วันที่ 5/4/2017
ผมได้ มาถึงจุดนัดหมายที่นดั ไว้ กบั กลุม่ นักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสันของ
้
ABK ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ R
เพื่อที่จะเดินทางไปยังสนามบิน Haneda ผมรู้สกึ ตื่นเต้ นนิดหน่อยเพราะนี ้เป็ นครัง้ แรกที่ผมได้ ไปโครงการแลกเปลี่ยนที่
ญี่ปนุ่ พวกเราได้ โดยสารเครื่ องบินสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบิน JL034
วันที่ 6/4/2017
วันนี ้เป็ นวันแรกที่เดินทางมาถึงญี่ปนในที
ุ่
่สดุ พวกเราก็ได้ เดินทางมาถึงยังสนามบินฮาเนดะประมาณเวลา 6 โมงเช้ า
โดยมีรุ่นพี่ที่อยู่ ABK มารอรับพวกเราถึงสนามบินหลังจากนันได้
้ เขาก็ได้ พาพวกเราแยกย้ ายไปดูหอพักของตัวเอง และ
ได้ ทาการนัดรวมกันเวลาประมาณ โมง เพื่อมาสอบวัดระดับโดยคนที่สอบได้ คะแนนสูงๆสามารถเข้ าไปเรี ยนกับห้ อง
ของ ABK จริงๆได้ โดยมีทงการสอบสั
ั้
มภาษณ์ ฟั ง และสอบข้ อเขียน หลังจากสอบเสร็ จ ก็แยกย้ ายกันตามอัธยาศัย
บรรยากาศในเมืองของประเทศญี่ปนมี
ุ่ ความสะอาดมากๆ และรวมไปถึงความปลอดภัยต่างๆมีความรัดกุม น่าเอาเป็ น
แบบอย่าง การคมนาคมของประเทศญี่ปนนั
ุ่ นจะเน้
้
นไปทางรถโดยสารประจาทางกับรถไฟเป็ นหลัก รถไฟมาถึงสถานีได้
อย่างตรงเวลามากหลังจากนันพวกเราก็
้
หลงในสถานีซกั พักหนึง่ เพราะไม่ชินกับสถานีว่าจะเดินทางไปโดยรถไฟสายไหน
หลังจากใช้ เวลาอยูพ่ อสมควรพวกเราก็มาถึงสถานีชินจูกทุ ี่เป็ นที่หมายของวันนี ้จนได้ และสิ่งของอันดับแรกที่พวกเรา
ตามหาคือซิมเน็ตมือถือ
วันที่ 7/4/2017
วันนี ้เป็ นวันที่ 3 ที่ได้ เดินทางมาถึงญี่ปนุ่ วันนี ้พวกเราได้ ไปสารวจราคาของสดแถวๆ หอพักโดยพวกเราไปเดินหาเพื่อ
เปรี ยบเทียบราคาของและปริ มาณทังที
้ ่ แถวที่โคมาโกเมะ และแถวที่ซูกาโม่ แล้ วเราก็สรุปได้ วา่ ที่ซูกาโม่มีซุปเปอร์ มาเก็ต
ชื่อ Seiyu ราคาของถูกที่สดุ แล้ ว หลังจากนันพวกเราก็
้
ได้ ซื ้อของจาเป็ นต่างๆ เช่น จาน ชาม และกระทะ เพื่อจะเตรี ยม
ทาอาหารกินกันเอง หลังจากนันพวกเราก็
้
ไปหาร้ านอาหารเพื่อกินข้ าวเย็น เป็ นร้ านอาหารที่เขียนไว้ วา่ ทุกเมนู 280 ตอน
แรกพวกเราก็ไม่ทราบว่าเขาคิดค่าเซอร์ วิสชาร์ จ 280 ด้ วย หลังจากกินข้ าวเสร็จพวกเราก็เดินทางกลับหอโดยเดินจากซู
กาโม่
