
 DAY 1  
 

คนืวนัที ่7 ธนัวาคม มาถงึสนามบนิดว้ยความ

ตื่นเตน้มากๆ เพราะเป็นครัง้แรกทีเ่ราจะไดเ้ดนิทางไป

ต่างประเทศ และเป็นประเทศญีปุ่น่ทีใ่ฝฝ่นัว่าจะไปซกัครัง้ใน

ชวีติ เป็นครัง้แรกทีไ่ดข้ึน้เครือ่งบนิดว้ย คนืนี้จะไดอ้อก

เดนิทางแลว้ล่ะค่ะ!  

พวกเรามารวมตวักนัเตรยีมตวัขึน้เครือ่งกนัตอน 4 

ทุ่ม เครือ่งบนิ Take off จากสนามบนิสุวรรณภมูติอนต ี1 

จงัหวะทีเ่ครือ่งขึน้จากพืน้ดนิใจเตน้ตุ่มๆต่อมๆไมห่ยดุเลย 

เพราะส่วนตวัไม่ชอบเล่นเครือ่งเล่นสวนสนุก เครือ่งบนิตอน

ขึน้ความรูส้กึเหมอืนกนัเลย แต่สุดทา้ยกผ็่านพน้ช่วงน่า

พะอดืพะอมไปได ้ 

 

บนเครือ่งบนิทีน่ัง่เราเป็นทีน่ัง่ตดิหน้าต่าง แอบดใีจที่

จะไดเ้หน็บรรยากาศขา้งนอก ทอ้งฟ้ายามเชา้สวยๆแบบที่

เขาถ่ายรปูลงโซเชยีลกนั แต่ขอ้เสยีกค็อืเราไมก่ลา้สะกดิคน

ขา้งๆทีไ่มรู่จ้กักนัซึง่ท่าทางเขาก าลงัหลบัสบายเลยเชยีว ทนีี้

เรากเ็ลยแทบไมไ่ดเ้ขา้หอ้งน ้าเลยทัง้ๆทีเ่ราเป็นคนเขา้

หอ้งน ้าบ่อยมาก 

อกีหนึ่งความโชครา้ยคอืเทีย่วบนิน้ีมเีดก็นัง่มาดว้ย

ค่ะ แลว้น้องรอ้งไหแ้ทบจะตลอด flight เลย ท าใหเ้วลานอน

สุทธ ิ2 ชัว่โมงเท่านัน้ แต่ไม่ไดโ้กรธอะไรน้อง เพราะเขา้ใจว่า

หคูงอือ้ 

 

 



เรามาถงึสนามบนิฟุกุโอกะกนัตอน 8 โมงเชา้ 

อากาศหนาวตเีขา้หน้าทนัททีีอ่อกจากเครือ่งบนิ 6°C คนละ

เรือ่งกบั 20°C ทีไ่ทยเลย ตอนนัน้ทีไ่ทยกอ็ากาศหนาวอยูน่ะ

คะ แต่ยงัหนาวไมสุ่ด ญีปุ่น่น่ีแหละของจรงิ! 

ทีท่างออกสนามบนิมเีซนเซย ์Mitsuhashi จาก

สถาบนั Sasebo มารอรบัอยู ่พวกเรานัง่รถบสัของสถาบนั

มาทีเ่มอืง Sasebo ไมท่นัไดพ้กัเซนเซยก์ต็อ้นรบัพวกเรา

ดว้ยการพาทวัรร์อบๆเมอืง Sasebo โดยเริม่ตน้จากการนัง่

เรอืชมเรอืรบของอเมรกิาทีจ่อดเทยีบท่าอยู ่ซึง่จะมี

ผูบ้รรยายค่อยเล่าเรือ่งอยูต่ลอดทาง เป็นภาษาญี่ปุน่ลว้น 

ต่อมาพวกเรากไ็ปกบัทวัรแ์นะน าสถานที ่ซึง่จะเป็นการนัง่รถบสัไปรอบๆเมอืงและจะจอดตรง

จดุส าคญัๆ ตลอดทางกจ็ะมผีูบ้รรยายเป็นคุณน้าผูห้ญงิคนหน่ึง ใจดแีละยิม้แยม้ตลอดเวลา ถงึจะฟงัออกบา้งไม่

