วันที่ 1 (8/12/2019)
เดินทางมายังสนามบินฟุกโุ อกะ ได้ พบเซนเซย์จาก Sasebo Kosen มารับที่สนามบิน และมีรสบัสทางสถาบัน
มารับไป ระหว่างนันมี
้ จอดแวะพัก ตอนออกมาตื่นเต้ นมาก เป็ นครัง้ แรกที่หนาวโดยมีควันออกจากปาก (ชอบ
มากๆ) จากนันเดิ
้ นทางไปยังท่าเรื อของเมืองซาเซโบะ (Sasebo Military Port Cruise) ที่มีเรื อรบของญี่ปนและ
ุ่
อเมริกา ได้ ยืนชมบนเรื อ หนาวมากๆเพราะด้ วยความเร็ วของเรื อที่แล่นและบวกด้ วยอุณหภูมิในขณะนัน้ 4
องศา จากนันซื
้ ้อทัวร์ ทอ่ งเที่ยวสถานที่ตา่ งๆที่สาคัญของเมืองซาเซโบะ ทางทัวร์ ได้ พาไปดูฐานทัพที่อเมริกามา
ตังฐานไว้
้
ที่นี่ และได้ ไปชมวิวที่มีเกาะอยู่ 99 เกาะ (くじゅうくしま) จากนัน้ เดินทางเช็คอินที่
โรงแรม Sasebo Green Hotel ห้ องพักได้ เป็ นห้ องเดี่ยว อยูก่ นั คนละห้ อง ในเมืองซาเซโบะมีของขึ ้นชื่อคือ
แฮมเบอร์ เกอร์ ว่ากันว่าอร่อยที่สดุ ในญี่ปนุ่ ไกด์ที่พาทัวร์ ในตอนกลางวันก็เชิญชวนให้ ลอง แนะนาว่าต้ องลอง
ให้ ได้ ดังนันในตอนเย็
้
นวันนันจึ
้ งได้ ไปกินแฮมเบอร์ เกอร์ เป็ นมื ้อเย็นที่เป็ นของขึ ้นชื่อของที่นี่ เมื่ อกินมื ้อเย็นเสร็จก็
เป็ นเวลาอิสระ ได้ ออกไปเดินเล่นแถวๆนัน้ ในตอนกลางคืนหนาวมากๆ เพราะเนื่องจากเดินกลางแจ้ งด้ วย และ
ได้ ไปแวะที่ร้าน Animate เป็ นร้ านที่ขายของเกี่ยวกับ Anime ต่างๆ มีทงของที
ั้
่ระลึกจากการ์ ตนู ในเรื่ องต่างๆ
หนังสือ และกาชาปองสุม่ ของจากตู้ จากนันเดิ
้ นทางกลับไปยังโรงแรมเพื่อพักผ่อนเตรี ยมพร้ อมเดินทางในวัน
ถัดไป

วันที่ 2 (9/12/2019)
ตื่นมากินอาหารเช้ าที่โรงแรม มีชดุ อาหารเช้ าเป็ นเซ็ตข้ าวและปลาซาบะ มีไข่ดาวทอดต่อหน้ าให้ ด้วย จากนัน้
เดินทางไปยังสถาบันโดยแท็กซี่ (แพงมากๆ) ไปชมการเรี ยนการสอน โดยการสอนที่นี่นนั ้ จะให้ นกั เรี ยนศึกษา
ด้ วยตัวเอง โดยคลาสที่ไปชมเป็ นวิชาเกี่ยวกับวิศวะต่อวงจร และได้ เดินชมสถาบันรอบๆ มื ้อเที่ยงได้ กินอาหาร
ในโรงอาหารของสถาบันให้ เลือกซื ้อเอง ในช่วงบ่ายเซนเซย์ได้ พาเดินชมห้ องเรี ยนต่างๆ เช่น ห้ องแลป โรงยิม
และเซนเซย์ได้ พาให้ ไปแนะนากับนักเรี ยนญี่ปนในคลาสที
ุ่
่เซนเซย์สอน จากนันให้
้ จบั กลุม่ โดยมีทงหมด
ั้
8 กลุม่
แยกนักเรี ยนไทยไปอยูใ่ นกลุ่มคนละกลุม่ ที่มีนกั เรี ยนญี่ปนอยู
ุ่ ่ และได้ พดู คุยทาความรู้จกั กันระหว่างนักเรี ยน
ไทยและญี่ปนุ่ ได้ ฝึกพูดฝึ กสนทนา และเมื่อถึงเวลากลับ เดินทางด้ วยรถบัสสาธารณะ ขึ ้นครัง้ แรกงงมากๆกับ
วิธีจา่ ยค่าโดยสารตอนลงจากรถ มีชอ่ งแลกเหรี ยญและช่องจ่ายเงิน ทาให้ งงว่าต้ องทายังไงเลยทาให้ เสียเวลา
นิดหน่อย และในตอนเย็นคุยกันว่าจะไปกินซูชิที่ร้าน Sushi’ro เป็ นซูชิสายพาน ราคาเริ่มที่ 100 เยน เป็ นร้ านที่
ประทับใจมาก อร่อย ราคาไม่คอ่ ยแพง และปลาสดมากๆ แต่เสียดายอยากลองไข่หอยเม่นแต่หมดเลยอดไป..
