Show these coupon at the shops, and pay with JCB. *Some items are excluded. For details, please ask staﬀ.

Departure

請出示下列優惠券，使用 JCB 卡消費。 * 部分商品除外，詳情請諮詢店内服務人員。

แสดงคูปองนีแ
้ ละใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิต JCB *ยกเว้นสินค้าบางรายการ โปรดตรวจสอบเงือ
่ นไขเพิม
่ เติมก่อนการชำระเงินได้ทพ
่ี นักงานขาย

Narita International Airport

5%
OFF

Alcohol

Perfume

Kansai International Airport

Tobacco

Watch

JCB 日本優惠導覽 สิทธิพเิ ศษสำหรับบัตรเครดิต JCB

Cosmetics

Valid October 2017 – March 2018

Terminal 1
ANA DUTY FREE SHOP

[The 2nd shop when you turn left after passing
through passport control in the South Wing.]
[ 出南翼出國審查區域，左側第二家 ]

Main Terminal ANA DUTY FREESHOP
Final Station in North Wing.]
North Wing [Near
[ 本館北翼先端站即到 ]

ANA DUTY FREE SHOP MEN
ANA DUTY & TAX FREE SHOP

關西國際機場「KIX DUTY FREE」5％OFF優惠活動

ส่วนลด 5% ที่ KIX DUTY FREE SHOPS
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Drugstore
coupons

Spend at least 10,000 yen ! *excl.
tax
單筆消費未稅滿 1 萬日圓（含）
以上
รับส่วนลด 3% เมือ
่ ซือ
้ สินค้าครบ 10,000 เยนขึน
้ ไป

App Store

Google Play

JCB Japan Guide

TABILABA

Quickly find nearby shops from the more
than 1,000 that offer JCB promotions.

Useful & Sightseeing
information for your Japan trip

免費應用程式。提供1000 餘家JCB 優惠商店定
位查詢功能，優惠享不完 !

日本旅遊優惠資訊網站

3万円未満
（税別）
の購入で3%OFF

Spend at least 30,000 yen ! *excl.
tax
單筆消費未稅滿 3 萬日圓（含）
以上
รับส่วนลด 5% เมือ
่ ซือ
้ สินค้าครบ 30,000 เยนขึน
้ ไป

You can enjoy discounts at the following drugstores. And you need
to show the coupon at the cash register before paying with JCB card.
Please see more details and participating stores on JCB website.

3万円以上
（税別）
の購入で5%OFF

於藥妝店品牌旗下指定商店購物，出示下列活動專屬優惠券，並使用 JCB 卡消費，
即可享最高 5％OFF 折扣優惠。活動細則及活動商店等資訊，請参閲 JCB活動網站。

JCB offers a variety of promotions in Japan. Bring your JCB card along on your Japan trip.
Check campaign details and latest information from this QR code.

JCB提供各種超值 優惠禮遇，讓您的日本之旅更划算！
赴日旅遊一定要帶 JCB卡。詳情請上JCB官方網站查詢。

or

โปรดแสดงคูปอง ณ ร้าน drugstores ที่ร่วมรายการและชำระผ่านบัตรเครดิต
JCB เพื่อรับส่วนลด ศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ JCB

Get special offers with JCB card on your trip to Japan!

JCB มอบหลากหลายสิ ท ธิ พ ิ เ ศษในญี ่ ป ุ ่ น

JCB cards show
this logo.

เพี ย งพกบั ต ร JCB เมื ่ อ เดิ น ทางมาที ่ ญ ี ่ ป ุ ่ น
สามารถดู ข ้ อ มู ล ล่ า สุ ด และรายละเอี ย ดจากได้ จ าก QR Code นี ้

Spend at least 10,000 yen !

單筆消費未稅滿 1 萬日圓 (含)以上
รับส่วนลด 3% เมือ
่ ซือ
้ สินค้าครบ 10,000 เยนขึน
้ ไป

2%
OFF

3万円未満の購入で
3%OFF

※日本国内発行カード会員の方は対象となりません。

ไทย

【店舗スタッフの方へ】本優待はサツドラ免税
対応店舗のみご対応ください。

Spend at least 30,000 yen !

單筆消費滿 3 萬日圓 (含) 以上
รับส่วนลด 5% เมือ
่ ซือ
้ สินค้าครบ 30,000 เยนขึน
้ ไป

Notes
・This offer applies at tax free Satudora store locations only.
・You must show your passport.
・本優惠適用於札幌藥粧旗下免稅商店。・需出示護照。

3万円以上の購入で
5%OFF

・สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะร้านขายยา Satudora สาขาที่ปลอดภาษีเท่านั้น
・กรุณาแสดงหนังสือเดินทาง

3万円未満
（税別）
の購入で
3%OFF

3万円未満
（税込）
の購入で
3%OFF

3万円以上
（税別）
の購入で
5%OFF

Spend at least 30,000 yen !

