
Chọn và đánh dấu 7 con số trong khung A!
Đánh dấu 7 con số mà bạn đã chọn trong 37 con số!

Vé số hình thức tự mình lựa chọn những con số.
Bạn nắm bắt cơ hội qua hình thức nào?

STEP

1

Có thể k ỳ vọng trúng cực lớn với 7 con số!

Chọn 6 con số để trở thành triệu phú!

Chọn và đánh dấu 6 con số trong khung A!
Đánh dấu 6 con số mà bạn đã chọn trong 43 con số!

1

● Xổ số vào thứ Sáu hàng tuần ● 1 bộ số 300 yên

● Xổ số vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần ● 1 bộ số 200 yên

STEP

Hình thức chọn nhanh không cần phải đánh dấu vào thẻ,
chỉ cần nói bằng miệng “quick pick” là có thể mua được.

Hình thức chọn nhanh không cần phải đánh dấu vào thẻ,
chỉ cần nói bằng miệng “quick pick” là có thể mua được.

Carry-overs
possible

Số tiền trúng lớn với carry over.
Tổng số tiền trúng của giải không có người trúng và phần tiền trúng ứng với 1 bộ số vượt số tiền lớn nhất sẽ 

được chuyển vào tổng số tiền trúng giải 1 của kỳ tiếp theo gọi là carry over.

Số tiền trúng lớn với carry over.
Tổng số tiền trúng của giải không có người trúng và phần tiền trúng ứng với 1 bộ số vượt số tiền lớn nhất sẽ 

được chuyển vào tổng số tiền trúng giải 1 của kỳ tiếp theo gọi là carry over.

Giải 1 tối đa 
600.000.000 yên

(giá trị lý thuyết)

 (tiền từ kỳ trước chuyển sang)

giải 1 tối đa là 
1.000.000.000 yên

Khi phát sinh carry over

Khi phân vân trong các con số thì sử dụng hình 
thức chọn nhanh (quick pick)!
Khi đánh dấu ở đây,
máy vi tính sẽ chọn số giúp.

Khi muốn chọn nhiều hơn nữa 
thì đánh vào khung B~E.

Khi muốn mua một bộ số giống nhau từ 2 
bộ trở lên thì đánh dấu vào số lượng bộ. 
(Tối đa là 10 bộ)

Khi muốn mua một bộ số giống nhau liên tục 
cho các kỳ xổ số tiếp theo thì đánh dấu vào 
số lần bao gồm cả lần này. (Tối đa 5 lần)

STEP

2

STEP

3

STEP

4

STEP

5

Có
Carry
over

Số tiền trúng, điều kiện trúng

Giải 1

Giải 2

Giải 3

Giải 4

Giải 5

Giải 6

Trùng 7 con số này

Trùng 6 con số này và 1 con số bonus

Trùng 6 con số này

Trùng 5 con số này

Trùng 4 con số này

Trùng 3 con số này cùng với 1 hoặc 2 con số bonus.

1/10.295.472

Khoảng 1/735.391

Khoảng 1/52.528

Khoảng 1/1.127

Khoảng 1/72

Khoảng 1/42

600.000.000 yên

Khoảng 7.300.000 yên

Khoảng 730.000 yên

9.100 yên

1.400 yên

1.000 yên

Giải

※Không chấp nhận trúng chồng chéo giữa các giải, ưu tiên trúng giải cao nhất.
※Số tiền trúng từng lần sẽ khác nhau căn cứ trên số tiền bán ra và số bộ trúng.

Số tiền trúng  (giá trị lý thuyết) Điều kiện trúng Xác suất trúng7 con số này và 2 con 
số bonus(*) sẽ được 
quyết định qua hình 
thức xổ số.

*Số bonus chỉ sử dụng 
để quyết định trúng 
giải 2 và giải 6.

Giải 1 tối đa
200.000.000 yên

(giá trị lý thuyết)

 (tiền từ kỳ trước chuyển sang)

giải 1 tối đa là 
600.000.000 yên

Khi phát sinh carry over

Khi phân vân trong các con số thì sử dụng hình 
thức chọn nhanh (quick pick)!
Khi đánh dấu ở đây,
máy vi tính sẽ chọn số giúp.

Khi muốn chọn nhiều hơn nữa 
thì đánh vào khung B~E.

