เคาน์เตอร์ขอคืนภาษี

［Honey 蜂蜜 蜂蜜 น้ำผึ้ง］

เสื้อผ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด ของจิปาถะสำหรับใช้ ในชีวิตประจำวัน อาหาร

生鲜・食材

ESTELLE

MUJI

กาแฟ

ขนม

ชาจากทั่วทุกมุมโลก

Ỳs
HOTEL

เสื้อทับใน

PePe

WACOAL The Store
itsuwa

เครื่องสำอาง

ทาโกะยากิ

โซบะ เทมปุระ

ราเมน

ชาบูชาบู สุก้ยากี
ี ้

B-THREE

SENSHUAN
Sweets,Food

点心、食品 餅乾・食品

แฮมเบอร์เกอร์

ขนม / อาหาร
118

เครื่องประดับ กระเป๋า
ซีดีเพลง ดีวีดี

อาหารญี่ปุ่น

ไอศกรีม

I.T.'S.
international

แฟชั่นสไตล์ชนเผ่า สินค้าเบ็ดเตล็ดสไตล์เอเชีย
เแฟชั่นผู้หญิง
ร้านอัญมณี
แฟชั่นผู้หญิง

Ｈotel Wing
international

生鮮・食材

อาหารสด /
ผลิตภัณฑ์อาหาร

แฟชั่นผู้ชาย แฟชั่นผู้หญิง ชุดสูททำงาน
Premier Hotel
Cabin Asahikawa

กระเป๋า กระเป๋าสตางค์
WeChat Pay และ Alipay
สามารถใช้ ในการชำระเงินที่ห้างอิอนมอลล์สาขาหน้าสถานีรถไฟอาซาฮิกาว่าได้

นาฬิกา

SUGI BEE GARDEN

shoroan

Honey

Baby Castella

蜂蜜

蜂蜜

น้ำผึ ้ง

卡斯特拉球 / 迷你長崎蛋糕

คัสเตลลาเค้กลูกกลม

Densetsu no sutadonya
Donburi（Rice Bowl）
・Set Meal
盖饭・定食

丼飯・定食

ข้าวหน้าต่าง ๆ /
อาหารชุด

Denver Premium
Steak・Hamburg Steak・Pancake
牛排・汉堡排・松饼
牛排・漢堡排・鬆餅

สเต็ก สเต็กแฮมเบิร์ก
แพนเค้ก

ใช้ ได้เฉพาะบางร้านค้า

1F
9 : 0 0 〜21：0 0
SPECIALTY STORES
2 F ~ 4 F 10 : 0 0 〜21：0 0

อาหาร

蓝色标识的店铺为需在二楼免税柜台办理手续店铺（ 雅玛多运输）
藍色標識的店鋪為需在二樓免稅櫃檯辦理手續之店鋪（ 黑貓雅瑪多宅急便）

สำหรับสินค้าที่ซื้อจากร้านสีฟ้า กรุณาดำเนินการขอรับภาษีคืน ณ
เคาน์เตอร์ขอคืนภาษีบริเวณชั้น 2 (ยามาโตะ อุนยู)

11 : 0 0 〜22：0 0
9 : 0 0 〜21：0 0

本日内购买的商品可以加算。
本日內購買的商品可以一起計算。

9 : 0 0 〜21：0 0

คาเฟ่

KITA KITICHEN

ขนมหวาน

เสื้อผ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด
หมวก
［Kimono 和服/ 和服 กิ โมโน］

itsuwa

บัตร UnionPay สามารถใช้ที่ห้างอิออนมอลล์ ได้ (ยกเว้นบางร้านค้า)

หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ ในบริเวณใกล้เคียง

หมูทอดทงคัตสึ
(อาหารสำเร็จรูป)

什锦烧・炒面
什錦燒・炒麵

McDonald s

Juice

Hamburgers

果汁 果汁

汉堡 漢堡

น้ำผลไม้

โอโคโนะมิยากิ
ยากิโซบะิ

ซานุกิอุด้ง

LEMONADE
by Lemonica

แว่นตา

ชูครีม

เวลาทำการ

เครื่องสำอาง］
แฟชั่นผู้หญิง
เครื่องประดับ

化妆品 / 化妝品

รองเท้า
2022.10.15 Vol.45

ข้าวหน้าหมู
ไก่ทอดซังกิ

แฮมเบอร์เกอร์

อาหารบุฟเฟ่ต์

泡芙 泡芙

ขนม

แฟชั่นผู้หญิง แฟชั่นผู้ชาย สินค้าเบ็ดเตล็ด
รองเท้า
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

