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First Day 27/10/2018
วันนี้เป็ นวันที่จะได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากครับ ไฟลท์บินคือ 7 โมง 30 นาที ด้วยความ
ตื่นเต้นมากจึงตื่นเช้ามากเพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อไปถึงผมก็ไปนัง่ รอรุ่ นพีอ่ ีกคนนึงที่
จะเดินทางไปด้วยและ มิซุทานิเซนเซย์ อาจารย์ที่จะไปดูแลเราตลอดทริ ปนี้ เมื่ออีกสองคนมาถึงเราก็ไปเช็คอิน
เพือ่ เตรี ยมตัวไปขึ้นเครื่ องบินซึ่งใช้เวลาเดินทาง 5 ชัว่ โมง 25 นาที ระหว่างทาง ผมดูหนังจบไป 2 เรื่ องก็ถึง
สนามบินนาริ ตะพอดีเมื่อไปถึงก็มี วาดะซัง มารับที่ทางออกสนามบินเพือ่ ไปขึ้นรถบัสที่ มาซามิเซนเซย์ และ
เพือ่ นๆชาวฟิ ลิปปิ นส์ ที่มาถึงก่อนหน้าเรารออยู่ แล้วเดินทางด้วยรถบัสอีกประมาณ 3 ชัว่ โมง เพือ่ ไปยัง Toyoko
Inn Hotel ใน Hashimoto เมื่อไปถึงเราก็วางสัมภาระไว้แล้วไปทานอาหารเย็นกันที่ร้าน ไซซาริ ยา่ ผมสัง่ ชุดแฮม
เบิร์กกับสปาร์เก็ตตี้คาโบนาร่ ามากิน อร่ อยมากๆ หลังจากทานกันเสร็จก็ไปเช็คอินเข้าโรงแรมจบการเดินทางวัน
แรก

28/10/2018
วันนี้นบั เป็ นวันแรกในการออกทริ ปเดินทาง มาซามิเซนเซย์ นัดเจอกันที่ล็อบบี้ของโรงแรม 7 โมง 40 นาที วันนี้
จึงต้องตื่นเช้ากันหน่อยเพือ่ รี บมาทานอาหารเช้าที่ทางโรงแรมเตรี ยมไว้ให้หลังจากทานกันเสร็จก็มีนกั เรี ยนของ
ทาง Salesain Polytechnic มารับพวกเรา 2 คน เพื่อเดินทางไปยัง Salesian Polytechnic นัน่ คือ คาซึฮิโระคุง และ
อูเมะจัง เราเดินทางไปกันด้วยรถบัสประจาทางหลังจากไปถึงเราก็ไปร่ วมนัง่ ดูพธิ ีทางศาสนาของเพือ่ นชาว
ฟิ ลิปปิ นส์นิดหน่อยก่อนจะเตรี ยมตัวเดินทางไปยัง Sagamihara City Museum ซึ่งเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทางธรรมชาติ
และ Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA) ซึ่งเป็ นพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาตร์เกี่ยวกับอวกาศซึ่งใหญ่มากและ
อลังการสุดๆหลังจากเยีย่ มชมเสร็ จและถ่ายรู ปกันเรี ยบร้อยก็เดินทางกันต่อไปยัง Miyagase Dam Site เป็ นเขื่อน
ขนาดใหญ่และล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามมากๆพวกเราได้นง่ั ทานอาหารกลางวันกันบนเขาท่ามกลาง
ธรรมชาติวิวดีสุดๆ เสร็จแล้วเราก็ไปเยีย่ มชมเขื่อนและ Miyagase Dam Water Musume เป็ นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
เขื่อนแห่งนี้และการสร้างพลังงานจากน้ า เมื่อเยีย่ มชมกันเรี ยบร้อยเราก็ไปยัง Ario Hashimoto Shopping Mall
เพือ่ ทานอาหารเย็นและช็อปปิ้ งกันก่อนกลับโรงแรม หลังจากกลับโรงแรมกันแล้วผมและพีน่ างน้อยก็ออกไปชิป
ปิ้ งแถวโรงแรมกับเพือ่ นฟิ ลลิปปิ นส์กนั สักพักแล้วกลับมาพักที่โรงแรมจบทริ ปวันที่ 2

