
Program Japan Education trip TNIC 2023
Travel Education in Tokyo 10 Days

This program taught me about Japanese innovation and the high value culture of Japan. Able to give a
chance to students who are interested in studying, living, working in Japan and would like to find out
about genuine Japanese experience by visiting a Japanese university and college in Japan. Furthermore,
providing  genuine experience developing skills of using the Japanese language, traveling in Tokyo,
seeking out meeting new Japanese friends, and, finally, teaching TNI students to work as teamwork while
traveling.

โปรแกรมน้ีสอนเก่ียวกับวัตกรรมของญ่ีปุ่น โปรแกรมน้ีสามารถให้การแกนั่กเรียนท่ีสนใจศกึษาตอ่ท่ีญ่ีปุ่น และตอ้งการ
ทราบเก่ียวกับประสบการณ์ภาษาญ่ีปุ่นท่ีแทจ้ริงโดยการเย่ียมชมมหาวทิยาลัยและสถาบันของญ่ีปุ่น นอกจากน้ียังให้
ประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการใชภ้าษาญ่ีปุ่น การเดินทางในโตเกียว การแสวงหาเพ่ือนใหมช่าวญ่ีปุ่น และสุดทา้ย
คือไดมี้การสอนนักศกึษาTNI ให้ทาํงานเป็นทีมในขณะเดินทาง



Feb 3,2023
Our journey began by flying to Hong Kong airport with Cathay Pacific airline. We landed at Hong Kong
airport to continue our journey by flying to Japan's next station. We have 2 hours to prepare ourselves to
sit on the plane.

การเดินทางของเราเร่ิมตน้ดว้ยการบนิไปสนามบนิฮอ่งกงดว้ยสายการบนิคาเธย่แ์ปซิฟิค เราลงท่ีสนามบนิฮอ่งกงเพ่ือ
เดินทางตอ่โดยบนิไปยังสนามบนิญ่ีปุ่น เรามีเวลา 2 ช่ัวโมงในการเตรียมตัวน่ังเคร่ืองบนิ



Feb 4,2023
We landed at Tokyo Narita Airport in Japan in the early morning. During our way to the airport, we felt
very excited about this trip. We had to get on the train  from the airport to Kanda station to check-in at
Sotetsu fresa in Kanda otemachi hotel. Later , We went to Asakusa station, to visit Sensoji temple, buy
some sweets and pray at the shrine for good luck.

เราลงจอดท่ีสนามบนิโตเกียวนาริตะในญ่ีปุ่นในตอนเชา้ตรู่ ระหวา่งทางไปสนามบนิทริปน้ีเราต่ืนเตน้มาก เราตอ้งข้ึนรถไฟ
จากสนามบนิไปท่ีสถานี Kanda เพ่ือไปเชค็อินท่ี Sotetsu fresa ในโรงแรม Kanda otemachi ตอ่มา เราไปสถานี
Asakusa เพ่ือเย่ียมชมวัด Sensoji ซ้ือขนมและอธิษฐานท่ีศาลเจา้เพ่ือความโชคดี



Feb 5,2023
In the morning, we visited the University of Tokyo Campus Tour. Walking around the university, asking
questions about the campus to the tour guide, they showed many beautiful buildings and the history of
famous universities. Later in the afternoon, I was traveling with friends to Ginza, walking street shopping,
and having a good dinner there.

ในตอนเชา้พวกเราไปเย่ียมชม University of Tokyo Campus Tour  ผูนํ้าทางมหาวทิยาลัยเปิดให้สามารถถามคาํถาม
เก่ียวกับวทิยาลัย พวกเขาแสดงให้เหน็อาคารท่ีสวยงามหลายแหง่และประวัติของมหาวทิยาลัยท่ีมีช่ือเสยีงหลังจากนัน้ตอน
บา่ยฉันไปเท่ียวท่ีกินซา่กับเพ่ือนๆ ท่ีน้ีเป็นท่ีชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน และทานอาหารเยน็ท่ีน่ัน



Feb 6,2023
Next morning, we went on a Keio university tour to do some activities with Japanese students and give us
an exchange introducing Culture innovation. We have shown Thai innovation to the Kieo students. They
are very warm to us at their university. After that, we traveled to Shibuya, Harajuku, and Shinjuku  to buy
some souvenirs and see some famous landmarks.

