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 สาขาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. โดยการนําของ อ.ปรีชา สุขเกษม 
และ อ.ศศิวิมล  สุทธิสาร ( อ. นุก)  ไดจัดทัศนศึกษาไปฮองกง  
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาความรูในการใชภาษาอังกฤษในตางแดน
และเรยีนรูวัฒนธรรมที่แตกตาง  เปนโอกาสอันดีอยางยิ่งที่มีการจัด
ทัศนศึกษาชวงปดเทอม  มีเหตุผลหลายอยางที่เราตองการจะไป
ทัศนศึกษาที่ฮองกงในครั้งน้ี  อยางแรกคือ เรยีนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและวิชาโทภาษาจีน  ซึ่งประเทศฮองกงก็เปนประเทศ
ที่ใชทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน แมจะเปนจีนกวางตุง  แตก็มี
บางสวนที่ใชจีนกลางบาง  สาเหตุที่คนในประเทศฮองกงใช
ภาษาอังกฤษไดคอนขางดี  เพราะเคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ  
อีกเหตผุลหนึ่งก็คืออยากเปดโลกทัศนใหม  เรียนรูวัฒนธรรม
หลายๆ อยาง ทั้งการกิน การอยู การดํารงชีวิต  ซึ่งวัฒนธรรมเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศแตละประเทศนั้นเจริญรุงเรอืง และที่
นาสนใจมากๆ ก็คือ ทัวรน้ีไปกันเอง ไมไดใชบริการบรษิัททัวร การ
เดินทางทุกอยาง ดวยบริการรถสาธารณะ  

สมาชิกทัวรของเรามี 22 คน  ไดแก อ.ปรีชา และครอบครัว
(อ.แสงทอง  นองโม นองไหม)   อ. นุก  
พ่ีตน   อ. ปอ  หมวดสุทธิ   อ. สุ  อ. 
กิ๊ป   สุพัฒน  ชลติา อุมาพร (สามคนนี้
อยูป 2) ชญานุช (เอกจีน ป 2)   ดาว  
กิ๊ก  เทวีวรรณ (ป 3) ตอม  นํ้า และ
เชนทร (สองคนหลังน้ีวางแผนไป
ฮันนีมูน) 

การเดินทางเริ่มขึ้นเวลาประมาณ 08.30 น. รถบัสของ
มหาวิทยาลัย ไปสงเราที่สนามบินสุวรรณภูม ิ เมื่อถึงสนามบิน เรา
กรอกแบบฟอรมตางๆ  ตรวจพาสปอรต พรอมนํากระเปาเดินทางใบ
ใหญสงใหเจาหนาที่เพ่ือจะไดโหลดเขา
ใตเครื่องบิน  แลวผานการตรวจเอกสาร
สําหรับผูโดยสารขาออก  ชวงที่รอขึ้น
เครื่อง เราเดิน Duty Free บางคนก็เก็บ
ภาพตางๆไวเปนที่ระลึก บางก็เดินคุย
กันกะหนงุกะหนิงใหคนอื่นอจิฉาเลน 
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  หลังจากนั้นก็เดินดู สินคาหลากหลาย  รูสึกหิวจึง
เดินหาของมารับประทาน มีอยูรานหนึ่งขายแซนวชินากินมากอาจ
เปนเพราะหิว แตเห็นตัวเลขบนแซนวิช (งง) 90 บาท แตไมเปนไร
หนทางขางหนายังมีอีก เดินหาตอไป เจอราน เบอรเกอร คิง จึงกิน
ฮอทดอกรองทอง (เค็มจัง)แตก็หมด ใกลจะถึงเวลาขึ้นเครื่อง 
ตรวจเช็คกระเปาสะพาย ไปนั่งรอขึ้นเครือ่ง สัก 15-20 นาท ี
เครื่องบินสายการบนิ Emirates ก็มารอรับผูโดยสาร เมือ่ขึ้นเครื่อง 
โชคดีไดน่ังกลางลําเครือ่งบิน บางคนอาจชอบนั่งตรงริมหนาตาง 
เราก็ชอบ แตกลัวเห็นบรรยากาศชัดเจนเกินไป (ไมใชอะไร กลัว
ความสูง)  