เมื่อกินเสร็จแล้ ว ได้ เดินเล่นดูของนิดหน่อยในห้ างแถวๆนัน้ หลังจากนันก็
้ กลับโรงแรมพักผ่อนเอาแรง

วันที่ 3 (10/12/2019)
กินอาหารเช้ าในโรงแรมเมนูเดิม เพิ่มเติมคือมีไข่หวานให้ ด้วย ชอบไข่หวานของญี่ปนมากๆ
ุ่
แตกต่างจากที่ไทย
คือที่ไทยจะหวานมากๆ แต่ที่ญี่ปนไม่
ุ่ คอ่ ยหวาน เมื่อเสร็จแล้ วมีรถบัสของสถาบันมารับหน้ าโรงแรม พาไปชม
โรงงานประกอบเรื อ (Hoshima Shipbuilding) ภายในเรื อใหญ่มากมีหลายห้ อง (ถ้ าไม่มีคนนาเดินสามารถ
หลง) ได้ เลย มีแนะนาห้ องระบบวงจรต่างๆภายในเรื อ และพาชมการสร้ างเรื อในขันตอนต่
้
างๆ เมื่อชมโรงงาน
เสร็จนัง่ รถบัสไปยังสถาบัน ระหว่างนันก็
้ มีแวะจอดพักชมวิว และถ่ายรูป ในมื ้อเที่ยงนัน้ กินร้ านอาหารแถวๆ
สถาบันเป็ นร้ านข้ างทางทัว่ ไป (อูด้ง เยอะและถูกมากๆ) ส่วนในช่วงบ่าย มีกิจกรรม English class โดยเป็ น
กิจกรรมฐานที่นร.ญี่ปนต้
ุ่ องแนะนาโปรเจคที่ทาเป็ นภาษาอังกฤษให้ ฟังโดยมีอาจารย์ตา่ งชาติคอยดูอยู่ด้วย
ต้ องเดินฐานรอบๆสถาบันที่อยูใ่ นแต่ละจุด เมื่อเสร็จกิจกรรมได้ ถ่ายรูปรวมกับนร.ญี่ปนที
ุ่ ่ทาฐานกิจกรรม เมื่อ
ถึงเวลาได้ เดินทางกลับโดยรถบัสสาธารณะ แต่คราวนี ้มีประสบการณ์แล้ ว รู้แล้ วว่าต้ องจ่ายตรงไหนทาให้ การ
จ่ายค่าโดยสารเป็ นไปอย่างราบรื่ น และวันนี ้จะแก้ ตวั จากเมื่อวานที่พลาดไข่หอยเม่นไป จึงไปกินซูชิที่ร้านเดิม
แต่วา่ จะกินแค่นิดเดียวเพราะจะไปกินข้ าวที่ร้านอื่นต่อ แต่สดุ ท้ ายวันนี ้ก็อดกินไข่หอยเม่นเพราะหมดอีกแล้ ว
เมื่อกินซูชิเสร็จก็ไปกินข้ าวที่ร้าน Yoshinoya ต่อ เป็ นร้ านข้ าวหน้ าต่างๆ ราคาไม่แพงมาก อร่อยและเยอะสม
ราคา จากนันก็
้ กลับที่พกั เพื่อพักผ่อน

วันที่ 4 (11/12/2019)
ตอนเช้ ากินอาหารเช้ าเมนูเดิม เซ็ตข้ าวปลาซาบะ จากนันนั
้ ง่ รถบัสสาธารณะไปที่สถาบัน ในวันนี ้ทังวั
้ นได้ เรี ยน
และลองทาเกี่ยวกับ 3D printer โดยปั น้ โมเดลและเรนเดอร์ ออกมาเป็ นวัตถุจริงๆ มีเครื่ องทาในการสร้ างวัตถุ
โดยเฉพาะ โดยตัวโมเดลที่ออกมาจะเป็ นวัสดุพลาสติก แต่สามารถทาได้ แค่โมเดลที่ดีเทลไม่ซบั ซ้ อนมาก และ
ตอนประมาณบ่าย 3 มีจดั ปาร์ ตี ้ส่งท้ ายกัน เป็ นกิจกรรม Party with Japanese student โดยจัดอาหารให้ กิน
