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First Day 27/10/2018 

วนัน้ีเป็นวนัที่จะไดเ้ดินทางไปประเทศญี่ปุ่ นคร้ังแรกเลยต่ืนเตน้มากครับ ไฟลทบ์ินคือ 7 โมง 30 นาที ดว้ยความ

ต่ืนเตน้มากจึงต่ืนเชา้มากเพือ่เตรียมตวัเดินทางไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิเม่ือไปถึงผมกไ็ปนัง่รอรุ่นพีอี่กคนนึงที่

จะเดินทางไปดว้ยและ มิซุทานิเซนเซย ์อาจารยท์ี่จะไปดูแลเราตลอดทริปน้ี เม่ืออีกสองคนมาถึงเราก็ไปเช็คอิน
เพือ่เตรียมตวัไปขึ้นเคร่ืองบินซ่ึงใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง 25 นาที ระหวา่งทาง ผมดูหนงัจบไป 2 เร่ืองก็ถึง

สนามบินนาริตะพอดีเม่ือไปถึงก็มี วาดะซงั มารับที่ทางออกสนามบินเพือ่ไปขึ้นรถบสัที่ มาซามิเซนเซย ์และ 
เพือ่นๆชาวฟิลิปปินส์ ที่มาถึงก่อนหนา้เรารออยู ่แลว้เดินทางดว้ยรถบสัอีกประมาณ 3 ชัว่โมง เพือ่ไปยงั Toyoko 

Inn Hotel ใน Hashimoto เม่ือไปถึงเราก็วางสมัภาระไวแ้ลว้ไปทานอาหารเยน็กนัที่ร้าน ไซซาริยา่ ผมสัง่ชุดแฮม

เบิร์กกบัสปาร์เก็ตต้ีคาโบนาร่ามากิน อร่อยมากๆ หลงัจากทานกนัเสร็จก็ไปเช็คอินเขา้โรงแรมจบการเดินทางวนั
แรก 

  



28/10/2018 

วนัน้ีนบัเป็นวนัแรกในการออกทริปเดินทาง มาซามิเซนเซย ์นดัเจอกนัที่ล็อบบี้ของโรงแรม 7 โมง 40 นาที วนัน้ี

จึงตอ้งต่ืนเชา้กนัหน่อยเพือ่รีบมาทานอาหารเชา้ที่ทางโรงแรมเตรียมไวใ้หห้ลงัจากทานกนัเสร็จก็มีนกัเรียนของ

ทาง Salesain Polytechnic มารับพวกเรา 2 คน เพื่อเดินทางไปยงั Salesian Polytechnic นัน่คือ คาซึฮิโระคุง และ 
อูเมะจงั เราเดินทางไปกนัดว้ยรถบสัประจ าทางหลงัจากไปถึงเราก็ไปร่วมนัง่ดูพธีิทางศาสนาของเพือ่นชาว

ฟิลิปปินส์นิดหน่อยก่อนจะเตรียมตวัเดินทางไปยงั Sagamihara City Museum ซ่ึงเป็นพพิธิภณัฑท์างธรรมชาติ 
และ Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) ซ่ึงเป็นพพิธิภณัฑว์ทิยาศาตร์เก่ียวกบัอวกาศซ่ึงใหญ่มากและ

อลงัการสุดๆหลงัจากเยีย่มชมเสร็จและถ่ายรูปกนัเรียบร้อยก็เดินทางกนัต่อไปยงั Miyagase Dam Site เป็นเขื่อน

ขนาดใหญ่และลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาติที่สวยงามมากๆพวกเราไดน้ัง่ทานอาหารกลางวนักนับนเขาท่ามกลาง
ธรรมชาติวิวดีสุดๆ เสร็จแลว้เราก็ไปเยีย่มชมเขื่อนและ Miyagase Dam Water Musume เป็นพพิิธภณัฑเ์ก่ียวกบั

เขื่อนแห่งน้ีและการสร้างพลงังานจากน ้ า เม่ือเยีย่มชมกนัเรียบร้อยเราก็ไปยงั Ario Hashimoto Shopping Mall 