ถึงสนามบินที่ฮองกง เวลา หาโมงครึ่ง (ตามเวลาฮองกง) ซึ่ง
เร็วกวาประเทศไทย1 ช่ัวโมง  พวกเราผานตรวจคนเขาเมือง 
เอ็กซเรยกระเปา ตอรถ MTR ของสนามบินไปยังรถบัส โดยรถบัส
ที่น่ีจะใชบัตร Octopus  (เปนบัตรเอนกประสงคใชกับการเดินดวย
พาหนะทกุประเภทในฮองกง)  สักพักถึงที่พักยาน Mong Kok ช่ือ
ที่พัก Dragon Hostel อยูช้ัน 7 ที่น่ีแมหองพักจะเลก็แตก็จัดเปน
สัดสวนมีส่ิงหนึ่งที่แตกตางไปจากหองเรา คือ หองน้ําไมมีประต ูแต
ยังดีมีพลาสติกแบบพับ  ตามกําหนดการวันนี้ จริงๆ ตอนเย็นตองไป 

Peak Tower จุดชมวิวที่สูงที่สุดของ
ฮองกง แตเพราะเวลาไมทนั จึงไปชอป
อยูดานลาง เดินดูสินคาประเภทเสือ้ผา
และของที่ระลึกนิดหนอยแลวชวนเพื่อน
กลับ เพราะเกิดอาการงวงนอน จึงขึ้นที่
พัก พักผอน 

 รุงเชาวันที่ 28 ต.ค. 2551 ต่ืน
เชาหนอย เพ่ือเตรียมตัวตะลยุวันใหม วันนี้จะไปที่อาว Replus  
Bay  เพ่ือไปนมัสการเจาแมกวนอิมอันศักด์ิสิทธิ์ หลังจากกินอาหาร
เชารานใกลๆที่พักแลว เราขึ้นรถบัส แตระหวางทาง เราเห็น รถบัส
คันหนึ่งเปดประทนุชั้น 2 เปนรถนั่งชมเมือง ดูแปลกตา บริเวณทาง
ขึ้นจัดเปนเขา ส่ิงที่สังเกตเห็นคือแมภูเขาจะโบกดวยปนู แตเขาก็จะ
ชองไวใหตนไมขึ้น แมแตตามตึกสูงยังปลูกตนไมเล็กๆ ทําใหรูวา
คนที่น่ีใหความสําคัญกับการปลกูตนไม เพราะตนไมชวยดูดซบัฝุน
ละอองไดดี 

 
 สักพักหนึง่เราก็ถึงอาว  Replus  Bay  ส่ิงแรกที่เห็นคอื

ตึกรูปรางแปลก ๆ อีกแลว  เขาสรางเปนโคง ๆ เหมือนคลื่นน้ําและ
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ทําชองโหวไวกลางตึก เพ่ือรูวา ที่น้ีเขาจะนิยมเรื่องของฮวงจุย
มาก  ชองโหวกลางตึกที่บอกนี้มีความเชื่อวาใหมังกรผาน  ซึ่งเปน

สัตวมงคลของคนจีน  ถึงเวลาเดนิลง
อาวแลว  อาวนี้นํ้าทะเลสวยมาก  แต
ทรายชวงบนๆ ชายหาดจะหยาบ ๆ 
หนอย  พอลงติดริมฝงทะเลทรายจะ
ละเอียด  เราก็เดินเลาะชายฝงเพื่อไป
นมัสการเจาแมกวนอิม  อธิษฐานขอพร  
ความเชื่อน้ีเราไดศึกษาจากพอกเกตบุ

