
วนัท่ี 1 (8/12/2019) 

เดนิทางมายงัสนามบนิฟกุโุอกะ ได้พบเซนเซย์จาก Sasebo Kosen มารับท่ีสนามบนิ และมีรสบสัทางสถาบนั

มารับไป ระหวา่งนัน้มีจอดแวะพกั ตอนออกมาต่ืนเต้นมาก เป็นครัง้แรกท่ีหนาวโดยมีควนัออกจากปาก (ชอบ

มากๆ) จากนัน้เดินทางไปยงัทา่เรือของเมืองซาเซโบะ (Sasebo Military Port Cruise) ท่ีมีเรือรบของญ่ีปุ่ นและ

อเมริกา ได้ยืนชมบนเรือ หนาวมากๆเพราะด้วยความเร็วของเรือท่ีแล่นและบวกด้วยอณุหภมูิในขณะนัน้ 4 

องศา จากนัน้ซือ้ทวัร์ทอ่งเท่ียวสถานท่ีตา่งๆท่ีส าคญัของเมืองซาเซโบะ ทางทวัร์ได้พาไปดฐูานทพัท่ีอเมริกามา

ตัง้ฐานไว้ท่ีน่ี และได้ไปชมวิวท่ีมีเกาะอยู่ 99 เกาะ (くじゅうくしま) จากนัน้ เดนิทางเช็คอินท่ี

โรงแรม Sasebo Green Hotel ห้องพกัได้เป็นห้องเด่ียว อยูก่นัคนละห้อง ในเมืองซาเซโบะมีของขึน้ช่ือคือ 

แฮมเบอร์เกอร์ วา่กนัวา่อร่อยท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ไกด์ท่ีพาทวัร์ในตอนกลางวนัก็เชิญชวนให้ลอง แนะน าว่าต้องลอง

ให้ได้ ดงันัน้ในตอนเย็นวนันัน้จงึได้ไปกินแฮมเบอร์เกอร์เป็นมือ้เย็นท่ีเป็นของขึน้ช่ือของท่ีน่ี เม่ือกินมือ้เย็นเสร็จก็

เป็นเวลาอิสระ ได้ออกไปเดนิเลน่แถวๆนัน้ ในตอนกลางคืนหนาวมากๆ เพราะเน่ืองจากเดนิกลางแจ้งด้วย และ

ได้ไปแวะท่ีร้าน Animate เป็นร้านท่ีขายของเก่ียวกบั Anime ตา่งๆ มีทัง้ของท่ีระลกึจากการ์ตนูในเร่ืองตา่งๆ 

หนงัสือ และกาชาปองสุม่ของจากตู้  จากนัน้เดนิทางกลบัไปยงัโรงแรมเพ่ือพกัผ่อนเตรียมพร้อมเดนิทางในวนั

ถดัไป 

 



วนัท่ี 2 (9/12/2019) 

ต่ืนมากินอาหารเช้าท่ีโรงแรม มีชดุอาหารเช้าเป็นเซ็ตข้าวและปลาซาบะ มีไขด่าวทอดตอ่หน้าให้ด้วย จากนัน้

เดนิทางไปยงัสถาบนัโดยแท็กซ่ี (แพงมากๆ) ไปชมการเรียนการสอน โดยการสอนท่ีน่ีนัน้ จะให้นกัเรียนศกึษา

ด้วยตวัเอง โดยคลาสท่ีไปชมเป็นวิชาเก่ียวกบัวิศวะตอ่วงจร  และได้เดนิชมสถาบนัรอบๆ มือ้เท่ียงได้กินอาหาร

ในโรงอาหารของสถาบนัให้เลือกซือ้เอง ในชว่งบา่ยเซนเซย์ได้พาเดนิชมห้องเรียนตา่งๆ เชน่ ห้องแลป โรงยิม 

และเซนเซย์ได้พาให้ไปแนะน ากบันกัเรียนญ่ีปุ่ นในคลาสท่ีเซนเซย์สอน จากนัน้ให้จบักลุม่โดยมีทัง้หมด 8 กลุม่ 

แยกนกัเรียนไทยไปอยูใ่นกลุ่มคนละกลุม่ท่ีมีนกัเรียนญ่ีปุ่ นอยู ่และได้พดูคยุท าความรู้จกักนัระหว่างนกัเรียน

