
4/04/2018 

 

 วนัแรกของการมาญ่ีปุ่ นก็เร่ิมเท่ียวเลย วนัแรก เร่ิมต้นด้วยท่ีชินจกู ุเดินเท่ียวเล่น ส ารวจ

ตามท่ีต่างๆ ช๊อปปิง้บ้างประปราย ไฮไลท์ของวนันีคื้ตอนเย็นไปกินร้านอาหารช่ือร้าน “ชิบะจงั” 

เป็นร้านอาหารท่ีขายไก่ทอดเป็นหลกั มีหลายขนาด แต่เราเลือกสัง่ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของทางร้าน 

ไก่ทอดเสิรฟบนภาชนะรูปทรงเรือขนาดใหญ่  กินกนั 4 คน เกือบไม่หมด ดีท่ีว่าเพ่ือนสัง่เคร่ืองด่ืม

สมนุไพรของทางร้าน เลยท าให้ผ่านพ้นไก่ทอดล านีไ้ปได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/04/2018 

 วนันีเ้ป็นอีกหนึ่งวนัหยดุ เพ่ือนๆกบัเราเลยนดักนัไปท่ีสวนสาธารณะบริเวฯสถานี

รถไฟอเุอะโนะ อากาศค่อนข้างเยน็ ประมาณ 13 – 16 องศาทัง้วนั บรรยากาศรอบๆ 

ร่มร่ืน มีของกินขายอยูต่ามทางเป็นระยะๆ คนสว่นมากท่ีไปชอบถ่ายรูปกนัซะสว่นใหญ่ 

(รวมถึงพวกเราด้วย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8/04/2018  

 

 ของหวานหลงัจากกินอาหารแล้วคงเป็นอะไรไม่ได้นอกจากไอติมเย็นๆ แต่บริเวณท่ีเรียนไม่

ค่อยมีร้านไอติมเลยนอกจากไอติมจากร้านสะดวกซือ้ เลยตดัสินใจเดินไปหน้าสถานีรถไฟโคมะโกะ

เมะ ซึง่อยู่ไกลจากท่ีเรียนไม่มากนกั ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที ร้านไอติมช่ือร้าน บาสกิน้รอบ

บิน้ (Baskin Robbins) เป็นร้านไอติมช่ือดงัจากอเมริกา กระจายสาขาอยู่หลายประเทศ มี

สาขาในไทยด้วย แต่ว่ารสชาติของไอติมนัน้ จะ แตกต่างกนัออกไป แต่ก็ยงัมีบางรสชาติท่ียวั

เหมือนกบัประเทศไทย ความพเิศษของร้านนีคื้อ สามารถชิม ไอติมก่อนท่ีจะเลือกซือ้ได้ ผมลยลอง

เป็นรส  Nutty Salted Caramel ไอติมจะมีความหวานเหมือนวนิลาและมีกลิ่นคาราเมล

และในเนือ้ไอติม มีน า้ตาลก้อนผสมอยู่ด้วย ท าให้เพิม่เนือ้สมัผสัในการกินท่ีดีขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28/04/2018 

 มาถงึวนัท่ีรอคอยมานานหลงัจากเรียนมาหลายสปัดาห์ ก็มีโอกาศไปเที่ยวเนื่องจากหาเวลาวา่งพร้อมกบัเพื่อนๆได้ซกั

ที เลยตดัสนิใจไป 2 ที่ คือ อากิฮะบะระ กบั ชิบยุะ เร่ิมแรกกนัท่ีไปอากิฮะบะระก่อนเลย ก่อนอ่ืนขอแทนจากเรียกอากิฮะบะระ 

เป็น อะกิบะนะครับอา่นง่าย พอถึงอะกิบะเป็นชว่งบา่ย4โมงประกอบกบัวา่ยงัไมไ่ด้กินข้าวเทีย่งด้วย พอดีเหลอืบไปเห็นร้าน

แกงกะหร่ีกบัเพื่อนๆพอดี เลยตดัสนิใจกินกนัก่อน ร้านแกงกะหร่ีช่ือร้าน “โกโก คาเร” เป็นร้านแกงกะหร่ีที่ให้ปริมาณทัง้ข้าว