ออกบา้งแต่กร็ูส้กึเขา้ถงึในสิง่ทีเ่ขาจะสื่อสารได ้อกีทัง้ยงัมเีซนเซย ์Mitsuhashi คอยแปลภาษาญีปุ่น่เป็น

ภาษาญี่ปุน่อย่างง่ายใหฟ้งัอกีทดีว้ยค่ะ 

 

     
 

 หลงัจากทวัรเ์สรจ็ทุกคนกก็ลบัมา Check-in ทีโ่รงแรม Sasebo Green Hotel ตอนแรกทีไ่ดรู้ว้่าพกัเป็น

หอ้งแบบเดีย่วกแ็ปลกใจ เพราะปกตคินไทยเราจะคุน้ชนิกบัการนอนกนัหลายคนในหอ้งเดยีว แต่ไปๆมาๆกร็ูส้กึ

เป็นส่วนตวัดเีหมอืนกนั 



 

 ช่วงเยน็อาจารยอ์อมกพ็าไปทาน Sasebo Burger 

ซึง่เป็นของทานขึน้ชื่อของทีน่ี่ เนื่องจากเป็นเมอืงทีต่ดิต่อกบั

อเมรกิา และมนักใ็หเ้ยอะมากแถมอรอ่ยสมชื่อจรงิๆ หลงัจาก

นัน้กเ็ดนิเทีย่ว แวะชมเทศกาลงานไฟแสงสต่ีอ เป็นงาน 

Street Art จากไฟขนาดยอ่มๆ มเีวทสี าหรบั Dance Battle 

ดว้ย เราเป็นคนชอบดอูะไรแบบน้ีอยูแ่ลว้ดว้ย เรากเ็ลยยนืดู

กบัเพื่อนสกัพกัจงึค่อยกลบัโรงแรม วนัทัง้วนัแทบไมไ่ดน้อน

พกัเลย หลงัจากทีไ่ดน้อนแค่ 2 ชัว่โมงในเครือ่งบนิ พอถงึ

หอ้งปุ๊บอาบน ้าเสรจ็ป ับ๊กห็ลบัไปเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DAY 2  

 

เชา้วนัที ่9 ธนัวาคม ทานมือ้เชา้เป็นอาหารของ

โรงแรม เป็นครัง้แรกในรอบหลายวนัทีไ่ดท้านอาหารเชา้ 

อรอ่ยๆมาก คุณป้าทีท่ าอาหารใหก้ใ็จดมีากค่ะ ยิม้แยม้สดใส  

วนัน้ีเซนเซย ์Mitsuhashi มารบัถงึโรงแรม พาพวก

เราขึน้แทก็ซีไ่ปยงัสถาบนั Sasebo ไปถงึเซนเซยก์พ็าไปชม 

Class ของนกัเรยีนชัน้ปีที ่4 หรอืเทยีบเท่าปี 1 ของไทยเรา 

เป็น Class เรยีนเกีย่วกบัไฟฟ้าระดบัครวัเรอืน เขาจะท า 

LAB ต่างกนัไปตามแต่ละกลุ่ม เป็นการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง 

จดัเตรยีมอุปกรณ์เอง ศกึษาเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง แต่หากมขีอ้

สงสยักจ็ะสอบถามอาจารยก์นัอกีท ีซึง่ส่วนตวัมองว่าเป็น

การเรยีนทีด่งึศกัยภาพของนกัเรยีนไดด้มีากทเีดยีว  

หลงัจากนัน้เซนเซย ์Mitsuhashi กพ็าเราไปพบกบัผูอ้ านวยการสถาบนัเพื่อทกัทายแนะน าตวัและท า

ความรูจ้กักนัพอเป็นพธิ ีก่อนทีเ่ซนเซย ์Mitsuhashi จะพาพวกเราเดนิชมทัว่สถาบนั อาหารมือ้เทีย่งพวกเรา

ทานทีโ่รงอาหารของสถาบนั อาหารหมดไวมากจนรูส้กึผดิกบันกัเรยีนทีม่าทหีลงั ทีน่ัน่เราไดพ้บกบันกัเรยีน

ชาวต่างชาตทิีม่าแลกเปลีย่นดว้ย เหน็แลว้อยากแลกเปลีย่นมาอยูบ่า้งจงัเลยค่ะ!  

