đồng địa phương tín nhiệm.

THÀNH LẬP
Hình ảnh các sản phẩm những năm 80

năm

1958〜1964

Cửa hàng đầu tiên tại Kitasenju.
Cửa hàng nhỏ chỉ có quầy bán hàng
rộng 2m2.

Năm 2020

Khai trương toà nhà cao 6 tầng và 1
tầng hầm. Với đầy đủ các mặt hàng
từ sản phẩm gia dụng hằng ngày,
áo quần đến thực phẩm.

1964〜1972

Hiện tại Từ năm 1972〜

Bức tranh khắc họa hình ảnh của Ito Yokado.
Từ 1 cây nhỏ lúc ban đầu, trải qua 100 năm, đã trở thành
cây đại thụ. Chim bồ câu thể hiện công việc mang đến
sự yên tâm cho tất cả mọi người từ khách hàng, đối tác,
đến nhân viên.

Chào mừng kỷ niệm
100 năm thành lập
Năm 2007

Năm1967
Ra đời thương hiệu riêng của công ty.
Bắt đầu từ trang phục mang phong
cách phương Tây, đến những năm 80,
chúng tôi phát triển cả những sản
phẩm thiết yếu trong cuộc sống. Và nó
trở thành nền tảng cho thương hiệu
"Seven Premium" hiện nay!

Thời kỳ đầu với 49
sản phẩm, đến nay
đã có trên 4000 sản
phẩm về thực phẩm,
đồ dùng hằng ngày,
áo quần…

Bắt đầu phát triển
thương hiệu
Seven Premium

Năm 2015
Đạt giải thưởng vàng về doanh
nghiệp xuất sắc cho các biện
pháp an toàn sản phẩm

Năm1974
Năm1968
Toà nhà cao nhất khu vực
quận Kitasenju!

Bắt đầu chuỗi của
hàng tiện lợi
Seven Eleven

Năm1997
Năm1946

Năm1920
Mở "Cửa hàng tạp hoá phương Tây
MEUGAYA" tại Asakusa - Tokyo

Xây dựng lại cửa hàng ở Senju Tokyo do thiệt hại chiến tranh

Năm1964

Thành lập cửa hàng tại nước
ngoài đầu tiên ở Thành ĐôTrung Quốc

Cửa hàng Ito Yokado
với logo của thời kỳ thứ 2

Năm1971

Năm1940
Bắt đầu kinh doanh
"Cửa hàng tạp hoá
phương Tây Yokado"
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Năm1948
Thay biển hiệu từ chữ Hán
thành chữ Katakana

Năm1958
Thành lập"Công ty Yokado"
Logo đầu tiên ra đời

Lựa chọn biểu tượng
chim bồ câu - sứ giả
hoà bình

Chim bồ câu trắng
thể hiện sự chân
thành, màu xanh của
bầu trời và màu đỏ
của nhiệt huyết.

Công ty đổi tên thành
Ito Yokado như hiện nay

Ra đời logo mới và được sử
dụng đến nay

Năm 2011

Năm 2013

3 lần đạt giải thưởng vàng,
được công nhận là doanh
nghiệp vàng. Được đánh giá là
sản phẩm "An toàn - An tâm",
xích lại gần hơn đến
khách hàng.
Năm
Thành lập trung tâm thương mại
"Ario" đầu tiên mang tên "Ario Soga"

Đây là trung tâm thương mại
Ario đầu tiên trong số 19
trung tâm thương mại trên
toàn quốc. Ngoài trọng tâm là
cửa hàng Ito Yokado ra, còn
có nhiều thương hiệu khác mở
cửa hàng ở đây nữa đấy.
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Hãy đến với Ito Yokado!

lý do bạn
không nên bỏ lỡ !

Lý do

Sự lựa chọn toàn diện nhất về quà lưu niệm

Osaka

Ito Yokado cung cấp đa dạng các loại quà lưu niệm đặc trưng mỗi
vùng ở Nhật Bản. Bất cứ nơi đâu, bạn đều sẽ hài lòng khi mua được
món quà được ưa chuộng như mì ramen, bánh quy, v.v…

Trung tâm mua sắm Ito Yokado lâu đời được nhiều người dân Nhật Bản yêu thích. Thành
lập năm 1920, đây là ông vua trong các chuỗi siêu thị lớn nhỏ. Ito Yokado có tất cả mọi thứ
bạn cần, từ thực phẩm, trái cây tươi đến những món đồ mỹ phẩm có thương hiệu nổi
tiếng, với nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Dù bạn du lịch đến bất cứ đâu tại Nhật Bản, Ito
Yokado sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm mua sắm thoải mái nhất như một người bản địa.

Cửa hàng Abeno

Aomori

Lý do

Hokkaido

Lý do

Trung tâm mua sắm rộng lớn phù hợp cho cả gia đình

Ito Yokado là trung tâm mua sắm có lịch sử hình thành lâu đời, cung cấp các sản
phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý. Được người dân Nhật Bản ưa chuộng, số
lượng khách hàng thường xuyên ở đây luôn ổn định. Các cửa hàng đều áp dụng
nghiêm ngặt tiêu chuẩn quản lý độ tươi của sản phẩm, như việc sử dụng hệ
thống đo lường vị ngọt trái cây, nhằm kiểm định và công khai giá trị này hằng
ngày. Ito Yokado còn kết nối với các nông trại và nhà phân phối trên toàn quốc
để có thể cung cấp nhanh nhất những sản phẩm theo mùa.

