
จะเปดใหบริการใหมและใหญกวาเดิมในวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 2018

หนึ่งในเอาทเล็ทที่ใหญที่สุดในบริเวณโตเกียวจะมี จำนวนร  านคา

  

ดูหนา5 !
Check PG5！

 ● เวลาทำการ รานคา (10:00 - 20:00 น.) / รานอาหาร (11:00 - 21:00 น.) ฟูดคอรด (10:30 - 21:00 น.)
● Opening hours: Stores (10:00am to 8:00pm) / Restaurants (11:00am to 9:00pm) Food court (10:30am to 9:00pm)

3-1-1 คาเนดะฮิกาชิ เมืองคิซาราสึ จังหวัดชิบะ
● จำนวนรานคา / ประมาณ 308 ราน

3-1-1 Kaneda-higashi, Kisarazu-shi, Chiba

● Stores / approx 308 stores.

English

Easy access from Tokyo by non-stop bus!
Enjoy food from many well-known Japanese eateries 
as well as brand shopping.

"เดินทางสะดวก มีรถบัสตรงจากที่ตาง ๆ ในตัวเมือง! 
นอกจากการชอปปงสินคาแบรนดเนมแลวยังมีรานอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีชื ่อเสียงของประเทศญี่ปุ นจำนวนมากใหสามารถเพลิดเ
พลินกับอาหารไดดวย"

The biggest outlet mall near Tokyo has been scaled up and now has more   retail stores than any other outlet mall in Japan.

Scale Up Opens 
on October 26th, 2018!

Improvements
สิ่งที่ยิ่งใหญขึ้น Shopping mall overviewขอมูลโดยสรุปของสถานที่

Store lineupรายการรานคา

and more...

สรางการเดนเทอรเรสขึ้นใหมและ
เพียบพรอมดวยคาเฟ

เชิญมาพักผอนสบาย ๆ ระหวางการชอปปง
Take a break from shopping and relax in comfort

New garden terrace and more coffee shops!

※Image for illustration purposes only.

※รูปเปนภาพจำลอง

1

การบริการที่เพียบพรอม
Greater hospitality!

2

Kisarazu-Kaneda IC 1km1km

Service lounge
baggage storage service

รับฝากสัมภาระที่เลาจนบริการ

Tourist information desk
exclusively for foreign visitors

ศนูย ประชาสมัพนัธ การทองเท ีย่ว
สำหรบัลกูค าจากตางประเทศโดยเฉพาะ

Tax-free counter

เคาน เตอร ยกเวนภาษคีรบวงจร
Prayer room
หองละหมาด

This shopping facility will become Japan’s largest outlet mall based on the number of stores. Some stores will open after October 26th, 2018 (as of May 2018; Video Research Ltd.).จะมีบางสวนที่วันเปดจะไมใชวันที่ 26 ตุลาคม หางนี้เปนหางแบบเอาทเล็ทมอลล (Outlet mall) ที่มีจำนวนรานมากที่สุดในญี่ปุน ที่มาของขอมูลคือจากการสำรวจของบริษัทวิดีโอรีเซิรซ จำกัด ณ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2018

 

More information

Easy accessการเดินทางที่แสนสะดวก
Haneda Airport 22min22min BUS

Narita Airport 95min95min BUS

Tokyo Station 45min45min BUS

Shinjuku Station 55min55min BUS

Shinagawa Station 50min50min BUS

Yokohama Station

คิซาราสึคาเนดะ IC

สนามบินฮาเนดะ

สนามบินนาริตะ

สถานีโตเกียว

สถานีชินจูกุ

สถานีชินากาวา

สถานีโยโกฮามา 42min42min BUS

From the airports

By rent-a-car

Non-stop bus from
major train stations

จากสนามบิน

เชารถ

นั่งรถบัสตรง
จากสถานีหลัก

มากที่สุดในประเทศญี่ปุน!

such as farms, fruit picking and scenic photo spots!
for information about nearby attractions

ฟารมเล้ียงสัตว เก็บผลไม จุดถายรูปทัศนียภาพอันงดงาม ฯลฯ

ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวในบริเวณใกลเคียง
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GOURMET

SHOPPING

All kind of stores and apparel brands that are trending 
in Tokyo are covered in this place!