ไทยและญ่ีปุ่ น ได้ฝึกพดูฝึกสนทนา และเม่ือถึงเวลากลบั เดนิทางด้วยรถบสัสาธารณะ ขึน้ครัง้แรกงงมากๆกบั

วิธีจา่ยคา่โดยสารตอนลงจากรถ มีชอ่งแลกเหรียญและช่องจา่ยเงิน ท าให้งงวา่ต้องท ายงัไงเลยท าให้เสียเวลา

นิดหน่อย และในตอนเย็นคยุกนัวา่จะไปกินซูชิท่ีร้าน Sushi’ro เป็นซูชิสายพาน ราคาเร่ิมท่ี 100 เยน เป็นร้านท่ี

ประทบัใจมาก อร่อย ราคาไมค่อ่ยแพง และปลาสดมากๆ แตเ่สียดายอยากลองไขห่อยเมน่แตห่มดเลยอดไป.. 

เม่ือกินเสร็จแล้ว ได้เดินเลน่ดขูองนิดหนอ่ยในห้างแถวๆนัน้ หลงัจากนัน้ก็กลบัโรงแรมพกัผอ่นเอาแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ี 3 (10/12/2019) 

กินอาหารเช้าในโรงแรมเมนเูดมิ เพิ่มเตมิคือมีไขห่วานให้ด้วย ชอบไขห่วานของญ่ีปุ่ นมากๆ แตกตา่งจากท่ีไทย

คือท่ีไทยจะหวานมากๆ แตท่ี่ญ่ีปุ่ นไมค่อ่ยหวาน เม่ือเสร็จแล้วมีรถบสัของสถาบนัมารับหน้าโรงแรม พาไปชม

โรงงานประกอบเรือ (Hoshima Shipbuilding) ภายในเรือใหญ่มากมีหลายห้อง (ถ้าไมมี่คนน าเดนิสามารถ

หลง) ได้เลย มีแนะน าห้องระบบวงจรตา่งๆภายในเรือ และพาชมการสร้างเรือในขัน้ตอนตา่งๆ เม่ือชมโรงงาน

เสร็จนัง่รถบสัไปยงัสถาบนั ระหวา่งนัน้ก็มีแวะจอดพกัชมวิว และถ่ายรูป ในมือ้เท่ียงนัน้ กินร้านอาหารแถวๆ

สถาบนัเป็นร้านข้างทางทัว่ไป (อดู้ง เยอะและถกูมากๆ) สว่นในชว่งบา่ย มีกิจกรรม English class โดยเป็น

กิจกรรมฐานท่ีนร.ญ่ีปุ่ นต้องแนะน าโปรเจคท่ีท าเป็นภาษาองักฤษให้ฟังโดยมีอาจารย์ตา่งชาติคอยดอูยู่ด้วย 

ต้องเดินฐานรอบๆสถาบนัท่ีอยูใ่นแตล่ะจดุ เม่ือเสร็จกิจกรรมได้ถ่ายรูปรวมกบันร.ญ่ีปุ่ นท่ีท าฐานกิจกรรม เม่ือ

ถึงเวลาได้เดินทางกลบัโดยรถบสัสาธารณะ แตค่ราวนีมี้ประสบการณ์แล้ว รู้แล้ววา่ต้องจา่ยตรงไหนท าให้การ

จา่ยคา่โดยสารเป็นไปอยา่งราบร่ืน และวนันีจ้ะแก้ตวัจากเม่ือวานท่ีพลาดไขห่อยเมน่ไป จงึไปกินซูชิท่ีร้านเดมิ

แตว่า่จะกินแคน่ิดเดียวเพราะจะไปกินข้าวท่ีร้านอ่ืนตอ่ แตส่ดุท้ายวนันีก็้อดกินไขห่อยเมน่เพราะหมดอีกแล้ว 

เม่ือกินซูชิเสร็จก็ไปกินข้าวท่ีร้าน Yoshinoya ตอ่ เป็นร้านข้าวหน้าตา่งๆ ราคาไมแ่พงมาก อร่อยและเยอะสม

ราคา จากนัน้ก็กลบัท่ีพกัเพ่ือพกัผอ่น  

 

 

 

 

 

 



วนัท่ี 4 (11/12/2019) 

