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ชินไซบาชิ
(มินามิ)

Shinsaibashi
(Minami)

ชินไซบาชิ หรือ  Shinsaibashi คงเป็นชื่อที่อากู๋  (Google) ป็อปอัพเป็น 

ชื่อแรก ๆ หากคุณกำลังค้นหาข้อมูลและวางแผนมาเที่ยวโอซาก้า เก้าในสิบคนคง 

เนน้ยำ้วา่ ยา่นนีเ้ปน็ A Must พลาดแลว้จะนำ้ตาซมึ เหมอืนไมไ่ดม้าเหยยีบโอซากา้ 

ถึงถิ่น

ชนิไซบาชคิอือะไร และมอีะไรด ี ทำไมจงึเปน็ยา่นอนัดบัหนึง่ของโอซากา้ไปได้ 

กอ่นจะเขา้เนือ้หาของชนิไซบาชิ ดฉินัขอเกริน่ถงึภาพรวมของโอซากา้ เพือ่ให ้

นักท่องเที่ยวที่มาครั้งแรกได้เห็นภาพกว้าง ๆ ของเมืองกันเสียก่อน… 

โอซากา้เปน็เมอืงใหญท่ีม่กีารแบง่ความเจรญิเปน็โอซากา้ทางเหนอื หรอืทีรู่จ้กั 

กันว่า Kita / Umeda ในขณะที่โอซาก้าทิศใต้เรียกว่า Minami / Namba พูดมาถึง 

ตรงนี้หลายคนอาจนึกว่า   Kita /  Umeda (เหนือ)  และ  Minami /  Namba (ใต้)  

ห่างกันลิบลับ…แต่เปล่าเลยค่ะ ใกล้กันเพียง 2 - 3 สถานีเท่านั้น แต่บรรยากาศ 

นี่สิต่างกันลิบลับ และนี่เองที่เป็นเสน่ห์ของโอซาก้าอย่างที่ไม่มีเมืองใดในญี่ปุ่น 

ลอกเลียนแบบได้
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ชินไซบาชิตั้งอยู่ทางทิศใต้ หรือ Minami เป็นย่านเก่าแก่ของโอซาก้า เป็น 

ศนูยก์ลางชอ็ปปิง้ของเมอืงตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั ตัง้อยูใ่กลโ้ดทมโบร ิ (Dotombori)  

ถนนอาหารชื่อดัง จึงทำให้ถนนสายนี้กลายเป็นถนนอันดับหนึ่งของเมืองไปโดย 

ปริยายค่ะ

SHINSAIBASHI WALK 
แม้จะเป็นเพียงถนนสายเดียว แต่กลับมีอะไรให้ชม ช็อป และกินตลอด 

ทั้งสาย การวางแผนที่ดีจึงมีชัยไปกว่าครึ่ง เริ่มออกสตาร์ตกันที่ Tokyu Hands  

(หน้า 20) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ชาวไทยหลงใหล ก่อนจะข้ามถนนมาที่ 

จุดเริ่มต้นของ  Shinsaibashi Shopping Street (หน้า  22) ถนนช็อปปิ้งที่เป็น 

ตำนานของโอซาก้า แวะชิมกาแฟอร่อยที่ Doutor Coffee (หน้า 37) เทกระเป๋ากัน 

ที่ห้าง Daimaru (หน้า 22) ภารกิจแรกต้องแวะรับคูปองส่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยว 

เพื่อไปใช้ที่ Muji หรือ Francfranc และแบรนด์ญี่ปุ่นชื่อดังอีกมากมาย เสร็จแล้ว 

ก็อย่าลืมขอคืนภาษี และเดินออกไปช็อปบนถนนกันต่อ มีแบรนด์เสื้อผ้าและ 

กระเป๋ามากมาย เช่น Evisu, Journal Standard, Samantha Thavasa รวมทั้ง  

Sanrio Gallery ระหว่างทางอย่าลืมแวะซื้อชีสเค้กสุดอร่อยที่  Pablo (หน้า 42)  

จบวันแบบหมดตัวกันที่  Matsumoto Kiyoshi ร้านขายเครื่องสำอางสุดห้ามใจ 

ของสาว  ๆ (Shinsaibashi Shopping Street ให้บริการ Free Wi-Fi ตลอดสาย  

และมีร้านค้าที่มอบส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ)
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Shinsaibashi Shopping Street 

 Midosuji Line  
สถานี Shinsaibashi 

 Shinsaibashi-suji
	 ประมาณ 11.00 -  

21.00 น. ทุกวัน
 www.shinsaibashi.

or.jp/lang/en/

แม้คุณจะไม่ใช่นักช็อปตัวยง แต่เมื่อมาโอซาก้า ก็ควรแวะ 

มาชมถนนชอ็ปปิง้ในรม่ชือ่ดงัของเมอืงเปน็ขวญัตากนับา้ง ชนิไซบาช ิ

ได้ชื่อมาจาก ชินไซ โอกะดะ (Shinsai Okada) ผู้พัฒนาพื้นที่ 

แห่งนี้เมื่อเกือบ  400 ปีที่แล้ว Shinsaibashi Shopping Street  

มีความยาวประมาณ 600 เมตร สองข้างทางอัดแน่นไปด้วยร้าน 

แบรนด์ดัง แบรนด์ท้องถิ่น อาหารอร่อย และห้างสรรพสินค้า 

ขนาดใหญ ่ หลงัคาสงูทีท่อดยาวปกคลมุทัง้ถนน 

ช่วยป้องกันแดด ฝน และลม ทำให้เราเดิน 

อย่างต่อเนื่องได้สบาย ๆ ค่ะ

สะพานอิบิสึบาชิ (Ebisubashi Bridge) 

สะพานข้ามคลองโดทมโบรินี้ตั้งอยู่ปลายถนนช็อปปิ้ง 

ของชินไซบาชิ มีความหมายว่า pick up bridge เป็นที่ที่ 

หนุม่เหลส่าวและสาวเหลห่นุม่ของเมอืง โดยเชือ่ม Shinsai- 

bashi Shopping Street เข้ากับโดทมโบริ ถนนสายอาหาร 

ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของโอซากา้ และดว้ย 

ที่ตั้งซึ่งอยู่ด้านข้างป้ายไฟกูลิโกะ  

จงึทำใหส้ะพานอบิสิบึาชกิลายเปน็ 

จุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

ค่ะ

 Midosuji Line  
สถานี Shinsaibashi  
หรือ Namba

 Shinsaibashi-suji
 24 ช่ัวโมง

WhAT
To
see
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Where
To
shop

Tokyu Hands 

ชื่อของห้างนี้คงทำให้สาวไทยหลายคนหูผึ่ง  

โอซาก้ามี Tokyu Hands อยู่สองสาขาใหญ่ค่ะ หนึ่ง 

ในนั้นตั้งอยู่เหนือ  Shinsaibashi Shopping Street  

มีสินค้าให้เลือกซื้อละลานตา แต่แผนกที่ต้องมนตร์  

เดินเข้าไปแล้วดึงตัวออกมายาก เป็นแผนกเครื่องครัว 

ที่มีมีดเซรามิก กระติกน้ำเก็บความร้อนราคาเยี่ยม 

เพราะถูกกว่าเมืองไทยมากโข เช่นเดียวกับแผนก 

เครือ่งเขยีนทีม่ขีองกุก๊กิก๊ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย สว่นชัน้ 1  