Khi muốn mua một bộ số giống nhau từ 2 
bộ trở lên thì đánh dấu vào số lượng bộ. 
(Tối đa là 10 bộ)

Khi muốn mua một bộ số giống nhau liên tục 
cho các kỳ xổ số tiếp theo thì đánh dấu vào 
số lần bao gồm cả lần này. (Tối đa 10 lần)

STEP

2

STEP

3

STEP

4

STEP

5

Có
Carry
over

Số tiền trúng, điều kiện trúng

Giải 1

Giải 2

Giải 3

Giải 4

Giải 5

Trùng 6 con số này

Trùng 5 con số này và 1 con số bonus

Trùng 5 con số này

Trùng 4 con số này

Trùng 3 con số này

1/6.096.454

Khoảng 1/1.016.076

Khoảng 1/28.224

Khoảng 1/610

Khoảng 1/39

200.000.000 yên

Khoảng 10.000.000 yên

300.000 yên

6.800 yên

1.000 yên

Giải

※Không chấp nhận trúng chồng chéo giữa các giải, ưu tiên trúng giải cao nhất.
※Số tiền trúng từng lần sẽ khác nhau căn cứ trên số tiền bán ra và số bộ trúng.

Số tiền trúng  (giá trị lý thuyết) Điều kiện trúng Xác suất trúng6 con số này và 1 con 
số bonus(*) sẽ được 
quyết định qua hình 
thức xổ số.

*Số bonus chỉ sử dụng 
để quyết định trúng 
giải 2.  (về nguyên tắc là cố định)



Hình thức chọn nhanh không cần phải đánh dấu vào thẻ,
chỉ cần nói bằng miệng “quick pick” là có thể mua được.

Hình thức chọn nhanh không cần phải đánh dấu vào thẻ,
chỉ cần nói bằng miệng “quick pick” là có thể mua được.

Tập trung xác suất! Trúng số tiền lớn với 5 con số!

● Xổ số vào thứ Ba hàng tuần  ● 1 bộ số 200 yên

Chọn và đánh dấu 5 con số trong khung A!
Đánh dấu 5 con số mà bạn đã chọn trong 31 con số!

STEP

1

● Xổ số vào thứ Tư hàng tuần ● 1 bộ số 200 yên

Chọn phương đứ ng, ngang, chéo để thử vận may!

Chọn và đánh dấu 1 con số trong 5 con số ở mỗi nhóm!
Tổng cộng có 9 nhóm với 3 nhóm phương đứng và 3 nhóm phương ngang, 
nhóm chính giữa trống (FREE) nên còn lại 8 nhóm, hãy chọn từng con số một trong 5 
con số ở mỗi nhóm, chọn tổng cộng 8 con số được ghi trong 8 nhóm để thử vận may.

1
STEP

Giải 1 (giá trị lý thuyết)

khoảng 10.000.000 yên

Khi phân vân trong các con số thì sử dụng hình 
thức chọn nhanh (quick pick)!
Khi đánh dấu ở đây,
máy vi tính sẽ chọn số giúp.

Khi muốn chọn nhiều hơn nữa 
thì đánh vào khung B~E.

Khi muốn mua một bộ số giống nhau từ 2 
bộ trở lên thì đánh dấu vào số lượng bộ. 
(Tối đa là 10 bộ)

Khi muốn mua một bộ số giống nhau liên tục 
cho các kỳ xổ số tiếp theo thì đánh dấu vào 
số lần bao gồm cả lần này. (Tối đa 5 lần)

STEP

2

STEP

3

STEP

4

STEP

5

Số tiền trúng, điều kiện trúng

Giải 1

Giải 2

Giải 3

Giải 4

Trùng 5 con số này

Trùng 4 con số này và 1 con số bonus

Trùng 4 con số này

Trùng 3 con số này

1/169.911

Khoảng 1/33.982

Khoảng 1/1.359

Khoảng 1/52

Khoảng 10.000.000 yên

Khoảng 150.000 yên

10.000 yên

1.000 yên

Giải

※Không chấp nhận trúng chồng chéo giữa các giải, ưu tiên trúng giải cao nhất.
※Số tiền trúng từng lần sẽ khác nhau căn cứ trên số tiền bán ra và số bộ trúng.

Số tiền trúng  (giá trị lý thuyết) Điều kiện trúng Xác suất trúng5 con số này và 1 con 
số bonus(*) sẽ được 
quyết định qua hình 
thức xổ số.

*Số bonus chỉ sử dụng 
để quyết định trúng 
giải 2.

Giải 1 (giá trị lý thuyết)

khoảng 5.550.000 yên

Hãy vui chơi
với hình thức lô tô!

Khi phân vân trong các con số thì sử dụng hình 
thức chọn nhanh (quick pick)!
Khi đánh dấu ở đây,
máy vi tính sẽ chọn số giúp.

Khi muốn chọn nhiều hơn nữa 
thì đánh vào khung B.