คฮองกงมาบางแลว  คือดานหนาเจาแม
กวนอิม  จะมีรูปปนเทพเจา  หากใครลูบตั้งแตสวนบนจนถึงสวน
ลางสุดแลวกํามือเก็บใสกระเปา  เช่ือวาจะโชคดี  ถัดออกไปจะมี
สะพาน หากใครเดินผานสะพานนี้ไป เช่ือวาจะอายุยนือีก  3  ป  
แลวใหเดินออมกลบัมา  ติด ๆ กันนี้จะมีรูปปนปลา หากใครโยน
เหรยีญเขาปากปลาจะโชคดีเชนเดียวกัน  เมื่อเรานมัสการเสร็จ
เรยีบรอย 

  เราก็เดินทางตอ ดวยรถประจําทางเพื่อจะ
ไปยัง  Nong  Ping 360 C  ที่น่ีก็เปนอีกที่
หนึ่งที่อยากไป เชนเดียวกัน  ตอน
ที่ไปสิงคโปรเรากเ็คย ขึ้น Cable car มา
ครั้งหนึ่ง  ที่น่ัน ระยะทางก็ไกล
เหมือนกนั  นึกวาจะ ไมหวาดเสียว  แตที่
ไหนไดขึ้น  Cable car  ที่น่ันหนากลัว
มาก  สูงสุด ๆ ขาม จากเขาลกูโนนไปยัง
เขาลกูน้ี  นึกวาจะ ถึงสถานีปลายทางแตก็
ยังไมถึงสักที  เราไมกลามอง ไปยังขางลาง  เพราะ
เห็นทะเลกวางมาก เราขึ้น  Cable  car  ครั้งน้ี  ทําใหเรารูวาละคร
เรื่องธิดาวานร แมบัวบานมาตกเหวที่ฮองกงนี่เอง 
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  อันนี้เปนคําบอกเลาจาก ผูเช่ียวชาญ  (นองไหมลกูสาว
คนเล็กของ อ.ปรชีา)  เมื่อขามฝงไปถึงยัง  Nong  Ping  เราได
เห็นพระองคใหญมาก  ประดิษฐานอยูบนยอดเขา  ส่ิงตอไปเมื่อ
เดินมาที่น้ีจะไดเห็น สถาปตยกรรมรานขายของ
ตางๆ แบบจีน  เปนสถาปตยกรรมอาคาร
บานเรือนที่ สวยงามมาก  แตละราน
จะมีของขาย แตกตางกันออกไป  ไม
วาจะเปนรานขาย กาแฟ  รานขายของคน
จีน  รานแกวเซรามิ กตาง ๆ ก็มีใหเลือก
ชม  ตอจากนั้นเราเขา ไปดานในเพื่อไป
นมัสการพระใหญ อธิษฐานขอพร  อยู
ไมไกลกันนักมีวัด ช่ือ วัดโปยหลิน  เปนวัด
จีนที่สวยงาม  บงบอก ถึงเอกลกัษณของจีนอยาง
แทจริง  แตมีขอสังเกตคือธูปที่จุดไหวพระที่น่ีจะมีหลายอันและมัด
เปนกํา ๆ เทียนและธูปจะใหญมาก  (ทึ่งอีกแลว)  เมื่อเราไหวพระ
เสร็จ  เราก็เดินออกมาแลวก็ซื้อของที่ระลึกไปฝากพอแม  ญาติ 
เพ่ือนๆ  รานที่เราไปซื้อน้ีเปนรานคนไทยขายของ  คุยถูกคอกัน  
เขาเลยแถมของให  ใกลเวลาจะเดินทางกลับขอเดินถายรปูกัน
หนอย  แชะ!  แชะ !  เมือ่ถึงเวลากลับขึ้น  Cable  car  กลบัอีก
เชนเคยไมรูเปนอยางไร  ขากลับรูสึกกลัวกวาตอนขาไป ไมใชเรา
คนเดียวที่กลัว  ฝรั่งที่น่ังไปกลับเราก็กลัวเชนกัน  ยิ่งรูสึกอยากให
ถึงฝง เร็ว ๆ กเ็หมือน  Cable car  ไมเปนใจให
เพราะ  Cable car  คาง  ตกอกตกใจกนั
หมด  แตโชคดียังเคลือ่นตอไปไดจนมาถึง
ฝง โดยปลอดภัย  รูสึกสนุกต่ืนเตนดวย  