กันทุกคน เป็ นชุดอาหารที่คนญี่ปนส่
ุ่ วนมากสัง่ มากินฉลองกัน เพราะเนื่องจากเป็ นวันสุดท้ ายที่ได้ มาสถาบันนี ้
และมีนร.ญี่ปนบางส่
ุ่
วนมาร่วมด้ วย พวกเราได้ ให้ ของฝากที่ไทยพวกขนมให้ นร.ญี่ปนเป็
ุ่ นที่ระลึกด้ วย ทุกคนได้
พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน แลกเปลี่ยนเรื่ องราวกัน แต่เสียดายวันนันเป็
้ นวันกีฬาสีพอดี ทาให้ มีนร.มาร่วมไม่
ค่อยเยอะ พวกเราทุกคนคุยกันเพลินมากจนถึงเวลาที่ต้องกลับแล้ ว และได้ ร่ าลากัน ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก จากนัน้
นัง่ รถบัสสาธารณะกลับไปยังที่พกั เย็นนันคุ
้ ยกับเพื่อนๆว่าอยากตังกลุ
้ ม่ กินขนมกันในห้ อง โดยซื ้ออาหารและ
ขนมมากินด้ วยกัน แต่ก่อนหน้ านัน้ ได้ ออกไปเดินเล่นชมเมืองเป็ นครัง้ สุดท้ ายของที่นี่ เพราะในวันพรุ่งนี ้จะต้ อง
เปลี่ยนสถานที่พกั แล้ ว เมื่อถึงเวลาเข้ านอน ทุกคนแยกย้ ายกันไปจัดกระเป๋ าเตรี ยมพร้ อมเดินทาง

วันที่ 5 (12/12/2019)
อาหารเช้ าก็ยงั เป็ นเมนูเดิม เซ็ตปลาซาบะ และเมื่อกินเสร็ จมีรถบัสของสถาบันมารับไปยัง Kita-kyushu และ
เป็ นวันที่ต้องเปลี่ยนโรงแรมไปอีกที่ และเดินทางไปโรงงานโตโยต้ า เยี่ยมชมการทางาน การผลิตรถ การผลิตที่
นัน่ เป็ นไปอย่างเป็ นระบบมากๆ เห็นการทางานทุกขันตอน
้
แต่ร้ ูสึกว่าการทางานดูเคร่งเครี ยดมากๆ เพราะต้ อง
ผลิตตามที่ออเดอร์ กาหนดไว้ จากนันไปเยี
้
่ยมชม Toto museum ผลิตภัณฑ์ของห้ องน ้า ซึง่ เป็ นแบรนด์ที่ญี่ปนุ่
ส่วนมากทุกๆที่ใช้ กนั ที่นี่จดั เป็ นนิทรรศการให้ เดินเยี่ยมชมในจุดต่างๆ มีทงประวั
ั้
ตผิ ้ ทู ี่คดิ ค้ นและเอาผลิตภัณฑ์
ในห้ องน ้าเข้ ามายังประเทศญี่ปนุ่ จากนันเดิ
้ นทางไปเช็คอินในโรงแรม Hotel Crown Hils Kokura และในตอน
เย็นนัน้ ไปที่ Manga museum เป็ นสถานที่ที่มีของเกี่ยวกับการ์ ตนู ในเรื่ องต่างๆเยอะมาก มีในส่วนนิทรรศการ
ให้ เดินชมอย่างเช่นลายเส้ นภาพของอ.นักเขียนการ์ ตนู แต่ละคน รวมถึงมีหนังสือเก่าๆจัดโชว์ให้ ดดู ้ วย และยังมี
โซนให้ นงั่ อ่านหนังสือ จากนันกลั
้ บเข้ าไปในโรงแรมเก็บสัมภาระไว้ ในห้ องก่อนจะออกมาหาของกินเป็ นมื ้อเย็น