ตั้งแตรานแบรนดเสื้อผายอดนิยมจนถึงรานคาที่กำลังเปนที่จับตามอง
เพียงมาที่นี่ก็ไดเจอครบทุกราน!

Enjoy a wide variety of dishes and
rich selection of Japanese food in particular!

มีอาหารที่หลากหลายโดยเนนที่อาหารญี่ปุน!

ตอสูกับซูชิอยางจริงจังทุกวัน ใสใจเหมือนกำลัง “ปนฮาโกดาเตะ” 
สมดุลของคันทาโรสองประกายดวยขาวคำเล็กกับหนาขนาดใหญตามฤดูกาล

Every day, Hakodate Kantaro chefs roll sushi with the "Hakodate spirit". The generous large serving of the 
fresh seasonal catch paired with the smaller serving of rice make the Kantaro balance something to behold.

มีช ูคะโซบะรสเขมขน สึเคะเม็ง และชูคะโซบะซุปปลาตมตากแหงรสสดชื ่น 
ใหเพลิดเพลินไดกับ “ราเม็งของญี่ปุน”

A restaurant serving rich Chinese soba, Tsukemen and Chinese soba in light 
anchovy soup. You can enjoy "Japanese Ramen" here.

ทางรานผลิตเสนเองดวยความรวมมือจากรานเกาแกที่แหลงอุดง บริเวณซานุคิ 
จังหวัดคะกาวะ เชิญมาลองรับประทาน “UDON” เนื้อแนนดู

Specialty noodles are hand made from dough inside the store! The restaurant is affiliated 
with a long-established Udon shop in the Sanuki region of Kagawa Prefecture.

A store providing "Yoshimi" ,  a freshly-cooked curry dish hai l ing from 
Restaurant YOSHIMI in Hokkaido, in a self-service format.

รานอาหารท่ีลูกคาสามารถล้ิมลองอาหารรสชาติของ YOSHIMI ท่ีทำเสร็จสด ๆ ใหม ๆ 
ซึ่งเปนเปนอาหารขึ้นชื่อของภัตตาคารแหงเกาะฮอกไกโดไดในรูปแบบบริการตัวเอง

Wappameshi, a specialty rice-based dish from Niigata, made from safe and fresh 
local ingredients.

ขาวกลองวับปะเมะชิที่คัดสรรเอาแตวัตถุดิบจากทองถิ่นที่สดและปลอดภัยมาปรุง

สามารถรับประทานรสชาติของรานขาวหนาเทมปุระที่มีจำหนายแต 
“ขาวหนาเทมปุระเอโดะมาเอะ” ที่นิฮอนบาชิ ภายใตหัวขอ “เทและหรูหรา” ได

The theme of this restaurant is "fresh & dynamic". You can experience "Edomae-Tendon" 
- the single dish served by the specialty Nihonbashi store - right here!

An American-Chinese restaurant which originated in California.

ภัตตาคารจีนเชื ้อชาติอเมริกันสงตรงมาจากแคลิฟอรเนีย

Area：Urban Zone  รองเทาและกระเปา

Coach

Coach is a fashion brand inspired by the streets of New York that has been 
committed to leather goods and craftsmanship since its founding in 1941. 
Coach proposes a new type of modern luxury combining tradition and 
innovation through its handbags, clothing and shoes which blend beautiful 
design with high functionality.