มกีระเปา๋เดนิทาง รม่ และหมวกกนัรงัสยีวู ี รวมไปถงึ  

Porter International กระเป๋าผ้าร่มดีไซน์เก๋และ 

คุณภาพเยี่ยมของญี่ปุ่น ตึกนี้เหมือนหลุมดำ เดิน 

เข้าไปใกล้เป็นต้องถูกดูดจมหายไปหลายชั่วโมงเลยค่ะ  

นอกจากนี้ Tokyu Hands ยังมีส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์ 

ให้นักท่องเที่ยวโดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง และ 

อย่าลืมขอคืนภาษีหากซื้อสินค้าเกิน 10,000 เยนด้วย 

นะคะ

 Midosuji Line  
สถานี Shinsaibashi

 3 - 4 - 12 Minami  
Semba, Chuo-ku

 10.30 - 21.00 น. 
 www.tokyu-hands.

co.jp/th/index.html  
(ภาษาไทย)

1
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Crysta Nagahori 

ศนูยก์ารคา้ใตด้นิแหง่นีม้คีวามยาวกวา่ 700 เมตร  

เชื่อมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 3 สถานีเข้าด้วยกัน ร้านค้า 

ในศูนย์ไม่น่าตื่นเต้นนัก เพราะแบรนด์ดี ๆ ย้ายไปเปิด 

ชอ็ปบนดนิกนัเสยีเยอะ หากจดุเดน่กลบัเปน็ศนูยอ์าหาร 

ที่มีร้านอร่อยชื่อดังหลายร้าน หนึ่งในนั้นคือ Fugetsu  

ร้านโอะโกะโนะมิยากิร้านโปรดที่เรามักแอบแวะมา 

รับประทาน เพราะสาขานี้ลูกค้าไม่พลุกพล่านดังเช่น 

สาขาอื่น ๆ ค่ะ

 Midosuji Line  
สถานี Shinsaibashi

 8 Nagahori Chikagai,  
Minami Semba  
4 - chome, Chuo-ku

	 ร้านค้า 11.00 - 21.00 น.  
(วันอาทิตย์ปิด 20.30 น.)  
ร้านอาหาร 11.00 -  
22.00 น. ทุกวัน

2



22 เซียน โอซาก้า

Shinsaibashi Shopping Street 

และแล้วก็มาถึงดาวเด่นของย่านชินไซบาชิ ถนนช็อปปิ้งที่มีความยาว 600  

เมตร เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟ Hommachi มาจนถึงแม่น้ำโดทมโบริ 

ที่นี่ขยันปรับตัวให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา สองปีที่แวะเวียน 

ไปเก็บข้อมูล มักมีร้านใหม่ ๆ เปิดประตูให้บริการ ทำให้ตื่นตาตื่นใจได้ทุกขณะค่ะ

 Daimaru ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง 

ที่ยังคงรักษาคุณภาพและความหลาก- 

หลายของสินค้าได้ดี หลายคนอาจเท 

ความสนใจช็อปตามสองข้างทางของ 

ถนน โดยหลงลืมไปว่า แค่ Daimaru  

ห้างเดียวก็มีแบรนด์มากกว่าถนนทั้ง 

สายรวมกัน ที่สำคัญยังมีส่วนลดให้ 

นักท่องเที่ยวและขอคืนภาษีได้อีกด้วย 

นะคะ

จุดคืนภาษีของ  Daimaru  
อยู่ที่  North Building ชั้น  5  

แผนก Foreign Tourist Counter ภาษีที่คืน 
จะถกูหกัคา่ดำเนนิการ 1.1 เปอรเ์ซน็ตจ์ากภาษ ี
ทีจ่ะไดค้นื ดงันัน้ภาษทีีไ่ดค้นืคอื 8 เปอรเ์ซน็ต ์ 
เมื่อหักค่าดำเนินการแล้วเหลือ 6.9 เปอร์เซ็นต์  
จะได้รับคืนเป็นเงินสด และต้องขอคืนภายใน 
วันเดียวกับที่ซื้อสินค้า โดยต้องแสดงหนังสือ 
เดินทางเพื่อเป็นหลักฐาน

Did You
Know?

3
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Daimaru Main Bui lding เป็น 

ตึกหลักที่ตกแต่งหรูหราอลังการ แผนก 

เครือ่งสำอางทีช่ัน้ 1 มแีบรนดด์งัมากมาย  

รวมทั้ง Jill Stuart ที่สาวไทยตกหลุมรัก  

ในขณะที่  Daimaru North Building  

วางตัวเป็นห้างของวัยรุ่น มีร้าน Ufufu  

Girls แผนกเสื้อผ้าและเครื่องประดับ 

สวยเกข๋องญีปุ่น่และทัว่โลก เชน่เดยีวกบั  

Francfranc ร้านขายของกระจุกกระจิก  

ที่เดินได้ไม่เบื่อเลยคือ Muji ที่ครบองค์ 

สมบูรณ์แบบ  และ  Afternoon Tea  

Living รา้นขายของแตง่บา้น คอนเซป็ต ์

ในสวนดอกไม้ ก่อนกลับอย่าลืมแวะ 

ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดมโหฬารที่ชั้นใต้ดิน  

เพื่อซื้ออาหารอร่อย ผลไม้สด  ๆ เชอร์ร ี่  

เมลอน และอีกสารพันเมนู พูดแล้ว 

น้ำลายสอเลยค่ะ
 10.00 - 20.00 น. ทุกวัน
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 E v i s u  กางเกงยีนคุณภาพเยี่ยม 

สัญลั กษณ์ น กนา งน วลนี้ มี ต้ น ก ำ เ นิ ด 

มาจากเมืองโอซาก้าค่ะ นอกจากคอนเซ็ปต์ 

สโตร์ขนาดใหญ่บนถนนมิโดสึจิ (Midosuji)  

แล้ว ที่ชินไซบาชิยังมีอีกร้านใหญ่ เดินเข้า 

ไปแล้วรู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง  

พื้นตารางสีสดใสและยีนบาร์มีกางเกงยีน 

ให้เลือกมากมาย ดูแล้วน่าจะเป็นสวรรค์ 

ของคนรักกางเกงยีนอย่างแท้จริง  
 ประมาณ 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน

 Journal  Standard หากมอง 
ผ่าน  ๆ ร้านนี้ดูจะเหมือนร้านเสื้อผ้าสไตล์ 

อเมรกินัทัว่ ๆ ไป แตห่ากคณุไดล้องใสแ่ลว้จะ 

พบว่า ทั้งไซส์และคัตติ้งเหมาะสำหรับชาว 

เอเชียนักแล นั่นเพราะ  Journal Standard  

เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ตัดเย็บเพื่อคนเอเชีย ทว่า 

ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากอเมรกินัชน สไตลเ์สือ้ผา้จงึดลูำลอง ใสไ่ดห้ลายโอกาส และ 

กำลังขยายสาขาไปยังเมืองอื่น ๆ ในเอเชียด้วยค่ะ
  11.00 - 21.00 น. ทุกวัน
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 Lowrys Farm สาวไทยคงรูจ้กั 

หน้าค่าตาร้านนี้กันมาบ้าง จำนวน 

สาขาที่เปิดในฮ่องกงและสิงคโปร์ทำให ้ 

Lowrys Farm โด่งดังและเป็นร้านโปรด 

ของสาว  ๆ  ที่ชอบสไตล์ลำลอง ทว่า 

มีรายละเอียดน่ารักดังสาวญี่ปุ่น ราคา 

ที่ญี่ปุ่นถิ่นกำเนิดถูกกว่าสาขานอก 

ประเทศ  เข้าไปช็อปทีไร  เทหมด 

หน้าตักทุกทีเลยค่ะ
  11.00 - 21.00 น. ทุกวัน

 Anna Sui ดไีซเนอรส์าว (ใหญ)่ ทีฟ่มูฟกั 

แบรนด์ของตนจนโด่งดังไปทั่วโลกนี้มีบูติกช็อป 

อยู่ที่นี่ด้วยค่ะ แพ็คเกจจิ้งโดดเด่น กลิ่นอาย 

วินเทจ ทำให้เครื่องสำอางทุกชิ้นดูน่าซื้อน่าพก 

ไปเสียหมด  แต่สินค้าที่ทำให้ตาโตได้นั้น 

กลับเป็นสินค้าไลน์พิเศษซึ่งผลิตเฉพาะที่ญี่ปุ่น  

เช่น ผ้าเช็ดหน้าและกระเป๋าค่ะ
 11.00 - 20.30 น. ทุกวัน
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 Samantha Thavasa  เมื่อเราบอกเพื่อนสาว 

ชาวญี่ปุ่นว่า กระเป๋ายี่ห้อนี้ไม่ฮิตเลยที่ไทยแลนด์และ 

สิงคโปร์ เธอทำหน้าตกใจคล้ายจะเป็นลม เพราะ  

Samantha Thavasa นัน้โดง่ดงัเปน็อนัดบัตน้  ๆของญีปุ่น่ 

เลยเชียว แบรนดน์ีถ้อืกำเนดิมาตัง้แตป่ ีค.ศ. 1994 และ 

เป็นที่รู้จักของสาวญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อ 

เซเลบชื่อดังของโลกมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น 

บยีอนเซ,่ วกิตอเรยี เบค็แฮม หรอืปารสี ฮลิตนั ใคร 

ยงัไมเ่คยแวะเขา้ไปชมหรอืเหน็สนิคา้ของแบรนดน์ี้ กถ็งึ 

เวลาแล้วที่จะแวะเข้าไปช็อปในร้านใหญ่ของที่นี่ค่ะ
 11.00 - 20.30 น. ทุกวัน

 S a n r i o  G a l l e r y  

อาณาจักรของ Sanrio เฮลโลคิตตี 

และผองเพื่อนนี้ดูเปล่งประกายมา 

แต่ไกล สีชมพูหวานชวนเข้าทั้งเด็ก 

และผู้ใหญ่ ชายและหญิง ภายใน 

ร้ านมีตั วการ์ตูน  Sanr io  ชื่ อดั ง 

แทบทุกตัว มีสินค้าน่าซื้อให้เลือก 

ถึงสามชั้น เครื่องเขียนกุ๊กกิ๊กยังคง 

เป็นเบสต์เซลเลอร์ ที่นี่ยังมีสินค้า 

ประเภทอื่น เช่น เครื่องครัว กล่อง 

พลาสตกิถนอมอาหาร ขนมขบเคีย้ว  

เครื่องนอน  และของใช้ส่วนตัว 

อีกมากมาย  เดินเข้ามากี่ครั้ งก็  

จำตอ้งพา่ยแพแ้กค่วามนา่รกัทกุครัง้ 

ไป หรือจะเป็นเพราะว่าวัยยังได้อยู่ 

ก็ไม่รู้นะ 
 11.00 - 20.30 น. ทุกวัน
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 Disney Store แม้ว่าดิสนีย์แลนด์ 

จะตัง้อยูท่ีโ่ตเกยีว แตช่อ็ปเปอรก์ย็งัจะได้ 

ช็อปสินค้าลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ที่โอซาก้าค่ะ  

Mickey & Friends, Disney Princess  

และ Frozen ยังคงเป็นสินค้าขายดี เด็ก ๆ  

เตรียมอ้อนวอนขอคุณพ่อคุณแม่ให้ซื้อเป้ 

หรือกระติกน้ำลายตัวการ์ตูนชื่อดังได้เลย
 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน

 Un iqlo  ด้วยคุณภาพของเนื้อผ้า คัตติ้ง  

และการตัดเย็บที่เนี้ยบดังแบรนด์ราคาสูง ทำให้  

Uniqlo เหมือนเกิดขึ้นมาเพื่อฆ่าแบรนด์เบสิก 

เกอืบทัง้โลกเลยกว็า่ได ้ และกลายเปน็ขวญัใจของ 

ช็อปเปอร์ทุกระดับและฐานะ สาขาที่ Shinsai- 

bashi Shopping Street นีเ้รยีกไดว้า่เปน็แฟลก็ชปิ 

สโตร์ขนาดมหึมาที่มีสินค้าให้เลือกครบครัน รวม 

ทัง้รุน่ลมิเิตด็เอดชิัน่ของญีปุ่น่ การตกแตง่อลงัการ  

น่าแวะเข้าไปชมมาก ๆ ค่ะ  
 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน

 G U  แบรนด์นี้ได้ชื่อว่าเป็นแบรนด์น้องของ  

Uniqlo บารมีของแบรนด์พี่จึงช่วยดันจนกลายเป็น 

อกีหนึง่แบรนดท์ีก่ำลงัครองใจชอ็ปเปอรค์ะ่ ตกแตง่ 

ร้านสไตล์เอ๊าต์เล็ตด้วยการวางเรียงสินค้าเป็นแถว 

บนชั้น พร้อมป้ายราคาที่ดูแล้วต้องอ้าปากหวอ 

ว่าถูกจริง  ๆ สินค้าของ  GU เน้นราคาเป็นหลัก  

คุณภาพและรูปแบบเป็นรองค่ะ
 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน
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 Daikokuya ทุกครั้งที่เข้าไปร้านนี ้ ต้องได้ยิน 