29/10/2018
วันนี้เป็ นวันที่เราจะไปเข้าร่ วมคลาสเรี ยนกับเหล่านักศึกษาของสถาบัน Salesian Polytechnic เป็ นอะไรที่น่า
ตื่นเต้นมากๆ ซึ่งคลาสที่จะได้ไปเข้าร่ วมก็คือวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ได้แบ่งพวกเรา 12 คน ไปยังกลุ่มต่างๆ
และให้ทาแบบฝึ กหัดที่เตรี ยมไว้ให้ 1 ในนั้นที่ผมชอบมากคือเขาให้นกั ศึกษาตั้งชื่อเราด้วย คันจิ ซึ่ งชื่อที่ผมได้มา
ชอบมากๆเลย คือ Kan ,มาจาก Kanmuri ที่แปลว่า มงกุฎ ,Tee มาจาก Teiou ที่แปลว่า ราชา ,Ho มาจาก Hoko ที่
แปลว่า เดิน และ Bu มาจาก Usukushii ที่แปลว่าสวยซึ่งสามารถอ่านว่า Beautiful ได้เลยได้ชื่อนี้มา จากนั้นเราก็
ไปทานอาหารกลางวันกันก่อนจะไปเดินชมสถาบันสนุกมากๆหลังจากเดินชมเสร็จแล้วเราก้ไปเข้าเรี ยนคลาส
ภาษาญี่ปุ่นกับมาซามิเซนเซย์ และ คลาสเคนโด้ นี่เป็ นครั้งแรกที่ผมได้ลองจับดาบไม้ไผ่สนุกสุดๆเลย หลังจาก
นั้นก็เป็ นอาหารเย็นที่สถาบัน และวันนี้เราก็ไปนัง่ รถไฟเพือ่ กลับโรงแรมกัน

30/10/2018
วันนี้เราก็ตื่นเช้ากันปกติเพือ่ ไปยัง โรงงานของบริ ษทั Watty ซึ่งเป็ นบริ ษทั เกี่ยวกับการทา ฮีตเตอร์ ในอุปกรณ์
ต่างๆ หลังจากดูงานเสร็จแล้วเราก็นงั่ รถบัสของทางสถาบันเพือ่ เปลี่ยนที่พกั ไปยัง Tokyo Central Youth Hostel
ซึ่งอยูใ่ นย่าน ชินจูกุ หลังจากเก็บของกันเสร็จก็ได้เวลาคลาสโชโด หรื อการเขียนผูก่ นั จีนนั้นเองพวกเราจึงเขียน
ชื่อของตัวเองกันแล้วก็ได้เวลาอาหารเย็น หลังจากอาหารเย็นแล้วเราก็มีกิจกรรมการใส่ กิโมโน และ การเรี ยน
เคียวเก็นกัน เคียวเก็นคือการแสดงตลกชนิดนึงของญี่ปุ่นซึ่งมีโนบุเซนเซย์เป็ นผูส้ อน เซนเซย์ได้ชื่อว่า Master of
Kyogenn เลยทีเดียว เราสนุกกันมากเลยหลังจากเสร็จเราก็แยกย้ายกันกลับห้องแต่ผมกับรุ่ นพีน่ ดั กันไปเดินเล่น
แถวนั้นกันบรรยากาศดีมากๆ อากาศเย็นๆ ฟิ นสุดๆเลยครับ พอใกล้ถึงเวลาที่จะนอนก็กลับไปพักกัน ซึ่งวันนี้ผม
ได้พกั ห้องเดียวกันกับ มาซามิเซนเซย์ดว้ ย

31/10/2018
วันนี้เป็ นวันที่ผมน่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วเพราะจะได้ไปย่านอากิฮาบาระที่อยากไปมานานแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเรา
ไปที่ พิพธิ ภัณฑ์ Miraikan กันก่อน ผมได้ไปเห็น Asimo กับตาเป็ นครั้งแรกเลย หลังจากดูกนั เสร็จแล้วเราก็ไป
กินอาหารกลางวันกันจากนั้นเราก็ไปกันที่ Daiba City กันที่ต้ขั อง กันดั้ม ขนาด 1/1 อลังการมากๆชอบสุดๆเลย
หลังจากเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปที่ อากิฮาบาระกัน เดินช็อปปิ้ งกันเพลินๆจนถึงเวลาทานอาหารเย็นเราไปกิน
กันที่ร้าน Gusto ผมสัง่ สเต็กเนื้อมากินอร่ อยมากๆเลย จากนั้น มาซามิเซนเซย์ให้เวลาเรา อีกประมาณ 2 ชม. ไป
เดินเล่นกันได้อีกสักพักก่อนกลับไปที่โรงแรม วันนี้ผมต้องเปลี่ยนห้องไปนอนกับ คาซึฮิโระ กับ ไค นักเรี ยน
ญี่ปุ่นที่จะมาดูแลเราในวันพรุ่ งนี้ดว้ ยความที่ผมพอพูดภาษาญี่ปุ่นได้เราคุยกันถึงตี 2 เลยทีเดียวสนุกมากๆเลย