 

     



      
 

     

ช่วงบ่ายเซนเซย ์Mitsuhashi พาพวกเราไปดกูาร

เรยีนการสอนใน Class ของเซนเซยเ์อง เป็นวชิาค านวณ 

วนันัน้เป็นวนัประกาศคะแนน Quiz พอด ีไดเ้หน็การพดูคุย

ถงึขอ้สงสยัในขอ้ทีผ่ดิพลาด เขาดกูลา้พดูกลา้ถามกนัดมีาก

เลยค่ะ หลงัจากประกาศคะแนนแลว้กเ็ป็นการพูดคุย

แลกเปลีย่นกบัพวกเราเพื่อเป็นการผ่อนคลาย แต่เหมอืนจะ

กดดนัมากกว่าค่ะ เพราะกลุ่มทีเ่ราไปคุยดว้ยดทู่าจะเกรง็ๆ 

วนัน้ีทัง้วนัเหมอืนเป็นวนัแห่งการทกัทายท าความรูจ้กัทีน่ี่

จรงิๆเลยค่ะ 

 

 

 

วนัน้ีไดล้องนัง่รถเมลข์องญี่ปุน่ดว้ยค่ะ รถเมลม์าตรง

เวลาเป๊ะ หลงัจากกลบัมาถงึทีโ่รงแรม เกบ็สมัภาระเสรจ็

อาจารยอ์อมนดักบัทุกคนไปกนิ Sushiro ดว้ยกนั เป็นซูชิ

แบบสายพาน เราแยกกนัเป็นสองโต๊ะเพราะมากนัตัง้ 9 คน 

ทีน่ี่อรอ่ยมากๆเลยค่ะ ปลาเนื้อนุ่มละลายในปาก กนิเพลนิ

จนลมืดเูงนิเลยทเีดยีว ต่อจากนัน้กเ็ดนิเทีย่วกนัอกีนิดหน่อย

ก่อนจะกลบัโรงแรม 

 

 

 

 



 DAY 3  

 

เชา้วนัที ่10 ธนัวาคม ทานมือ้เชา้เป็นอาหารของโรงแรมอกีเช่นเคย มือ้นี้เป็นปลาซอสหวานทีอ่รอ่ย

มากค่ะ เราชอบอนันี้มากเลย  

 

วนัน้ีเซนเซย ์Mitsuhashi กม็ารบัถงึโรงแรม

เหมอืนเดมิ แต่วนัน้ีพวกเราขึน้รถบสัของสถาบนั Sasebo 

ไปศกึษาดงูานทีบ่รษิทั Oshima Shipbuilding เป็นบรษิทั

ต่อเรอืทีเ่ป็นความรว่มมอืกนัของบรษิทัซูมโิตโมและบรษิทั

ไดโซ การสรา้งเรอืของเขาจะสรา้งควบคู่ไปพรอ้มๆกนั 4 ล า 

พวกเราไดข้ึน้ไปบนเรอืทีก่ าลงัท าการก่อสรา้งอยูด่ว้ยค่ะ 

เซฟตีป้ลอดภยัหายห่วงค่ะ เขามหีมวกป้องกนัใหใ้ส่ ทีน่ี่เป็น

ทีแ่รกตัง้แต่มาทีผู่ผ้่านชมเขาบรรยายเป็นภาษาองักฤษให้

ตลอดเลย แต่เวลาเราถามกด็นัถามเป็นภาษาญีปุ่่นซะงัน้  

 

 

หลงัจากขึน้ไปดใูนตวัเรอืแลว้ ผูบ้รรยายทัง้

สองกพ็าเรามาดใูนขัน้ตอนการดดัการต่อเหลก็เพื่อ

น ามาเป็นส่วนประกอบของเรอื ซึง่เหลก็นี้จะเป็นส่วนที่

น าเขา้จากบรษิทัอื่นอกีท ีก่อนจะกลบักพ็ดูคุยกบั

ผูบ้รรยายเลก็น้อยเรือ่งการสมคัรงาน ทัง้คู่เป็นกนัเอง

มากๆเลยค่ะ 

 

 

นอกจากจะต่อเรอืแลว้บรษิทั Oshima 

Shipbuilding ยงัสรา้งสะพานอกีดว้ย ซึง่หนึ่งในผลงาน

ของบรษิทักต็ัง้อยูใ่น Oshima อกีดว้ยค่ะ เป็นสะพานที่

สวยงามมากๆ เป็นหน่ึงในแลนดม์ารค์ของทีน่ี่เลยค่ะ 

 

 