เสยีงหนุม่สาวชาวไทยกระซบิกระซาบ มอืกดเครือ่ง 

คิดเลขคำนวณราคากระเป๋าแบรนด์ดังทุกครั้งไป  

Daikokuya เป็นร้านขายของแบรนด์เนมมือสอง 

ที่โด่งดังมากที่สุดร้านหนึ่งของญี่ปุ่น มีแบรนด์ดัง 

ให้เลือกเกือบทุกแบรนด์  เช่น  Louis Vuitton,  

Chanel, Prada, Gucci และ Hermès สินค้า 

มีตั้งแต่นาฬิกา เครื่องประดับ กระเป๋า ไปจนถึง 

ผ้าพันคอ สินค้าของร้านนี้ได้รับความเชื่อถือว่า 

เป็นของแท้แน่นอน ราคาขายอาจสูงกว่าร้าน 

มือสองทั่วไป นั่นเพราะมั่นใจได้ว่าไม่ใช่ของปลอม 

แน่นอน
 11.00 - 20.00 น. ทุกวัน

 T h e  M a l i n g  รองเท้ากีฬา  

รองเท้าเดินเล่น และรองเท้าทำงาน  

เป็นอีกลิสต์น่าซื้อเมื่อมาที่ญี่ปุ่น The  

Maling ร้านรองเท้าบนถนนช็อปปิ้งนี้ 

มีจุดเด่นที่ Onitsuka Tiger แบรนด์ 

ขายดีของญี่ปุ่น ซึ่งร้านนี้มีให้เลือก 

มากมาย หลายคู่เป็นรุ่นลิมิเต็ดผลิต 

ในประเทศ เช่นเดียวกับรองเท้าเด็ก 

ที่น่าใช้มาก ๆ ค่ะ
 11.00 - 20.00 น. ทุกวัน
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 ABC  -  Mart  ร้านรองเท้าชื่อดัง 

ที่หลายคนเป็นแฟนคลับ มีรองเท้า 

หลายยี่ห้อทั้งแบบไว้ใส่เดินเล่นและ 

ออกกำลังกาย แต่ที่เด่นเห็นจะเป็น 

ยี่ห้อ  Converse ที่มีรุ่นพิเศษดีไซน์ 

แปลก  ๆ  ให้ซื้อ  ต่างจากรุ่นที่ขาย 

ในประเทศไทย ABC-Mart มีสองสาขาบนถนนช็อปปิ้งนี้  

ก่อนซื้อควรสอบถามให้แน่ใจว่าคืนภาษีได้หรือไม่ด้วยนะคะ  

เพราะบางสาขาขอภาษีคืนไม่ได้ค่ะ
 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน

 Step อีกร้านรองเท้าที่เป็นดังสวรรค์ของ 
ผู้คลั่งไคล้รองเท้ากีฬา จัดวางรองเท้าเต็ม 

หน้าร้าน ดูไม่สุนทรีย์นัก แต่ราคานี่สิเยี่ยม 

ยอด พนักงานขายยังต้อนรับเป็นภาษาไทย 

ได้อีกด้วยค่ะ ดูไปดูมามีหลายรุ่นที่แตกต่าง 

จาก ABC - Mart ร้านนี้เด่นด้านรองเท้ากีฬา 

ที่มีให้เลือกหลายแบรนด์ ทั้ง Puma, Nike  

และ  New Balance แต่ถ้าคุณไม่ยึดติด 

แบรนดด์งั ดฉินัขอแนะนำ Mizuno แบรนด ์

สัญชาติญี่ปุ่นดูนะคะ ราคาดีและคุณภาพ 

ก็เยี่ยมอีกด้วยค่ะ
 ประมาณ 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน
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 Matsumoto  K i yosh i  อย่าประหลาดใจหากคุณจะหาร้านนี้เจอยาก  

เพราะ Matsumoto Kiyoshi มักใช้ป้ายร้านเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่เราจดจำกันได้ 

จากป้ายสีเหลืองกรอบน้ำเงินอันโดดเด่น ร้านนี้จัดว่าเป็น drugstore ที่ขายสินค้า 

บำรุงผิว เครื่องสำอาง และขนมขบเคี้ยวกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยโด่งดังมาจาก 

โตเกยีวและมีสาขาทัว่ญีปุ่่น สาขาทีน่ีม่ีถงึสองชั้น อัดแน่นด้วยเครื่องสำอางที่มัดใจ 

สาวไทยมากมาย แม้จะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออก แต่สาวไทย 

ก็ไม่เคยหวั่น ภาพขั้นตอนวิธีการใช้ด้านหลังแพ็คเกจ 

และภาษาอังกฤษที่เขียนอธิบายอย่างสั้น ๆ ก็เพียงพอที่จะ 

ทำให้เราควักสตางค์ในกระเป๋าออกมาได้ สินค้าเด่นต้อง 

ยกให้อายไลเนอร์ยี่ห้อ  Avancé มาสก์และโลชั่นเต้าหู้   

Moritaya และเคร่ืองสำอางของแบรนด์ดัง  

เช่น Shiseido, Kanebo, Kosé และ  

Sofina ค่ะ
 ประมาณ 10.00 - 21.00 น. ทุกวัน

 Babydoll เพราะรา้นคา้ทีเ่ลอืกมาเอาใจแตห่นุม่  ๆสาว ๆ กลวัวา่คณุพอ่คณุแม ่

จะน้อยใจ เลยเลือกร้านสินค้าสำหรับเด็ก 

เด็ด  ๆ  มาให้สักหนึ่งร้านค่ะ Babydoll ขาย 

เสื้อผ้าเด็กตั้งแต่เบบี๋ไปจนถึงเด็กโต ราคา 

ย่อมเยามากหากเทียบกับมาตรฐานของ 

ญี่ปุ่น (ราคาประมาณ 1,500 - 3,000 เยน)  

หลายรุ่นมีลายการ์ตูนดังเป็นดาวเด่น เช่น  

มิกกี้เมาส์และเฮลโลคิตตี นอกจากเสื้อผ้า 

แล้ว ยังมีตุ๊กตา กระเป๋า เป้ รองเท้า  

และหมวกของเด็ก ๆ ให้ซื้อด้วย
 11.00 - 21.00 น. เสาร์ - อาทิตย ์ เปิด 10.00 น.
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 3 Coins  + plus ป้ายร้านสีเขียวตองอ่อนและชื่อร้านว่า 3 เหรียญ ทำให้ 

เราแวะเข้าไปดูสินค้าของร้านซึ่งมีคอนเซ็ปต์เช่นเดียวกับ Daiso หากสนนราคา 

สินค้าทั้งร้านนี้อยู่ที่ 300 เยน (ประมาณ 100 บาท) สินค้าส่วนใหญ่ดีไซน์ขึ้นเอง  

ลายกราฟิกน่ารัก สมกับเป็นร้านขายของกระจุกกระจิกของชาวญี่ปุ่น ของแต่งบ้าน  

เครื่องครัว และของใช้จัดวางเป็นกลุ่ม ๆ ดูแล้วน่าซื้อยกเซตเป็นที่สุด 
 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน
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 Daiso ไมน่า่เชือ่วา่รา้นทีข่ายสนิคา้ชิน้ละ 30 บาทหรอื 100 เยนนีจ้ะครองตลาด 