Khi muốn mua một bộ số giống nhau từ 2 bộ trở 
lên thì đánh dấu vào số lượng bộ. (Tối đa là 10 bộ)

Khi muốn mua một bộ số giống nhau liên tục cho các kỳ xổ số tiếp 
theo thì đánh dấu vào số lần bao gồm cả lần này. (Tối đa 5 lần)

STEP

2

STEP

3

STEP

4

STEP

5

Giải 1

Giải 2

Giải 3

Giải 4

Giải 5

Giải 6

Giải 7

Hình thành 8 đường

Hình thành 6 đường

Hình thành 5 đường

Hình thành 4 đường

Hình thành 3 đường

Hình thành 2 đường

Hình thành 1 đường

1/390.625

Khoảng 1/24.414

Khoảng 1/8.138

Khoảng 1/2.035

Khoảng 1/313

Khoảng 1/59

Khoảng 1/7

Khoảng 5.550.000 yên

300.000 yên

45.000 yên

18.200 yên

2.500 yên

700 yên

200 yên

Số tiền trúng, điều kiện trúng

※Không chấp nhận trúng chồng chéo 
　giữa các giải, ưu tiên trúng giải cao nhất.
※Số tiền trúng từng lần sẽ khác nhau căn 
　cứ trên số tiền bán ra và số bộ trúng.

Điều kiện trúng Xác suất trúngTừng con số trong các nhóm
sẽ được quyết định qua hình 
thức xổ số.
Số tiền trúng sẽ được quyết định 
bởi số đường hình thành.

Giải Số tiền trúng  (giá trị lý thuyết)

 (về nguyên tắc
 là cố định)



Chọn con số gồm 4 chữ số yêu thích và thử vận may!

Chọn con số gồm 3 chữ số và thử vận may!

● Xổ số từ thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần ● 1 bộ số 200 yên

● Xổ số từ thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần ● 1 bộ số 200 yên

Hình thức chọn nhanh không cần phải đánh dấu vào thẻ,
chỉ cần nói bằng miệng “quick pick” là có thể mua được.

Hình thức chọn nhanh không cần phải đánh dấu vào thẻ,
chỉ cần nói bằng miệng “quick pick” là có thể mua được.

Đúng thứ tự (giá trị lý thuyết là 900.000 yên)

khoảng 1.000.000 yên

Đúng thứ tự (giá trị lý thuyết là 90.000 yên)

khoảng 100.000 yên

Đúng thứ tự

Không đúng thứ tự

Bộ
Đúng thứ tự

Không đúng thứ tự

4 chữ số có thứ tự trùng khớp

4 chữ số trùng khớp. (Không cần đúng thứ tự)

Kiểu chơi một nửa Đúng thứ tự và một nửa Không 
đúng thứ tự bởi 1 bộ số. Trúng cái nào cũng OK. 

　　　　　

　　　　　　

1/10.000

Khoảng 1/417

Khoảng 1/10.000

Khoảng 1/435

900.000 yên

37.500 yên

468.700 yên

18.700 yên

※Đối với kiểu chơi Không đúng thứ tự và kiểu chơi Bộ, không thể chơi theo hình thức cả 4 con số đều giống nhau như “1111”.
※Số tiền trúng từng lần sẽ khác nhau căn cứ trên số tiền bán ra và số bộ trúng.

Số tiền trúng, điều kiện trúng

4 chữ số sẽ được 
quyết định qua hình 
thức xổ số.

Kiểu chơi Số tiền trúng  (giá trị lý thuyết) Điều kiện trúng Xác suất trúng

Đúng thứ tự

Không đúng thứ tự

Bộ

Mini

Đúng thứ tự

Không đúng thứ tự

3 chữ số có thứ tự trùng khớp

3 chữ số trùng khớp. (Không cần đúng thứ tự)

Kiểu chơi một nửa Đúng thứ tự và một nửa Không 
đúng thứ tự bởi 1 bộ số. Trúng cái nào cũng OK. 

2 chữ số sau có thứ tự trùng khớp.

　　　　　

　　　　　　

1/1.000

Khoảng 1/167

1/1.000

1/200

1/100

90.000 yên

15.000 yên

52.500 yên

7.500 yên

9.000 yên

※Đối với kiểu chơi Không đúng thứ tự và kiểu chơi Bộ, không thể chơi theo hình thức cả 3 con số đều giống nhau như “111”.
※Số tiền trúng từng lần sẽ khác nhau căn cứ trên số tiền bán ra và số bộ trúng.

Số tiền trúng, điều kiện trúng

3 chữ số sẽ được 
quyết định qua hình 
thức xổ số.

