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Japan New Wave Travel Co., Ltd.Nagara Apartment (Room 103) 122 

SoiAnumarnrachathonDecho Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500                                                              

Tel: +662-2354720Fax: +662-2354721 E-Mail: ginga_thailand@hotmail.comLicence 

No. 11/07577 

============================================================== 

กนิ ช้อป พกั OSAKA 3 คืนราคาต่อท่าน: 3,800 บาท ส าหรับ 3 คืน / ห้องพกั: ห้องTwin 

ส าหรับ 2 ท่าน 

1. ช่ือทีพ่กั:GrandouceNamba-Higashi   

2. ประเภทห้องพกั:ห้อง Twin ส ำหรับ 2 ท่ำน 

3. อตัราค่าบริการ:3,800 บำท/ท่ำน/3 คืนรวมภำษีแลว้ (รำคำน้ีใชไ้ดต้ั้งแต่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2561) 

4. เง่ือนไขการให้บริการ:         4.1 ไม่มีบริกำรอำหำรเชำ้                                                                                                                                                          

4.2 ไม่มีบริกำรท ำควำมสะอำดหอ้งพกัระหวำ่งท่ีเขำ้พกัหำกตอ้งกำรท ำควำมสะอำด  จะมีค่ำบริกำรคร้ังละ 4,000 

เยน 

5. กฎเกณฑ์ในการเข้าพกั:                                                                                                                                                     

5.1 เวลำ Check-In ตั้งแต่ 18:00 น. ข้ึนไป หำกตอ้งกำรฝำกสัมภำระก่อนถึงเวลำ Check-Inรบกวนแจง้ล่วงหนำ้                                             

5.2 เวลำ Check-Out ภำยใน 11:00 น.มิฉะนั้น จะมีพนกังำนเขำ้ไปท ำควำมสะอำดเพื่อเตรียม Check-In เลย5.3 

ไม่อนุญำตใหสู้บบุหร่ีภำยในหอ้งพกั (เวน้แต่ตรงระเบียงดำ้นนอก) และภำยในอำคำร หำกฝ่ำฝืนจะถูกปรับ 5.4 

กรุณำถอดรองเทำ้ก่อนเขำ้มำภำยในหอ้งพกั 

6. ส่ิงอ านวยความสะดวก:                                                                                                                                                     

6.1 บริกำร Free Wifiภำยในอำคำรและห้องพกั                                                                                             

6.2 อุปกรณ์ต่ำงๆภำยในหอ้งพกัไดแ้ก่ ผำ้เช็ดตวั, แปรงสีฟัน,ไดร์เป่ำผม, ฯลฯ                                         

6.3 กุญแจห้องพกั: Key Card จะอยูติ่ดกบัท่ีล็อคประตูดำ้นนอกหอ้ง โดยลูกคำ้จะไดรั้บแจง้เลขห้องและ 

Password ส ำหรับใชใ้นกำรเขำ้หอ้งพกัก่อน Check-Inหลงัจำกช ำระค่ำหอ้งพกัเรียบร้อยแลว้  
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7. ต าแหน่งของทีพ่กั:                                                                                                                                                     

7.1 อยูใ่กลส้ถำนีรถไฟใตดิ้น Tanimachikyuchome Station ใชเ้วลำเดินจำกท่ีพกัไปยงัสถำนีประมำณ 10 นำที                                                                                             

7.2  อยูใ่กลส้ถำนีบสัใกลเ้คียงShuttle Bus Station ใชเ้วลำเดินจำกท่ีพกัไปยงัสถำนีประมำณ 10 นำที                                                              

7.3 อยูใ่กลย้ำ่นกำรคำ้ชินไซบำชิใชเ้วลำเดินจำกท่ีพกัไปยงัชินไซบำชิประมำณ 15นำที                                                 

เตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำร และร้ำนสะดวกซ้ือ 
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8. แหล่งช้อปป้ิงใกล้ทีพ่กั: 

8.1 ชินไซบำชิ (ใชเ้วลำเดินจำกท่ีพกัไปประมำณ15 นำที): 