*excl.
tax

單筆消費未稅滿 3 萬日圓（含）
以上
รับส่วนลด 5% เมือ
่ ซือ
้ สินค้าครบ 30,000 เยนขึน
้ ไป

Wi-Fi

Transportation

*incl.
Spend at least 10,000 yen !
tax
單筆消費含稅滿 1 萬日圓（含）以上
รับส่วนลด 3% เมือ
่ ซือ
้ สินค้าครบ 10,000 เยนขึน
้ ไป

Spend at least 10,000 yen ! *excl.
tax
單筆消費未稅滿 1 萬日圓（含）
以上
รับส่วนลด 3% เมือ
่ ซือ
้ สินค้าครบ 10,000 เยนขึน
้ ไป

Spend at least 30,000 yen !

Arrival

*incl.
tax

單筆消費含稅滿 3 萬日圓（含）
以上
รับส่วนลด 5% เมือ
่ ซือ
้ สินค้าครบ 30,000 เยนขึน
้ ไป

Tsuruha Drug

3万円以上
（税込）
の購入で
5%OFF

【Important Notes】*The information in this guide is as of September 2017 and is subject to change without notice. *All JCB brand cards except those issued in Japan are eligible for the offers. *Must pay with JCB card unless otherwise specified. *Please check to make
sure the discount is applied at the time of payment. The discount cannot be applied after payment. *Cannot be combined with other special offers. *Please check the JCB web site for the latest information. *Offer rights cannot be transferred or sold to
another person. *JCB is not responsible in the event of any dispute related to the offers. *JCB has the right by law to make the final decision in the event of conflicting interpretations.

【注意事項】* 本導覽刊登之優惠資訊為 2017 年 9 月時點之資訊。活動內容如有所變更，恕不另行通知。各優惠詳情以 JCB 活動網站公布為準。* 本活動適用於日本以外地區發行之 JCB信用卡暨簽帳卡全卡種。* 需使用 JCB 卡支付全額，方可享有本優惠。* 請於結帳前確認所享有之折扣優惠
及結帳金額，以避免持卡人於結帳後對於折扣內容有疑義，若發生無法退款之情形，敬請見諒。* 本導覽所刊載之優惠恕無法與其他優惠折扣合併使用。* 詳情請於JCB 官方網站確認。* 活動限 JCB 持卡人本人參加、且活動參加資格恕無法兌換現金或轉讓給他人。* 本導覽所刊載之活動及
相關注意事項之款項及細則，以 JCB 活動網站及各店現場公告為準。如有疑義或爭議，JCB 國際組織擁有最終解釋權及決定權；JCB 國際組織亦對本活動之參加資格保留最後審核權，及修正、暫停與終止之權利。

หมายเหตุ】* ข้อมูลนีเ้ ป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2017 และอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่มก
ี ารแจ้งให้ทราบ * บัตร JCB ทัง
้ หมดสามารถรับสิทธิไ
์ ด้ยกเว้นบัตรทีอ
่ อกในญีป
่ น
ุ่ * ต้องชำระเงินด้วยบัตร JCB เท่านัน
้
* กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้รบ
ั ส่วนลดเมือ
่ ชำระเงิน ไม่สามารถขอรับส่วนลดหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว * ไม่สามารถใช้รว
่ มกับสิทธิพเิ ศษอืน
่ ๆ ได้ * กรุณาตรวจสอบรายละเอียดแคมเปญ เงือ
่ นไข และข้อมูลอืน
่ ทีเ่ ว็บไซต์ของ JCB
* สิทธิพเิ ศษไม่สามารถโอนหรือขายให้กบ
ั บุคคลอืน
่ ได้ * JCB ไม่มส
ี ว
่ นรับผิดชอบต่อกรณีพพ
ิ าททีเ่ กีย
่ วข้องกับสิทธิพเิ ศษนี้ * JCB สงวนสิทธิท
์ จ
่ี ะตัดสินชีข
้ าดในกรณีทม
่ี ก
ี ารตีความทีข
่ ด
ั แย้งกัน

Sightseeing

Restaurant

Shopping

Departure

Wi - F i

Get FREE Wi-Fi for JCB Cardmembers!
JCB持卡人獨家禮遇 日本免費 Wi-Fi

ฟรี ! Wi-Fi ทั ่ ว ญี ่ ป ุ ่ น สำหรั บ ผู ้ ถ ื อ บั ต รเครดิ ต JCB

Free Wi-Fi App

1 Week Pass
Supports computer or notebook and game consoles and
other operating systems.

可支援電腦︑ 筆記型電腦及遊戲機等各類操作系統

สามารถรองรับทั้งคอมพิวเตอร์,
เครื่องเล่นวิดีโอเกม และระบบปฏิบัติการอื่นๆ

Arrival / Transportation

Shopping

20% Off Airport Bus tickets

Get Airport Bus Ticket
to Narita/Haneda Airport!

Win 20,000 yen gift card
in lucky draw with JCB!

At Japan’s
Drugstores

Get discounts
with JCB!