Ito Yokado không chỉ dành riêng cho việc mua sắm. Nơi đây
còn là thiên đường ẩm thực với nguyên liệu được cẩn thận
chọn lựa. Sau khi mua sắm, bạn có thể thoải mái tận hưởng
món ăn ngon tại các nhà hàng trong trung tâm.

GRAND TREE Musashi Kosugi
"Vườn trên sân thượng"
Ario Sapporo
"Phòng nghỉ cho trẻ sơ sinh"

Lý do
Hàng ngàn sản phẩm phiên bản giới hạn chỉ được bán ở đây
Chỉ những người sành Nhật Bản mới
biết bí mật nhỏ này. Đó là tập đoàn
Seven & I bao gồm Ito Yokado thường
hợp tác với KOSE, FANCL, Glico, và
những nhãn hàng lớn khác trên khắp
Nhật Bản, nhằm tạo ra các sản phẩm
có phiên bản mới và giới hạn. Những
sản phẩm tuyệt vời này được bán độc
quyền tại Ito Yokado.
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Lý do

Ito Yokado được thiết kế với không gian mua sắm
rộng lớn. Để các thành viên trong gia đình có cơ hội
tận hưởng trải nghiệm mua sắm tuyệt vời, trung tâm
còn cung cấp dịch vụ xe lăn, xe đẩy cho trẻ em
nhằm mang lại sự thoải mái nhất tới khách hàng.

Bạn sẽ được thỏa mãn nhu cầu mua sắm và ẩm thực cùng lúc

Được yêu mến và hỗ trợ bởi người dân Nhật Bản

Hãy nhìn
xem !

Lý do

Cửa hàng Hirosaki

Đây là trung tâm mua sắm cung cấp mọi thứ bạn cần
Thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, nhu yếu phẩm hằng ngày, văn phòng phẩm,
và cả phụ kiện cho thú cưng. Bạn sẽ thỏa mãn nhu cầu mua sắm tại trung tâm
mua sắm Ito Yokado. Ngoài ra, ở đây còn có các sản phẩm Nhật Bản truyền
thống và theo mùa như búp bê Hina, Yukata, và hơn thế nữa. Một khi đã bước
vào Ito Yokado, bạn sẽ muốn trở thành khách hàng thường xuyên tại đây.

Cửa hàng Sapporo

Lý do
Ito Yokado có các cửa hàng miễn thuế
Dịch vụ miễn thuế dành cho du khách nước ngoài.
Bạn có thể nhận hoàn thuế trực tiếp tại cửa hàng.

Cửa hàng
miễn thuế

Miễn thuế
5

,
ước !!
n
t
ngọ mọng
n
chí

eo mùa
h
t
c
ớ
ư
mọng n
y
â
c
i
á
ởng tr
Tận hư

T a k e - o u t

G o u r m e t

Gia vị ẩm thực
Nhật Bản vô cùng
phong phú!

Dễ dàng thưởng thức
món tráng miệng mang đậm
vị trà xanh Nhật Bản!

Sô-cô-la nổi tiếng với bao
bì cực kỳ trang nhã và thưởng
thức vị đắng tan chảy!

Mì ăn liền Nhật Bản có hương vị đa dạng. Nhất định hãy
chọn làm quà, cũng như làm món ăn khuya tại khách sạn.
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Cơm hộp kiểu Nhật
với cá, hoặc tempura.

Món tráng miệng sử
dụng nguyên liệu theo mùa,
mang đến giây phút hạnh
phúc ngay khi chạm
vào vị giác.

T ake-out
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Dù là sushi, trái cây tươi mới,
hay là cơm hộp đủ vị Nhật - Âu dễ dàng
ăn tại khách sạn, bạn đều có thể tổ
chức một bữa tiệc ẩm thực ra trò!

Gourmet
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Yokad
chất minh họa. Một số chi nhánh có thể không có một vài sản phẩm.
*
*Hình ảnh chỉ mang tínhthể
*Bao bì sản phẩm có thay đổi. * Xin hãy thông cảm nếu như một vài sản phẩm hết hàng.

7

Kawaii

Mỹ phẩm bình dân với thiết
kế thích mê, chất lượng miễn
chê ! Item không thể thiếu
cho phái nữ♪

Skin care dạng gel
với 4 công dụng all in one:
cân bằng, cấp ẩm, dưỡng
da, mặt nạ

cute

things, Popular

cosmetics,

and

drugs

Đồng phát triển
với Shiseido. Sản phẩm
được ưa chuộng bởi hương
thơm quyến rũ và thiết kế
trang nhã.

Ito Yokado
Phiên bản
giới hạn!

Cho bạn một làn
da mịn màng với kem
dưỡng chứa các
khoáng có ga nồng
độ cao♥

Không chỉ
KOSE, Shiseido mà
nhiều thương hiệu
khác cũng được
bày bán.

theo bên
Tự tin mang hỏ mắt
cn
mình, thuố
ng linh!
g
n
màu hồ lu

Set dưỡng
da dùng thử

Hầu hết các loại thuốc được
ưa chuộng đều có ở đây, từ
thuốc hỗ trợ dạ dày, đến các
loại thực phẩm chức năng.