ชินไซบำชิเป็นถนนยำ่นกำรคำ้ช่ือดงัของโอซำกำ้แต่ละวนัจะมีนกัชอ้ปหลัง่ไหลเขำ้มำอยำ่งไม่ขำดสำยเฉล่ียกวำ่

60,000รำยต่อวนัในขณะท่ีวนัหยดุสุดสัปดำห์มีผูค้นมำเยี่ยมชมจ ำนวนมำกถึง120,000รำยมีประวติัควำมเป็นมำ

ยำวนำนกวำ่380ปี 

ชินไซบำชิเตม็ไปดว้ยควำมหลำกหลำยของร้ำนคำ้และแบรนด์ดงัมำกมำยตั้งอยูป่ะปนไปกบัร้ำนคำ้แบบดั้งเดิม

ของญ่ีปุ่นไดแ้ก่Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆเรียกไดว้ำ่เป็นศูนย์

รวมแทบจะทุกยีห่อ้ดงัทัว่โลกเลยก็วำ่ไดน้อกจำกน้ีแลว้ยงัมีสินคำ้จ ำพวกอำหำรและเคร่ืองด่ืมหรือตุก๊ตำน่ำรักๆก็

มีใหเ้ลือกซ้ือเช่นกนัและนอกเหนือไปจำกร้ำนคำ้ทนัสมยัจำกแบรนด์ต่ำงๆแลว้ท่ีชินไซบำชิยงัมีShopping 

Arcade ท่ีเอำร้ำนคำ้เล็กๆมำรวมไวภ้ำยใตห้ลงัคำเดียวกนัมีเส้นทำงยำวประมำณ600 เมตรมีสินคำ้ใหเ้ลือกสรร

มำกมำยอำทิชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม, อญัมณีเคร่ืองประดบัและร้ำนหนงัสือเป็นตน้ 

 

8.2 อำเมะมุระ (ใชเ้วลำเดินจำกท่ีพกัไปประมำณ20นำที): 

อำเมะมุระศูนยร์วมสินคำ้แฟชนัและวฒันธรรมร่วมสมยัของยำ่นมินำมิตั้งอยูใ่นเขตถนนNagahori-Doriซ่ึงอยู่

ทำงทิศตะวนัตกของสถำนีชินไซบำชิและมีประวติัควำมเป็นมำท่ียำวนำนตั้งแต่ยคุ 70s โดยเร่ิมจำกกำรเปิดร้ำน

ขำยสินคำ้คร้ังแรกเพื่อจ ำหน่ำยเส้ือผำ้วนิเทจ, ยนีส์, ของมือสองและสินคำ้อ่ืนๆท่ีมำจำกฝ่ังตะวนัตกของ

สหรัฐอเมริกำจนเป็นท่ีมำของยำ่นน้ีในช่ือวำ่อเมริกำมุระหรือAmerican Village ท่ีมีควำมหมำยวำ่หมู่บำ้น

อเมริกนั และเรียกกนัสั้นๆวำ่อำเมะมุระ 
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เน่ืองจำกสินคำ้ต่ำงๆค่อนขำ้งมีรำคำถูกและหลำกหลำยจนท ำใหย้ำ่นน้ีกลำยเป็นยำ่นกำรคำ้ท่ีไดรั้บควำมนิยมใน

หมู่นกัชอ้ปท่ีมองหำสินคำ้แฟชนัอินเทรนดเ์ร่ือยมำจนถึงปัจจุบนัท่ีมีร้ำนคำ้เพิ่มข้ึนมำกวำ่ 3,000 ร้ำนรวมทั้งร้ำน

กำแฟ, บำร์และร้ำนอำหำรอีกมำกมำย 

ดว้ยเอกลกัษณ์และมนตเ์สน่ห์ของอำเมะมุระท ำใหส่ื้อโทรทศัน์เลือกมำแนะน ำจนกลำยเป็นท่ีรู้จกักนัอยำ่ง

กวำ้งขวำงไปทัว่ประเทศวำ่อเมริกำมุระคือถ่ินของเทรนดแ์ฟชนัรุ่นใหม่ล่ำสุดจนท ำใหใ้นปัจจุบนัอำเมะมุระ