JCB日本刷卡抽獎樂！最高2萬日圓禮券等您來拿！

รับตั๋วรถ Airport Bus
สำหรับเดินทางกลับสนามบินนาริตะ/ ฮาเนดะ

ส่ ว นลด 20% ค่ า ตั ๋ ว รถ Airport Bus

OSAKA

KYOTO

10 %OFF

NARA

ISE-SHIMA

Kansai Rail Pass

Free Airport Bus Ticket
to Central Fukuoka!

「福岡機場⇔福岡市區」
免費搭乘機場巴士活動！

關西鐵路周遊券10% OFF優惠

ส่วนลด 10% ค่าตั๋ว Kansai Rail Pass

Sightseeing

and
Official Shop
10% Off

東京鐵塔[入場30%OFF]
[購物10%OFF] 超值禮遇
ส่วนลด 30%
ค่าบัตรขึ้นโตเกียวทาวเวอร์

30 % OFF

京都塔樓入場券30％OFF！
ส่วนลด 30%
ค่าบัตรเข้าชมเกียวโตทาวเวอร์

15%Off Hato Bus Tours
of Tokyo

Special Discount
at Mount Fuji Area

哈多巴士超人氣行程 15%OFF優惠

富士山周邊大巡禮！
和JCB 一起吃喝玩樂優惠享不停

ส่วนลด 15% ค่า
Hato Bus tours ในโตเกียว

สิทธิพิเศษในสถานที่ท่องเที่ยวย่านภูเขาฟูจิ

5% Off at MARUI
Department Stores

at Electronics and Home Appliance Stores

日本百家連鎖家電大集合！
ส่วนลด 5% และรับเพิ่มอีก 8% สำหรับการขอภาษีคืนสำหรับนักท่องเที่ยว
ณ ศูนย์การค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในบ้านชื่อดังของญี่ปุ่น

丸井百貨 5% OFF優惠活動

ฟร ี! ตั๋วรถ Airport Bus
สำหรับเดินทางสู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ

Get Discount
at AEON in Hokkaido

Admission
Fee

Lottery Counter
抽獎地點

Coupons are on the reverse side.
享優惠，請使用背面優惠券。

Hokkaido(Sapporo) /Tokyo(Ginza/Shinjuku)/
Aichi (Nagoya)/Kyoto/Osaka(Shinsaibashi)/
Fukuoka / Okinawa(Naha/Outlet Mall ASHIBINAA)

※1

Get discount at Japan Towers!
% Admission
30
Fee
OFF

รับส่วนลดที่ร้านขายยา

ลุ ้ น รั บ รางวั ล บั ต รของขวั ญ มู ล ค่ า 20,000 เยน

消費滿額，即贈送前往成田
或羽田機場的巴士乘車券。

機場巴士乘車券 20% OFF 優惠

人氣藥妝店最高可享5％OFF

200 yen off every 2,000 yen
purchased (incl. tax)

北海道 AEON 回饋無上限！
每滿2,000日圓即優惠200日圓

ส่วนลดที่ AEON Mall ใน ฮอกไกโด

ส่วนลด 5% ที่ห้างสรรพสินค้า MARUI

Get

Get a Coupon Set!

f
f
O
%
5 akeya
at T

※2

熱門大型折扣店多慶屋 5％OFF優惠活動

※2

贈送 ASHIBINAA 購物優惠券組
ฟรีคูปองส่วนลด!

ส่วนลด 5% ที่ตึกทาเคยะ (ตึกม่วง)

Restaurant
'10%Off 'All-you-can-eat'

Shabu Shabu and Sukiyaki Nabe

美味火鍋無限量供應10% OFF優惠

ส่วนลด 10% 'All-you-can-eat'
Shabu Shabu และ Sukiyaki Nabe

When you use the offers, please make sure you check campaign details, notes and the latest information on the JCB website.
As of September 2017, the offer period is the following. ※1: until December 31, 2017 ※2 : until January 31, 2018

10% Off at
Japanese Dining Watami

日本居酒屋「和民」
10%OFF優惠活動
ส่วนลด 10% ที่
Japanese Dining Watami

※1

相關規定及詳細活動辦法請參閲JCB官方網站。

Hokkaido Delicious Dinner
Ticket in Sapporo 10%Off

Enjoy Wagyu Beef
In Okinawa with 10%Off!

北海道札幌美食券10% OFF優惠活動

沖繩本部和牛獨饗10%OFF優惠

ส่วนลด 10% บัตร Hokkaido
Delicious Dinner Ticket ในซัปโปโร

ส่วนลด 10% กับร้านเนือ
้ วากิว ในโอกินาว่า

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดแคมเปญ เงื่อนไข และข้อมูลอื่นที่เว็บไซต์ของ JCB ก่อนใช้สิทธิพิเศษ

載至2017年 9月，※1 於2017 年12 月31 日結束、※2 於2018 年 1月31日結束。 ข้อมูลเมื่อเดือนกันยายน 2017 ระยะเวลาสิทธิพิเศษตามด้านล่าง *1: จนถึง 31 ธันวาคม 2017 *2: จนถึง 31 มกราคม 2018