ตั้งแตกอตั้งในป 1941 COACH ก็ไดรับแรงบันดาลใจจากเมืองนิวยอรกและ
พิถีพิถันเรื่องหนังและงานฝมือมาโดยตลอดเปนแบรนดแฟชั่นที่นำเสนอความ
หรูหราสมัยใหมที่ไดผสมผสานความดั้งเดิมและนวัตกรรมเขากับกระเปาถือ 
เสื้อผา ตลอดจนรองเทา ซึ่งมีดีไซนสวยงามและมีฟงกชันการทำงานสูง

Area：Green Zone  กีฬา กิจกรรมกลางแจง

Adidas / Reebok Factory Outlet

เปนรานคอมเพล็กสเอาทเล็ต (Complex Outlet) ที่รวมเอา 2 แบรนด
ดังอยาง "ADIDAS" & "REEBOK" มาไวดวยกัน 
โดยมีสินคามากมายหลากหลายเตรียมไวสำหรับใหลูกคาเลือกไดอยางเต็มที่
ในราคาที่ยอมเยาไมวาจะเปนทางดานการใชงานหรือดานการออกแบบอัน
เปนจุดเดนเฉพาะตัวของแบรนดที่มีชื่อเสียงในดานกีฬาที่หลากหลายอยาง 
ADIDAS และ REEBOK

Area：Ocean Zone  คิดส

Miki House Repro

A multi-brand outlet store that stocks both Adidas and Reebok. A great 
lineup of Adidas and Reebok at great prices. These brands are famed for 
their design and functionality that you would expect from multi-sports 
brands.

This store offers providing bargain prices for baby wear and kids clothes as well as small 
goods and accessories such as shoes, bags, and hats.

ทางรานมีสินคาราคาพิเศษเตรียมไวอยางมากมายไมวาจะเปนสินคาชิ้นเล็กชิ้นนอยจน
ถึงสินคาเบ็ดเตล็ดตาง ๆ เชน เสื้อผาเด็กออน เด็กเล็ก รองเทา กระเปา หมวก เปนตน

Area：Food Court

松戸富田製麺
Area：Food Court

宮武讃岐うどん
Area：Food Court

わっぱ茶屋 かわな
Wappajaya Kawana MIYATAKESANUKIUDON MATSUDO TOMITA SEIMEN

Area：Urban Zone

グルメ回転寿司 函館函太郎
Area：Food Court

北海道食堂 洋食YOSHIMI
Area：Food Court

日本橋天丼 金子半之助
Area：Green Zone

PANDA EXPRESS
Nihonbashi Tendon Kanekohannosuke HOKKAIDO SYOKUDO YOUSYOKU YOSHIMI GURUMEKAITENSUSHI HAKODATE KANTARO
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MITSUI OUTLET PARK KISARAZU
B

A
EC

FH

D

G

CHIBA
TOKYO

มาเธอรฟารม Mother FarmA อุมิโฮตารุ UmihotaruB

Noumizo Fallsน้ำตกโนมิโสะโนะทาคิC Kamogawa Sea WorldคาโมะกาวะซีเวิลดD

Nearby attractions!

อีกทั้งยังมีสถานที่ที่ทานสามารถจะชิมผลไมไดอยางจุใจอีกดวย!

Enjoy the many attractions located near MITSUI OUTLET PARK KISARAZU!

บริเวณใกลเคียงมิตซุยเอาทเล็ทพารค คิซาราสึ มีสถานที่ทองเที่ยวอื่นอีกจำนวนมาก!

สถานท่ีทองเท่ียวบริเวณใกลเคียง!

It is also a spot to try fruit picking!

A tourist farm where you can encounter 
adorable animals and seasonal flowers. Be 
sure to check out all the activities like 
Bungee jumping!

An aquarium with the concept of "encounter 
the sea world". Don't miss the performances 
from the popular killer whales, dolphins and 
other sea animals

‘โนมันโนะทะคิ’ สถานที ่ท องเที ่ยวแบบ Unseen 
ที ่ท านสามารถดื ่มด ่ำก ับธรรมชาติได อย างเต ็มที ่  
ที่ที่แสงของพระอาทิตยจะเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา
เกิดเปนวิวที ่แสนจะงดงามราวกับอยู ในความฝน 
เปนสถานที่ที่เหมาะแกการถายภาพสถานที่เดียวที่อยูไม
หางจากกรุงโตเกียวที่ทางเราภูมิใจนำเสนอเปนอยางยิ่ง

A rest and service area floating in Tokyo 
Bay. Take a rest from driving and enjoy the 
local cuisine and evening illuminations, etc.