Mặt nạ dưỡng da với
bao bì có hình nhân vật
manga nổi tiếng

Kawaii

Muôn vàn sản phẩm KAWAII
từ mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm
chức năng đến phụ kiện!
Trao quà tặng - trao yêu thương,
niềm vui ngập tràn!

c ute things, Popular cosmetics, and drugs
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Dễ dàng mở rộng miệng túi
xách và lấy đồ vật!

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
*Một số chi nhánh có thể không có một vài sản phẩm. *Bao bì sản phẩm có thể thay đổi. * Xin hãy thông cảm nếu như một vài sản phẩm hết hàng.
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Hồi hộp chờ đợi chiếc hộp bí
ẩn với nhiều loại trò chơi
"gacha-gacha" được xếp hàng
dài tại cửa hàng Ario Sapporo.

Ngập tràn trang phục đáng
yêu dành cho trẻ em!
Mặc hoài không chán!

An tâm hơn với bình
sữa và cốc uống nước
xuất xứ Nhật Bản.

KHÔNG GIAN CHO MẸ VÀ BÉ
↓ Cửa

Ito Yokado trang bị đầy đủ dịch vụ và thiết bị tiện lợi cho mẹ và bé,
như phòng nghỉ cho bé để các mẹ bỉm sữa có thể thay tã, cho con bú, khu ẩm thực có
bàn ghế thấp dành riêng cho trẻ nhỏ, hay khu vườn trên không cho cả gia đình vui chơi.
←↓ Cửa

hàng Ario Sapporo

Phòng nghỉ cho bé được trang trí
hình Hello Kitty. Không gian phù hợp
cho mẹ và bé. Đừng bỏ qua cơ hội nhân
đôi niềm vui mua sắm này nhé!

tàu hỏa
Góc đồ chơi về
chuộng
ưa
được trẻ em

yêu của
Ngôi nhà đáng a điểm
đị
là
Hello Kitty
tiếng!
chụp ảnh nổi

nước hình
Bình đựng
vật
g
n
ộ
đ
thích mê
m
e
ẻ
tr
được

g đốt
côn trùn t kế
t
ế
v
ị
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t
Thuốc g dán có thiế
n
loại miế vật hoạt hình
â
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mang tính chất minh họa. * Một số chi nhánh có thể không có một vài sản phẩm.
*Hình ảnh chỉphẩm
có thể thay đổi. * Xin hãy thông cảm nếu như một vài sản phẩm hết hàng.
*Bao bì sản

"Khu vườn trên
không" với nhiều
loại
thực vật và bãi cỏ
êm ái. Hơn nữa
lại còn
đa dạng các trò
chơi như cầu trư
ợt, mê
cung bút chì… Gi
a đình bạn có th
ể vui
chơi hết mình tro
ng thời gian mu
a sắm.

Một món đồ chơi hay trò
chơi mới nhất sẽ là món quà
khiến con bạn nhảy cẫng
lên vì vui sướng.

Phong phú các sản
phẩm tiện lợi như bình sữa, cốc uống,
hỗ trợ cho bố mẹ về việc nuôi dưỡng con trẻ!
Hãy check những món đồ chơi mới nhất,
hay những trang phục sành điệu nhưng
dễ dàng vận động tại đây nhé!

←↑↓GRAND
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←
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hàng Omori

TREE Musashi Ko

sugi

beno
hàng A

EE
GRAND TR i Kosugi
Musash
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L i v i n g

g o o d s

f o r

e v e r y d a y

Hộp bút tiện lợi,
vừa có thể dựng
đứng làm giá đỡ!

l i f e

X
t uất
Bút iên tạ hiện
bi c i Nh đầu
ó t ật B
hể
xóa ản!
mự
c

Bất cứ nơi đâu tại Nhật Bản
Chúng tôi luôn ở bên bạn.
Hút sạch bụi bẩn
và ve bụi! Cho chăn
nệm sạch và giấc
ngủ ngon.

Sản phẩm thiết kế hình núi
Phú Sĩ, món quà lưu niệm
bán chạy!

Các chi nhánh Ito Yokado nhất định phải ghé qua!

Máy
sấy
tó
cho m c êm á
i
ột má
i tóc ,
mượt mà

Đến với chúng tôi, bạn có thể thư giãn và
thoải mái mua sắm, ăn uống cả ngày dù
là một mình, hay với bạn bè, người thân.
Nhiều chi nhánh nằm ở vị trí thuận lợi
như gần sân bay, hay các địa điểm du lịch.

Tìm kiếm nhiều
thông tin hơn tại đây!

Nước giặt đánh bay
mùi, mang lại hương
thơm quyến rũ

札幌

n
i hạ
giớ
ản
b
iên
Ph
i đây!
chỉ có tạ

Exit 4

Higashi kuyakusho mae Sta.

Ito Yokado Ario
Sapporo

Ho k k aido
Giày chống thấm nước,
nhẹ bước ngày mưa!