สเต็ก / สเต็กแฮมเบิร์ก

猪肉盖饭・炸鸡
豬肉丼・炸雞

Cream Puﬀ

แว่นตา เครื่องช่วยฟั ง

［Cosmetics

ยากิ โทริ / อาหารสำเร็จรูป /
ปลาไหลย่าง

牛排・汉堡排
牛排・漢堡排

beard papa

แฟชั่นผู้หญิง สินค้าเบ็ดเตล็ด

https://asahikawaekimae-aeonmall.com/

・
・

Kikuyoshi
Butadon・Zangi

Fugetsu
Okonomiyaki, Stir-fried Noodles

※ 普通商品和消耗品无法加算。
※ 普通商品和消耗品無法一起計算。
※ สินค้าทั่วไปและสินค้าอุป โภคบริ โภคไม่สามารถนำมาคำนวณรวมได้

อาหาร］
ขนม

・
・

Pepper Lunch
Steak,Hamburg Steak

บัตรที่มีสัญลักษณ์ต่อไปนี้สามารถใช้กับ ATM

ของธนาคารอิออนที่ตั้งอยู่ภายในตัวห้างได้ บัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ต่อไปนี้สามารถถอนเงินสดได้

สินค้าที่ซื้อภายในวันนี้สามารถนำมาคำนวณรวมได้

［Food 食品 /食品

แผนผังแบ่งตามชั้น

Perishables/Groceries

B-THREE

แฟชั่นผู้ชาย แฟชั่นผู้หญิง

อาหารทำจากลิ้นวัว

SUGI BEE GARDEN

ซูเปอร์มาร์เก็ต

Clothing・Variety Goods, Household Goods,Food 服饰、杂货・生活杂货・食品 / 服飾、雜貨・生活雜貨・食品

ร้านจำหน่ายกางเกงผ้ายืด

เบเกอรี่และคาเฟ่

Sousei Marche

ร้านค้าที่แสดงด้วยสีชมพูสามารถดำเนินการขอคืนภาษีภายในร้านได้
※ 普通商品和消耗品无法加算。
※ 普通商品和消耗品無法一起計算。
※ สินค้าทั่วไปและสินค้าอุป โภคบริ โภคไม่สามารถนำมาคำนวณรวมได้

Kuretake inn
Asahikawa

ข้าวปั ้นโอนิกิริ / ข้าวกล่อง /
ซูชิ / ขนมญี่ปุ่น / ขนมโอยากิ

粉红色标识的店铺为直接在店内办理免税手续店铺。
粉紅色標識的店鋪為直接在店內辦理免稅手續之店鋪。

OMO7 Asahikawa

OYO
THE GREEN
ASAHIKAWA

SAZAE
Rice Ball,Bento,Sushi,
Japanese Sweets,Oyaki
饭团・便当・寿司・日式点心・日式馅饼
飯糰・便當・壽司・日式點心・車輪餅

10:00 to 20:30
10:00~20:30
10:00~20:30
เวลาทำการ 10:00~20:30

เครื่องเขียน หนังสือ

Cosmeme
grove

ร้านหมูทอดทงคัตสึ

Fukutei totoro
Seafood,Japanese cuisine

โปรดตรวจสอบจุดติดตั้งตู้ ATM โดยอ้างอิงจากแผนผังแบ่งตามชั้น
ดำเนินการโดยตัวแทนธนาคาร บริษัทอิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด

ขนม

อาหารนำเข้า

海鲜・日餐

海鮮、和食

อาหารทะเล อาหารญี่ปุ่น

พาสต้าสไตล์ญ่ปุี ่น

ห้างอิอนมอลล์สาขาหน้าสถานีรถไฟอาซาฮิกาว่า

QUICK CUT BB

Rena Dental Clinic
218
cosmeteria

NATURALLY
AVEDA

320
Rakuten
Mobile

grove
Fukutei totoro

Event
Hall
I.T.'S.
international

132

Denver Premium

Sousei Marche

Pepper
Lunch

McDonald s

Coming
Soon

SENSHUAN

beard papa

Densetsu no sutadonya

SAZAE

CLOW
NAIL

309
prono select

Cosmeme

chikyu bunkaya

Buy With Love
Ring

au shop

Kikuyoshi

PUR MODE

shoroan

320
smart studio &
smartway

LEMONADE
by Lemonica
Coming
Soon

SUGI
BEE
GARDEN

Delifrance
134
MUJI

Delifrance

WACOAL
The Store

itsuwa

Coming
Soon

B-THREE

เสื้อผ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด

บริการจัดดอกไม้ / ช่อบูเก้ / ไม้ตัดดอก / ต้นไม้ประดับบ้าน / สินค้าเบ็ดเตล็ด
กาแฟ
ขนม
แฮมเบอร์เกอร์
[Honey
蜂蜜 / 蜂蜜 น้ำผึ ้ง]
อาหาร
ของจิปาถะสำหรับใช้ ในชีวิตประจำวัน
คาเฟ่