ฟารมเล้ียงสัตวเพ่ือการทองเท่ียวท่ีสามารถสัมผัส
กับสัตวนารัก ๆ และดอกไมตามฤดูทั้งสี่ได 
และอยาพลาดกิจกรรม เชน บันจี้จัมพ ดวย!

พิพิธภัณฑสัตวน้ำที่มีคอนเซ็ปต 
“พบกับโลกของทองทะเล” 
มีการแสดงของสัตว เชน วาฬเพชฌฆาต 
โลมา ฯลฯ เปนที่นิยม

Noumizo Falls is a secret known to those who enjoy the 
wilderness. The degree of sun light changes from moment 
to moment creating a magical world. Recommended as one 
of the best photo spots in the suburbs of Tokyo.

จุดพักรถท่ีลอยอยูในอาวโตเกียว 
เชิญผอนคลายกับความเหน่ือยลาจากการขับ
รถดวยอาหารทองถ่ิน อิลลูมิเนช่ันยามค่ำคืน 
ฯลฯ

Mt. Fuji viewpointจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิE

View the majestic Mt. Fuji looking across Tokyo Bay from Mount Nokogiri in Chiba 
Prefecture. This viewpoint has been selected as one of the top 100 views of Mt. Fuji 
in the Kanto region by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

"สามารถชมภูเขาไฟฟูจิอันย่ิงใหญไดจากภูเขาโนโคกิริในจังหวัดชิบะโดยมีอาวโตเกียวก้ันอยูตรงกลาง 
ซ่ึงท่ีน่ีไดรับเลือกเปน “100 วิวฟูจิของคันโต” โดยกระทรวงท่ีดิน โครงสรางพ้ืนฐาน การขนสง 
และการทองเที่ยวแหงญี่ปุนดวย"

Tokyo German Village
หมูบานเยอรมันโตเกียวF

You may travel around the park in 
your own car! A theme park with 
seasonal flowers and attractions that 
can be enjoyed in natural setting.

Ryugujo Spa Hotel Mikazuki
ริวกูโจสปา โฮเทลมิคะสึคิG

A wellness and healing retreat 
- enjoy fresh seafood, ocean 
spas and open-air bathing 
with spectacular views.

Strawberry pickingเก็บสตรอเบอรรี่ Blueberry pickingเก็บบลูเบอรรี่ Loquat pickingเก็บโลควอท Peanut picking　เก็บพีนัท

Kisarazu Ferris Wheel Park - Kisarapia
สวนชิงชาสวรรคคิซาราสึ คิซาราเปยH

A n  a m u s e m e n t  p a r k  
featuring a large Ferris 
w h e e l  w i t h  v i e w s  
overlooking Tokyo bay.

ทานสามารถที่จะเดินทางโดย
รถยนตสวนตัวในภายในสวนได!
เปนสวนสนุก (Theme Park) แบบ
สัมผัสกับธรรมชาติซึ่งทานสามารถ
ชื่นชมดอกไมประจำฤดูทั้ง 4 ฤดู
ตลอดจนสนุกกับเครื่องเลนตาง ๆ 
ไดภายในสวน

สวนสนุกที่มีชิงชาสวรรค
ขนาดใหญที่มองเห็นอาว
โตเกียวไดทั้งหมด

提供：千葉県君津市

ท่ีพักสำหรับผอนคลายและสรางสุขภาพ
ท่ีสามารถเพลิดเพลินกับผลผลิตจากทองทะเลสดใหม 
โอเชียนสปาท่ีเลนได บออาบน้ำกลางแจงท่ีเห็นทัศนียภาพ
อันงดงาม ฯลฯ

กำลังขยาย

ไปทั่วประเทศ!
เดินทางไปมิตซุยเอาทเล็ทพารค

และมิตซุยชอปปงพารคไดสะดวก!