ตอนเช้ากินอาหารเช้าเมนเูดิม เซ็ตข้าวปลาซาบะ จากนัน้นัง่รถบสัสาธารณะไปท่ีสถาบนั ในวนันีท้ัง้วนัได้เรียน

และลองท าเก่ียวกบั 3D printer โดยปัน้โมเดลและเรนเดอร์ออกมาเป็นวตัถจุริงๆ มีเคร่ืองท าในการสร้างวตัถุ

โดยเฉพาะ โดยตวัโมเดลท่ีออกมาจะเป็นวสัดพุลาสตกิ แตส่ามารถท าได้แคโ่มเดลท่ีดีเทลไมซ่บัซ้อนมาก และ

ตอนประมาณบา่ย 3 มีจดัปาร์ตีส้ง่ท้ายกนั เป็นกิจกรรม Party with Japanese student โดยจดัอาหารให้กิน

กนัทกุคน เป็นชดุอาหารท่ีคนญ่ีปุ่ นสว่นมากสัง่มากินฉลองกนั เพราะเน่ืองจากเป็นวนัสดุท้ายท่ีได้มาสถาบนันี ้

และมีนร.ญ่ีปุ่ นบางสว่นมาร่วมด้วย พวกเราได้ให้ของฝากท่ีไทยพวกขนมให้นร.ญ่ีปุ่ นเป็นท่ีระลกึด้วย ทกุคนได้

พดูคยุกนัอยา่งสนกุสนาน แลกเปล่ียนเร่ืองราวกนั แตเ่สียดายวนันัน้เป็นวนักีฬาสีพอดี ท าให้มีนร.มาร่วมไม่

คอ่ยเยอะ พวกเราทกุคนคยุกนัเพลินมากจนถึงเวลาท่ีต้องกลบัแล้ว และได้ร ่าลากนั ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ จากนัน้

นัง่รถบสัสาธารณะกลบัไปยงัท่ีพกั เย็นนัน้คยุกบัเพ่ือนๆว่าอยากตัง้กลุม่กินขนมกนัในห้อง โดยซือ้อาหารและ

ขนมมากินด้วยกนั แตก่่อนหน้านัน้ ได้ออกไปเดนิเลน่ชมเมืองเป็นครัง้สดุท้ายของท่ีน่ี เพราะในวนัพรุ่งนีจ้ะต้อง

เปล่ียนสถานท่ีพกัแล้ว เม่ือถึงเวลาเข้านอน ทกุคนแยกย้ายกนัไปจดักระเป๋าเตรียมพร้อมเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ี 5 (12/12/2019) 

อาหารเช้าก็ยงัเป็นเมนเูดมิ เซ็ตปลาซาบะ และเม่ือกินเสร็จมีรถบสัของสถาบนัมารับไปยงั Kita-kyushu และ

เป็นวนัท่ีต้องเปล่ียนโรงแรมไปอีกท่ี  และเดนิทางไปโรงงานโตโยต้า เย่ียมชมการท างาน การผลิตรถ การผลิตท่ี

นัน่เป็นไปอยา่งเป็นระบบมากๆ เห็นการท างานทกุขัน้ตอน แตรู้่สึกวา่การท างานดเูคร่งเครียดมากๆ เพราะต้อง

ผลิตตามท่ีออเดอร์ก าหนดไว้ จากนัน้ไปเย่ียมชม Toto museum ผลิตภณัฑ์ของห้องน า้ ซึง่เป็นแบรนด์ท่ีญ่ีปุ่ น

สว่นมากทกุๆท่ีใช้กนั ท่ีน่ีจดัเป็นนิทรรศการให้เดินเย่ียมชมในจดุตา่งๆ มีทัง้ประวตัผิู้ ท่ีคดิค้นและเอาผลิตภณัฑ์

ในห้องน า้เข้ามายงัประเทศญ่ีปุ่ น จากนัน้เดินทางไปเช็คอินในโรงแรม Hotel Crown Hils Kokura และในตอน

เย็นนัน้ ไปท่ี Manga museum เป็นสถานท่ีท่ีมีของเก่ียวกบัการ์ตนูในเร่ืองตา่งๆเยอะมาก มีในสว่นนิทรรศการ

ให้เดนิชมอยา่งเชน่ลายเส้นภาพของอ.นกัเขียนการ์ตนูแตล่ะคน รวมถึงมีหนงัสือเก่าๆจดัโชว์ให้ดดู้วย และยงัมี