ผูบ้รโิภคในญีปุ่น่ไดม้หาศาล แถมยงัมสีาขามากกวา่ 2,000 แหง่ทัว่ญีปุ่น่ กลายเปน็ 

ร้านอันดับหนึ่งในดวงใจของชาวญี่ปุ่น จากการสำรวจของ Store Strategic Survey  

ประจำปี ค.ศ. 2013 ที่ Shinsaibashi Shopping Street มี Daiso อยู่สองร้าน ร้าน 

ที่จะแนะนำตั้งอยู่ในศูนย์การค้า Felicita ซึ่งอยู่ในซอยเล็ก ๆ ของถนนช็อปปิ้งสายนี ้ 

มีสินค้า 100 เยนมากมาย คิดสรรได้ครบทุกแผนกจนเหมือนห้างสรรพสินค้าขนาด 

ย่อม เก่งฉกาจปานนี ้ ตำแหน่งอันดับหนึ่งในใจจึงไม่ยกให้ใครแน่นอน
 ประมาณ 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน

 A L O OK  แว่นตาของประเทศ 

เกาหลีและญี่ปุ่นเป็นอีกสินค้าที่ดิฉัน 

มักแวะชมและเลือกซื้อ นั่นเพราะ 

กรอบแว่นทำจากพลาสติกเกรดเอ  

ที่สำคัญคือแป้นจมูกเหมาะกับดั้ง 

อันราบต่ำของสาวเอเชียเป็นที่สุด  

ไปโอซาก้ามาครั้งสุดท้าย เจอกรอบ 

แว่นสีดำและขาวแบบเก๋และดูติสต์  

ราคาก็ดี เหลือหลาย  แนะนำให้  

เลือกซื้ อกันในวันแรก  ๆ  ที่มาถึ ง  

เพราะใช้เวลาตัดแว่น  1 -  2 วันค่ะ  

ราคาประมาณ 10,000 - 15,000 เยน

 11.00 - 20.30 น. ทุกวัน
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 High Street Fashion Brands ในวันนี้สาวญี่ปุ่นยอมเปิดใจให้แบรนด์ 

ต่างชาติมากขึ้น เช่นเดียวกับแบรนด์นานาชาติก็ให้ความสนใจกลุ่มลูกค้าชาวเอเชีย 

เช่นกัน Shinsaibashi Shopping Street จึงมีแบรนด์อินเตอร์มากมาย ปิดหัว 

และท้ายถนนกันด้วย H & M สาขาใหญ่เบ้ง Zara ที่เปิดใหญ่ทั้งตึก เช่นเดียวกับ  

Denim & Supply Ralph Lauren ที่มีช็อปใหม่กิ๊กอยู่กลางถนน และแบรนด์อื่น ๆ อีก 

นับไม่ถ้วนเลยค่ะ
 ประมาณ 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน

Shinsaibashi Free Wi-Fi และ Tourist Discount
Shinsaibashi Shopping Street เปิดแขนต้อนรับนักท่องเที่ยว 

อย่างจริงใจด้วยบริการยอดนิยม Free Wi-Fi บนถนนช็อปปิ้งตลอด 
ทั้งสายค่ะ  จุดปล่อยสัญญาณเริ่มตั้งแต่ร้าน  Uniqlo ไปจนถึง  
Matsumoto Kiyoshi รา้นสดุทา้ยปลายถนน ขัน้ตอนการใชก้ง็า่ยดาย  
เพียงเปิดเครื่องรับสัญญาณ  Wi-Fi บนมือถือ เลือก  Free Wi-Fi  
Shinsaibashi พร้อมกรอกอีเมลสำหรับการเข้าครั้งแรก คลิกตอบรับ 
เงื่อนไขที่กำหนด เท่านี้เราก็จะท่องโลกอินเทอร์เน็ตและติดต่อกับ 
เพื่อนฝูงได้ทันท ี

นอกจาก Free Wi-Fi แล้ว ท่ีน่ียังใจป้ำนำเสนอส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์ 
ให้เฉพาะนักท่องเที่ยวอีกด้วย ร้านค้าที่ร่วมรายการมีมากมาย อาทิ  
Daimaru, The Suit Company, Journal Standard, Anna Sui,  
ABC-Mart, GU, Samantha Thavasa, Matsumoto Kiyoshi  
จนไปถึงร้านอาหาร เช่น Yo.Cafe Partyland (ป.ล. ร้านค้าที่ให้ 
สว่นลดอาจเปลีย่นแปลงได้ ตรวจสอบรายชือ่ไดจ้ากแผน่พบั Shinsai- 
bashi Shopping Street Map หรือที่ www.shinsaibashi.or.jp/ 
lang/en/)

Did You
Know?
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Where
To
eAT

Fujiya 1935 

โอซาก้าไม่ได้มีแต่อาหารญี่ปุ่นเท่านั้นที่สร้างชื่อและติดดาวมิชลิน เพราะ  

Fujiya 1935 ร้านอาหารสเปนนี้ก็รั้งตำแหน่งสามดาวมิชลินมาหลายขวบปี ถือเป็น 

ร้านอาหารสเปนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ เราจองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ของร้าน 

ก่อนวันเดินทาง ซึ่งควรจองล่วงหน้าสัก 1 เดือน

เมื่อไปถึง พนักงานให้เรานั่งรอในห้องพักพร้อมเสิร์ฟน้ำเปล่าซึ่งได้จากการ 

กรีดเปลือกไม้ รสชาติหอมและค่อนข้างหนืด พอถึงเวลาเราก็ได้รับเชิญให้ไปที่โต๊ะ 

อาหารซึ่งอยู่ชั้นบน นั่งในห้องสี่เหลี่ยมเล็ก  ๆ ตกแต่งเรียบง่าย มีหน้าต่างกว้าง 

เปิดให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามา 

อาหารเสิร์ฟเป็นเซต เริ่มด้วยของว่าง จานหลัก และขนมหวาน ความ 

มหัศจรรย์อยู่ที่อาหารซึ่งตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม และไตร่ตรองวิธีการเสิร์ฟมา 

อยา่งด ี ยกตวัอยา่งเชน่ขนมปงักอ้นทีท่างรา้นใชแ้ผน่หนิรอ้นรองใตข้นมปงัเพือ่ใหอุ้น่ 