ทัง้ตวัน า้แกงกะหร่ี เยอะมาก ราคาถกู และลกูค้าเยอะตลอดเวลา หลงัจากกินอิ่มกนัแบบจกุอกแล้ว เลยเดินๆเลน่ไปซกัพกั 

จริงๆสว่นตวัแล้ว จะไปหาตวัโมเดลท่ีอยากได้ แตไ่มม่ี เพื่อนๆ ก็เลน่เกมเซนเตอร์นดิหนอ่ย พอเหน็วา่ไมม่ีอะไรตอ่เลยตดัสนิใจ

ไปชิบยุะกนัตอ่เลย ถึงชิบยุะก็เกือบๆจะมืด ประมาณ 6 โมงเย็น แตเ่หลา่เพื่อนๆก็ไมห่วัน่ เพื่อนๆกบัเราตัง้ใจไว้วา่จะไปซือ้ของ

ร้าน Loft ก่อน แล้วคอ่ยเดินดอูยา่งอื่น พอถงึที่ร้านแล้วปรากฏวา่ ช๊อปปิง้กนัเพลนิถึงประมาณ สองทุม่คร่ึงกวา่ๆ แตร้่านปิด 

สามทุม่ เลยเดินได้ไมค่อ่ยมาก ภายในร้านเน้นสเีหลอืงเป็นหลกั โซนแรกที่ไปเยือนคือ โซนเคร่ืองเขยีน อยูช่ัน้ B1 ซึง่ชัน้นีจ้ะ

ขายเคร่ืองเขียนทัง้ชัน้ มีของจกุจิกเลก็น้อย มีทัง้ถกูทัง้แพงปะปนกนัไป บางชิน้ท่ีเคยเลง็ๆจากในอินเตอร์เน็ตแล้วมาเจอที่นี่คือ 

ดีใจมาก คว้าลงตะกร้าจ่ายเงินแบบสิน้สติมาก หลงัจากจ่ายเงินเสร็จแล้ว เพื่อนๆก็ชวนขนกนัไปร้านเสือ้ผ้าตอ่ ช่ือร้าน 

FOREVER 21 ภายในร้าน เสือ้ผ้าสว่นมากเป็นของผู้หญิงซะสว่นใหญ่ สว่นเราก็แยกตวัออกไปชัน้เสือ้ผ้าผู้ชาย ที่มีอยูช่ัน้เดียว 

เดินๆไปซกัพกัตอนแรก กะไมซ่ือ้อะไร แตส่ดุท้าย สะดดุตากบัเสือ้สมีิน้ลายนกฟลามิงโก้ ถกูใจมาก เลยหยิบมาลองใส ่สดุท้าย 

เราได้อยูค่นเดยีว คนท่ีชวนมาคือ กลบัไปมือเปลา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05/05/2018 

 เที่ยวรอบนีเ้ป็นการออกเช้าที่สดุตัง้แตม่าญ่ีปุ่ น คือ ออกจากหอพกัเป็นเวลา

ประมาณ ตีห้าคร่ึง ท าไมถึงต้องออกเช้าอะไรขนาดนี ้เพราะวา่ วนันีไ้ปเที่ยวสวนสนกุ 

Fuji Q Highland เป็นสวนสนกุที่มีรถไฟเหาะที่ลอืกนัวา่นา่กลวัทีส่ดุในญ่ีปุ่ นมีช่ือวา่ 

Eejanaika (เอ็นจะไนก้า) เป็นรถไฟเหาะส่ีมิติ เพราะในขณะท่ีวิง่ไปตามราง ท่ีนัง่ก็

หมุนรอบตวัตามไปดว้ย ท าใหไ้ดล้งทะเบียนในกินเนสบุ๊คเป็นรถไฟเหาะท่ีหมุนรอบตวั

เยอะท่ีสุดในโลกและเป็นรถไฟเหาะท่ีเคยรอนานนนนนท่ีสุดในชีวติ ต่อแถวตั้งแต่ 10.50 

กวา่ๆ ไดเ้ล่นจริงๆ 2.30 หิวก็หิว ขา้วเท่ียงก็ไม่ไดกิ้น แต่ก็ตอ้งทน พอใกล้ๆ จะถึงคิวแลว้ก็