แลวในวันนี้ก็อิ่มบญุ  อิ่มใจมาก ๆ เมื่อ
เรา มาถึงกันแลว  ก็ขึ้นรถ  MTR รถไฟใต

ดินไปยัง  Tsim Sha Tsui  เดินอีก
ประมาณ  100  m.  ก็มาถึงบริเวณฝง
เกาลูน  ซึ่งมีอาววิกตอเรียกัน้กับฝงฮองกง  

สถานที่ แหงน้ีสวยงามมาก  ชวงที่เราไปถึงยังไมมืด
มากนัก  เราก็เดินดู  Avenue of stars  ซึ่งเปนที่ที่จะมีดาราฮองกง
มาฝากรอยมือเอาไว  เชน  เฉินหลง ไวใหชมกัน  บริเวณน้ันยังมี
จุดใหถายภาพมากมาย  แลวก็มีบรกิารถายภาพพรอมอาววิกตอเรยี
อีกดวย  เราลองไปใชบริการในราคาของภาพเล็กคือ  10  ดอลลา
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ฮองกง  เทียบเปนเงินไทยก็ ประมาณ  50  บาท  ตอจากนั้น
เราก็เริ่มสืบหาวาพิพิธภัณฑอยูแหงหนใดกันบาง 

 เราคิดวาวันนี้อยากไป  Space  Museum  แตนา
เสียดายวนันี้เปนวันอังคารซึ่งเปนวันหยุดของพิพิธภณัฑ  อีกที่หนึ่ง
ไปชานิดเดียว  ชาไป  10  นาที  เลยไมไดดู  Art  Museum  
พิพิธภัณฑศิลปะ  แตก็ยังดียงัไดดูหองขายของที่ระลึกที่อยูใน
พิพิธภัณฑ  เวลา  19.30 น. เรามาพบกันที่จุดนัดพบบริเวณรูปปน
ผูหญิงซึ่ง อ.นุก ต้ังช่ือใหวา เทพีสันติภาพฉบบัฮองกง  เพ่ือรอชม  
SOL  หรือ  ซิมโฟนิออฟไลท  เปนการแสดงที่ใชการเลนไฟฟา  
สอง  2  ฝง  ยามค่ําคืนสวยงามจริง ๆ  เสร็จจากการชม  SOL  แลว  
สมาชิกแยกเปนสองกลุม กลุมหนึ่งจะไป  Peak  Tower  โดยมี อ. 
นุก เปนหัวหนาทีม อีกกลุมหนึ่งจะกลับที่พัก มี เชนทร เปนผูนํา 
ตอนแรกเราอยากไป Peak Tower  แตรูสึกปวดขามากจึงตัดสินใจ
กลับ ตอนจะกลบั เชนทรกับน้ํา หายตัวไปสวีทกันที่ไหนก็ไมรู 
เดือดรอน อ.ปรีชา ตองทําหนาที่เปนผูนําทาง(จําเปน) พวกเรากลัว
หลงทางแทบแย แตโชคดีมาถึงที่พัก โดยสวัสดิภาพ  เราแวะเขา
หองพักนอนเลย เหนื่อยมาก แตเพ่ือนคนอื่นๆไปเดินยานราตรี  
ใกลๆที่พัก คงไดของฝากกนัเยอะ 

วันนี้เปนวันที่สามของการเดนิทางทองเท่ียว  เราตื่นแตเชา  
ประมาณตี  5  ครึ่ง  เทียบกับเวลาตามบานเราคือ  ตี 4 ครึ่ง  
อาบน้ําแตงตัวเสร็จแลว  Check out  เอาสัมภารก  (สัมภาระ)  ไป
วางหนาฟรอน วันนี้คณะทัวรแยกเปนสองทีม ทีมแรกไปมาเกา 
ไดแก อ.นุก และคณะ สวนอีกทีมซึง่ไมนาจะเรยีกวาทีม เพราะตัว
ใครตัวมัน  ใครอยากไปไหน ก็ไป 