กลำยเป็นสัญลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของกำรรวมตวัของหนุ่มสำวรุ่นใหม่ท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรคแ์ละแฟชัน่ท่ีไม่ซ ้ ำใคร 

นอกจำกแฟชนัแลว้วถีิชีวติกลำงคืนท่ีอำเมะมุระก็เป็นยำ่นบนัเทิงท่ีมีช่ือเสียงมำกดว้ยเช่นกนั 

 

8.3โดทงบุริ (ใชเ้วลำเดินจำกท่ีพกัไปประมำณ15นำที): 

โดทงบุริยำ่นกำรคำ้ขนำดใหญ่ใจกลำงเมืองเลียบฝ่ังใตข้องคลองโดทงโบริบำชิตั้งแต่ตรงสะพำนโดทงบุริไป

จนถึงสะพำนนิปปงบำชิถือเป็นยำ่นกำรคำ้เก่ำแก่อีกแห่งหน่ึงของเมืองโอซำกำ้มีกำรเร่ิมตน้ท ำกำรคำ้มำตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 17 ไดรั้บควำมนิยมมำยำวนำนนบั 100 ปีจนถึงปัจจุบนัรำยลอ้มไปดว้ยจ ำนวนร้ำนอำหำร, ส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวกและควำมบนัเทิงมำกมำยอยำ่งโรงละครหุ่นกระบอกแบบดั้งเดิมBunraku, หอ้งโถงนิทำนและควำม

บนัเทิงอ่ืนๆ 

สญัลกัษณ์เด่นของโดทงบุริคือร้ำนปูยกัษ ์(KaniDoraku) และป้ำยไฟโฆษณำริมคลองของกูลิโกะซ่ึงมกัจะถูก

เลือกใหเ้ป็นฉำกหน่ึงในภำพยนตร์ทั้งในญ่ีปุ่นและต่ำงประเทศหลำยเร่ืองจนถือเป็นสัญลกัษณ์ของโอซำกำ้เลยก็

วำ่ไดใ้นยำ่นน้ีเป็นแหล่งรวมร้ำนอำหำรนอ้ยใหญ่มำกมำยและร้ำนเด็ดหำ้มพลำดส ำหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมำเยือน

คือร้ำนทำโกะยำกิ Otakoya, รำเมนมงักรทองKinryu Ramen, ภตัตำคำรZubora-yaและร้ำนข้ึนช่ืออ่ืนๆ 
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8.4 นมับะพำร์ค (ใชเ้วลำเดินจำกท่ีพกัไปประมำณ20นำที): 

นมับะพำร์คเป็นศูนยร์วมควำมเจริญและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบวงจรทั้งหำ้งสรรพสินคำ้ช่ือดงัอยำ่งNamba 

CITY, Carnival Mall และTakashimaya Osaka รวมถึงโรงแรมช่ือดงัSwissotelNankai Osaka โรงแรมขนำดใหญ่

ของเมืองโอซำกำ้ท่ีนกัท่องเท่ียวต่ำงก็รู้จกักนัเป็นอยำ่งดีรวมถึงสวนสำธำรณะชั้นลอยท่ีเป็นจุดเด่นอีกอยำ่งหน่ึง

ของนมับะพำร์คดว้ยสถำปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์สำมำรถรวมเอำควำมทนัสมยัมำผสมกบัควำมเป็นธรรมชำติ

ไดอ้ยำ่งลงตวัสวยงำม 

ภำยในนมับะพำร์คไดร้วมเอำโรงภำพยนตร์, โรงแรม, ร้ำนคำ้ช่ือดงักวำ่ 120 ร้ำนคำ้และร้ำนอำหำรมำกมำยมำไว้

ในพื้นท่ีเดียวกนัเพื่อใหบ้ริกำรกนัแบบครบวงจรพร้อมทั้งกำรออกแบบแต่ละชั้นใหมี้ควำมเหล่ือมล ้ำกนัและ

สอดแทรกสวนสำธำรณะเขำ้ไปในหลำยๆจุดกลำยเป็นสถำปัตยกรรมท่ีมีควำมซบัซอ้นแปลกตำ 
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8.5 Den Den Town หรือนิปปงบำชิ (ใชเ้วลำเดินจำกท่ีพกัไปประมำณ20นำที): 