วันที่ 8/4/2017
วันนี ้เป็ นวันที่พวกเราได้ ใส่ชดุ พิธีการเพื่อไปปฐมนิเทศที่ห้องประชุมที่จดั ไว้ แถวๆ โตเกียวโดมพวกเราโดยสารรถไฟใต้ ดนิ
ไปกันโดยมีอาจารย์เป็ นคนพาไปด้ วย เมื่อถึงหอประชุมก็ได้ พบชาวต่างชาติมากมายที่ได้ มาเรี ยนโครงการของ ABK
หลังจากการปฐมนิเทศเสร็จก็ได้ ไปถ่ายรูปเพื่อที่จะได้ นาไปติดบัตรนักศึกษา หลังจากนันก็
้ แยกย้ ายตามอัธยาศัย ผมกับ
เพื่อนปี เดียวกันและรุ่นพี่ปี 3 ได้ เดินเที่ยวแถวๆโตเกียวโดมก็พบว่ามีห้างที่มีสวนสนุกในตัวด้ วย เป็ นสวนสนุกที่ใหญ่อยู่
พอสมควร หลังจากนันก็
้ ได้ เดินทางกลับหอโดยรถไฟใต้ ดิน

วันที่ /4/2017
วันนี ้เป็ นวันแรกที่ฝนตกค่อนข้ างมากหลังจากที่ได้ มาอยูท่ ี่ ญี่ปนท
ุ่ าให้ อากาศค่อนข้ างจะหนาว โดยพวกเราได้ เดินทาง
ไปเที่ยวที่อากิฮาบาระ โดยรถไฟสายยามาโนเตะ เนื่องจากฝนตกค่อนข้ างหนักจึงทาให้ การเที่ยวนันรู
้ ้ สึกไม่คอ่ ยจะสนุก
ซักเท่าไหร่รวมไปถึงคนเยอะพวกเราจึงเดินไม่ได้ ทวั่ ทังอากิ
้ ฮาบาระในวันนี ้ พวกเราเดินทางกลับถึงหอพักประมาณ 2
ทุม่ กว่าๆ
วันที่ 10/4/2017
วันนี ้เป็ นวันแรกที่เริ่มเรี ยนในห้ องเรี ยน โดยในห้ องเรี ยนนันก็
้ ได้ มีการสอนการแนะนาตัวและทดลองแนะนาตัวเองเป็ น
ภาษาญี่ปนุ่ ในห้ องเรี ยนนันผมได้
้
อยูห่ ้ องเรี ยนเฉพาะของนักเรี ยน TNI โดยการเรี ยนการสอนนันถ้
้ าเป็ นห้ องเรี ยนปกติ
ของทาง ABK นันจะเริ
้
่มเรี ยนที่เวลา :00 – 12:30 แต่ถ้าเป็ นของTNI จะเริ่มเรี ยนที่เวลา :10 – 12:40 หลังจากการ
เรี ยนวันแรกในช่วงเวลาเย็นๆผมกับรุ่นพี่ที่อยูห่ ้ องเดียวกันก็ได้ ลงไปทาอาหารที่ห้องครัวชันใต้
้ ดนิ ของอาคารซึง่ เป็ น
ห้ องครัวรวมของทาง ABK ที่ได้ จดั สรรค์ไว้ ให้ พวกผมได้ ทาแกงกะหรี่ แอปเปิ ล้ กินกัน รสชาติก็อร่อยพอใช้ ได้
วันที่ 11/4/2017
ในวันนี ้หลังจากเรี ยนในช่วงเช้ าพวกผมก็ได้ นดั กันไปที่สถานีโตเกียวเพื่อไปทา Tax Free เผื่อเวลาที่เราซื ้อของฝากจะได้
ลดหย่อนภาษีลงได้ โดยอัตราภาษีของญี่ปนนั
ุ่ นอยู
้ ท่ ี่ 8 %ของราคาสินค้ าโดยที่บางร้ านค้ านันราคาสิ
้
นค้ าจะรวมภาษีไป
แล้ วแต่สว่ นใหญ่จะยังไม่รวมภาษี 8% นี ้เข้ าไป โดยเราใช้ รถไฟสายยามาโนเตะขึ ้นจากสถานีโคมาโกเมะไปยังสถานี
โตเกียว วิธีการทา Tax Free นันง่
