
ครัง้ท่ี 1 วนัพธุ 13-04-2559  

เดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินไทย TG648 ออกเวลา 00.50 น. ไปถงึสถานี Fukuoka 

เวลา 08.00 น. 

 

ครัง้ท่ี 2 วนัพฤหสับดี 14-04-2559 

Yokochi-sensei ก็ได้พาเราเดินทางไปจดุหอพกั ช่ือ Aso International House ท่ีทาง Aso-juku 

จดัเตรียมไว้ให้ เราได้ไปวางของในหอพกั และจากนัน้ทาง sensei ได้พาพวกเราดสูถาบนั และแนะน าตา่ง ๆ ให้ 

และได้ขึน้รถไฟ    ใต้ดนิและอาจารย์ก็แนะน าการซือ้ตัว๋รถไฟให้พวกเรา ตอนดกึของวนันีก้็ได้เกิดแผ่นดินไหว และ

อาฟเตอร์ช็อคขึน้ แผ่นดินจากยะมะโมะโตะ ระดบั 7 ฝ่ังฟกุโุอกะ ระดบั 3 ถือว่าแรงจนทกุคนในกลุม่พวกเราตกใจ

กนั เพราะพวกเราไมเ่คยเจอแรงสัน่สะเทือนขนาดนัน้มาก่อน ทกุคนเลยมารวมตวักนัท่ีห้องโถง 

 

ครัง้ท่ี 3 วนัศกุร์ 15-04-2559 

วนันีก้็ได้ปฐมนิเทศของโครงการ Aso-juku ทางกระผมนาย กิตติพศ โพธ์ิบคุดี ได้ท าการ Speech test คือ

การพดูสนุทรพจน์ หลงัจากจบการปฐมนิเทศ Yokochi-sensei ได้พาพวกเราเดินดอูาคารเรียนตา่ง ๆ ในสถาบนั 

เป็นสถาบนัท่ีไมม่ีรัว้ให้รู้เลยวา่ นีต้กึหรืออาคารอะไร คนท่ีมาใหมอ่าจจะหลงทางหน่อย จงึต้องจ าอาคารกนัเองวา่

อาคารเรียนอยู่ท่ีไหน และหลงัจากนัน้พวกเราก็ไปอาคาร 6 ชัน้ 2 ซึง่มีร้านอาหาร การเลือกเมนอูาหารเราต้องไป

กดตัว๋ท่ีตู้  ให้เราเลือกอาหารที่จะทานกนั พอเลือกเสร็จจ่ายเงินแล้วเราจะได้ตัว๋ แล้วน าตัว๋ไปให้แมค้่า แล้วแมค้่าจะ

เอาอาหารที่เราเลือกมาให้ น า้เราต้องบริการเอง มีน า้เปลา่เย็น-ร้อน และชาร้อน หลงัจากรับประทานเสร็จพวกเรา



ไปเรียนหนงัสือ อาคาร 5 ชัน้ 5 เรียนภาษาญ่ีปุ่ น การแนะน าตวั ช่ือ นบัเลข และค าถามตา่ง ๆ หลงัจากท่ีเรียนเสร็จ

พวกเราก็ไป Welcome Party เพ่ือให้พวกเราไปพบปะพดูคยุกบันกัศกึษาชาวตา่งชาติท่ีมาเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในฟกุุ

โอะกะ  พอจบพวกเราก็ไป TRIAL เป็น Supermarket พวกเราได้เดินซือ้ของเพ่ือจะน าไปใช้ท่ีหอกนั หลงัจากนัน้

พวกเราได้แวะร้าน Hokaido ramen เมน ูMisokarei ramen อร่อยมาก ราคา 850 เยน หลงัจากกินเสร็จก็กลบั

หอพกักนั พออยู่ท่ีหอพกักนัดกึ ๆ ก็มแีรงแผ่นดินไหว อาฟเตอร์ช็อคครัง้ท่ี 2 ความแรงมากกว่าเม่ือวานอีก ท าให้