เพือ่ทานอาหารเยน็และช็อปป้ิงกนัก่อนกลบัโรงแรม หลงัจากกลบัโรงแรมกนัแลว้ผมและพีน่างนอ้ยก็ออกไปชิป
ป้ิงแถวโรงแรมกบัเพือ่นฟิลลิปปินส์กนัสกัพกัแลว้กลบัมาพกัที่โรงแรมจบทริปวนัที่ 2 

 

  



29/10/2018 

วนัน้ีเป็นวนัที่เราจะไปเขา้ร่วมคลาสเรียนกบัเหล่านกัศึกษาของสถาบนั Salesian Polytechnic เป็นอะไรที่น่า

ต่ืนเตน้มากๆ ซ่ึงคลาสที่จะไดไ้ปเขา้ร่วมก็คือวชิาภาษาองักฤษ อาจารยไ์ดแ้บ่งพวกเรา 12 คน ไปยงักลุ่มต่างๆ

และใหท้  าแบบฝึกหดัที่เตรียมไวใ้ห ้1 ในนั้นที่ผมชอบมากคอืเขาใหน้กัศึกษาตั้งช่ือเราดว้ย คนัจิ ซ่ึงช่ือที่ผมไดม้า
ชอบมากๆเลย คือ Kan ,มาจาก Kanmuri ที่แปลวา่ มงกุฎ ,Tee มาจาก Teiou ที่แปลวา่ ราชา ,Ho มาจาก Hoko ที่

แปลวา่ เดิน และ Bu มาจาก Usukushii ที่แปลวา่สวยซ่ึงสามารถอ่านวา่ Beautiful ไดเ้ลยไดช่ื้อน้ีมา จากนั้นเราก็

ไปทานอาหารกลางวนักนัก่อนจะไปเดินชมสถาบนัสนุกมากๆหลงัจากเดินชมเสร็จแลว้เรากไ้ปเขา้เรียนคลาส

ภาษาญี่ปุ่ นกบัมาซามิเซนเซย ์และ คลาสเคนโด ้น่ีเป็นคร้ังแรกที่ผมไดล้องจบัดาบไมไ้ผส่นุกสุดๆเลย หลงัจาก

นั้นก็เป็นอาหารเยน็ที่สถาบนั และวนัน้ีเราก็ไปนัง่รถไฟเพือ่กลบัโรงแรมกนั     
  



30/10/2018 

วนัน้ีเราก็ต่ืนเชา้กนัปกติเพือ่ไปยงั โรงงานของบริษทั Watty ซ่ึงเป็นบริษทัเก่ียวกบัการท า ฮีตเตอร์ ในอุปกรณ์

ต่างๆ หลงัจากดูงานเสร็จแลว้เราก็นัง่รถบสัของทางสถาบนัเพือ่เปล่ียนที่พกัไปยงั Tokyo Central Youth Hostel 

ซ่ึงอยูใ่นยา่น ชินจูกุ หลงัจากเก็บของกนัเสร็จก็ไดเ้วลาคลาสโชโด หรือการเขียนผูก่นัจีนนั้นเองพวกเราจึงเขียน
ช่ือของตวัเองกนัแลว้ก็ไดเ้วลาอาหารเยน็ หลงัจากอาหารเยน็แลว้เราก็มีกิจกรรมการใส่ กิโมโน และ การเรียน 

เคียวเก็นกนั เคียวเก็นคือการแสดงตลกชนิดนึงของญี่ปุ่ นซ่ึงมีโนบุเซนเซยเ์ป็นผูส้อน เซนเซยไ์ดช่ื้อวา่ Master of 
Kyogenn เลยทีเดียว เราสนุกกนัมากเลยหลงัจากเสร็จเราก็แยกยา้ยกนักลบัหอ้งแต่ผมกบัรุ่นพีน่ดักนัไปเดินเล่น

แถวนั้นกนับรรยากาศดีมากๆ อากาศเยน็ๆ ฟินสุดๆเลยครับ พอใกลถึ้งเวลาที่จะนอนก็กลบัไปพกักนั ซ่ึงวนัน้ีผม