้ ายมากโดยการใช้ แค่พาสปอร์ ตของตัวเองแล้ วเขาจะจัดการให้ เลยโดยสินค้ าที่จะ
สามารถขอ Tax Free ได้ นนจะแบ่
ั้
งเป็ น 2 จาพวกได้ แก่สินค้ าอุปโภคบริ โภค และสินค้ าจิปาถะทัว่ ไป โดยราคานันต้
้ องมี
ราคารวมกันมากกว่า 5000 เยนหลังจากทา Tax Free เสร็จก็ได้ ไปเดินเล่นที่ชนใต้
ั ้ ดินของสถานีโตเกียวแล้ วจากนันจึ
้ ง
เดินทางกลับหอพัก และได้ ทาการบ้ านที่ได้ รับมา
วันที่ 12/4/2017
วันนี ้หลังจากเรี ยนในช่วงเช้ าผมไม่ได้ เดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนื่องจากต้ องการพักผ่อนจึงได้ ไปซักผ้ าที่ชนดาดฟ
ั้
้ าของ
หอพักโดยตู้ซกั ผ้ านันเป็
้ นเครื่ องแบบใช้ วิธีการหยอดเหรี ยญซักโดยจะรับเฉพาะเหรี ยญ 100 เยนอย่างเดียวเท่านันใน
้
การซักนันใช้
้ เวลาประมาณ 30 นาทีตอ่ 1 รอบการซักและข้ างบนยังมีเครื่ องอบผ้ า เครื่ องอบผ้ านันก็
้ รับเฉพาะเหรี ยญ
100 เยนเช่นเดียวกับตู้ซกั ผ้ าโดย 100 เยนจะอบได้ 20 นาที
วันที่ 13/4/2017
ในวันนี ้หลังจากเรี ยนในช่วงเช้ า พวกผมก็ได้ เดินทางไปที่ Ikebokuro เพื่อไปหาร้ านซูชิ 100 เยนกินกันโดยร้ านนันอยู
้ ่
ห่างจากสถานีอยูพ่ อสมควรแต่ก็ไม่ได้ ไกลมากโดยร้ านออกแบบมาเป็ นโต๊ ะแล้ วจะมีสายพาน 2 ชัน้ ชันล่
้ างจะเป็ นพวกซู

ชิเลื่อนผ่านเรื่ อยๆ และชันบนจะเป็
้
นสายพานสาหรับคนที่สงั่ จะเลื่อนซูชิมาหยุดตรงหัวโต๊ ะ รสชาติอร่อยมาก ส่วนน ้านัน้
บริการตัวเองจะมีน ้าร้ อนกับน ้าเย็น การคิดเงินของร้ านนันจะนั
้ บเป็ นจาน แล้ วจุดเด่นอีกอย่างของร้ านนี ้นันคื
้ อถ้ าจาน
ครบทุกๆ 5 ใบจะมีการเล่นเป็ นวิดโิ อถ้ าได้ รางวัลจะได้ ของที่ระลึกกลับไป
วันที่ 14/4/2017
วันนี ้หลังจากเรี ยนในช่วงเช้ าพวกผมก็ได้ พกั ผ่อนอยู่ที่หอพัก แล้ วได้ ไปซื ้อข้ าวกล่องที่ร้านข้ างๆสถานีใต้ ดิ นมากินที่
ห้ องพัก
วันที่ 15/4/2017
วันนี ้เป็ นวันเสาร์ จงึ ทาให้ ไม่มีการเรี ยนการสอนในช่วงเช้ า พวกผมได้ เดินทางไปเที่ยวที่อากิฮาบาระอีกครัง้ โดยครัง้ นี ้
อากาศแจ่มใสมีเมฆบ้ าง แต่เนื่องจากเป็ นวันหยุดจึงทาให้ คนเยอะกว่าวันปกติประมาณหนึง่ พวกเราได้ เดินไปทัว่ ทังอากิ
้
ฮาบาระแล้ วได้ ซื ้อฟิ กเกอร์ ติดมาด้ วยคนละตัวสองตัว เนื่องจากราคานันถู
้ กกว่าที่ไทยมากแล้ วผมก็ได้ ซื ้อเน็ตซิมมา