เราไปกับ อ.นุก กอนไป เราไปกินอาหารเชากอน ที่รานนี้มี
เมนูภาษาจีน เราเกรงใจกเ็ลยไมอาน  ขอเมนูภาษาอังกฤษแทน  
เมนูที่เราสั่งไปนั้นเขียนวา  Egg  noodles  เราก็คิดอยูในใจวา
บะหมี่ไขแนนอน  พอบริกรมาเสิรฟ  ใชบะหมี่ไขแตเปนบะหมี่
เหมือนเสนมามาบานเรากับไขดาวไมคอยสุก  ทําใหเราเพิ่งเขาใจ
วานี่แหละที่เรียกวา  “Egg Noodles”   

เมื่อเรารับประทานกันเสร็จเราก็ไปจองตั๋วเรือเฟอรี่เพ่ือที่จะไป
มาเกา  คาตั๋ว  First class  อยูที่  236 ดอลลาฮองกง  ธรรมดาอยู
ที่  146  ดอลลา เรานั่ง First class เลยเชียวแหละ ความจริงก็ไม
อยากนั่งหรอกเพราะมันแพง แตเน่ืองจากต๋ัวชั้นธรรมดาหมด ไหนๆ
ก็มาแลว ช้ันหนึ่งก็ไป ละวะ 
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 เมื่อเรือมาเทียบทาเราก็ ขึ้นไปนั่งช้ันบน  เมื่อเรือเริม่ออก
อาการอยากไดยาหมองตราถวยทองก็ เริ่มขึ้นจึงจําเปนตอง
หลับตา  สักพักบริกรก็มาเสริฟพวก
แซนวิช  นํ้าผลไม  ผลไม  แตทานไป
แคสับประรดกับน้ําผลไม  เพราะตอนนี้
อยากไดยาหอมตราฤาษีทรงมา  โชค
ดีที่พกติดไปดวย อ. ปอ ก็เมาเรือ
หนักพอๆกัน แตโชคดีมีผูหมวดคอย
ดูแลอยูไมหาง กําลังใจดี วาง้ันเถอะ  

การเดินทางครั้งน้ีใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง  จึงเดินทางถึง
มาเกา  บริเวณสองขางทางเหมือนกับฮองกง  มีตนไม  มีภเูขา
เยอะแยะ  พอเขาถึงตัวเมืองเห็นแลวตะลึง  เพราะที่น่ีจะสรางตึก
แบบสถาปตยกรรมฝรั่งเศส  คลาย ๆ กับปารีส  ตึกที่เราเขาไปนั้น
เรยีกวาตึกเวเนเชีย่น  ขางในที่เดินผานจะมีรานคามากมายของใช  
เส้ือผาแมนเชสเตอรยูไนเต็ดก็มี  ถัดไปชั้นบนที่เราเดินผานจะมี
บอนคาสิโน  ที่น่ีเขาจะเปดอยางเสรี  คนเขามาเลนเยอะมาก  
หนาจอตรงซื้อบัตรมีสัญลักษณของไทยดวย  แสดงใหเห็นวาคน
ไทยก็เขามาที่น่ีมากพอสมควร  แตจุด  Highlight  ของวันนี้  เราจะ
มากันที่เมืองเวนิชจําลอง  ซึ่งอยูดานบนสุดของตึก  ที่น่ีจําลองได
เหมือนเมอืงเวนิช ของอิตาลีไดเหมอืนจริง  มีคลอง  มีคน
พายเรือ รองเพลงเสียงเพราะกลอมลูกคาที่น่ัง