ใจช้ืนข้ึนมานิดนึง แต่พอจ่อหนา้เคร่ืองเล่นแลว้ รู้สึกกลวัข้ึนมา แต่ จะใหท้ิ้งเวลาท่ีรอ

มาร่วมสามชัว่โมง สุดทา้ย ก็คือ เล่น ตอนก่อนจะข้ึน เซทคนก่อนหนา้เรากร๊ีดสุดเสียงมาก 

บ้ิวน่ีใหแ้บบ น่ีจะรอดมั้ยเน่ีย พอตอนไดข้ึ้นเคร่ืองเล่น ตอนพนกังานคุมเคร่ืองลอ็กตวัลอ็ก

ลงบนตวั เหง่ือออกขาสัน่ไปหมดแลว้ ดว้ยวา่อากาศตอนนั้นเยน็ดว้ย ประมาณ 12 องศา 

แต่รวมๆแลว้ ท่ีขาสัน่น่าจะเป็นเพราะกลวัมากวา่ จงัหวะรถไฟออกตวั  ในใจน่ีคิดแบบ “เอ่าลา้วววว เอ่าลา๊วววว” ก็มีแบบ 

ตะโกนไปพรางๆ บา้ง ตามประสาคนต่ืนเตน้ ตอนออกตวัมนัจะคอ่ยๆข้ึนแบบ ไต่ๆ ๆ ไปเร่ือยๆ แตคื่อ นานมากก ไต่นานมากก 

ตอนแรกๆก็เสียวไปๆมาๆ ไตน่านเกิน ใหฟิ้ลแบบ อยูบ่นชิงชา้สวรรค ์คือไตน่านมากจริงๆ แต่พอ จงัหวะลง เหมือนนัง่ชมววิบน

ชิงชา้สววรคแ์ลว้ ชิงชา้โค่น คือ ลงเร็วมา๊กกกกก!!!! เร็วแบบ เหมือนตกตึกและระหวา่งตกก็คือดโนเหวีย่งในเวลาเดียวกนั ววิเววิ

อะไร มองไม่ทนัหมดเลย ทุกอยา่งเกิดข้ึนเร็วมาก พยายามแหกตาตวัเองใหม้องรอบๆ ท่ีพดูวา่ 
พยายามแหกตา เพราะ ลมตีเขา้หนา้แรงมาก มองอะไรๆไม่ค่อยเห็น 

 ตอนลงจากเคร่ืองเล่น รู้สึก เหมือนเกิดใหม่มาก แบบ น่ีหรือ น่ีหรือรถไฟเหาะ (นัง่

รถไฟเหาะคร้ังแรก) เป็นประสบการณ์ท่ี ท าใหรู้้สึกวา่ ถา้รอดรถไฟเหาะท่ีน้ีมาไดแ้ลว้ ท่ีอ่ืนคือ 

ธรรมดา หลงัจากโดนเหวีย่งกนัไปหลายแมตช ์ก็ไปนัง่พกักกินขา้วเท่ียง เป็นขา้วพนัดว้ยเบค่อน 

หอมๆ อร่อยดี รสชาติเคม็ๆหวานๆ ตามมาดว้ยของหวาน ของหวานน่ีถูกใจสุด เป็นไอติมอดัเมด็ 

คือเหมือนเป็นเมด็โฟมแบบ เลก็ๆ กลมๆ แต่เป็นเน้ือไอติม ตกัใส่ถว้ย อร่อยมาก มีหลายรสชาติให้

เลือก หลงัจากกินเรียบร้อยแลว้ ก็ไดเ้ล่นอีกไม่ก่ีเคร่ืองเล่น เพราะเวลาต่อแถวนานมาก เพลียมาก 
เพลียจากการต่อแถวของรถเหาะ เลยตดัสินใจกลบัตอน หกโมงเศษๆ 

 

 

 

 

 



22/05/2018 

เป็นคร้ังแรกกกกท่ีรออมาเน่ินนานนน…. วนัน้ีก็ไดม้าถึงแลว้ เป็นคร้ังแรกท่ีไดเ้ขา้ดิสนียแ์ลนด ์คือยอมรับวา่ต่ืนเตน้

มาก แบบวา่พอเขา้ไปแลว้แบบ เหมือนเติมเตม็ความฝันในวยัเด็กมาก มีการ์ตูนของดิสนีย ์ทุกเร่ืองแบบ ทุกเร่ืองจริงๆ ทุกเร่ืองท่ี