Den Den Town ตั้งอยูบ่นถนนซำไกสุจิเขตสะพำนนิปปงบำชิเป็นแหล่งรวมร้ำนคำ้กวำ่ 300 ร้ำนจ ำหน่ำยสินคำ้

เก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำรวมทั้งของเล่นและทุกอยำ่งท่ีเก่ียวกบักำร์ตูนอำทิหนงัสือกำร์ตูน, 

แผน่DVD, สินคำ้คอสเพลย,์ ของสะสมและของท่ีระลึกเป็นตน้และท่ีส ำคญัส ำหรับนกัชอ้ปทั้งหลำยคือร้ำนรวง

แถบน้ีมกัจะขำยแบบลดรำคำอยูเ่สมอทั้งยงัมีจุดเด่นเรียกสำยตำผูค้นและเป็นเสน่ห์อีกอยำ่งหน่ึงของร้ำนคำ้ยำ่น

Den Den Town คือป้ำยโฆษณำสุดสร้ำงสรรคจ์ำกแต่ละร้ำนท่ีสะดุดตำแก่นกัท่องเท่ียวมำกมำยท่ีมำเยอืน 

 

8.6 ชินเสะไก (ใชเ้วลำเดินจำกท่ีพกัไปประมำณ30นำที): 

ชินเสะไกหรือท่ีแปลวำ่โลกใหม่ท่ีมำจำกค ำวำ่Shin หมำยถึงใหม่และSekaiหมำยถึงโลก เร่ิมเปิดคำ้ขำยมำตั้งแต่

ปี1912ตั้งอยูท่ำงทิศใตถ้ดัลงมำจำกยำ่นDen Den Town มีจุดเด่นคือหอคอยสึเทนคำคุท่ีตั้งอยูใ่จกลำงยำ่นกำรคำ้

จนกลำยเป็นสัญลกัษณ์ของชินเสะไกท่ีทุกคนตอ้งถ่ำยรูปกลบัมำและสัญลกัษณ์ส ำคญัอีกอยำ่งหน่ึงของท่ีน่ี คือ

โคมกระดำษรูปปลำปักเป้ำขนำดมหึมำ 

ชินเสะไกถือเป็นสถำนท่ีชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ืออีกแห่งหน่ึงของโอซำกำ้มีบรรยำกำศสบำยๆเหมำะแก่กำรเดินเล่นและ

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวบรวมสินคำ้จำกทอ้งถ่ินรำคำถูกไวม้ำกมำยไม่เนน้สินคำ้แบรนด์เนมเหมือนยำ่นอ่ืนๆ 
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8.7 เอบิสุบำชิ (ใชเ้วลำเดินจำกท่ีพกัไปประมำณ15นำที): 

เอบิสุบำชิถนนสำยชอ้ปป้ิงเส้นส ำคญัของเมืองโอซำกำ้มีเส้นทำงยำวประมำณ 350 เมตรจำกสะพำนเอบิสุบำชิไป

จนถึงหำ้งสรรพสินคำ้ทำคำชิมำยำ่ท่ำมกลำงหำ้งสรรพสินคำ้หลำยแห่งในโอซำกำ้ 

เอบิสุบำชิถือเป็นขมุทรัพยข์องแฟชนัผูห้ญิงทุกวยัจำกบรรดำสินคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำยทั้งเส้ือผำ้, รองเทำ้, 

กระเป๋ำ, เคร่ืองส ำอำงและเคร่ืองประดบัซ่ึงทั้งหมดท่ีวำ่มำน้ี จะสำมำรถหำซ้ือไดจ้ำกถนนสำยน้ีทั้งหมดรวมไป

ถึงสินคำ้แฮนด์เมดน่ำรักๆพร้อมกบัร้ำนอำหำรญ่ีปุ่น, จีนและตะวนัตกท่ีแทรกตวัอยูแ่ละสถำนบนัเทิงเขตดำ้นใต้

ของพื้นท่ีใกลก้บัยำ่นโดทงบุรีตั้งอยูด่ำ้นหนำ้ของสถำนีรถไฟนมับะ ทั้งยงัเป็นยำ่นชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกดว้ย 

 

 

   