ไปในเรือ  และจุดที่นาสังเกตคือ
ทองฟา จําลองไดเหมือนกับ
ธรรมชาต ิ  เพียงแตกอนเมฆไมลอย
เทานั้น  เรากเ็กบ็ภาพจากที่น่ีมา
เพียบ  ถึงเวลาขึ้นเรือเฟอรี่กลับ

ประเทศฮองกงกันแลว  เกือบไปซือ้
ต๋ัว ไมทัน  เพราะรถบัสที่พาเรามาจากทาเรือมาสงที่
เวเนเชี่ยน  คันสุดทายเพิง่ออกไปประมาณ 5 นาที  ทํายังไงดี  
สรุปคือทกุคนรีบขึน้แท็กซี่จะบอกวาแท็กซี่ที่น่ีเขาขึ้นไดไมเกิน  4  
คน  คนขับพูดภาษาจีน  ในรถก็มี  อ.กิ๊ฟ  อ.ปอ  แอมแลวกเ็รา  
สนทนากันไดบางไมไดบาง  แตเราก็ถึงทาเรือทนับายสองโมง  
และขึ้นเรอืกับฮองกงอยางทันเวลา   

เมื่อกลับมาถึงที่พัก กลุมที่ไมไปมาเการออยูแลว เราคุย
แลกเปลีย่นประสบการณวาใครไปไหนบาง อ.ปรีชาและครอบครัว
น่ังรถเมลรอบเมืองไปฝงฮองกงและมานั่งเลนที่Kaoloon Park กลุม 
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สุพัฒนกบัแฟน เดินทัวรรอบเมือง เห็นคุยวาเดินเกือบ 5 ก.ม. 

สวนเชนทรกับน้ําไปวัดจีน ไหวพระขอพร นัยวาอยากไดลูกสาวเปน
คนหัวป  ถึงเวลาออกเดินทางตอไปยังดิสนีแลนด เราขึ้น MTR  ไป
ยังสถานี  Replus  Bay  แลวตอรถไฟไปยังดิสนีแลนด รถนารักทั้ง
การตกแตงภายในมีรูปปนตัวการตูน  ที่จับก็เปนหวงมิกกี้เมาส  
ตอจากนั้นก็ขึ้นรถบัสไปลงดิสนีแลนด  แตกอนเราจะเขาไปในดิสนี
แลนด เราก็ตองนําสัมภาระไป  check in  เขาโรงแรมกอน  
โรงแรมทีไ่ปพักน้ีช่ือโรงแรม  Disneyland’s  Hollywood Hotel  
ตัวตึกจัดโซนสีฟา  เมื่อเรา  check in  เรียบรอยแลวก็ไปยัง
หองพักในหองพักนารักมากมีรูปมิกกีก้ับมินนี้เมาสตัวการตูนยอดฮิต
ของ  Disneyland  ภายในมีส่ิงอํานวยความสะดวกทุกอยางตั้งแต
โทรทัศน  ไดรเปาผม  นํ้าอุน  ชากาแฟ  เตารีดรีดผา  ตูเซฟ  ถือ
วาเปนโรงแรมที่บริการดีอกีโรงแรมหนึ่งของฮองกง  มองออกไป
นอกหนาตางจะเปนทะเล  ถัดมาก็จะเห็นโรงแรม  Disneyland  
Hotel  สรางคลายๆ กับปราสาทเจาหญิง  เมื่อเราขึน้มาเก็บของ 
พักผอนประมาณ 10 นาที  ก็ไดเวลาเขาเทีย่ว  Disneyland   และ
ชวงที่เราเขาเปนชวงกลางคืน  เพราะฉะนั้น  Disneyland  จะเนน
การตกแตงไฟ  บรรยากาศไปในแนว  ฮัลโลวีน  ภายในมีสถานที่
มากมายไมวาจะเปนสถานีรถไฟ  รานขายของฝากของที่ระลกึ  เรา
เขาไปเดนิไดสักพักรูสึกหิว  จึงหารานขายของกิน  ก็ไปเจอะราน
ขายเบเกอรี่  ลองชิม  pineapple pine  จรงิๆนึกวาขางในมีไสสับ
ประรด  แตพอกินสงสัยวาไสสับประรดลองหนแนเลย  แต
รูปลกัษณของขนมคลายกบัรูปสับประรด  เปนปุม ๆ อรอยดีแปง
กรอบๆ  ที่เปนปุม ๆ  น้ันจะหวานกวาสวนลางของขนม  เหมือนกับ
นํ้าตาลอบ  สวนลางของขนมจะนุม  ขนาดคอนขางใหญอิ่มเลย  
อิ่มไดสักพักก็จับจองที่น่ัง 2 ขางทางเพื่อรอชมขบวนพาเหรดใน
ขบวนพาเหรดก็มตัีวการตูนฮัลโลวีนมากมาย  เคลื่อนหัว  ลําตัวได  
เด็ก ๆ บางคนที่อยูขาง ๆ บางคนก็รองไห เพราะดูแลวนากลวัมาก 
สวนนองโม นองไหม ชอบมาก แต อ.ปรีชา รูสึกจะเลยวัยที่จะ
สนใจการตูนแลว ที่น่ีเมื่อขบวนพาเหรดเดินเสร็จคนดูจะจับเชือก
ปลายขบวนและเดนิตามขบวนพาเหรด เวลาประมาณสามทุม เราก็
เดินไปจับจองที่น่ังหนา  Sleep Beauty  ลักษณะเปนปราสาท  การ
แสดงพลใุนครั้งน้ีประทับใจมทีั้งไฟเหมือนน้ําตกไหลบาง  เปน
เหมือนแสงไฟกระจายบางก็มี  เมื่อการแสดงจบลงคนดูปรบมือกัน
เกรยีว  ตอจากนั้นเราวาจะเดินเขาไปดานใน  แตสวนสนุกดานใน
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ปดแลวเลยอดไป  ไมเปนไรเชา
วันใหมเราจะมาลุยตอ  เราก็ขึ้น รถ
บัสกลับทีพั่กแลวกห็ลับใหล
เตรยีมตัวสําหรับเขาวันใหมซึ่งเปน
วันที่เราจะตองลยุสวนสนุกและกลับเมืองไทย 