Ngay bên cạnh Sapporo
Beer Garden

Hokkaido

Bình giữ nhiệt
cho thức ăn nóng
hoặc lạnh

Sapporo
Beer
Garden

Cho gia đình

9-2-20 Kita-shichijo-higashi, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
9:00-22:00／2-3F 9:00-21:00

Sapporo → JR Hakodate Main Line : 3 phút đi tàu →

89

Naebo

Sapporo TOPICS
Ario
Hokkaido

Thiên đường dành cho fan của
Hello Kitty!
các nhân vật hoạt hình dễ thương.

15 phút đi bộ từ Manabe Garden thế giới trong trang sách

10-1 Hachisen-nishi, Inadacho-minami, Obihiro-shi, Hokkaido
Obihiro Airport
Tokachigawa Onsen

Hokkaido

Vali Nhật Bản,
chất lượng cao và
bền lâu

Living goods

Đầy đủ các sản phẩm
trong sinh hoạt hằng ngày với tính
năng cao, thiết kế đặc sắc, như văn
phòng phẩm, đồ điện gia dụng,
nhu yếu phẩm, áo quần…

12

Ito-Yokado Obihiro

Phòng nghỉ cho em bé ngập tràn

Áo sơ mi không nhăn, dễ dàng làm sạch

North Exit
Naebo Sta.

← Sapporo Sta.

Ito-Yokado Ario Sapporo
Áo pha
o
siêu nh siêu mỏng,
vóc dá ẹ cho một
ng m
mà vẫn ảnh mai
ấm áp

273

Dễ dàng mua sắm quà lưu
niệm được ưa chuộng ở
Hokkaido

9:00-20:00

Obihiro
→ 40 phút đi xe buýt →
→ 25 phút bằng xe hơi → Obihiro Store

Gần công viên Goryokaku - di tích lịch sử với
thiết kế hình ngôi sao độc đáo

Ito-Yokado Hakodate
1-3-1 Mihara, Hakodate-shi, Hokkaido
9:00-20:00
Hakodate Airport

→ 20 phút đi xe buýt →

Hakodate

for everyday life

12

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. *Một số chi nhánh có thể không có một vài sản phẩm.
*Bao bì sản phẩm có thể thay đổi. * Xin hãy thông cảm nếu như một vài sản phẩm hết hàng.

13

Toho k u

弘前

10 phút đi ô tô từ lâu đài Hirosaki, nơi nổi tiếng
với cảnh sắc hoa anh đào và lá phong

Aomori

To k y o

Gần sân bay quốc tế Haneda
Có thể đến thẳng ga Oimachi

Ito Yokado Oimachi

Ito Yokado Hirosaki
3-2-1 Oaza-ekimae, Hirosaki-shi, Aomori
9:00-20:00／B1F 9:00-21:00／6F 9:00-18:00

→ JR Ou Main Line : 38 phút đi tàu →

JR O

Aomori

Tokyo

1-3-6 Oi, Shinagawa-ku, Tokyo
10:00-22:00
Hirosaki

Shinagawa

→ JR Keihin Tohoku Line : 3 phút đi tàu →

Oimachi

Ito Yokado Hanamaki

30 phút đi xe ô tô từ thắng cảnh
Matsushima

Miyagi

Tokyu Oim

Ito Yokado Ario Sendai Izumi

Ito Yokado
Kameari
ekimae

★＝HOTEL

Katori Shrine

Ito Yokado Ario Kitasuna

Tokyo

Ito Yokado Hikifune

Hikifune
Sta.
Tobu Exit B3

Sumida
River

Shinjuku

14

→ JR Chuo Line : 25 phút đi tàu → Musashi-Sakai

West
Exit

Ito Yokado
Omori

Tokyo
Skytree

Tokyo
Skytree
Station

Oshiage
Sta.

★

Keio Sagamihara Line

Tokyo

Odakyu Tama Line

Ito Yokado
Tama-Center

Sanrio
Puroland

★

HOTEL MYSTAYS
PREMIER Omori

●

★
★
Omorikaigan Sta.

★

Tmark City Hotel

Bên cạnh Sanrio Puroland!

●＝7-Eleven

Shinjuku → Keio Sagamihara Line : 29 phút đi tàu →

Tokyo

Okanoue
Plaza

Keio Tama-Center

Nơi tuyệt vời để dừng chân sau chuyến
đi đến Disneyland

Ito Yokado Ario Kasai

Cho gia đình

9-3-3 Higashikasai, Edogawa-ku, Tokyo
10:00-21:00
Nihombashi → Tokyo Metro Tozai Line : 16 phút đi tàu →

Cách di chuyển đến Ario Kasai

Yo

Ito Yokado Musashi Sakai

2-2-20 Kyonancho, Musashino-shi, Tokyo
10:00-22:00/west building 10:00-21:00/west building B1F/10:00-22:00

Keio
Plaza
Hotel

Do
ri

Gần bảo tàng Ghibli, thành phố Mitaka

me

Tokyo

★

★

Omori Bellport

Ito Yokado
Hikifune

Takagi Shrine
Entsuji Temple

tsu

→ Tobu Skytree Line : 5 phút đi tàu → Hikihune

ark

★

1-44 Ochiai, Tama-shi, Tokyo
1F 10:00-21:00／2 - 4F 10:00-20:00

曳舟

1-2-1 Kyojima, Sumida-ku, Tokyo
10:00-22:00／2-4F 10:00-21:00
Asakusa

ijin P

Ito Yokado Tama Center

a.