ไดพ้กัหอ้งเดียวกนักบั มาซามิเซนเซยด์ว้ย 
  



31/10/2018 

วนัน้ีเป็นวนัที่ผมน่าจะต่ืนเตน้ที่สุดแลว้เพราะจะไดไ้ปยา่นอากิฮาบาระที่อยากไปมานานแลว้แต่ก่อนหนา้นั้นเรา

ไปที่ พพิธิภณัฑ ์Miraikan กนัก่อน ผมไดไ้ปเห็น Asimo กบัตาเป็นคร้ังแรกเลย หลงัจากดูกนัเสร็จแลว้เราก็ไป

กินอาหารกลางวนักนัจากนั้นเรากไ็ปกนัที่ Daiba City กนัที่ตั้ของ กนัดั้ม ขนาด 1/1 อลงัการมากๆชอบสุดๆเลย 
หลงัจากเสร็จแลว้เราก็เดินทางไปที่ อากิฮาบาระกนั เดินช็อปป้ิงกนัเพลินๆจนถึงเวลาทานอาหารเยน็เราไปกิน

กนัที่ร้าน Gusto ผมสัง่สเตก็เน้ือมากินอร่อยมากๆเลย จากนั้น มาซามิเซนเซยใ์หเ้วลาเรา อีกประมาณ 2 ชม. ไป
เดินเล่นกนัไดอี้กสกัพกัก่อนกลบัไปที่โรงแรม วนัน้ีผมตอ้งเปล่ียนหอ้งไปนอนกบั คาซึฮิโระ กบั ไค นกัเรียน

ญี่ปุ่ นที่จะมาดูแลเราในวนัพรุ่งน้ีดว้ยความที่ผมพอพดูภาษาญี่ปุ่ นไดเ้ราคุยกนัถึงตี 2 เลยทีเดียวสนุกมากๆเลย 

  



01/11/2018 

วนัน้ีเป็นวนัที่ไม่มีการเรียนการสอนแต่เป็นวนัที่เราจะไดไ้ปเดินเที่ยวกนัตามใจในที่ที่อยากจะไปกนั โดยจะมี

นกัเรียนในสถาบนัมาพาไปเที่ยวทั้งหมด 7 คน โดยที่แรกที่เราไปกนัก็คือ Koishikawa Korakuen เป็น

สวนสาธารณะที่สวยมากๆแต่ตอ้งเสียค่าเขา้ เราถ่ายรูปกนัเตม็ที่เลยหลงัจากถ่ายกนัจนเตม็อ่ิมแลว้เรากไ้ปต่อกนั
ที่ อาซากุสะ ไปดู Tokyo Sky Tree และ วดั Senso-Ji ไดม้าเห็นกบัตาคร้ังแรกแลว้เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยครับ

เราก็เลยเขา้ไปขอพรกนัพอเสร็จกนัแลว้เราก็แยกยา้ยกนัไปทานอาหารกลางวนักนัตามที่อยากกินกนั พอกินกนั
เสร็จก็นดัรวมตวักนัที่ Kaminari-Mon เพือ่เดินทางต่อไปยงั Tokyo Tower อลงัการสมค าล ่าลือมากๆหลงัจาก

ไดม้าเห็นกบัตาตวัเอง พอถ่ายรูปกนัจนพอใจแลว้เราก็ไปต่อกนัยงัยา่นช่ือดงั ชิบูยา่ ไปถ่ายรูปกบัรูปป้ัน Hachiko 

แลนดม์าร์คของที่น่ี แลว้ก็แยกยา้ยไปช็อปป้ิงกนัพกันึงหลงัจากช็อปป้ิงกนัเสร็จแลว้เราก็รวมตวักนัเพือ่เดินทาง
กลบัไปทานซูชิสายพานกนัซ่ึงอยูใ่กล้ๆ กบัโรงแรมเป็นการจบทริปวนัเที่ยวไดดี้มากๆเลยสนุกมากๆไดไ้ป

เห็นสถาที่ขึ้นช่ือกบัตาจริงๆ 

  