เคยดูมา บางเร่ืองก็อาจจะไม่มีเพราะวา่อาจจะไม่ถึงเทศกาล แต่นอ้ยมากท่ีจะไม่เจอตวัการ์ตูน เคร่ืองเล่น หรือแบบสินคา้ของ

การ์ตูนท่ีตวัเองเลง็มา เร่ิมแรกเลย ออกจากหอก็ค่อนขา้งเชา้ ประมาณหกโมง(กลวัคนท่ีสวนสนุกเยอะ) แนะน าวา่เวลาไป ควร

ซ้ือขา้วป้ันหรือแบบ อะไรท่ีสะดวกๆท่ีกินแทนขา้วเท่ียงไดไ้ป เพราะวา่ พอตอนเท่ียงๆ คนในสวนสนุกจะเยอะ เละวุน่วายมาก 

ถา้ไปซ้ือกินตามร้านขา้งใน จะท าใหเ้สียเวลาเล่นเคร่ืองเล่นค่อนขา้งมาก เสียทั้งเวลาต่อคิวซ้ือขา้ว และ ต่อคิวเขา้เคร่ืองเล่น  
 

เราเลยซ้ือขา้วป้ันท่ีร้านขา้วไปกินเป็นขา้วเท่ียง หลงัจากนั้นก็ไปกินขา้วเชา้กนั 

เสร็จสบัประมาณ 6.45 ถึงดิสนียแ์ลนดจ์ริงๆ 8.40 พอถึงเขา้ไปตรงท่ีจะแลกตัว๋เขา้สวน

สนุก คนไม่ค่อยมี ดว้ยน่าจะเพราะวา่เชา้ดว้ย ก็เลยแลกบตัรเขา้ไปไดเ้ลยแบบ ไม่มีคิว พอ

เขา้ไปคือสวยมากกกกกกก แค่ทางเขา้คือก็ตายตาหลบัแลว้ พอเดินเขา้ไป เจอปราสาทดสนีย์
ตอ้งรับอยา่งสง่างาม สวยแบบ สวยมา๊กก  

 

ในส่วนของเคร่ืองเล่น ท่ีอินสุดน่าจะเป็น The 

Enchanted Tiki Room ไม่เชิงวา่เป็นเคร่ืองเล่น แต่วา่ จะเป็น 

สติทซ์ ในเร่ือง ลีโล่ แอนด ์สติทซ์ มาเล่นอูคูเลเล่ใหฟั้ง มาตวัเป้งๆ

เลย น่ารักมาก ดว้ยวา่ส่วนตวั ชอบสติทซ์ อยูแ่ลว้ เพลงเพราะมาก 

ถา้ใครช่ืนชอบ ก็ไปลองกนัได ้อีกเคร่ืองเล่นนึงท่ีไม่ควรพลาดเลย

แบบ เลยจริงๆ คือ Monsters, Inc. Ride & Go Seek อนัน้ีก็คือ 

ชอบมากเหมือนกนั ถา้ใครท่ีอินการ์ตูนเร่ืองน้ีมากๆ ยิง่ไม่ควรพลาด

เลย ไม่วา่จะเป็นตวัตึกของเคร่ืองเล่น การตกแต่งขา้งใน คือเหมือน
ในการ์ตูนเป๊ะ  

 

 

  



 อีกอยา่งนึงท่ีไม่อยากใหพ้ลาดคือขบวนพาเหรด ของดิสนียแ์ลนด ์มีทั้งตอนกลางวนัและก็ตอนหวัค ่า ประมาณ  

หน่ึงทุ่มทุ่มคร่ึง คือมนัสวยมากจริงๆ พลาดตอนกลางวนัเพราะวา่คนแบบ เยอะมาก มองไม่ค่อยเห็น แต่ตอนกลางคืนคือดี ดว้ย

วา่เพราะมืดแลว้ไฟมนัออกมาจากรถ ท าใหดู้อลงัการเขา้ไปอีก ส่วนวา่จะมีเร่ืองอะไรในพาเหรดบา้ง อนัน้ีน่าจะแลว้แต่ทางสวน
สนุกวา่จะจดัออกมาแบบไหนในแต่ละวนั  