สารองอีก 1 อัน พวกเราเดินกันจนประมาณถึง 2-3 ทุม่ จึงเดินทางกลับหอพัก
วันที่ 16/4/2017
ในวันนี ้ผมได้ นอนพักผ่อนอยู่ที่หอพักทังวั
้ นเพื่อพักผ่อนและได้ ทาการบ้ านที่อาจารย์สงั่ มาให้ เสร็จเพื่อนาไปส่งภายในวัน
จันทร์ ที่จะถึงนี ้
วันที่ 17/4/2017
ในวันนี ้ทาง ABK ได้ พาไปเที่ยวชมศูนย์ภยั พิบตั ิที่ Ikebokuro โดยทาง ABK นันได้
้ จา่ ยค่าเดินทางให้ เมื่อมาถึงศูนย์ภยั
พิบตั ิ ได้ มีการสาธิตถึงวิธีการรับมือกับภัยพิบตั ติ า่ งๆ เช่น ภัยจากไฟไหม้ ภัยจากแผ่นดินไหว เป็ นต้ น โดยอันดับแรกที่
เราได้ ทาคือการเคลื่อนที่ออกจากอาคารที่ไฟไหม้ โดยจะเป็ นห้ องที่ทาขึ ้นมาเพื่อจาลองสถานการณ์ไฟไหม้ ขึ ้น โดยที่เรา
ต้ องทาคือพยายามทาตัวให้ ต่าเข้ าไว้ และคนสุดท้ ายของแถวต้ องปิ ดประตูไว้ เสมอ อันดับที่ 2 คือการจาลองแผ่นดินไหว
โดยให้ เราหลบอยู่ใต้ โต๊ ะที่ดแู ข็งแรงในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหว ในการจาลองนันได้
้ ใช้ แผ่นดินไหวประมาณ 7 ริ คเตอร์
อันดับสุดท้ ายนันได้
้ สอนวิธีการใช้ เครื่ องมือดับเพลิงและสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ ที่น่าตกใจคืออันดับหนึ่งของการเกิด
ไฟไหม้ คือ ขยะ เพราะมักจะมีคนโรคจิตที่เห็นขยะหรื อถุงขยะไม่ได้ ต้องจุดไฟเผาขยะทิ ้ง จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดเพลิง
ไหม้ ขึ ้น ในตอนจบได้ มีภาพยนตร์ ฉายหนังสันให้
้ ดู หลังจากออกมาจากศูนย์ภยั พิบตั แิ ล้ ว จึงแยกกันตามอัธยาศัยโดย
ผมนันก็
้ ได้ เดินแถวๆ Ikebokuro จากนันค่
้ อยกลับหอพัก

วันที่ 18/4/2017
วันนี ้หลังจากเรี ยนในช่วงเช้ าพวกผมก็ได้ พกั ผ่อนอยู่ที่หอพักและทาการบ้ านที่อาจารย์สงั่
วันที่ 1 /4/2017
วันนี ้หลังจากเรี ยนในช่วงเช้ าพวกผมก็ได้ พกั ผ่อนอยู่ที่หอพักและทาการบ้ านที่อาจารย์สงั่
วันที่ 20/4/2017
วันนี ้หลังจากเรี ยนในช่วงเช้ าผมไม่ได้ เดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนื่องจากต้ องการพักผ่อนจึงได้ ไปซักผ้ าที่ชนดาดฟ
ั้
้ าของ
หอพัก และทาการบ้ านที่อาจารย์สงั่
วันที่ 21/4/2017
วันนี ้หลังจากเรี ยนในช่วงเช้ าในตอนเย็นได้ มีกิจกรรม ABK Party ในตอนเย็นที่ชนใต้
ั ้ ดินของหอ ABK โดยได้ มีการกิน
เลี ้ยงกันในส่วนของอาหารนันจะเป็
้