อยูต่ลอดเวลา ขนมปงัลกูกลมฟสูเีขยีวเปน็เมนเูดน่ของรา้น เชน่เดยีวกบัชสีบอลและ 

จานปลาแซลมอน รสชาติอาหารนั้นล้ำลึก ควรละเลียดกินทีละนิดเพื่อให้ได้รสชาติ 

ที่ครบถ้วน เชฟเทะสึยะ ฟุจิวะระ (Tetsuya Fujiwara) ผ่านการฝึกฝนมาจากหลาย 

ร้านอาหารชื่อดัง นับเป็นเจเนอเรชันที่ 4 ของครอบครัวที่มุ่งมั่นทำร้านอาหารจนมี 

ชื่อเสียง หลังจากรับประทานเสร็จ  

เชฟเทะสึยะจะเดินออกมาขอบคุณ 

พร้อมยิ้มหวานให้ถ่ายรูปอีกด้วย เป็น 

ประสบการณ์ล้ำค่า

ที่น่าจดจำ

จริง ๆ ค่ะ

	 แท็กซ่ี
 2 - 4 - 14 Yariyamachi, Chuo-ku
	 ม้ือกลางวัน 12.00 - 13.00 น.  
ม้ือเย็น 18.00 - 20.00 น.  
ปิดวันอาทิตย์และวันจันทร์แรกของเดือน

 7,200 เยน สำหรับม้ือกลางวัน และ 15,000 เยน  
สำหรับม้ือเย็น

 www.fujiya1935.com

1
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Usami-tei Matsubaya

เชื่อกันว่าร้านนี้เป็นร้านต้นตำรับของคิสึเนะอุด้ง หรืออุด้งหน้าฟองเต้าหู้ของ 

โอซากา้คะ่ คณุยายใจดเีชือ้เชญิใหห้าทีน่ัง่ กอ่นจะหยบิเมนอูาหารทีม่รีปูภาพมาให้ 

เราเลอืก แนน่อนวา่เราตอ้งชมิคสิเึนะอดุง้ของรา้นตน้ฉบบันีใ้หไ้ด้ เตา้หูแ้ผน่สีเ่หลีย่ม 

สีเหลืองทองนึ่งฉ่ำอยู่ในหม้อ ร้านนี้คัดเลือกฟองเต้าหู้ชั้นดีโดยต้องนึ่งในน้ำซุป 

แบบขา้มคนื รสชาตไิมห่วานนกั สว่นเสน้อดุง้กเ็หนยีวหนบึถกูใจคณุสาม ี เชน่เดยีว 

กับข้าวหน้าหมูที่รสชาติกำลังด ี ไม่จัดจ้านจนเกินไปค่ะ

 Midosuji Line สถานี Shinsaibashi  
(ร้านต้ังอยู่ในซอยข้าง  ๆ Tokyu Hands)

 3 - 8 - 1 Minami Semba, Chuo-ku
 11.00 - 19.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิด 19.30 น.  
ปิดวันหยุดตามประเพณี

 600 - 800 เยน

2
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Shinsaibashi Shopping Street 

Fugetsu 

นอกจากช็อปปิ้งจะเด็ดไม่เป็นรองใคร ถนนสายนี้ยังมีร้านอาหารอร่อย 

แทรกกายอยูต่ลอดสาย บา้งเปน็รา้นเกา่แก่ บา้งกเ็ปน็รา้นใหมท่นัสมยั ตัง้สลบักนั 

ไปกับร้านแบรนด์ดัง กลายเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงของ Shinsaibashi Shopping Street ค่ะ

 Midosuji Line  
สถานี Shinsaibashi

 B1, Crysta Nagahori,  
8 Nagahori Chikagai,  
Minami Semba  
4 - chome, Chuo-ku  
(และสาขาอ่ืน  ๆในโอซาก้า)

 11.00 - 20.00 น. ทุกวัน 
 500 - 1,000 เยน
 www.ideaosaka.

co.jp/web/english

โอะโกะโนะมิยากิหรือพิซซ่าญี่ปุ่นมีต้นกำเนิด 

มาจากโอซาก้า Fugetsu เป็นหน่ึงในร้านโอะโกะโนะ- 

มิยากิชื่อดังของเมืองที่เราอยากกลับไปรับประทาน 

ซ้ำแล้วซ้ำอีก เมนูง่าย  ๆ  ที่ทำจากกะหล่ำปลีคลุก 

แป้ง ไข่ และเนื้อสัตว์ ทอดจนสุกและเกรียม 

บนกระทะร้อน ก่อนจะราดหน้าด้วยซอสเปรี้ยว 

หวานและมายองเนส หอมอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ 

รา้นนีม้โีอะโกะโนะมยิากใิหเ้ลอืกสองแบบ คอื  

แบบธรรมดา และแบบโมดันยากิ (Modanyaki)  

ที่เป็นโอะโกะโนะมิยากิใส่เส้นยากิโซบะ ส่วนตัว 

ชอบแบบโมดันยากิมากกว่า เพราะอิ่มท้องและ 

เหมือนได้กินทั้งโอะโกะโนะมิยากิและยากิโซบะ 

ในจานเดียว

3
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 Matsuya  ทุกครั้งที่เดินทางมาเก็บข้อมูลเขียนหนังสือ เราจะไม่รับประทาน 

อาหารเชา้ทีโ่รงแรม เพราะตอ้งการซอกแซกหาอาหารเชา้แบบคนทอ้งถิน่ นา่แปลก 

ทีร่า้นอาหารในโอซากา้เปดิประตกูนัสายนกั จนเรามาเจอ Matsuya รา้นอาหารญีปุ่น่ 

แบบฟาสต์ฟู้ดร้านนี ้ Matsuya มีเมนูข้าวหน้าเนื้อขึ้นชื่อ บางคนบอกว่าอร่อยไม่แพ ้ 

Yoshinoya แตเ่ราขอผ่าน เชา้นีเ้ลือกเซตไขด่าวกบัไสก้รอกทีม่าพร้อมเตา้หูเ้ยน็และ 

ซุปมิโซะกับอุด้งร้อน รสชาติอาหารใช้ได้ บริการฉับไว และราคาประหยัด
 24 ชั่วโมง ทุกวัน   300 - 700 เยน

 D outor  Co f f e e  คอฟฟี่ช็อปร้านนี้เปิดตัวสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกที่ 
ฮะระจกุ ุ โตเกยีว เมือ่ราว 30 ปทีีแ่ลว้ ปจัจบุนัมกีวา่รอ้ยสาขาทัว่ญีปุ่น่ เปรยีบเปน็  

Starbucks ของญี่ปุ่นก็ว่าได้ จุดเด่นของร้านอยู่ที่การตกแต่งและบรรยากาศซึ่ง 

เลยีนแบบคอฟฟีช่อ็ปสไตลย์โุรป ซึง่ Doutor  

Coffee เป็นเจ้าแรก  ๆ  ที่นำเสนอไอเดียนี้  

กาแฟปลูกเองที่ไร่ในฮาวายส่งกลิ่นหอมกรุ่น  

บวกกบัราคายอ่มเยาและรสชาตมิเีอกลกัษณ ์ 

ทำให ้ Doutor Coffee เป็นร้านกาแฟขวัญใจ 

ชาวญี่ปุ่นและดิฉันค่ะ
    7.15  -  22.30 น. ทุกวัน	 	

  300 - 500 เยน
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 Dalloyau จะวา่ไปญีปุ่น่และฝรัง่เศสมคีวาม 

