
ครัง้ท่ี 18 วนัเสาร์ 30-04-2559 

 

วนันีพ้วกเราก็มาดซูากปรักหกัพงัท่ีหลงเหลืออยู่ของปราสาทฟุกโุอกะ และมีสวน Maishuru ตวัปราสาท

บางสว่นท่ีได้ถกูบรูณะหรือสร้างขึน้ใหม่ โดยเฉพาะหอคอยและประตท่ีูกระจายกนัอยู่ทัว่พืน้ท่ี การเข้าชม – คา่เข้า

ชม: ฟรีเวลาเปิด-ปิด: เปิดตลอดเวลาทกุวนั วิธีการเดินทาง - เดินจากสถานีรถไฟใต้โคเอน็ เพียงแค ่15 นาทีก็ถงึ

ซากปราสาทฟกุโุอกะ หรือเดินทะลจุากสวนโอโฮริ 

 

  

 

ตอ่มาพวกเราก็เดินไปศาลเจ้า Gokoku เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตัง้อยู่ใกล้กบัซากปราสาทฟกุโุอกะ อทิุศ

ให้กบัผู้ ท่ีเสียชีวิตในสงครามฟืน้ฟยูคุเมจิ ท่ีด้านหน้าจะมีเสาประต ูTorii ท่ีท าจากไม้สงูถงึ 13 เมตร ซึง่ใหญ่ท่ีสดุใน

ประเทศญ่ีปุ่ น มีความเช่ือว่าจะให้พรเก่ียวกบัความอยู่ดีกินดี และเร่ืองการเดินทางให้เดินทางปลอดภยั 



 

 

  

 

 



หลงัจากท่ีพวกเราเดินดศูาลเจ้าเสร็จเราก็ไปตอ่ Marinoa City Fukuoka เป็นสถานท่ีช้อปปิง้มอลล์อยู่ใกล้ริมทะเล 

สว่นใหญ่จะเป็นแบรนด์ท้องถ่ิน พวกแฟชัน่ดีไซน์ ทัง้รองเท้า กระเป๋า เสือ้ผ้า ชดุกีฬา นอกจากนัน้ก็ยงัมีเคร่ืองใช้

และของตกแตง่บ้าน และอื่น ๆ อีกเพียบเลยครับ 

  



ครัง้ท่ี 19 วนัอาทิตย์ 01-05-2559 

 วนันีผ้มกบัน้อง ๆ อีก 2 คนกไ็ปดหูนงัเร่ือง Civil War ท่ีโรงหนงั T-JOY  ในห้าง Hakata ครัง้ท่ี 2 ท่ีได้ดท่ีู

ญ่ีปุ่ นท่ีน่ีโรงหนงัพวกเขาดีนะครับเวลาคนซือ้น า้ของกินเข้าโรงหนงัจะมีให้ใสถ่าดไปด้วย หลงัจากดเูสร็จพนกังาน

จะมายืนรอข้างนอกแล้วเก็บพวกเคร่ืองดื่มต่างๆ ไป ท่ีนัง่คอ่นข้างสบาย เวลาท่ีดหูนงัจะเงียบเป็นพิเศษเพ่ือจะ

ไมใ่ห้รบกวนคนดทู่านอื่นกนั  

 

 

ครัง้ท่ี 20 วนัจนัทร์ 02-05-2559 

 วนันีก้็เรียนภาษาญ่ีปุ่ นตัง้แต ่9.30 – 12.35 น. หลงัจากนัน้พวกเราก็แยกกนัไป สว่นผมต้องไปเตรียมตวั

เก็บกระเป๋าเพ่ือจะไปเท่ียวท่ี Osaka ผมได้เตรียมแผนการเดินทางไว้ และผมก็มีรุ่นน้องคนหนึง่ท่ีอยู่ท่ีนัน้แตอ่ยู่ 

Kyoto พวกเราก็เลยนดัเจอกนัท่ีสถานี Shin-Osaka เพราะ Shinkansen ท่ีผมจะนัง่จะไปลงท่ีนัน่ ผมก็ได้ศกึษา

แหลง่ท่องเท่ียวมาบ้างเลก็น้อยแตผ่มคิดวา่น่าจะเท่ียวไมไ่ด้หมดตามท่ีต้องการสกัเท่าไหร่ แตจ่ะไปสถานท่ีท่ีควร

จะไปแทน ผมก็เก็บข้าวของจนเสร็จแล้วก็รีบนอนเร็วเพ่ือเดินทางไปแตเ่ช้าเวลา 5.30 



 