จบจากทีน่ี่กก็ลบัไปทีส่ถาบนั Sasebo แวะหาของกนิกนัรอบๆสถาบนั ก่อนจะเขา้ไปเพื่อรบัชมผลงาน

ของนกัศกึษาทีน่ี่ เป็น Class ภาษาองักฤษของเขาทีต่อ้งรายงานผลงานเป็นภาษาองักฤษใหเ้ราฟงั บางกลุ่มก็

สามารถพดูไดอ้ย่างคล่องแคล่ว บางกลุ่มกต็ะกุกตะกกัแบบทีเ่ราสามารถเขา้ใจไดเ้ลย เพราะเราเองกเ็ป็นตอน

รายงานหน้าชัน้เรยีน กเ็ลยพดูใหก้ าลงัใจเขาไปดว้ย แต่ผลงานของพวกเขาลว้นแสดงถงึความสามารถ มแีต่

ผลงานทีสุ่ดยอดและน่าสนใจทัง้นัน้เลยค่ะ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  DAY 4  

 

เชา้วนัที ่11 ธนัวาคม หลงัจากทานอาหารทีโ่รงแรม 

พวกเรากเ็ดนิทางไปสถาบนั Sasebo กนัเองโดยรถเมล ์

วนัน้ีพวกเราไดใ้ชเ้ครือ่ง 3D Printer ของสถาบนัในการ

สรา้งสรรคผ์ลงาน เริม่ต้นจากการทีอ่าจารยส์อนใชโ้ปรแกรม

ในการท าป้ายชื่อ ก่อนทีจ่ะปล่อยใหพ้วกเราไดส้รา้งงานแลว้

ลองปริน้ออกมา เราท าออกมา 2 ชิน้ คอืป้ายชื่อกบัน้องแมว

ทีบ่า้นค่ะ อาจารยม์อุีปกรณ์ตกแต่งอยา่งปากกาเมจกิกบัที่

หอ้ยกุญแจดว้ยค่ะ  

 

ตอนบ่ายๆกม็ปีารต์ีร้ ่าลากนัเลก็ๆ วนันัน้ทีโ่รงเรยีนมกีฬีาสพีอด ีหลงัจากทีก่ฬีาเสรจ็สิน้กม็นีกัศกึษา

บางส่วนมารว่มงานดว้ย พวกเราพดูคุยกนัอยา่งสนุกสนานถงึเรือ่งต่างหวัขอ้ทีคุ่ยกนัเป็นพเิศษกค็อือนิเมะน่ี

แหละค่ะ พวกเราซือ้ของจากไทยไปฝากพวกเขาดว้ย เป็นพวกขนมซะส่วนใหญ่ ดูทุกคนจะชอบของฝากอยูไ่ม่

น้อย ดใีจมากเลยค่ะ แต่เสยีดายทีเ่รามเีวลาคุยกนัน้อยเพราะตอ้งรบีไปขึน้รถเมล ์อยากคุยกนัมากกว่านี้ เพื่อน

คนญีปุ่น่เองกบ็อกว่าเสยีดายเหมอืนกนัค่ะ 

 

 
 

วนัน้ีเป็นสุดทา้ยทีจ่ะอยู่ที ่Sasebo เราเลยเดนิเทีย่วกนัสกัพกัเลยค่ะ ก่อนจะซือ้ขนมมาปารต์ีก้นัเองอกี

รอบในหอ้งนอนเพื่อน ก่อนจะแยกยา้ยไปเกบ็ของเตรยีม Check out ในวนัพรุง่นี้ 

 



 DAY 5  

 

เชา้วนัที ่12 ธนัวาคม วนันี้รูส้กึเควง้ๆเพราะเริม่คุน้เคยกบั Sasebo แลว้ แต่กลบัตอ้งจากไปทีอ่ื่นต่อ 

น่าจะมคีวามรูส้กึอยากคุยกบัเพื่อนญีปุ่น่ทีย่งัตดิคา้ง มนัรูส้กึเวลามนัไมพ่อจรงิๆนะคะ เราเองกไ็มไ่ดข้อช่องทาง

ตดิต่อเขาไวด้ว้ยส ิ 

หลงัจาก Check out ออกจากโรงแรมแลว้ เซนเซย ์Mitsuhashi กม็ารบัพรอ้มกบัรถบสัของสถาบนั 