Bạn có thể tận hưởng cảnh sắc tòa tháp
Tokyo Skytree từ đây

Oisu

Ario Kameari

St

Shinjuku → Toei Subway Shinjuku Line : 24 phút đi tàu → Nishi-Ojima

eihi
n-T
Omo ohoku
Line
r
East i Sta.

JR West
Exit

318

2-17 Kitasuna, Koto-ku, Tokyo
1F 10:00-22:00／2-3F 10:00-21:00

JR K

Exit

★

Keio Tama-Center Station
Odakyu Tama-Center Sta.

Omorikaigan

ta.

Keikyu Line

Kankichi Ryotsu
Statue

Thoải mái mua sắm cả ngày với gia đình tại
trung tâm mua sắm rộng rãi, thân thiện

→ Keikyu Line : 10 phút đi tàu →

●＝7-Eleven
★＝HOTEL

多摩センター

K
Hi eise
kif i
un
e

Tokyo

★

South
Exit

Kameari

Ito Yokado
Oimachi

Kamearieki Kitaguchi
Police Box

Kameari
Sta.

3-49-3 Kameari, Katsushika-ku, Tokyo
1-3F 10:00-21:00

→ JR Joban Line : 16 phút đi tàu →

Kameari park

Shinagawa

Oimachi Sta.

Nằm tại khu vực là phim trường của
KochiKame: Tokyo Beat Cops!

West Exit

Izumi-chuo

亀有

大森

Oimachi S

JR Central
Exit

Sendai → Subway Namboku Line : 16 phút đi tàu →

Ito Yokado Ario Kameari
Ueno

achi Line

1-5-1 Izumichuo, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi
10:00-21:00

To k y o
Tokyo

2-13-1 Omorikita, Ota-ku, Tokyo
10:00-22:00
JR Keihin-To
hoku Line

Art Hotel
Hirosaki City

Morioka → JR Tohoku Main Line / JR Kamaishi Line：40 phút đi tàu → Hanamaki

18 phút đi tàu từ sân bay quốc tế Haneda

Ito Yokado Omori

大井町

118-1 Shimokobunato, Hanamaki-shi, Iwate
9:00-20:00

Rinkai Line

Hotel Route Inn Hirosaki

ta.
aki S
Hiros
it
al Ex
Centr

Ito Yokado
Hirosaki

Tokyo

JR Central
Exit

e
in Lin

u Ma

Gần suối nước nóng Hanamaki và suối
nước nóng Osawa

Iwate

Toyoko Inn Hirosaki

Tokyo
Disney
Resort

đi bộ
vài bước

Ga
Maihama

Kasai

Chỉ khoảng 20 phút di chuyển từ Tokyo Disney Resort
3 phút đi tàu
Đường ray số 2
( hướng đi Tokyo )

Ga
Kasairinkai
Koen

15 phút xe buýt
Trạm xe buýt số 3,
lên xe có số hiệu
[Kasai 21 (hướng đi ga Kasai)]

Higashi
Kasai
9 Chome

đi bộ
vài bước

Ario Kasai

15

ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN MỚI "NÓNG HỔI" GẦN CỬA HÀNG CHÚNG TÔI
Thành phố Kawagoe, tỉnh Saitama

Thành phố Kasukabe, tỉnh Saitama

Khu ẩm thực cửa hàng Kawagoe

Địa điểm tham quan tỉnh Saitama:
"Anime đây rồi! Saitama - Studio truyền tin"

Xuống ga Honkawagoe, gần bên
"Tháp chuông thời gian" (Toki-no-Kane).

Địa chỉ: Tầng 3 Cửa hàng Ito Yokado Kasukabe

Tháng
11/2019
NEW OPEN!!

*Chỉ bán thực phẩm và một số nhu yếu phẩm hằng ngày.

S ai t a m a

春日部

Trung tâm mua sắm phù hợp cho bà mẹ và
trẻ nhỏ với khu vui chơi đầy đủ tiện nghi!

Saitama

Tob

Ito Yokado Ario Kawaguchi

uU

1-79 Namikimotomachi, Kawaguchi-shi, Saitama
10:00-22:00
Ueno

→ JR Keihin Tohoku Line : 17 phút đi tàu →

uS

Tob

Kawaguchi

kyt

rba

ree

nP

ark

Lin

Lin

e

e

Kas

uka

We

Nơi nhất định phải đến nếu bạn là người mê
Shin - cậu bé bút chì!

Saitama

Đại sứ Saitama

Ito Yokado Kasukabe

.

Tận hưởng việc mua sắm tại Omiya Trung tâm mua sắm tuyệt vời nhất Saitama

Saitama

Ito Yokado Omiya
4-263-1 Kishikicho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama
9:00-21:00

木場

Ueno

Tozai Line

1-7-1 Nakacho, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama
9:00-22:00

Metropolitan Expressway

Ueno

Tokyo

Urawa

Gần thành phố lịch sử và tháp đồng hồ

Ito Yokado Grocery Store Kawagoe

Thuận tiện khi đến Ginza và Nihonbashi!
Dễ dàng đến chợ cá Toyosu bằng xe buýt!