01/11/2018
วันนี้เป็ นวันที่ไม่มีการเรี ยนการสอนแต่เป็ นวันที่เราจะได้ไปเดินเที่ยวกันตามใจในที่ที่อยากจะไปกัน โดยจะมี
นักเรี ยนในสถาบันมาพาไปเที่ยวทั้งหมด 7 คน โดยที่แรกที่เราไปกันก็คือ Koishikawa Korakuen เป็ น
สวนสาธารณะที่สวยมากๆแต่ตอ้ งเสียค่าเข้า เราถ่ายรู ปกันเต็มที่เลยหลังจากถ่ายกันจนเต็มอิ่มแล้วเราก้ไปต่อกัน
ที่ อาซากุสะ ไปดู Tokyo Sky Tree และ วัด Senso-Ji ได้มาเห็นกับตาครั้งแรกแล้วเป็ นอะไรที่สวยมากๆเลยครับ
เราก็เลยเข้าไปขอพรกันพอเสร็จกันแล้วเราก็แยกย้ายกันไปทานอาหารกลางวันกันตามที่อยากกินกัน พอกินกัน
เสร็จก็นดั รวมตัวกันที่ Kaminari-Mon เพือ่ เดินทางต่อไปยัง Tokyo Tower อลังการสมคาล่าลือมากๆหลังจาก
ได้มาเห็นกับตาตัวเอง พอถ่ายรู ปกันจนพอใจแล้วเราก็ไปต่อกันยังย่านชื่อดัง ชิบูยา่ ไปถ่ายรู ปกับรู ปปั้ น Hachiko
แลนด์มาร์คของที่นี่ แล้วก็แยกย้ายไปช็อปปิ้ งกันพักนึงหลังจากช็อปปิ้ งกันเสร็จแล้วเราก็รวมตัวกันเพือ่ เดินทาง
กลับไปทานซูชิสายพานกันซึ่งอยูใ่ กล้ๆกับโรงแรมเป็ นการจบทริ ปวันเที่ยวได้ดีมากๆเลยสนุกมากๆได้ไป
เห็นสถาที่ข้ นึ ชื่อกับตาจริ งๆ

02/11/2018
วันนี้เป็ นวันที่เราต้องทาการพรี เซนต์หน้าชั้นเรี ยนให้กบั มาซามิเซนเซย์ แต่ก่อนหน้านั้นผมและไมเคิลได้ถูก
เลือกให้เป็ นตัวแทนของทั้ง 2 สถาบัน เพือ่ กล่าวความรู ้สึกแทนใจให้กบั นักเรี ยนของสถาบัน Salesain ตื่นเต้น
มากครับกลัวตัวเองจะพูดผิด แต่ก็ผา่ นมาได้ดว้ ยดี หลังจากกล่าวเสร็จทางสถาบันก็ส่งตัวแทนนักเรี ยน 2 คน
ขึ้นมากล่าวขอบคุณพวกเราซึ่งก็คือ อูเมะจัง และ อาโอบะจัง ที่มาคอยดูแลเรามาตลอด 5 วันนัน่ เอง ซึ้งมากครับ
พอเสร็จพิธีการนี้แล้วเราก็ไปเดินเล่นถ่ายรู ปกัยนในสถาบันเพราะวันนี้เป็ นวันเตรี ยมจัดงานโรงเรี ยนที่จะเปิ ดใน
วันพรุ่ งนี้น้ นั เอง หลังทานอาหารกลางวันเสร็จก็เป็ นเวลาพรี เซนต์ แต่ละกลุ่มทากันได้ดีมากๆ หลังจากพรี เซนต์
เสร็จเราได้ไปเยีย่ มชมโรงเรี ยนอนุบาลของสถาบัน Salesain น้องๆน่ารักมากเลย พอเย็นแล้วก็ได้เวลา Sayonara
Party ปาร์ต้ สี ่งท้ายให้พวกเรา อาหารอร่ อยมากๆ หลังทานกันเรี ยบร้อยก็ถึงเวลารับประกาศณี ยบัตรและพูดอาลา
กันของนักเรี ยนทั้ง 2 สถาบันคือ Donbosco และ TNI ซึ่งแต่ละคนพูดไปก็น้ าตาจะไหลกันไปผมได้พดู เป็ นคน

03/11/2018
แล้วกาถึงวันที่เราไม่อยากให้มาถึงกันมากที่สุด วันนี้ก่อนที่จะนัง่ รถบัสไปยังสนามบินเราได้ไปเดินงาน
Bunkasai ของสถาบัน Salesian สนุกมากเลยครับได้กินทั้งยากิโซบะ ทาโกยากิ และอีกมากมาย จนถึงเวลาที่พวก
เราต้องเดินทางไปยังสนามบิน ก่อนจะขึ้นรถกันบางคนก็ร้องไห้กนั เยอะมาก เพราะเป็ น 6 วันที่เป็ นความทรงจา
ที่ดีมากๆ ทั้งร่ าลา ทั้งกอด ทั้งพูดคุย เยอะมากๆ จนต้องขึ้นรถแล้ว ทางสถาบันก็ยนื ส่งพวกเราจนลับตา แม้จะ
ขึ้นรถมาแล้วบางคนก็ยงั ร้องไห้กนั อยูเ่ ลยเป็ นความทรงจาที่ดีจริ งๆครับ ก่อนถึงสนามบินเราแวะพักที่จุดพักรถ
เพือ่ ทานอาหารว่างกันนิดหน่อย ก่อนที่ 2 สถาบันคือ Donbosco และ TNI จะต้องร่ าลากันบ้างเพราะทาง TNI
ต้องลงรถก่อนเพราะเราขึ้นเครื่ องกันคนละ Terminal ไม่ต่างจากตอนลาเพือ่ นๆคนญี่ปุ่นเลย เรากอดกัน เราร่ าลา
กัน สักวันเราจะมาเจอกันอีก เราได้เพือ่ นๆดีๆเพิม่ มาอีกเยอะเลย สักวันเราต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งอย่าง
แน่นอน