เดนิทางกนัไปยงั Kita Kyushu เพื่อเขา้เยีย่มชมโรงงานผลติของ Toyota ผูบ้รรยายของทีน่ี่สวยมากและยิม้แยม้

ตลอดเวลาเลยค่ะ ยิม้ตัง้แต่เจอหน้าจนบอกลา สาเหตุทีต่ ัง้โรงงานผลติทีน่ี่กเ็พราะง่ายต่อการขนส่งออก

ต่างประเทศผ่านทางเรอื ขัน้ตอนทีเ่ราไดร้บัชมเป็นขัน้ตอนการประกอบชิน้ส่วนรถยนต ์ซึง่เขาจะท างานกนัตาม 

Order ทีส่ ัง่มา การท างานของเขาจะท ากนับนรางทีเ่คลื่อนทีเ่พื่อหยน่เวลา และก าหนดเวลาทีค่วรจะท าใหเ้สรจ็ 

บนจอมอนิเตอรจ์ะมบีอกถงึจ านวนเป้าหมายทีต่อ้งการใหส้ าเรจ็ กบัจ านวนทีท่ าไปไดแ้ลว้ รวมไปถงึแสดงจดุมี

ปญัหาเกดิขึน้ ซึง่เมือ่เกดิปญัหาจะมหีวัหน้าวิง่มาแกไ้ขให ้หากเสรจ็ไมท่นัรางกจ็ะหยดุจนกว่าปญัหาจะคลีค่ลาย 

เป็นการ Kaizen ของบรษิทั 

  

 



 

ต่อจากโรงงาน Toyota เรากเ็ดนิทางไปที ่Toto 

museum เป็นทีแ่สดงถงึประวตัขิองบรษิทั Toto และ

รวบรวมผลติภณัฑส์ุขภณัฑท์ี ่Toto ไดผ้ลติออกมา ส่วนตวั

ชอบมุมของ Toilet Bike ทีเ่ป็นแคมเปญแสดงออกถงึความ

สรา้งสรรค ์รูส้กึไดถ้งึความเป็น Toto ภายในพพิธิภณัฑเ์ตม็

ไปดว้ยผลติภณัฑท์ีแ่สดงถงึความใส่ใจในการออกแบบ 

ชอบๆมากเลยค่ะ  

 

 

เรามเีวลาใน Toto Museum แค่ครึง่ชัว่โมงกแ็วะไป 

Check in โรงแรม Crown Hills Kokura ก่อนจะเดนิทางไป

ต่อที ่Manga Museum เป็นทีจ่ดัแสดงการต์ูนเก่าๆของ

ญีปุ่น่ พนกังานในทีน่ี่แต่ง Cosplay เป็นตวัละครในการต์ูน

ดว้ยค่ะ ภายในม ีInteractive ใหเ้ล่นเกมโพสตต์ามปก

หนงัสอื และมรีายละเอยีดของการต์ูนต่างๆ ตกึทัง้ตกึเรยีก

ไดว้่าเป็นสวรรคข์องโอตาคุอยา่งเราเลย มรีา้นคา้ต่างๆที่

เกีย่วกบัการต์ูนทัง้นัน้เลยค่ะ เดนิกนัสกัพกัใหญ่จงึค่อยกลบั

โรงแรมไปเกบ็ของ ทุกคนไปเทีย่วต่อทีป่ราสาทฟุกุโอกะ 

แต่เราปวดขาแบบไมไ่หวแลว้กเ็ลยไมไ่ดไ้ปดว้ยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DAY 6  

 

เชา้วนัที ่13 ธนัวาคม หลงัจากทานมือ้เชา้ทีโ่รงแรมและ Check out เรยีบรอ้ยแลว้ วนัน้ีเซนเซย์

Mitsuhashi พาพวกเราเดนิทางดว้ยรถไฟชนิคนัเซน็ไปที ่Hakata 

แวะวางสมัภาระทีโ่รงแรม Sunline Fukuoka ก่อน

จะขึน้รถเมลไ์ปเยีย่มชม Start up Cafe เป็นรา้น Cafe ที่

เป็นสถานทีร่วมตวักนัของกลุ่มคนทีต่อ้งการท า Start up 

ซึง่จะมกีจิกรรมกนัทุกวนัพฤหสั (ซึง่กค็อืเมือ่วาน) มมีมุ

ส าหรบัคนต่างชาตทิีจ่ะใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการท าธุรกจิ