ในตอนดึกๆ ไปชมปราสาทของเมืองฟุกโุ อกะและแสงไฟในตอนกลางคืน ในเวลานันหนาวมากๆประมาณ
้
3
องศา และเดินเล่นถ่ายรูปตอนกลางคืน หลังจากนันกลั
้ บโรงแรมซึง่ ในโรงแรมมีออนเซ็นให้ ด้วย เลยได้ ไปแช่
ออนเซ็น ผ่อนคลายความเหนื่อยทังวั
้ น เพราะวันนี ้เดินจากนันเข้
้ านอนพักผ่อนเตรี ยมเดินทางวันพรุ่งนี ้

วันที่ 6 (13/12/2019)
วันนี ้อาหารเช้ าเป็ นบุฟเฟ่ ต์ เมื่อกินเสร็จก็ยกกระเป๋ าย้ ายโรงแรมไปอีกที่ โดยเดินไปที่สถานีนงั่ รถไฟชินคันเซ็น
ไปยังฮากาตะ เมื่อถึงที่นนั่ เดินทางไปโรงแรม Hotel Sunline Fukuoka Hakata Ekimae เพื่อฝากวางกระเป๋ า
สัมภาระ จะได้ ออกเดินทางได้ สะดวก พวกเราเดินทางไปชมสถานที่ไว้ สาหรับทางาน (co-working) ที่ Local
Start-up Company นอกจากนี ้ยังเป็ นสถานที่เอาไว้ ปรึกษาด้ านการเปิ ดธุรกิจที่ญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย และในวันนี ้เป็ น
วันสุดท้ ายที่ได้ อยูญ
่ ี่ปนุ่ จึงได้ เวลาไปเดินเที่ยวเยอะกว่าวันอื่นๆ เดินเล่นในเมืองไปสักพัก และได้ เห็นคาเฟ่ แมว
Cat Cafe Meow (แมวน่ารักมากๆ และราคาก็หนักมากเช่นกัน) หลังจากนันเดิ
้ นไปยัง Entrepreneurship /
Field work เป็ นสถานที่เอาไว้ ทางาน อ่านหนังสือ หรื อประชุม จากนันได้
้ ไปศาลเจ้ า ไหว้ เจ้ า และมื ้อเที่ยง
ได้ กินข้ าวหน้ าปลาดิบ ที่ปลาดิบตักเองได้ มากแค่ไหนก็ได้ เผลอตักเยอะเกินไปจนเกือบกินไม่หมด แต่เสียดาย
ปลาไม่คอ่ ยสดมากเท่าไร ในตอนเย็น ได้ ออกไปเดินเล่นในเมืองช๊ อปปิ ง้ และแวะห้ างซื ้อของฝากกลับไทย
หลังจากนันแวะซื
้
้อของกินที่ร้านสะดวกซื ้อและกลับเข้ าโรงแรม กินของที่ซื ้อมาเป็ นอาหารเย็น และเข้ านอน

วันที่ 7 (14/12/2019)
วันนี ้ต้ องกลับไทยแล้ ว เก็บกระเป๋ าสัมภาระและลงมากินอาหารเช้ า อาหารเช้ าที่นี่เป็ นบุฟเฟ่ ต์เช่นกัน จากนัน้
เช็คเอ้ าท์และนัง่ รถเมล์ไปยังสนามบินฟุกโุ อกะเพื่อเตรี ยมกลับไทย เซนเซย์ก็ได้ ไปส่งด้ วย (คิดถึงเซนเซย์มากๆ)
และอาลาพร้ อมกับเข้ าเกทในสถามบิน
เป็ นทริปที่ประทับใจมากๆ ได้ ความทรงจาดีๆ และเพื่อนญี่ปนมาด้
ุ่
วย ทาให้ ร้ ูสึกว่า 7 วันนี ้ผ่านไปเร็ วมากๆ และ
ถ้ ามีโอกาส อยากจะกลับไปที่ญี่ปนอี
ุ่ กครัง้ ❤️

