
JCB Offers Money-Saving “Otoku Osaka” Promotion in Japan for JCB Cardmembers from Thailand 
เจซีบีเปิดตัวแคมเปญ “Otoku Osaka…สุดคุ้มที่โอซาก้า” มอบสิทธิพเิศษสุดคุ้มค่าเฉพาะผู้ถือบัตรชาว
ไทย 
 
26 October 2018: JCB Co., Ltd., the only international payment brand from Japan, and JCB 
International, its international operations subsidiary, are pleased to announce the launch on 1 
November of the money-saving “Otoku Osaka” promotion in Japan exclusively for JCB 
cardmembers from Thailand.  
26 ตลุาคม 2561: บริษัท เจซีบี จ ากดั บริษัทญ่ีปุ่ นเพียงรายเดียวท่ีให้บริการเครือขา่ยช าระเงินระหวา่งประเทศ 
และเจซีบี อินเตอร์เนชัน่แนล บริษัทในเครือท่ีดแูลตลาดในตา่งประเทศ ประกาศเปิดตวัแคมเปญกระตุ้นการใช้
จา่ยในโอซาก้าในช่ือ “Otoku Osaka…สดุคุ้มท่ีโอซาก้า” โดยแคมเปญนีจ้ดัขึน้เป็นพิเศษส าหรับผู้ ถือบตัรชาว
ไทยและจะเร่ิมขึน้ในวนัท่ี 1 พฤษจิกายนนี ้ 
 
JCB currently offers all JCB cardmembers visiting Japan from other countries and regions special 
discounts and privileges at over 1,000 shops, restaurants, and other merchants in Japan. This 
Otoku Osaka promotion exclusively for JCB cardmembers from Thailand offers special deals and 
benefits at about 60 department stores, specialty shops, restaurants, pubs, and more, mainly in 
Osaka’s Minami area. The promotion is being offered with the support of the Osaka Convention & 
Tourism Bureau. 
ปัจจบุนัเจซีบไีด้มอบสิทธิพิเศษมากมายจากร้านอาหารและร้านค้ากวา่ 1,000 แหง่ในญ่ีปุ่ นส าหรับผู้ ถือบตัรทัว่
โลกท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวญ่ีปุ่ น แตแ่คมเปญ “Otoku Osaka…สดุคุ้มท่ีโอซาก้า” จะเพิ่มความพิเศษยิ่งขึน้ไป
อีกส าหรับผู้ ถือบตัรชาวไทย ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านค้าชัน้น ากวา่ 60 
แหง่ในเมืองโอซาก้า โดยได้รับความร่วมมือจากส านกังานการท่องเท่ียวโอซาก้า 
 
The number of visitors from Thailand to Japan is increasing, with a year-on-year increase of 16.3% 
in 2018 . This promotion will benefit JCB cardmembers from Thailand and at the same time help to 
promote inbound spending in Osaka. 



จ านวนนกัทอ่งเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปยงัญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 2561 เพิ่มขึน้ถึง 16.3% เม่ือเทียบ
กบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีแล้ว ดงันัน้นอกเหนือจากการให้สิทธิประโยชน์กบัผู้ ถือบตัรชาวไทย แคมเปญนีย้งั
มุง่หวงัท่ีจะชว่ยกระตุ้นการใช้จา่ยในโอซาก้าให้มากขึน้ 
 
About Otoku Osaka 
ข้อมูลเก่ียวกับแคมเปญ “Otoku Osaka…สุดคุ้มที่โอซาก้า” 
Dates 
วนัที 

2018/11/1 – 2019/3/31 
1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 

Eligibility 
บตัรท่ีเข้าร่วมรายการ 

JCB Cards issued in Thailand 
บตัรเครดิตเจซีบีท่ีออกในประเทศไทย 

Participating merchants and 
promotion details 
 
 
ร้านค้าท่ีเข้าร่วมรายการและ
รายละเอียดโปรโมชัน่ 

About 60 department stores, specialty shops, restaurants, 
pubs, and more, mainly in Osaka’s Minami area. Click here 
for more information URL https://kiji.life/osaka-jcb-2019/ (Thai 
language only)  
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเฉพาะอยา่ง ร้านอาหาร ผบั และอีกมากมาย
ในเมืองโอซาก้า ดรูายละเอียดร้านค้าและเง่ือนไขได้ท่ี 
https://kiji.life/osaka-jcb-2019/ (ภาษาไทยเท่านัน้)  

โลโก้แคมเปญ 

 
 
About JCB 
ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัเจซีบี 
JCB is a major global payment brand and a leading payment card issuer and acquirer in Japan. 
JCB launched its card business in Japan in 1961 and began expanding worldwide in 1981. As part 
of its international growth strategy, JCB has formed alliances with hundreds of leading banks and 
financial institutions globally to increase merchant coverage and cardmember base. As a 



comprehensive payment solution provider, JCB commits to provide responsive and high-quality 
service and products to all customers worldwide. 
For more information, please visit: www.global.jcb/en/ 
เจซีบีคือผู้ ให้บริการเครือข่ายการช าระเงินระดบัสากลและยงัเป็นผู้ให้บริการออกบตัรและรับช าระเงินรายใหญ่
ในญ่ีปุ่ น เจซีบีเร่ิมด าเนินธุรกิจท่ีญ่ีปุ่ นมาตัง้แตปี่ 2504 และเร่ิมขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศในปี 2524 หนึง่ใน
กลยทุธ์การขยายตลาดในตา่งประเทศของเจซีบีคือการร่วมเป็นพนัธมิตรกบัธนาคารและสถาบนัการเงินชัน้น า
หลายร้อยแหง่ทัว่โลกเพ่ือเพิ่มจ านวนจ านวนร้านค้ารับบตัรและจ านวนผู้ ถือบตัร เจซีบีมุง่มัน่ท่ีจะมอบสินค้าและ
บริการท่ีมีคณุภาพและตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัว่โลกในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายการช าระเงิน
แบบครบวงจร 
ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี http://www.th.jcb/th/ 