1-20-1 Shintomicho, Kawagoe-shi, Saitama
10:00-22:00

赤羽

Ikebukuro

→ Tobu Tojo Line : 30 phút đi tàu → Kawagoe

Chiba
Chiba

Dễ dàng đến bằng tàu từ sân bay quốc tế
Narita mà không cần chuyển tiếp

Ito Yokado Funabashi
7-6-1 Honcho, Funabashi-shi, Chiba
10:00-22:00
Tokyo

→ JR Sobu Rapid Line : 25 phút đi tàu →

Funabashi

JR East Hotel
Mets Akabane

st

Ikebukoro → JR Keihin Tohoku Line / JR Saikyo Line : 8 phút đi tàu → Akabane

.

1-7-1 Akabanenishi, Kita-ku, Tokyo
B1-1F 9:00-22:00／
2-5F 9:00-21:00／6F (specialty stores) 10:00-21:00

Ito Yokado
Akabane

Sta

Gần Ikebukuro! Khu vực mua sắm sầm uất

Ito Yokado Akabane

Nagano

We

Kiba

e
ban
Aka Exit

1-5-30 Kiba, Koto-ku, Tokyo
10:00-22:00

→ Tokyo Metro Tozai Line : 5 phút đi tàu →

→ JR Tohoku Main Line : 19 phút đi tàu →

Saitama

Ito Yokado Kiba
Nihombashi

Nằm trong khu dân cư, ngay trước nhà ga Urawa

Ito Yokado Urawa

Exit 4B

Fukagawa
Gatharia

Ito Yokado
Kiba

→ JR Tohoku Main Line : 23 phút đi tàu → Saitama-Shintoshin

Saitama

Kiba Sta.

Tokyo Kiba Hotel

16

Sta

Ueno
→ Tokyo Metro Hibiya Line : 9 phút đi tàu → Kita-Senju
→ Tobu Skytree Line : 30 phút đi tàu → Kasukabe

©U/F ・S・A・A

Tokyo

xit

Ito Yokado
Kasukabe

1-13-1 Chuo, Kasukabe-shi, Saitama
B1-1F 9:00-21:00／2-5F 9:00-20:00

"Crayon Shin-chan"
Nohara Shinnosukengười dân đặc biệt của
thành phố Kasukabe,
và là đại sứ du lịch
tỉnh Saitama.

be

st E

Akabane
Park
Nagano

Địa điểm yêu thích cho fan mê lịch sử!
Khoảng 15 phút đi bộ từ lâu đài Ueda

Ito Yokado Ario Ueda
3-5-1 Tenjin, Ueda-shi, Nagano
9:00-21:00／1F restaurants 11:00-22:00
Karuizawa → Shinano Railway : 50 phút đi tàu →

Ueda

17

Kanagawa
武蔵小杉
xit 2

JR Nambu Line

Sta.
Fron
tE

Hokkaido

2

sugi

Mus
ashiKo

Ito Yokado Musashi Kosugi Ekimae

ne

Shi z uo k a

Cửa hàng có thể đến

3-420 Kosugimachi, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
B1-1F 9:00-22:00／2-5F 9:00-21:00

A

● Chi nhánh Obihiro (Ga Obihiro)

B

Khoảng 15 phút đi ô tô từ cảng Numazu,
nơi có thể thưởng thức món cá tươi ngon!

Shizuoka

Shizuoka → JR Tokaido Main Line : 55 phút đi tàu →

Gần tòa nhà HARUKAS tòa nhà cao tầng cao nhất Nhật Bản

Ito Yokado Abeno

Cho gia đình

Osaka

→ JR Osaka Loop Line : 15 phút đi tàu →

2-3, Hikaricho, Yao-shi, Osaka

9-30 Nakatamachi, Mishima-shi, Shizuoka

Subw

★

osuji

★

-Ekim

Abeno
Q’s MALL

nimachi

Line

Koshien

hi Line

18

→ Hanshin Main Line : 18 phút đi tàu →

Ito Yokado
Abeno

Uemac

1-100 Koshien-hachibancho, Nishinomiya-shi, Hyogo
10:00-21:00

Hankai

Ito Yokado Koshien

★

Abeno Sta.

★

● Chi nhánh Musashi Koganei (Ga Musashi Koganei)

● Chi nhánh Kobuchi (Ga Kobuchi)

GRAND TREE Musashi Kosugi (Ga Musashi Kosugi)

● Chi nhánh Funabashi (Ga Funabashi)

● Chi nhánh ga Musashi Kosugi (Ga Musashi Kosugi)

● Chi nhánh Kawaguchi (Ga Kawaguchi)

● Chi nhánh Hashimoto (Ga Hashimoto)

● Chi nhánh Kasukabe (Ga Kasukabe)

● Chi nhánh Hirosaki (Ga Hirosaki)

Chi nhánh Kiba (Ga Kiba)
● Chi nhánh Akabane (Ga Akabane)
● Chi nhánh Musashi Sakai (Ga Musashi Sakai)

● Chi nhánh Omiya (Ga Omiya)

● Chi nhánh Hanamaki (Ga Hanamaki)