ครัง้ท่ี 21 วนัองัคาร 03-05-2559 

วนัแรกที่ผมจะเดินทางไกล จาก Hakata ไป Shin-Osaka โดยเตรียมจองท่ีพกั และตัว๋ชินคนัเซน็ 4 ใบ 2 

ใบขาไป อีก 2 ใบขากลบั เม่ือเรานดักบัเพ่ือนวา่จะไปเจอท่ี Shin-Osaka กนั ผมก็ออกจากหอพกั 6 โมงเช้าไปถงึ

สถานี Hakata ผมก็ดตูารางเวลาเดินทางของชินคนัเซ็นครัง้แรกผมก็ไมเ่ข้าใจสกัเท่าไหร่ เหน็อนัท่ีเขียนไป Shin-

Osaka ผมก็เลือกขบวน SAKURA 551 ตอ่ไปผมก็ขึน้ชินคนัเซ็นตามเวลา 6.51-9.45 พอผมลงมานีค้นอย่างเยอะ

มาก ผมก็ได้เจอน้องหลงัจากนัน้ 

 

ผมก็ไป Umeda OS Hotel ท่ีได้จองเอาไว้เป็นท่ีพกัของผม 



 

จนถงึบ่าย 3 ผมก็วนกลบัมาแล้วเอากระเป๋าขึน้ห้องพกั 

 



 

 

หลงัจากท าธุระเสร็จผมกบัน้องก็ออกไปย่าน Nanba เดินในตวัเมืองแตผ่มไมไ่ด้ไปเดินแถวตกึ Guriko ผมคิดวา่คน

ท่ีชอบอนิเมะ พวกตวัตอ่ น่าจะมีคนไทยเยอะพอสมควร  



  

หลงัจากนัน้พวกผมก็เดินถงึ 2 ทุ่มก็ถงึเวลากลบัท่ีพกัของพวกเรากนั 

 

ครัง้ท่ี 22 วนัพธุ 04-05-2559 



 วนันีผ้มก็ได้อยู่ท่ี Osaka วนัท่ี 2 วนันีม้ีแพลนจะไป Universal Studios ผมก็ออกจากท่ีพกัเวลา 8.30 น. 

เพ่ือจะไปเจอเพ่ือนท่ีสถานี JR ท่ีพวกเรานดักนัไว้แล้ว ไมห่ลงแน่นอนรอบนี ้อีโมติคอน kiki ตอนออกจากห้องเจอ 

พ่อแมล่กูคนไทย ข้างๆห้องผมเลยไปทกัพวกเข้าเลย ผมก็คยุหลายเร่ืองเลย คณุพ่อยงัถาม ฟุกโุอกะท่ีแผ่นดินไหว

ปลอดภยัดีนะครับ ผมนีด้ีใจเลยท่ีพวกเขาเป็นห่วงทางเราด้วย ทางผมปลอดภยัครับ พวกเขายงัชวนผมไปเท่ียว

ด้วย ดีจงัมีคนชวนเท่ียว แตผ่มก็ต้องปฏิเสธพวกเขาไป TT น่าเสียดาย ถ้าพวกเขามีลกูสาวผมคงไปละ หลงัจาก

นัน้ผมก็รอเพ่ือนจนมาแล้วออกเดินทางกนั พอไปถงึสถานี Universal Studios แคเ่ดินเข้าไป ก็อาปากโห่...อย่าง

ใหญ่น่าเลน่ไปทัง้หมดเลย ท่ีผมได้เลน่เคร่ืองเลน่ก็มีดงันี ้

1. Jurasic Park - The Ride เหมือนเรือลอ่งแก่ง ถ้าไมอ่ยากเปียกมีให้ซือ้ชดุกนัน า้ ราคา 400 เยน แตท่ี่เลน่มาก็

เปียกนิดหน่อย สนกุจริงตอนท้าย ๆ สดุยอดเลย ผมจะ (No Spoil) ตอนจบมาเลน่กนัเองสนกุมาก 

2. Resident Evil The Escape 2 (Special Event) อนันีต้้องซือ้ตัว๋เพ่ิมนะครับแยกกบัคา่เข้า บอกเลยสนกุมาก ๆ 

ตื่นเต้นมากเลย เป็นเกมส์ปริศนา เลน่เป็นทีมสงูสดุได้แค่ 7 คน แตที่มมีผม มีเพ่ือน และอะบงั เพ่ิมเข้ามา อารมณ์

เหมือนอยู่ในเกมส์ซอมบีม้ากเลย ถ้าใครไปเลน่นี ้ผมฝาก สวสัดี Sam ซงัด้วย ใคร ๆ ก็รักเค้า ผมจะ No Spoil ละ 