ละมา้ยกนัอยูเ่รือ่งหนึง่ นัน่คอืทัง้สองชาตติา่งใสใ่จ 

ให้ความประณีตและบรรจง จึงไม่ประหลาดใจ 

เลยที่เบเกอรี่ของฝรั่งเศสจะเติบโตได้ดีในเมือง 

ปลาดิบ 

Dalloyau เบเกอรี่สัญชาติฝรั่งเศสร้านนี้ 

ไดร้บัความนยิมทว่มทน้ในญีปุ่น่ เปดิใหบ้รกิารถงึ  

30 สาขา และที่ Shinsaibashi Shopping Street  

กม็อียูห่นึง่สาขาใหเ้ราลิม้ลอง โอเปรา่เคก้ (Opéra  

Cake) เป็นชิ้นที่อร่อยและขึ้นชื่อของทางร้าน  

แต่ละชั้นของเค้กสอดแทรกด้วยช็อกโกแลต ครีม  

และเคลือบน้ำตาลทุกชั้น  ทำให้คุณสามารถ 

ลิ้มลองความอร่อยของทุกรสชาติในคราวเดียว 

ตั้งแต่คำแรกที่ชิมค่ะ  
 10.00 - 22.00 น. ทุกวัน   400 - 1,200 เยน

 Ujien  ดิฉันดื่มชาเขียวอยู่เป็นนิตย์ และ 

ติดเป็นนิสัยว่าต้องเพียรหาร้านชาเขียวดี  ๆ  

ในประเทศที่เดินทางไป เชื่อกันว่าชาเขียวของ 

ญี่ปุ่นนั้นผ่านกรรมวิธีการอบที่ต่างจากประเทศ 

อื่น  ๆ  ทำให้ยังคงคุณค่าของชาเขียวไว้ได้   

บนถนนช็อปปิ้งสายนี้มีร้านชาเขียวชั้นเลิศ 

อยู่หนึ่งร้านค่ะ นั่นคือร้าน Ujien ที่เร้นกายอยู ่

เงียบ  ๆ  ท่ามกลางกระแสพลุกพล่านของผู้คน  

ตัวร้านไม่โดดเด่นนัก แต่บรรยากาศอบอุ่น 

คล้ายบ้านญี่ปุ่นในอดีต มีพนักงานชงชาเขียว 

ด้วยใบชาต่างชนิดให้ชิม แต่ใบชาเด็ดสุดเป็น 

ของ   Okame Sencha ซองสีม่วงนี่เลยค่ะ ชง 

แล้วหอมกรุ่น  ชารสชาติแน่น  ไปทีไรซื้อ 

กลับมาตุนทุกครั้งเลย
 10.00 - 20.00 น. ทุกวัน   1,000 - 2,000 เยน
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 Crepe Ojisan รา้นเครปเดน่ของถนนชอ็ปปิง้สายนีค้ะ่ ตวัรา้นเปน็เคานเ์ตอร ์

เล็ก ๆ มีช่องสั่งอาหารด้านหน้า และตั้งอยู่ทางเข้า Sega ร้านเกมชื่อดังของญี่ปุ่น 

กลิ่นหอม  ๆ  ของเครปที่ทำสด  ๆ  โชยมาเตะทุกจมูก หอมเย้ายวนขนาดนี้คง 

ไมม่ใีครปฏเิสธได ้ จงึทำใหแ้ถวลกูคา้ของรา้นยาวเฟือ้ยเกอืบตลอดทัง้วนั เครปคณุปู ่ 

(ojisan แปลว่า คุณปู่หรือคุณตา) มีให้เลือกสามชนิด ได้แก่ Standard Crepe  

ใส่ผลไม้และครีม รสชาติหวานมัน Ice Crepe ใส่ไอศกรีมเย็นหวานฉ่ำ และ Hot  

Crepe ที่เหมาะเป็นอาหารว่าง มีให้เลือกหลายแบบ เช่น ใส่แฮมกับไข่หรือซอส 

เทอริยากิค่ะ
 10.00 - 21.00 น. ทุกวัน   400 -1,200 เยน

 Kasutera Ginso Castella เค้กฟองน้ำเน้ือนุ่มฟู 

ชนดิหนึง่คอือกีเมนเูบเกอรีท่ีช่าวญีปุ่น่ทำไดด้ ี หากเทยีบ 

กับต้นตำรับที่ได้มาจากโปรตุเกส Kasutera Ginso  

เป็นหนึ่งในร้านดังของเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องเมนูนี้ รสชาติ 

เค้กอาจไม่จัดจ้านในคำแรกท่ีกัดชิม หากกล่ินหอม 

ของเค้กจะกรุ่นขึ้นเรื่อย  ๆ เคล้ากับเนื้อเค้กที่บางเบา 

ดุจฟองน้ำ ย่ิงทำให้เราเพลินจนหยิบเข้าปากไปหลายช้ิน  

ใครติดใจเค้กของร้านนี้ ทางร้านยังมีแพ็คเกจสวยงาม 

ให้ซื้อกลับ หรือในช่วงที่ดอกซากุระบาน ก็มีกลิ่นดอก 

ซากุระให้ลิ้มชิมรสด้วยนะคะ  
 10.00 - 19.30 น. ทุกวัน   400 - 1,200 เยน
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 Harbs  เราเห็นร้านเค้กนี้ครั้งแรกที่ Namba Parks  

คิวที่เนืองแน่นในวันนั้นทำให้เรายอมถอดใจ แต่วันนี้ 

ขณะที่กำลังเดินช็อปปิ้งอยู่ที่ Daimaru North Building  

สายตาก็เหลือบเห็น Harbs เข้าอีกครั้ง และที่สำคัญ 

ปราศจากแถวคิวอีกด้วยค่ะ เค้กของ Harbs จัดเรียง 

อย่างสวยงามอยู่ในตู้กระจกด้านหน้าร้าน ทุกก้อนมี 

ขนาดใหญ่อลังการ ความหนาแต่ละชิ้นไม่น่าต่ำกว่า 

ครึ่งฟุต ชิ้นอร่อยต้องยกให้ Mille Crepe ที่แป้งบาง 

แตล่ะชัน้สอดไสผ้ลไมส้ดอยา่งกลว้ย กวี ี สตรอวเ์บอร์ร ี ่ 

และเมลอน รสชาติกลมกล่อมและเนื้อเค้กบางเบา  

ไม่รู้สึกเลี่ยนเลยสักนิด ผลไม้ก็สดอร่อย จึงขอยกนิ้ว 

ให้อีกหนึ่งคนค่ะ
  10.00 - 20.30 น. ทุกวัน   500 - 1,000 เยน	

  ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า Daimaru ส่วน North Building