ในญีปุ่น่  ซึง่ภายในอาคารนัน้ลว้นเป็นโซนนัง่เล่นพดูคุย

ธุรกจิกนัทัง้สิน้  

 

 

จากนัน้กไ็ปต่อกนัที ่Engineer Cafe ซึง่กเ็ป็น    

คาเฟ่ทีร่วมตวักนัของนกัวศิวกร อาคารเป็นสถาปตัยกรรม

ในสมยัเมจ ิมกีารตกแต่งสไตลอ์งักฤษอยา่งสวยงาม ทีน่ี่เรา

ไดเ้จอกบัภรรยาของเซนเซย ์Mitsuhashi ดว้ยค่ะ เธอ

ตามมาทหีลงั ตอนน้ีรูส้กึอบอุ่นเหมอืนพ่อแมพ่ามาเทีย่ว

ยงัไงอยา่งงัน้เลย  

 

 

ออกจากตรงน้ีเดนิไปไมไ่กลนกัมศีาลเจา้ Suikyo 

Tenmangu ตัง้อยู ่ดว้ยความสนใจพวกเราจงึขอเขา้ไปด ู

เซนเซยก์บัภรรยาไดส้อนวธิอีธษิฐานขอพรใหพ้วกเราดว้ย

ค่ะ ทีน่ี่ข ึน้ชื่อเรือ่งขอพรดา้นการเรยีน จงึไดเ้ครือ่งราง 

Omamori ตดิมอืมา  

 

 

 



 

จากนัน้เรากไ็ปกนิขา้วหน้าปลาดบิกนัเป็นมือ้เทีย่ง

ก่อนจะเดนิทางไป Check in ทีโ่รงแรม คร่าวนี้กลบัมาเรา

พบกบัพนกังานตอ้นรบัทีเ่ป็นชาวต่างชาต ินอกจากจะ

ประดบัใจในหน้าตาของเขาแลว้ยงัประทบัใจในการใช้

ภาษาญี่ปุน่ของเขาดว้ยค่ะ เขาสามารถใชไ้ดอ้ย่างคล่อว

แคล่วเสมอืนเป็นเจา้ของภาษา ในขณะเดยีวกนักพ็ดู

ภาษาองักฤษกบัเราดว้ย เหน็แลว้มแีรงบนัดาลใจในการ

เรยีนญี่ปุน่ขึน้มาเลยค่ะ  

 

 

พกัผ่อนสกัพกักอ็อกจากโรงแรมเดนิเทีย่วซือ้ของฝาก เน่ืองจากเป็นวนัสุดทา้ยทีจ่ะไดอ้ยูญ่ีปุ่น่กบั

อากาศหนาวๆแบบน้ีแบบเตม็วนัแลว้ ว่าแลว้กย็งัใจหายอยูเ่ลยค่ะ เพื่อนๆไปกนิขา้วรว่มกนักบัเซนเซย ์

Mitsuhashi และภรรยาก่อนจะจากลากนั วนัน้ีกจ็บลงพรอ้มกระเป๋าเงนิทีโ่ล่งๆไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DAY 7  

 

เชา้วนัที ่14 ธนัวาคม หลงัจากทานมือ้เชา้ทีโ่รงแรมและ Check out เรยีบรอ้ยแลว้ วนัน้ีเซนเซย ์

Mitsuhashi พาพวกเราขึน้รถเมลเ์ดนิทางมุง่ตรงไปยงัสนามบนิฟุกุโอกะ เซนเซยม์าส่งพวกเราแลว้บอกว่า “ตอ้ง

มาอกีใหไ้ดน้ะ” จงัหวะนัน้น ้าตาคลอเลยค่ะ คดิถงึเซนเซยม์ากๆ เซนเซอรใ์จด ีเป็นกนัเองและอบอุ่นมาก ตอน

โบกมอืลากนัแทบกนัน ้าตาไมอ่ยู่ 

เครือ่งบนิ Take off จากสนามบนิฟุกุโอกะตอน 11:40 น. ถงึประเทศไทยประมาณ 16.00 น. ถงึไทย

แลว้เราโอดครวญคดิถงึญีปุ่่นตลอดเลยค่ะ คดิถงึอากาศ คดิถงึเพื่อน คดิถงึเซนเซย ์แต่พอคดิถงึเงนิในกระเป๋า 

อยูไ่ทยกไ็ดค้่ะ แฮะๆ 

 

 