เพราะทางนัน้ก็ห้ามบอกลกึ 

3. Monster Hunter: The Real (Special Event)  ใครท่ีชอบเกมส์นี ้ก็มาได้ผมก็ไมรู้่รายละเอียดมากนกั แตม่งักร

ขยบัได้เท่มากเลย อีโมติคอน kiki ชอบ ๆ แล้วมีแจกโค้ตไอเทมด้วย 

4. Evangelion: The Real 4-D:2.0 (Special Event) คนที่ชอบเอวา ต้องมาด ู4D ท่ีน่ีสนกุมากคุ้มคา่ท่ีได้ดไูมเ่สีย

เงินเพ่ิม 

หลงัจากนัน้กไ็มไ่ด้เลน่เคร่ืองเลน่อื่น ๆ ละเลน่แคนี่ก้็จะหมดเวลาปิดสวนละ ยงัไมไ่ด้ไป Harry Potter, Spiderman 

และอื่น ๆ อีกมากมาย TT เลน่วนัเดียวคงไมคุ่้มสกัเท่าไร แตซ่ือ้ของอะ่คุ้มค่าขึน้มาเลย 555+ 

ปล.อย่างท่ี 1 คณุควรไปซือ้ตัว๋ก่อนเลยและรีบเข้างานแวะถ่ายรูปได้นิดหน่อย (ยกเว้นถ้าคณุซือ้ Express ไมต้่อง

ห่วงการตอ่แถว)  

อย่างท่ี 2 คณุควรเลน่อนัท่ีดงั ๆ ก่อน เช่น Harry Potter, Jurasic Park, SpiderMan, และพวก Special Event 

ของปีนัน้ ๆ เพราะถ้าเราไปแล้วควรเลน่เพราะจะไมม่ี Event นัน้ซ า้อีกเลย Harry Potter แนะน าไปจองคิวก่อนทาง

นัน้จะเปิดให้เข้าและมีเวลาให้เดินออกเพ่ือจะให้กลุม่คิวตอ่ไปมาเดินตอ่ 

อย่างท่ี 3 เตรียมเงินไปเยอะกนัด้วยนะจ่ะ ซือ้กนัมนัส์แน ่



 

 

ครัง้ท่ี 23 วนัพฤหสับดี 05-05-2559 

 วนันีก้็เป็นวนัสดุท้ายท่ีอยู่ Osaka วนันีผ้มก็ได้ไปเดินเลน่ตามห้างท่ีอยู่ใกล้ ๆ ท่ีพกั ผมเลยกินข้าวร้าน 

Conan Café เป็นร้านจดั Event ของอนิเมะมฟูวี่ของเดือนนี ้

 



หลงัจากกินเสร็จผมกบัน้องก็ไปเท่ียวปราสาทจดุคลายแมก็มนัอยู่ตรงนี ้แตท่ี่ยากล าบากท่ีผมต้องแบกกระเป๋าลาก

อนัใหญ่ ต้องแบกขึน้บนัไดอีก 

 

พอเวลา 5.30 น. ผมกบัน้องรีบว่ิงเลย ซึง่เป็นเวลารถไฟ Shinkansen ออกเดินทาง ผมจองเวลาไว้ 18.20 น. ก็เลย

ต้องรีบหน่อยกวา่จะไปตอ่รถไฟ JR อีกก็นานหลงัจากนัน้ผมก็ขึน้รถไฟ และไปถงึสถานี Hakata เวลาประมาณ 

20.30 น. 

  



ครัง้ท่ี 24 วนัศกุร์ 06-05-2559 

 วนันีท้าง Aso-Juku ก็พาพวกเราไปเรียนรู้การเอาชีวิตรอด แผ่นดินไหว การจ าลองของพายุ ทางหนีไฟ 

และวิธีดบัไฟ 

 

หลงัจากนัน้พวกเราก็ไปขึน้ Fukuoka Tower ชมวิวแบบ 360 องศา สงูสดุในญ่ีปุ่ นและถือเป็นสญัลกัษณ์ของฟกุโุอ

กะ ความสงู 234 เมตร บนหอจะสามารถมองเห็นวิว และบรรยากาศของเมืองฟกุโุอกะ 

 



หลงัจากทกุคนกลบักนัไป ผมกไ็ปเดินเลน่ตอ่ วนันีท้าง Yahoku Dome เป็นสนามเบสบอลขนาดใหญ่และมีการ

แข่งขนัทีมท่ีนีช่ื้อ Fukuoka SoftBank Hawks ผมและคนที่น่ีมาเชียร์กนัเยอะมาก 

 