โซนให้นัง่อ่านหนงัสือ จากนัน้กลบัเข้าไปในโรงแรมเก็บสมัภาระไว้ในห้องก่อนจะออกมาหาของกินเป็นมือ้เย็น 

ในตอนดกึๆ ไปชมปราสาทของเมืองฟกุโุอกะและแสงไฟในตอนกลางคืน ในเวลานัน้หนาวมากๆประมาณ 3 

องศา และเดนิเลน่ถ่ายรูปตอนกลางคืน หลงัจากนัน้กลบัโรงแรมซึง่ในโรงแรมมีออนเซ็นให้ด้วย เลยได้ไปแช่

ออนเซ็น ผอ่นคลายความเหน่ือยทัง้วนั เพราะวนันีเ้ดนิจากนัน้เข้านอนพกัผ่อนเตรียมเดนิทางวนัพรุ่งนี  ้

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ี 6 (13/12/2019) 

วนันีอ้าหารเช้าเป็นบฟุเฟ่ต์ เม่ือกินเสร็จก็ยกกระเป๋าย้ายโรงแรมไปอีกท่ี โดยเดินไปท่ีสถานีนัง่รถไฟชินคนัเซ็น

ไปยงัฮากาตะ เม่ือถึงท่ีนัน่เดินทางไปโรงแรม Hotel Sunline Fukuoka Hakata Ekimae เพ่ือฝากวางกระเป๋า

สมัภาระ จะได้ออกเดนิทางได้สะดวก พวกเราเดนิทางไปชมสถานท่ีไว้ส าหรับท างาน (co-working) ท่ี Local 

Start-up Company นอกจากนีย้งัเป็นสถานท่ีเอาไว้ปรึกษาด้านการเปิดธุรกิจท่ีญ่ีปุ่ นอีกด้วย และในวนันีเ้ป็น

วนัสดุท้ายท่ีได้อยูญ่ี่ปุ่ น จงึได้เวลาไปเดนิเท่ียวเยอะกวา่วนัอ่ืนๆ เดนิเลน่ในเมืองไปสกัพกั และได้เห็นคาเฟ่แมว 

Cat Cafe Meow (แมวนา่รักมากๆ และราคาก็หนกัมากเชน่กนั) หลงัจากนัน้เดินไปยงั Entrepreneurship / 

Field work เป็นสถานท่ีเอาไว้ท างาน อา่นหนงัสือ หรือประชมุ จากนัน้ได้ไปศาลเจ้า ไหว้เจ้า และมือ้เท่ียง 

ได้กินข้าวหน้าปลาดิบ ท่ีปลาดบิตกัเองได้มากแคไ่หนก็ได้ เผลอตกัเยอะเกินไปจนเกือบกินไมห่มด แตเ่สียดาย 

ปลาไมค่อ่ยสดมากเทา่ไร ในตอนเย็น ได้ออกไปเดินเลน่ในเมืองช๊อปปิง้และแวะห้างซือ้ของฝากกลบัไทย 

หลงัจากนัน้แวะซือ้ของกินท่ีร้านสะดวกซือ้และกลบัเข้าโรงแรม กินของท่ีซือ้มาเป็นอาหารเย็น และเข้านอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ี 7 (14/12/2019) 

วนันีต้้องกลบัไทยแล้ว เก็บกระเป๋าสมัภาระและลงมากินอาหารเช้า อาหารเช้าท่ีน่ีเป็นบฟุเฟ่ต์เชน่กนั จากนัน้

เช็คเอ้าท์และนัง่รถเมล์ไปยงัสนามบนิฟกุโุอกะเพื่อเตรียมกลบัไทย เซนเซย์ก็ได้ไปสง่ด้วย (คดิถึงเซนเซย์มากๆ) 

และอ าลาพร้อมกบัเข้าเกทในสถามบิน 

 

เป็นทริปท่ีประทบัใจมากๆ ได้ความทรงจ าดีๆ และเพื่อนญ่ีปุ่ นมาด้วย ท าให้รู้สึกวา่ 7 วนันีผ้า่นไปเร็วมากๆ และ

ถ้ามีโอกาส อยากจะกลบัไปท่ีญ่ีปุ่ นอีกครัง้❤️ 

 