Kiểu chơi Số tiền trúng  (giá trị lý thuyết) Điều kiện trúng Xác suất trúng

Xổ số hàng ngày
từ thứ Hai ~ thứ Sáu

Xổ số hàng ngày
từ thứ Hai ~ thứ Sáu

Chọn 3
chữ số!

Chọn 4 chữ số!

STEP

2

Chọn và đánh dấu các con số
từ trong các cột của khung A! 
Mỗi cột có các số từ 0~9. Đánh dấu
một số trong mỗi cột, tổng cộng 4 số.

Quyết định kiểu chơi
Chọn và đánh dấu
1 trong các kiểu chơi.

STEP

1 Khi phân vân trong các con  
số thì sử dụng hình thức  
chọn nhanh (quick pick)!
Khi đánh dấu ở đây, máy vi tính sẽ chọn số giúp.

STEP

3

Khi muốn chọn nhiều hơn nữa 
thì đánh vào khung B~E.

STEP

4

Khi muốn mua một bộ số giống nhau từ 2 
bộ trở lên thì đánh dấu vào số lượng bộ. 
(Tối đa là 10 bộ)

STEP

5

Khi muốn mua một bộ số giống nhau liên tục 
cho các kỳ xổ số tiếp theo thì đánh dấu vào 
số lần bao gồm cả lần này. (Tối đa 10 lần)

STEP

6
Thứ tự từ trên xuống là “Straight”, “Box” và “Set ”

Trường hợp chơi kiểu Mini, chỉ chọn và đánh dấu
vào 2 chữ số phía sau mà mình thích.
 (Ngoài cùng bên trái để trống)

Chọn và đánh dấu các con số
từ trong các cột của khung A! 
Mỗi cột có các số từ 0~9. Đánh dấu
một số trong mỗi cột, tổng cộng 3 số.

Quyết định kiểu chơi
Chọn và đánh dấu
1 trong các kiểu chơi.

STEP

2

STEP

3

STEP

1 Khi phân vân trong các con  
số thì sử dụng hình thức  
chọn nhanh (quick pick)!
Khi đánh dấu ở đây, máy vi tính sẽ chọn số giúp.

STEP

4

Khi muốn chọn nhiều hơn nữa 
thì đánh vào khung B~E.

STEP

5

Khi muốn mua một bộ số giống nhau từ 2 
bộ trở lên thì đánh dấu vào số lượng bộ. 
(Tối đa là 10 bộ)

STEP

6

Khi muốn mua một bộ số giống nhau liên tục 
cho các kỳ xổ số tiếp theo thì đánh dấu vào 
số lần bao gồm cả lần này. (Tối đa 10 lần)

STEP

7

Thứ tự từ trên xuống là “Straight”, “Box”, “Set ”và “Mini ”



Hướng dẫn vé số cào (scratch)

Trúng

Ảnh trước khi cào

Hình ảnh vé số Hình ảnh vé số

Ảnh sau khi cào

Dùng tiền xu để cào trong khung màu đỏ

Cách mua

50.000 ~ 100.000.000 yên

Cào và biết trúng ngay tại đó!
Hãy vui chơi và nắm bắt cơ hội.

Tiền thưởng giải 1 
của vé số cào là

（ ）

（　　　　　  　　 ）

Mẫu trúng sẽ thay đổi liên tục nên nhân viên quầy 
bán vé số sẽ giúp tra cứu xem trúng hay không.

Nhân viên cửa hàng không biết tiếng nước ngoài 
nên sẽ đối ứng bằng tiếng Nhật đơn giản.

①Hãy cào tất cả bên trong khung màu đỏ (đường bao màu đỏ).

②Hãy nói “ATARI-DESUKA?” và đưa vé số cho nhân viên của quầy bán vé số
     để tra  cứu xem có trúng hay không. 

③Trường hợp trúng, nhân viên quầy bán vé số sẽ trả lời “OMEDETO”.
Trường hợp không trúng sẽ trả lời “ZAN-NEN”. 

・・・・・ ・・・・・・

 ・ ・ ・・・・・

・・・  ・・ ・

Vé số cào có nhiều loại được bán cùng lúc.
Có nhiều loại, từ loại có số tiền trúng lớn đến loại có số lượng trúng nhiều.
Hình ảnh hoặc cách bố trí hiện ra sau khi cào phù hợp sẽ trúng.
Giá cả có 3 loại là 100 yên, 200 yên và 300 yên,
có thể mua tại quầy bán vé số bất cứ lúc nào.

Ví dụ

Cào! Cào!

Đừng 
cào
ở đây

Đơn giản!
Nhanh!