 Honfukuzush i  ร้านซูชิ 
เก่าแก่อายุกว่า 180 ปีแห่งนี้มีตู้ 

กระจกขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วย 

ตัวอย่างซูชิน่ารับประทานละลานตา  

ในอดตีลกูคา้ของรา้นมกันำภาชนะ 

จากบ้านมาใส่อาหารเอง ก่อน 

จะเปลี่ยนหน้าตาเป็นร้านอาหาร 

ดังที่เห็นในปัจจุบัน ซูชิของร้าน 

ราคาย่อมเยาหากเทียบกับร้านอื่น  

แต่รสชาติและความสดยังคงเป็น 

หนึ่งไม่เสื่อมคลาย มีเมนูพิเศษ 

ให้เลือกสั่งตั้งแต่  Special Mac- 

kerel Sushi, Osaka Sushi และ  

Nigiri ค่ะ
   11.00 - 20.30 น. ทุกวัน	

  1,000 - 2,000 เยน
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 Kamukura ร้านราเม็งชามด่วน 

ที่ ได้รับความนิยมล้นหลาม  ร้าน 

ตกแต่งอย่างทันสมัยจึงดึงดูดลูกค้า 

หนุ่มสาวและชาวต่างชาติได้ เป็น 

อย่างดี น้ำซุปของร้านนี้ปรุงด้วยซอส 

ถั่วเหลืองชั้นเยี่ยม  เป็นโชยุราเม็ง  

(Shoyu Ramen) ที่อร่อยร้านหนึ่ง 

เลยเชียวค่ะ หน้าร้านตั้งเครื่องสั่ง 

อาหารใหล้กูคา้กดเลอืกไดต้ามใจชอบ  

กอ่นจะเขา้ไปอิม่อรอ่ยกบัราเมง็ชามโต

   ประมาณ 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน

  600 - 1,000 เยน

 Le Cro’s Petite กลิ่นหอมของขนมปังอบโชยมาเตะจมูกในขณะที่เดินเล่น 

อยู่บนถนน ต้นทางของกลิ่นนี้มาจากร้านขายขนมปังและครัวซองต์เล็ก  ๆ  อย่าง  

Le Cro’s Petite ทีน่า่จะเพิง่เปดิใหบ้รกิารเมือ่ปทีีแ่ลว้ เพราะกอ่นหนา้นีเ้ราไมเ่คยเหน็ 

ร้านนี้เลย ครัวซองต์อัลมอนด์ชิ้นเล็ก และขนมปัง Baton Chocolate เป็นเมนูที่เรา 

ซื้อมาชิม รสชาติดี กรอบ หอม จนสาวญี่ปุ่นหลายคนยอมยืนรอกันเลยค่ะ
  ประมาณ 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน   90 - 300 เยน



42 เซียน โอซาก้า

 Pablo “พา - โบล” (“โบล” ออกเสยีงแบบควบกลำ้นะคะ)  

น่าจะเป็นเบเกอรี่ที่ดังที่สุดของโอซาก้าในระยะเวลา 2 - 3 ปีนี้  

เรารู้จัก Pablo ครั้งแรกเมื่อราว 2 ปีก่อน คิวยาวเนืองแน่น 

ไปด้วยลูกค้าชาวญี่ปุ่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าร้านนี้อร่อยจริง  

หากครั้งต่อมาที่กลับไปเก็บข้อมูล พบว่ากว่าครึ่งของแถว 

กลายเป็นชาวต่างชาต ิ รวมถึงพี่น้องชาวไทยของเราด้วย 

Premium Cheese Tart เป็นเมนูอร่อยที่ผลิตจำนวน 

จำกัดในแต่ละวัน ส่วน Cheese Tart เมนูคลาสสิกนั้นก็มี 

ให้เลือกสองชนิด  คือ แบบ  rare ที่ชีสเยิ้มทะลัก  และ  

medium ทีเ่นือ้ชสีแขง็ตวัพอประมาณ ดฉินัชอบ Cheese Tart  

แบบ medium มากกว่า เพราะรสชาติเข้มข้นและตักกินง่าย  

รวมไปถงึคกุกีก้ลอ่งขาวและดำทีห่วานมนัอยา่บอกใครเลยเชยีว 

…ลืมบอกไปว่า ถ้าไม่อยากรอคิวนานให้ไปตั้งแต่ร้านเปิด  

และอย่าไปช่วงใกล้ปิดร้าน เพราะเค้กบางชนิดอาจขายหมด 

ตั้งแต่บ่ายต้น ๆ (ป.ล. Cheese Tart และ Premium Cheese  

Tart เก็บได้นาน 3 วันในตู้เย็นค่ะ)

  10.00 - 23.00 น. ทุกวัน   700 - 1,200 เยน
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 Yo.Cafe Partyland คอนเซ็ปต์ 

โยเกิร์ตชั่งขายตามน้ำหนักและท็อปปิ้ง 

ให้เลือกตามใจเป็นจุดขายของร้านนี้  

แมจ้ะไมน่า่ตืน่เตน้เพราะหลายรา้นตา่งก็ 

นำเสนอคอนเซ็ปต์แบบเดียวกัน แต่ 

รสชาติของ  Yo.Cafe Partyland นั้น 

ไม่เหมือนใคร คุณสามีท่ีขยาดของหวาน 

ยังชอบแวะรับประทานอยู่เป็นประจำ  

เนื่องจากความสดของโยเกิร์ต รสชาติ 

ออกเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ กินแล้วเย็นชื่นใจ  

ท็อปปิ้งที่มีให้เลือกมากมายช่วยเติม 

ความอร่อย  จึง เป็นสต็อปหลังมื้ อ 

อาหารของเราได้ในหลายวันเลยค่ะ
  10.00 - 23.00 น. ทุกวัน	

  400 - 700 เยน

 Daruma รูปป้ันคุณลุงหน้าดุ ประธาน 

ฝ่ายบริหารของร้านยืนอยู่ตรงทางเข้า  

Daruma เปน็อกีรา้นทีไ่ดร้บัความนยิมและ 

ขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ  ในทุกปี ขาย 

คูชิคัตสึซึ่งมีความหมายว่าของทอด หรือ  

deep fried อาหารในร้านจึงเป็นของทอด 

เกอืบทัง้หมด สว่นผสมทีน่ำมาชบุแปง้ทอด 

มีตั้งแต่เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น เต้าหู้ ไปจนถึง 

ผกัอกีหลายชนดิ กฎเหลก็ของรา้นเปน็การ 

จิ้มน้ำจิ้มที่  “จิ้มได้ครั้งเดียว” หรือ “No  

Double Dip” เพือ่ความสะอาดและถกูตอ้ง 

ตามหลกัอนามยั กะหลำ่ปลทีีเ่สริฟ์มาเปน็ 

เครื่องเคียงช่วยเพิ่มความหวานกรอบ น่า 

ประหลาดที่ของทอดร้านนี้ไม่เลี่ยนเลยค่ะ  

   ประมาณ 11.00 - 21.00 น. ทุกวัน  

  700 - 1,200 เยน


