
Vé xem bóng đá miễn phí cho người Việt !
Được tặng thêm phiếu giảm giá trị giá 500 yên

Thông tin trận đấu

Hình thức đăng ký

Nội dung sự kiện

Trận đấu tại sân nhà của đội Yokohama FC trong Giải đấu J2
  14:00  Trận đấu bắt đầu 

< Vào cửa từ 12:00 >
Ngày 5/6 (CN) vs Tokyo VerdyTrận đấu

thứ 20 Địa Điểm：Sân vận động  Nippatsu Mitsuzawa

Điểm chụp ảnh kỷ niệm Việt Nam / Gian hàng Việt Nam/ Ẩm thực Việt Nam v.v...

Vui lòng quét mã QR ở bên phải và đăng kí trực tuyến trên WEB。
Vui lòng nhập tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại và số vé bạn mong muốn。

※Việc tiếp nhận đăng ký có thể dừng sớm nếu đạt được số người đã định.
※Gia đình của người Việt cũng đủ điều kiện tham gia nếu người Việt đại diện đăng ký. https://f.msgs.jp/webapp/form/

20145_vudb_1064/index.do

発行元：株式会社横浜フリエスポーツクラブ / YOKOHAMA FC

【Hạn đăng ký】
Ngày 31/5 (thứ Ba)

Cơ hội cho 

người đăng ký sớm150

Sự kiện “Ngày Việt Nam"



Cửa sổ đổi véKhu vực tổ chức “Ngày Việt Nam” 

Bản đồ sân vận động

Địa chỉ liên hệ

Cách đến sân vận động

Phòng kinh doanh YokohamaFC 
Điện thoại：045-443-6592
Địa chỉ     ：Tầng 5 tòa Miyake, số 549-2 Shinanochou, 
                     quận Totsuka, thành phố Yokohama

Dự kiến sẽ có điểm chụp ảnh,

ẩm thực và những vật phẩm

có liên quan với Việt Nam !

YOKOHAMA FC OFFICIAL SITE
https://www.yokohamafc.com/

Số 3-1 phố Mitsuzawanishi, quận Kanagawa,
thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa mã bưu điện: 221-0855

Sân vận động
Nippatsu Mitsuzawa

①<Cách đi dễ nhất> Từ cửa Tây của ga JR Yokohama lên 
xe Shiei Bus hoặc Soutetsu Bus (trạm số 6～ 11),
xuống xe tại trạm Mitsuzawa Sougou Gurando Iriguchi 
hoặc Shiminbyouin, sau đó đi bộ 2 phút.

② Đi bộ khoảng 15 phút từ ga Mitsuzawa-kamicho của 
tuyến tàu điện ngầm Blueline của thành phố Yokohama.

 * Đề nghị sử dụng phương tiện giao thông công cộng như 
    xe bus, tàu điện để đến sân vận động.
 * Đề nghị không sử dụng bãi đậu xe của những tòa nhà lân
    cận để tránh làm phiền những người sử dụng ở đó.

10 phút đi xe bus từ cửa Tây của ga Yokohama