● Chi nhánh Yokohama (Ga Yokohama)

●

Chi nhánh Hikifune (Ga Hikifune)

●

Chi nhánh Ofuna (Ga Ofuna)

● Chi nhánh Urawa (Ga Urawa)

● Chi nhánh Sendai Izumi (Ga Sendai Izumi)

●

Chi nhánh Omori (Ga Omori)

●

Chi nhánh Odawara (Ga Odawara)

●

Khu vực TOHOKU

●

Khu vực HOKKAIDO

JR Central Hokkaido Rail Pass
Sapporo / Niseko / Furano
Khu vực trải nghiệm nhiều hoạt động

●

HOKKAIDO và miền Đông Nhật Bản
JR East & Hokkaido Rail Pass
Dễ dàng di chuyển từ Hokkaido
đến Tokyo bằng tàu Shinkansen.

JR South Hokkaido Rail Pass
Dễ dàng đi từ Sapporo để tận hưởng suối
nước nóng Noboribetsu Onsen và hải
sản tươi ngon của chợ sáng Hakodate

●

●

.

Chi nhánh Sapporo (Ga Sapporo)
Chi nhánh Obihiro (Ga Obihiro)

* Không bao gồm vé JR South Hokkaido Pass
Chi nhánh Hakodate (Ga Hakodate)

* Không bao gồm vé JR East Hokkaido Pass

Os
Abe akanob ★
ash
i St
a.

Chi nhánh Hirosaki (Ga Hirosaki)
Chi nhánh Hanamaki (Ga Hanamaki)
● Chi nhánh Sendai Izumi (Ga Sendai Izumi)
●

D

Toàn bộ khu vực KANTO

Khu vực TOHOKU
JR East Pass (Tohoku)
Bạn có "đánh rơi" tỉnh nào ở Tohoku không? Cùng
ghé thăm Fukushima, Sendai, Aomori… từ Tokyo nào!
Cửa hàng có thể đến

Chi nhánh Hirosaki (Ga Hirosaki)
Chi nhánh Hanamaki (Ga Hanamaki)
● Chi nhánh Sendai Izumi (Ga Sendai Izumi)
●
●

D

Toàn bộ khu vực KANTO

Khu vực NAGANO
JR East Pass (Nagano / Niigata)

Kin
Min tetsu
Line ami Os
a

ka

★＝HOTEL

*Đối với dịch vụ miễn thuế, vui lòng đến quầy miễn thuế ít nhất 1 giờ trước khi đóng cửa. *Giờ làm việc có thể thay đổi.

Đừng bỏ lỡ khu trượt tuyết đỉnh cao
ở Karuizawa và Echigo Yuzawa nhé!
Cửa hàng có thể đến
●
●

D

Chi nhánh Ueda (Ga Ueda)
Chi nhánh Minami Matsumoto (Ga Minami Matsumoto)

Toàn bộ khu vực KANTO

Khu vực KANSAI
● Chi nhánh Abeno

(Ga Tennoji)

● Chi nhánh Otori

(Ga Otori)

Chi nhánh Kofu Showa (Ga Kofu)

Tokyo và vùng lân cận
JR Tokyo Wide Pass
Dễ dàng tham quan các địa điểm nổi tiếng
như núi Phú Sĩ, di sản thế giới Nikko,…

Cửa hàng có thể đến

Chi nhánh Sapporo (Ga Sapporo)
● Chi nhánh Obihiro (Ga Obihiro)
● Chi nhánh Hakodate (Ga Hakodate)

●

●

a.

oji Sta

s

E

Chi nhánh Oimachi (Ga Oimachi)
● Chi nhánh Kameari (Ga Kameari)

Cửa hàng có thể đến bằng 4 loại vé trên

Tenn

Aben
Haruko
a

Khu vực KANTO
●

JR East Hokkaido Rail Pass
Lựa chọn hoàn hảo cho chuyến đi đến sở
thú Asahiyama, đầm lầy Kushiro, và Furano

oji St

Subway
Ta

Gần ngay sân bóng chày cấp ba nổi tiếng,
sân vận động Koshien!

Kobe-Sannomiya

Line

Kintetsu-Yao

★

Tenn

★

ay Mid

Tsuruhashi

Tennoji Sta.

Tennoji

→ JR Osaka Loop Line : 5 phút đi tàu →

10:00-21:00

天王寺

ae Sta.

Hyogo

Osaka

Bạn là người thích khám phá khắp nước Nhật,
từ Hokkaido đến Kyushu với chi phí tiết kiệm?
Thì đây!! Vé tàu tuyến JR không giới hạn!
Còn chần chừ gì nữa? Tận hưởng chuyến hành trình
cùng niềm vui mua sắm tại Ito Yokado và Ario thôi!

●

Shizuoka → JR Tokaido / Sanyo Shinkansen : 60 phút đi tàu → Mishima

TEN SHIBA

10:00-22:00

→ Kintetsu Osaka Line : 15 phút đi tàu (Kintetsu) →

Numazu

Ito Yokado Mishima

Khoảng 20 phút đi tàu từ Tennoji

Ito Yokado Ario Yao
Tennoji

Tennoji

D

nhánh Ueda (Ga Ueda)
nhánh Minami Matsumoto (Ga Minami Matsumoto)

JR Hokkaido Rail Pass

→ Izu Hakone Railway Sunzu Line : 5 phút đi tàu → Mishima-Tamachi

1-6-1 Abenosuji, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka
10:00-22:00

● Chi

Thỏa thích vui chơi, ăn uống tuyệt vời!
Tận hưởng chuyến đi khắp Hokkaido
không thể quên!!