ทกุคนนอนกนัไมห่ลบัเลย 

 

ครัง้ท่ี 4 วนัเสาร์ 16-04-2559 

 ตอนเช้าเวลา 5.30 น. ผมออกไปวิ่งออกก าลงักายระยะทาง 6 กม. ไปกลบั ใช้เวลา 1 ชม. หลงัจากนัน้ทกุ

คนก็ตื่นและไปเดินเลน่ท่ีห้างจนถงึเย็นและกลบัเข้าหอ 

 

ครัง้ท่ี 5 วนัอาทิตย์ 17-04-2559 

 ผมก็ตื่นเช้าตามเคยเพ่ือออกไปวิ่ง และกลบัมาอาบน า้กินข้าว และวนันีผ้มกบัเพ่ือนกไ็ปศาลเจ้า Kushida 

เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของ Fukuoka เป็นศาลเจ้าแห่งความส าเร็จด้านการค้าขายและธุรกิจ ผู้คนจงึนิยมมากราบไหว้



ขอพรกนัไมข่าดสาย หลงัจากนัน้พวกเราก็ไปเดิน Canal City เป็นสถานท่ีแห่งการช๊อปปิง้และความบนัเทิง

หลากหลายรูปแบบท่ีรวมไว้ในท่ีเดียว ทัง้โรงหนงั game center โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ก็ได้เดินดไูป

หลายอย่าง จนพวกเราเดินกนัเสร็จแล้วพวกเราก็กลบัหอ 

 

ครัง้ท่ี 6 วนัจนัทร์ 18-04-2559 

 เรียนภาษาญ่ีปุ่ นตัง้แต ่9.30 น. ถงึ 12.35 แล้วตอน 13.30 น. Yokochi-sensei พาพวกเราขึน้รถบสัไป

ไหว้พระท่ีศาลเจ้า Kushida และเดินห้าง Canal City ขาพวกเราขึน้รถไฟกลบั  

 

ครัง้ท่ี 7 วนัองัคาร 19-04-2559 

 เรียนภาษาญ่ีปุ่ นตัง้แต ่9.30 น. ถงึ 12.35 แล้วตอน 13.30 น. ได้ไปท าพิธีชงชา ได้เรียนรู้การชงชา และ

กินขนม การกินขนมก่อนเพ่ือจะให้ตอนดื่มชาแล้วจะไมรู้่สกึขมมาก เรียนเสร็จแล้วกลบัหอพกั 



 

ครัง้ท่ี 8 วนัพธุ 20-04-2559 

 เรียนภาษาญ่ีปุ่ นตัง้แต ่9.30น. ถงึ 12.35 แล้วตอน 13.30น. คยุเร่ืองโปรเจคของทางญ่ีปุ่ นว่าจะน าเสนอ

อะไรกนัดี ทางกลุม่เราน าเสนอ Space World คยุเสร็จก็แยกย้ายกนั 

 

ครัง้ท่ี 9 วนัพฤหสับดี 21-04-2559 

 เรียนภาษาญ่ีปุ่ นครัง้ท่ี 5 เวลา 9.30 น. ถงึ 12.35 น. และเวลา 13.50 น. ไปร่วมพิธีชงชาครัง้ท่ี 2 รอบนี ้

ทางเซนเซย์สอนการดเสิร์ฟชาให้กบัแขก 

 

 

 



ครัง้ท่ี 10 วนัศกุร์ 22-04-2559 

 เรียนภาษาญ่ีปุ่ นตัง้แต ่9.30 น. ถงึ 12.35 น. แล้วตอน 15.00 น. ไปร่วมพดูคยุกบัคนญ่ีปุ่ น World Café 

และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของไทย และญ่ีปุ่ น จนถงึเวลา 17.00 น. แล้วคนญ่ีปุ่ นช่ือ rara-san ได้ชวนไป 

Hakata City ไปเดินด ูDaiso และ Game center 

 