We are spreading across Japan!

There is an MITSUI OUTLET PARK & Mitsui Shopping Park in easy reach!

HOKURIKU OYABE

MOP

SHIGA RYUO

MOP

MARINE PIA KOBE

LaLaport KOSHIEN

MOP

ลาลาพอรต

KURASHIKI

MOP

JAZZ DREAM NAGASHIMA

MOP

LaLaport IWATA
ลาลาพอรต

YOKOHAMA BAYSIDE

LaLaport YOKOHAMA

LaLaport EBINA

LaLaport SHONAN HIRATSUKA

MOP

ลาลาพอรต

TAMA MINAMI OSAWA

Urban Dock LaLaport TOYOSU

LaLaport TACHIKAWA TACHIHI

MOP

ลาลาพอรต

MAKUHARI

KISARAZU

LaLaport TOKYO-BAY

LaLaport Kashiwanoha

MOP

ลาลาพอรต

IRUMA

LaLaport SHINMISATO
LaLaport FUJIMI

MOP

ลาลาพอรต

SENDAI PORT

MOP

DiverCity Tokyo Plaza

©SOTSU・SUNRISE©SOTSU・SUNRISE

จากสถานีโตเกียว/สถานีชิบูยา
นั่งรถไฟฟาประมาณ 18 นาที
Approx. 18 min by train from Tokyo Station / Shibuya Station

●Approx. 50 min by bus from Nagoya Station
●Approx. 60 min by train & bus from
　Chubu Centrair International Airport

●จากสถานีนาโกยานั่งรถบัสประมาณ 50 นาที
●จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร
   นั่งรถไฟฟาและรถบัสประมาณ 60 นาที

Approx. 20 min by Osaka Monorail
from Osaka (Itami) airport

จากสนามบินโอซากา
นั่งโอซากาโมโนเรลประมาณ 20 นาที

LaLaport EXPOCITY
ลาลาพอรต EXPOCITY

Approx. 40 minutes fromUmeda by train. 
Japan’s largestcomposite facility is 
composedof LaLaport and EXPOCITY,which 
houses about 300 stores,as well as Japan’s 
tallest ferriswheel and the revolutionary 
new museum NIFREL with the concept, 
“interactive aquazoo,”as well as a variety 
of other entertainment facilities.

เดินทางประมาณ 40 นาทีโดยรถไฟจากสถานีรถไฟอุเมะดะ 
เปนหนึ่งในศูนยรวมแหลงรานคาขนาดใหญ ทสี่ ดุ 
ในประเทศทเี่ ต็มไปดวยสถานที่ ตา งๆ ซงึ นอกจาก 
LALAPORT และ EXPOCITY ทมี ีรานคาอยปู ระมาณ 300 
รานแลว ยังมีสถาน ทที่ ใี่ หความสนกุ สนานเพลดิ 
เพลินมากมาย เชน "NIFREL" พพิ ธิ ภณั ฑแ นวใหมภ 
ายใตแ นวคดิ "สมั ผัสกบั ความรสู กึ "
และชิงชาสวรรคที่ สูงทสีุดในญป นุ อกี ดวย

SAPPORO
KITAHIROSHIMA

MOP
Approx. 30 min by bus from New Chitose Airport

จากสนามบินนิวชิโตเสะนั่งรถบัส
ประมาณ 30 นาที

LaLaport EXPOCITY

LaLaport IZUMI

OSAKA TSURUMI

MOP

ลาลาพอรต

Hokkaido area
บริเวณฮอกไกโด

Tohoku area
บริเวณโทโฮคุ

Hokuriku area
บริเวณโฮคุริคุ

Kanto area
บริเวณคันโต

Chubu area
บริเวณชูบุ

Chugoku Area
บริเวณชูโกคุ

Kansai area
บริเวณคันไซ
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