Từ bãi đậu xe có thể ngắm nhìn
núi Phú Sĩ - di sản thế giới

Shizuoka

Khu vực NAGANO
● Chi

● Chi nhánh Hakodate (Ga Hakodate)

1-5 Takashimahoncho, Numazu-shi, Shizuoka
9:00-21:00

O s a k a - K an s ai

C

Khu vực HOKKAIDO
● Chi nhánh Sapporo (Ga Sapporo)

Shinjuku → JR Shonan Shinjuku Line : 21 phút đi tàu → Musashi-Kosugi

Ito Yokado Numazu

Umeda

Aomori

JAPAN RAIL PASS

Toàn quốc

Ngay trước nhà ga Musashi Kosugi

Kanagawa

409

Osaka

Hokkaido

Shinjuku → JR Shonan Shinjuku Line : 21 phút đi tàu → Musashi-Kosugi

a Line
kosuk
Sta.
JR Yo
osugi
shi-K th Gate
Musa
ou
New S

oyok
o Li

Du lịch khắp Nhật Bản bằng vé đặc biệt, lợi về giá - tiện hành trình!
Đừng quên ghé thăm Ito Yokado và Ario để mua quà và shopping nhé!

3-1135-1 Shinmarukohigashi, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
10:00-21:00／1F restaurants 11:00-23:00／1F cafes 10:00-22:00

Grand Tree
Musashi Kosugi

Tok
yu T

Trung tâm mua sắm rộng lớn có vườn treo sân
thượng, sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình!

Kanagawa

Ito Yokado Grand Tree Musashi Kosugi

Musashi-Kosugi Sta.

Ito Yokado
Musashi
Kosugi
Ekimae

ật Bản bằng vé đặc biệt
h
N
h
n
a
u
q
g
n
Vò

Cửa hàng có thể đến
D

Toàn bộ khu vực KANTO

Khu vực TOKYO
Tokyo 1-Day Ticket
Đi khắp 23 quận Tokyo với vé tàu Metro và
Toei không giới hạn! Thỏa thích di chuyển
để mua sắm và tham quan!

Tokyo Metropolitan District Pass
Tự do lên các chuyến tàu JR local
trong 23 quận Tokyo. Tiện lợi hơn
với tính năng liên kết thẻ Suica.
Cửa hàng có thể đến

Chi nhánh Oimachi (Ga Oimachi)
● Chi nhánh Kameari (Ga Kameari)
● Chi nhánh Kiba (Ga Kiba)
● Chi nhánh Akabane (Ga Akabane)
● Chi nhánh Musashi Sakai (Ga Musashi Sakai)
● Chi nhánh Hikifune (Ga Hikifune)
● Chi nhánh Omori (Ga Omori)
●

Khu vực KANSAI
Kansai Area Pass
Tham quan thành phố cổ Nara, cố đô
Kyoto và no căng bụng bởi văn hóa ẩm
thực đặc sắc ở Osaka, Kobe!
Cửa hàng có thể đến

Chi nhánh Abeno (Ga Tennoji)
● Chi nhánh Otori (Ga Otori)
●
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Ito Yokado thành lập năm 1920
Chúng tôi
ở gần bạn,
dù bất cứ đâu !

Khoảng

135 chi nhánh trên toàn quốc
* Thời điểm tháng 12/2020

Các chi nhánh Ito Yokado nhất định phải ghé qua!!
Gần các điểm du lịch! Vị trí ngay trước nhà ga.
Hokkaido

Saitama

Sapporo

Kawaguchi
Kasukabe
Omiya
Urawa
Grocery Store Kawagoe
etc.

Obihiro
Hakodate
etc.
New Chitose
Airport

Tohoku

Kanagawa

Nagano

Hirosaki
Hanamaki
Sendai Izumi
etc.

GRAND TREE Musashi Kosugi
Musashi Kosugi Ekimae
etc.

Tokyo

Ueda
etc.

Narita International
Airport
Kansai International
Airport
Chubu Centrair
International
Airport

Tokyo
International
Airport (Haneda)

Shizuoka

Osaka・Kansai

Chiba

Numazu
Mishima
etc.

Abeno
Yao
Koshien
etc.

Funabashi
etc.

Dịch vụ tại cửa hàng

Miễn thuế

Free Wifi

Xem chi tiết tại website

ATM quốc tế

Xe đẩy
trẻ em

Phòng cho
mẹ và bé

Xe lăn

Tủ đựng đồ

hấp nhận các loại th tín d ng

Web

Web

Facebook

www.itoyokado.co.jp

Phát hành tháng 12/2020

Oimachi
Omori
Kameari
Kiba
Akabane
Hikifune
Musashi Sakai
Kasai
Tama Center
Kitasuna
etc.

www.ario.jp

@enjoy.itoyokado

Instagram

@itoyokado_global_official