[ Rice Ball,Bento,Sushi,Japanese Sweets,Oyaki
饭团、便当、寿司、日式点心、日式馅饼 / 飯糰、便當、壽司、日式點心、車輪餅
ข้าวปั้นโอนิกิริ / ข้าวกล่อง / ซูชิ / ขนมญี่ปุ่น / ขนมโอยากิ ]
[ Perishables,Groceries 生鲜・食材 / 生鮮・食材 อาหารสด / ผลิตภัณฑ์อาหาร ]

ชาจากทั่วทุกมุมโลก

点心、食品 / 餅乾・食品 ขนม / อาหาร]

บันไดเลื่อน

ลิฟท์
massage chair
按摩椅／按摩椅
JOB

เอทีเอ็ม
ห้องน้ำ
ทางเข้าออก

ฟรี Wi-Fi

เก้าอี้นวด

Job Information
招聘信息展示处／招募訊息展示處

ป้ ายประกาศรับสมัครงาน
Money exchange
外币兑换／外幣兌換

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ราเมน

อาหารนำเข้า
เบเกอรี่และคาเฟ่

SAZAE

134

Sousei Marche

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

Beauty
Color
Plus

304
Slowtea
Ratte

Fugetsu

＃C-pla
Coming
Soon

Public telephone
公共电话／公共電話

โทรศัพท์สาธารณะ

บริการรับฝากของ/ส่งของ

animate
B-THREE
WACOAL The Store

ต่อขนตา

นวดผ่อนคลาย

itsuwa

ซานุกิอุด้ง

Densetsu no sutadonya
Pepper Lunch

McDonaldʼs

เอทีเอ็ม

304 ［Total Beauty Salon 全方位美容沙龙 全方位美容沙龍 ร้านสปาครบวงจร］ Slowtea Ratte

Beauty Color Plus

โรงภาพยนตร์
สวนสนุก
บริจาคโลหิต
คลินิกจัดกระดูก
ร้านหมูทอดทงคัตสึ

［Seafood, Japanese cuisine 海鲜・日餐 / 海鮮、和食
อาหารทะเล อาหารญี่ปุ่น ］

Fukutei totoro

อาหารทำจากลิ้นวัว
อาหารญี่ปุ่น

โซบะ เทมปุระ
ชาบูชาบู สุกี้ยากี้

［Steak, Hamburg Steak, Pancake 牛排・汉堡排・松饼 / 牛排・漢堡排・鬆餅
สเต็ก สเต็กแฮมเบิร์ก แพนเค้ก］
［Butadon, Zangi 猪肉盖饭・炸鸡 / 豬肉丼・炸雞 ข้าวหน้าหมู ไก่ทอดซังก］
［Okonomiyaki, Stir-fried Noodles 什锦烧・炒面 / 什錦燒・炒麵
โอโคโนะมิยากิ ยากิ โซบะ］

รับซ่อมเสื้อผ้า
แฟชั่นผู้หญิง แฟชั่นผู้ชาย

แฟชั่นผู้หญิง สินค้าเบ็ดเตล็ด
แว่นตา เครื่องช่วยฟัง

คลินิกตา
［Dental Clinic 牙科 / 牙醫 คลินิคทันตกรรม］
เครื่องสำอาง
218 ［Cosmetics 化妆品 / 化妝品 รื่องสำอาง］
แฟชั่นผู้หญิง

อาหารบุฟเฟ่ต์

Rena Dental Clinic

พาสต้าสไตล์ญี่ปุ่น

cosmeteria

แฟชั่นผู้หญิง แฟชั่นผู้ชาย สินค้าเบ็ดเตล็ด

［Clothing・Variety Goods,Household Goods,Food 服饰、杂货・生活杂货・食品/服飾、雜貨・生活雜貨・食品 MUJI

เครื่องแต่งกาย / สินค้าเบ็ดเตล็ด /
ของจิปาถะสำหรับใช้ ในชีวิตประจำวัน / อาหาร］
ซูเปอร์มาร์เก็ต

อุปกรณ์ตกแต่งภายใน หมวก กระเป๋า
แฟชั่นผู้ชาย แฟชั่นผู้หญิง ชุดสูททำงาน
แฟชั่นสไตล์ชนเผ่า สินค้าเบ็ดเตล็ดสไตล์เอเชีย
รองเท้าผู้หญิง

ตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ

ที่จอดรถเฉพาะสำหรับผู้ลงทะเบียน

ตู้ล็อกเกอร์แช่เย็น
Baby Room

ห้องให้นมและเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก
WAON สเตชั่น

ที่จอดจักรยาน

ที่จอดรถ

ที่สูบบุหรี่
ATM ธนาคารอิออน

ที่จอดรถมอเตอร์ ไซค์
อุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้ า
ที่ชาร์จแบตเตอรี่ โทรศัพท์
ตู้ถ่ายรูปติดบัตรแบบอัตโนมัติ

เคาน์เตอร์ขอคืนภาษี
เคาน์เตอร์ขอคืนภาษี

LEMONADE by Lemonica
beard papa

ไอศกรีม
ทาโกะยากิ

132 ［Hamburgers 汉堡 漢堡 แฮมเบอร์เกอร์ ］

SENSHUAN

เคาน์เตอร์บริการ
เคาน์เตอร์แคชเชียร์

SUGI BEE GARDEN

［Donburi（Rice Bowl）・Set Meal 盖饭・定食 / 丼飯・定食
ข้าวหน้าต่าง ๆ / อาหารชุด］
［Steak , Hamburg Steak 牛排・汉堡排 / 牛排・漢堡排
สเต็ก / สเต็กแฮมเบิร์ก］

บริการซ่อมรองเท้าและกระเป๋า / ทำกุญแจสำรอง
บริการซักแห้ง
ขนมหวาน
ขนม
ขนม

เสื้อทับใน
แฟชั่นผู้หญิง
［Kimono 和服 / 和服 กิ โมโน］

ยากิโทริ / อาหารสำเร็จรูป / ปลาไหลย่าง
หมูทอดทงคัตสึ (อาหารสำเร็จรูป)
［Juice 果汁 /果汁 น้ำผลไม］
［Cream Puff 泡芙 / 泡芙 ชูครีม］

ร้านจำหน่ายกางเกงผ้ายืด

หมวก

［Baby Castella 卡斯特拉球 / 迷你長崎蛋糕 คัสเตลลาเค้กลูกกลม］shoroan

ประชาสัมพันธ์

UQ spot

JOB

202［Anime, Comic Book, and Game Store 动画・漫画・游戏精品店
動漫、漫畫、遊戲專賣店 ร้านเฉพาะด้านอนิเมะ การ์ตูน และเกม］

[Sweets,Food

Asahikawa
Care and Nursing
Recruitment
Support Center

202
animate

Hot Yoga
Studio
loIve

ห้องน้ำอเนกประสงค์พร้อม
อ่างสำหรับผู้มีทวารเทียม
Vascular Age Reader
血管年龄检测仪／血管年齡測量機

เครื่องวัดอายุของหลอดเลือด

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
(อุปกรณ์ช่วยชีวิตเมื่อหัวใจหยุดเต้น)

ลิฟท์เฉพาะสำหรับลูกค้าของโรงแรม

สินค้าเบ็ดเตล็ด

แฟชั่นผู้หญิง

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
แฟชั่นผู้หญิง
ร้านดอกไม้
[Cosmetics 化妆品 / 化妝品 เครื่องสำอาง]
［Ladies 女装/ 女裝 เสื้อผ้าผู้หญิงผู้ ใหญ่］
ร้านถุงเท้า
ร้านอัญมณี
แฟชั่นผู้หญิง
แฟชั่นผู้หญิง
แฟชั่นผู้หญิง
แฟชั่นผู้หญิง แฟชั่นผู้ชาย
แฟชั่นผู้หญิง
เครื่องประดับ
［Nail Salon 美甲沙龙/ 美甲沙龍 ร้านทำเล็บ］

I.T.'S. international

Cosmeme
PUR MODE

สามารถใช้บริการ Wi-Fi ฟรี ได้ทั่วทั้งห้าง
grove

CLOW NAIL

โปรดเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่อไปนี้แล้วลงทะเบียนที่อยู่อีเมล์ของท่าน
ชื่อเครือข่าย/SSID AEON MALL อิออน มอลล์

ไม่จำเป็นต้องป้อนที่อยู่อีเมล์ ในการเชื่อมต่อใช้งานตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป
* สามารถใช้งานได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง แต่สามารถใช้งานกี่ครั้งก็ ได้ด้วยการเชื่อมต่อใหม่

Denver Premium
Kikuyoshi
Fugetsu