เชา้วันตอ่มา เราไปทัวร์มหาวทิยาลัยเคโอเพ่ือทาํกิจกรรมกับนักศกึษาชาวญ่ีปุ่นและแลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมวัฒนธรรม
เราไดแ้สดงนวัตกรรมไทยให้กับนักศกึษาชาวญ่ีปุ่น พวกเขาอบอุน่มากสาํหรับเราท่ีมามหาวทิยาลัยของพวกเขา หลังจากนัน้
เรากเ็ดินทางไปชิบูยา่ ฮาราจูกุ และชินจูกุ เพ่ือซ้ือของท่ีระลึกและชมสถานท่ีสาํคัญท่ีมีช่ือเสยีง



Feb 7, 2023
We need to wake up early in the morning to sit on the train to Yokohama station. To travel to the Cup
noodle museum and the Gundam factory. That time we went to Yokohama. It was a very rainy day.

เราตอ้งต่ืนแตเ่ชา้เพ่ือน่ังรถไฟไปสถานีโยโกฮามา่ เพ่ือเดินทางไปยังพิพิธภัณฑคั์พนู้ดเด้ิลและโรงงานกันดัม้ ครัง้นัน้เราไป
โยโกฮามา่ มันเป็นวันท่ีฝนตกมากแตเ่มืองสวยงานมากคะ



Feb 8,2023
We are traveling to ABK College in the morning.  ABK College is a great place for studying in Japan, and
for students who are interested in working in Japan. ABK will teach you, and be helpful all the way. We
had very good experiences and fun activities. Very nice professors, meeting one of the TNI students who
graduated and studying here at ABK College. Later, we went to see the Meguro river in Tokyo, but sadly
we went in the wrong weather where sakura were not yet blooming.

เรากาํลังเดินทางไป ABK College ในชว่งเชา้ ABK College เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสาํหรับการเรียนในญ่ีปุ่นและสาํหรับ
นักเรียนท่ีสนใจทาํงานในญ่ีปุ่น เอบีเคจะสอนคุณและคอยชว่ยเหลือตลอดทาง เราไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีและกิจกรรมท่ี
สนุกสนาน อาจารยน่์ารักมาก พบปะนักศกึษา TNI คนหน่ึงท่ีจบและเรียนท่ีน่ีท่ี ABK College ตอ่มาเราไปดูแมนํ่า้เมกุ
โระในโตเกียว แตน่่าเสยีดายท่ีเราไปผิดสภาพอากาศท่ีซากุระยังไมบ่าน





Feb 9,2023
The last day of the tour at Japan University is the Tokyo Institute of Technology. We students get to see
high technology and fascinating design innovation students, many lab research rooms support every
professor and student using the technology. We got to learn many interesting facts and knowledge about
science. A good impression here is that they encourage international students to have an exchange
research program.

วันสุดทา้ยของทัวร์มหาวทิยาลัยญ่ีปุ่นคือสถาบันเทคโนโลยีแหง่โตเกียว นักศกึษาของเราจะไดเ้หน็เทคโนโลยีระดับสูงและ
นักศกึษานวัตกรรมการออกแบบท่ีน่าสนใจ ห้องวจัิยในห้องปฏิบัติการหลายแหง่สนับสนุนอาจารยแ์ละนักศกึษาทุกคนใน
การใชเ้ทคโนโลยี เราไดเ้รียนรู้ขอ้เทจ็จริงท่ีน่าสนใจและความรู้มากมายเก่ียวกับวทิยาศาสตร์ ความประทับใจท่ีดีท่ีน่ีคือพวก
เขาสนับสนุนให้นักศกึษาตา่งชาติมีโครงการวจัิยแลกเปล่ียน

Feb 10,2023 and Feb 11, 2023
On our free day, I chose to travel to Karuizawa. I got to meet many kind people there and delicious food.
วันวา่งๆ เราเลือกท่ีจะไปเท่ียวท่ีคารุอิซาวา่ ไดเ้จอผูค้นมากมายท่ีน่ันและอาหารอร่อยๆ

Feb 12, 2023
We went to Narita airport and headed to Thailand airport to end our journey.
เราไปสนามบนินาริตะและมุง่หน้าสูส่นามบนิไทยเพ่ือสิน้สุดการเดินทาง
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