นรุ่นพี่ที่อยูท่ ี่หอเป็ นคนทาขึ ้นมาและรวมไปถึงมีกิจกรรมเกมส์ตา่ งๆที่นกั ศึกษาของ
ทาง ABK ได้ จดั ขึ ้นมาโดยกลุม่ TNI นันได้
้ จดั กิจกรรมมอญซ้ อนผ้ าขึ ้นมา เพื่อความสนุกสนาน ในตอนท้ ายของกิจกรรม
ได้ มีกิจกรรมบิงโกขึ ้นโดยจะได้ รับใบบิงโกจากการลงชื่อเข้ าบริเวณหน้ างานนันเอง
้ การสุ่มนันใช้
้ ระบบที่เขียนขึ ้นมาใน
การสุม่ เลขและของรางวัล
วันที่ 22/4/2017 – 25/4/2017
ในวันนี ้ผมก็ได้ พกั ผ่อนอยูท่ ี่หอพักไม่ได้ ไปเที่ยวที่ไหนเนื่องจากเคยไปมาหมดแล้ วในการมาเที่ยวที่ญี่ปนครั
ุ่ ง้ ก่อนจึงเดิน
เล่นแถวๆหอพักหรื อสถานีใกล้ ๆหอพักแทน
วันที่ 26/4/2017
ในวันนี ้ในช่วงคาบที่ 3-4 นัน้ ได้ มีการทามากิซูชิกนั โดยมีอาจารย์จากข้ างนอกมาสอนที่โรงอาหารชันใต้
้ ดนิ ของหอพัก
ABK ในการทามากิซูชินนจะต้
ั ้ องทาความสะอาดมือให้ เรี ยบร้ อย ระหว่างการทามากิซูชินนล
ั ้ าบากเล็กน้ อยเพราะต้ อง
รี บคลี่ข้าวบนแผ่นสาหร่ายให้ เสร็จก่อนที่ข้าวจะเย็นและข้ าวที่ทานันก็
้ เหนียวติดมืออีกด้ วย โดยไส้ ของมากิซูชิได้ แก่ ปูอดั
ไข่หวาน แตงกวา และเต้ าหู้ทอด ส่วนข้ าวที่เหลือนันจะน
้ าไปใส่เต้ าหู้ทอด ออกมาเป็ นอินาริ รสชาติอร่อยมากๆ
วันที่ 27/4/2017
วันนี ้หลังจากเรี ยนในช่วงเช้ าพวกผมก็ได้ ลองเดินทางไปอากิฮาบาระโดยการเดินดู โดยระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตร
โดยรู้สึกเหนื่อยอยูพ่ อสมควร หลังจากนันก็
้ เดินเล่นแถวๆอากิฮาบาระแล้ วก็กลับหอพัก

วันที่ 28/4/2017 – 1/5/2017
วันนี ้หลังจากเรี ยนในช่วงเช้ าพวกผมก็ได้ พกั ผ่อนอยู่ที่หอพักและทาการบ้ านที่ ทางอาจารย์ ABK สัง่
วันที่ 2/5/2017
ในวันนี ้ทาง ABK ได้ มีกิจกรรมเดินทางไปทัศนศึกษาที่ Edo Museum เดินทางโดยใช้ สถานีใต้ ดนิ ที่ Edo Museum นัน้
เป็ นตึกที่ใหญ่มากโดยภายในอาคารนันจะเป็
้
นเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ หรื อวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย โดยจะมีคน
บรรยาย คอยนาทางและกล่าวเกี่ยวกับประวัติและเหตุการณ์ตา่ งๆ เป็ นภาษาญี่ปนุ่ แต่ก็จะมีป้ายภาษาอังกฤษติดไว้
หน้ าสิ่งนันๆส
้ าหรับคนที่ฟังญี่ปนไม่
ุ่ เก่ง
วันที่ 3/5/2017
วันนี ้ได้ เดินทางไปภูเขาไฟฟูจิ รถไฟที่โดยสารนันผ่