เชาวันใหม คณะทวัรแยกเปน 2 ทีม เชนทรพาคนรูใจแยกไป
เที่ยวโอเชียลเวิลด สวนคนอื่นๆอยูตอที่ Disney land ครั้งน้ีเปน
ชวงเชา  บรรยากาศจึงแตกตางไปจากเมื่อคืน  เปลี่ยนจากฮัลโลวีน
เปนตัวการตูนดิสนีแลนดนารัก ๆ ทั้งมิกกี้เมาส  มินนี่เมาสมาตอนรับ
คนดู  เด็ก ๆ ที่เดินทาง ไปก็ดูหนาตาตื่นเตนกับตัว
การตูนมากมาย  เราก็ เก็บภาพถายตอน
เชาตามมุมตาง ๆ อยางแรก
ที่มาวันนี้คิดไวเต็ม ที่วาจะ
น่ังเรือ  Adventure  แต
บังเอิญวาเราเจอ รถราง 2 
ช้ัน  ก็เลยขึ้นรถชม สวนสนุก
กอน  แลวก็เดิน เขาไปยัง
ดินแดน  Adventure   บังเอิญอกี
เชนเคย  จะบอกวาวันนี้โปรแกรม ชื่อโปรแกรม
บังเอิญโดยความควบคุมของคุณแสงนภาพร กับคุณทพิยวลี  
สาเหตุเพราะวาไมวาจะเดินไปทางใดก็มีสถานที่จัดแสดง  ณ  เวลา
น้ันพอดี  เชน  การแสดง  Magic  show  เปนการแสดง  3  มิติ  
ของเหลาตัวการตูนดิสนียโดยใช  Donald  duck  เปนตัวการตูน
เดินเรือ่ง  แลวนําตัวการตูนหลัก ๆ ของหลายเรื่องมาเช่ือมโยงเปน
เรื่องเดียวกัน  ภาพ  3  มติิ  เปนภาพที่เหมอืนจริง  เชน  เคกลอย
มา  ฝนตก  เขาก็แสดงใหนํ้ามาสัมผัสหนาเราจริง ๆ สนุกสนานได
เสียงหัวเราะจากคนดูมากมาย  หรือวาการขึ้นแพไปชมบานทาซาน
กับเจน 