02/11/2018 

วนัน้ีเป็นวนัที่เราตอ้งท าการพรีเซนตห์นา้ชั้นเรียนใหก้บัมาซามิเซนเซย ์แต่ก่อนหนา้นั้นผมและไมเคิลไดถู้ก

เลือกใหเ้ป็นตวัแทนของทั้ง 2 สถาบนั เพือ่กล่าวความรู้สึกแทนใจใหก้บันกัเรียนของสถาบนั Salesain ตื่นเตน้

มากครับกลวัตวัเองจะพดูผดิ แต่ก็ผา่นมาไดด้ว้ยดี หลงัจากกล่าวเสร็จทางสถาบนัก็ส่งตวัแทนนกัเรียน 2 คน 
ขึ้นมากล่าวขอบคุณพวกเราซ่ึงก็คือ อูเมะจงั และ อาโอบะจงั ที่มาคอยดูแลเรามาตลอด 5 วนันัน่เอง ซ้ึงมากครับ

พอเสร็จพิธีการน้ีแลว้เราก็ไปเดินเล่นถ่ายรูปกยันในสถาบนัเพราะวนัน้ีเป็นวนัเตรียมจดังานโรงเรียนที่จะเปิดใน
วนัพรุ่งน้ีนั้นเอง หลงัทานอาหารกลางวนัเสร็จก็เป็นเวลาพรีเซนต ์แต่ละกลุ่มท ากนัไดดี้มากๆ หลงัจากพรีเซนต์

เสร็จเราไดไ้ปเยีย่มชมโรงเรียนอนุบาลของสถาบนั Salesain นอ้งๆน่ารักมากเลย พอเยน็แลว้ก็ไดเ้วลา Sayonara 

Party ปาร์ต้ีส่งทา้ยใหพ้วกเรา อาหารอร่อยมากๆ หลงัทานกนัเรียบร้อยก็ถึงเวลารับประกาศณียบตัรและพดูอ าลา
กนัของนกัเรียนทั้ง 2 สถาบนัคือ Donbosco และ TNI ซ่ึงแต่ละคนพดูไปก็น ้ าตาจะไหลกนัไปผมไดพ้ดูเป็นคน 

  



03/11/2018 

แลว้กาถึงวนัที่เราไม่อยากใหม้าถึงกนัมากที่สุด วนัน้ีก่อนที่จะนัง่รถบสัไปยงัสนามบินเราไดไ้ปเดินงาน 

Bunkasai ของสถาบนั Salesian สนุกมากเลยครับไดกิ้นทั้งยากิโซบะ ทาโกยากิ และอีกมากมาย จนถึงเวลาที่พวก

เราตอ้งเดินทางไปยงัสนามบิน ก่อนจะขึ้นรถกนับางคนก็ร้องไหก้นัเยอะมาก เพราะเป็น 6 วนัที่เป็นความทรงจ า
ที่ดีมากๆ ทั้งร ่าลา ทั้งกอด ทั้งพดูคุย เยอะมากๆ จนตอ้งขึ้นรถแลว้ ทางสถาบนัก็ยนืส่งพวกเราจนลบัตา  แมจ้ะ

ขึ้นรถมาแลว้บางคนก็ยงัร้องไหก้นัอยูเ่ลยเป็นความทรงจ าที่ดีจริงๆครับ ก่อนถึงสนามบินเราแวะพกัที่จุดพกัรถ
เพือ่ทานอาหารวา่งกนันิดหน่อย ก่อนที่ 2 สถาบนัคือ Donbosco และ TNI จะตอ้งร ่าลากนับา้งเพราะทาง TNI 

ตอ้งลงรถก่อนเพราะเราขึ้นเคร่ืองกนัคนละ Terminal ไม่ต่างจากตอนลาเพือ่นๆคนญี่ปุ่ นเลย เรากอดกนั เราร ่าลา

กนั สกัวนัเราจะมาเจอกนัอีก เราไดเ้พือ่นๆดีๆเพิม่มาอีกเยอะเลย สกัวนัเราตอ้งกลบัมาเจอกนัอีกคร้ังอยา่ง
แน่นอน 