 สนุกที่สุดในดิสนีแลนดเห็นจะเปนผจญภัยดินแดนแอฟ
ริกา  ในดินแดนมีเรือใหน่ังชมสิ่งจําลองเหมอืนจริง  เด็ก ๆ บางคน
ก็ตกใจเพราะมีจระเข  ฮิปโปโผลขึน้มาจากน้ํา  ชางเคลื่อนไหวพน
นํ้า  คนเปายิงธนู  หรือจะเปนการจําลองการเกิดลาวา  สักพักเริ่ม
รูสึกหิวจึงทาน  Hot  dog  และไปหาที่น่ังบริเวณทีเ่ราไปนั่งมีนก
เหมือนนกกระจอกบานเรา ที่น่ีนกเช่ืองมาก  พอเราแบง  Hot  dog  
ใหกิน  ก็เรยีงเปนวงกลมกินกันใหญ  เปนความนารักของสัตวตัว
เล็ก ๆ เมือ่อิ่มทองแลวก็ไดเวลาเลนเครื่องเลนกันแลว  เครื่องเลนที่
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ไปเลนมทีั้งมาหมุน  ชางบิน สามารถปรับขึ้นลงได  ดินแดน
หมีพูสัมผสักับโลกของตัวละครหมีพูความนารักและก ็  Small’s 
world  โลกใบเลก็  ที่น่ีจะเปนโลกของตุกตา  ซึ่งแตงกายและบง
บอกของความเปนทวีปหรือแตและประเทศไดอยางดี  ส่ิงที่ภูมิใจ
ที่สุดคือตุกตารําไทย  รําสวยงามออนชอย  ไดเวลาใกลจะ  5  โมง
เย็น  เรารีบไปขึ้นรถไฟชมสวนสนุก  หลงสถานีอีกตางหาก  แตก็
ยังทันเวลาที่จะมาแวะซื้อของกอนเดินทางกลับ  ไดเวลา  5  โมง
เย็น  เราไปยังโรงแรมและนํากระเปาสัมภาระขึ้นรถบัสแลวตอดวย
รถไฟใตดิน  แลวขึ้นรถบัสไปยังสนามบินฮองกง  ขึ้นเครื่อง
ประมาณ  3  ทุมครึ่ง  เครื่องออกเกอืบ  4 ทุม  ถึงสนามบินสุวรรณ
ภูมิ  5  ทุมครึ่ง  แลวเดินทางโดยรถบัสมหาวิทยาลัยกลับถึงลพบุร ี 
ตี 3  โดยสวัสดิภาพ 

การเดินทางไปทัศนศึกษาที่ฮองกงครัง้น้ี ไดประสบการณ 
ไดรูจักผูคนอีกซีกหนึ่งของโลก ไดรูจักความรับผิดชอบ การตรง
ตอเวลา เรียนรูหลายสิ่ง หลายอยาง ทัง้วัฒนธรรม คานิยม ความ
เช่ือ ความเปนอยู ถือเปนประสบการณที่ไดเรยีนรูโลกกวาง 
โดยเรยีนรูจริงและปฏิบัติจรงิ และทีภู่มิใจมากๆ คือ เราเดินทาง
ไปทุกแหงดวย บริการขนสงสารธารณะ ทั้งรถเมล รถไฟฟา 
รถไฟ  รวมทั้งเรือ   

งานนี้ มวนหลาย   ปหนา อ. ปรีชา จะพาไปไหนดีนอ 
 

 