้ านหลายสถานีมากโดยใช้ เวลาเดินทางไปประมาณ 3 ชัว่ โมงแล้ วขึ ้น
เขาใช้ เวลาประมาณครึ่งชัว่ โมง โดยการเดินทางจาก Shinjuku ถึง Otsuki ในตอนเดินทางระวังสถานีสดุ ท้ ายของรถไฟ
เพราะจะวิ่งกลับมาอีก 2 สถานีจงึ จะถึงสถานีรถบัสเดินทางไปฟูจิ จากนันต่
้ อรถบัสขึ ้นเขาไปกลับใช้ เงินประมาณ 2100
เยน ไปฟูจินนต้
ั ้ องเดินทางไปเช้ าๆ ไม่งนจะไม่
ั้
ทนั รถบัสขาลงเที่ยวสุดท้ ายโดยจะทาให้ ไม่มีรถบัสกลับลงมายังสถานีรถ
บัส ส่วนรถไฟขากลับนันใช้
้ คา่ ใช้ จา่ ยประมาณ 2630 เยน
วันที่ 4/5/2017 - 5/5/2017
ในวันนี ้ผมได้ นอนพักผ่อนอยู่ที่หอพักทังวั
้ น และได้ อ่านหนังสือเตรี ยมสอบของทาง ABK ที่จะจัดขึ ้นมาในวันที่ 4-5 นี ้
วันที่ 6/5/2017
วันนี ้เป็ นวันสอบวันแรกของทาง ABK โดยเนื ้อหาจะเป็ นการสอบแกรมม่า และอ่านบทความ
วันที่ 7/5/2017
วันนี ้เป็ นวันสอบวันที่สองของทาง ABK โดยเนื ้อหาจะเป็ นการสอบฟั ง และคันจิ
วันที่ 8/5/2017 – 11/5/2017
วันนี ้หลังจากเรี ยนในช่วงเช้ าพวกผมก็ได้ พกั ผ่อนอยู่ที่หอพักและทาการบ้ านที่อาจารย์สงั่
วันที่ 12/5/2017
วันนี ้ในคาบที่ 3-4 ได้ แลกเปลี่ยนความรู้กบั อาสาสมัครเกี่ยวกับเนื ้อหาที่จะนาไปพรี เซนต์ที่มหาวิทยาลัย TOYO

วันที่ 13/5/2017 - 14/5/2017
พักผ่อนอยูท่ ี่หอพักและได้ ทาการเตรี ยมหัวข้ อที่ใช้ ในการพรี เซนต์
วันที่ 15/5/2017
วันนี ้มีเรี ยน+คันจิฮนั เตอร์ ที่ซูกาโม่ โดยอาจารย์ได้ พาไปหาตัวอักษรคันจิจากร้ านค้ าหรื อข้ างทางที่เราสนใจในคันจินนั ้
ที่ซูกาโม่โดยให้ เขียนเป็ นใบงานส่งอาจารย์ และเลือกมา 1 จาก 4 ที่เราเลือกถ่ายมา เพื่อนามาพูดหน้ าห้ อง
วันที่ 16/5/2017 - 1 /5/2017
วันนี ้หลังจากเรี ยนในช่วงเช้ าพวกผมก็ได้ เตรี ยมการพรี เซนต์ โดยการหาข้ อมูลและเขียนเป็ นภาษาญี่ปนุ่
วันที่ 20/5/2017
เรี ยนช่วงเช้ าและทาพาวเวอร์ พ้อยที่จะใช้ ในการพรี เซนต์โดยกลุม่ พวกผมได้ ไปทางานกันที่ห้องของหอโคมาโกเมะ
วันที่ 21/5/2017
ทดลองพรี เซนต์ให้ อาสาสมัครชาวญี่ปนเกี
ุ่ ่ยวกับเนื ้อหาที่นามาพรี เซนต์และตอบคาถามที่อาสาสมัครชาวญี่ปนถามมา
ุ่
วันที่ 22/5/2017
วันนี ้เป็ นวันแรกที่พรี เซนต์บริ เวณห้ องเรี ยนใหญ่ชนใต้
ั ้ ดนิ ของหอพัก ABK โดยจะมีอาจารย์ใหญ่ของ ABK มาร่วมรับชม
ด้ วยรู้สึกตื่นเต้ นนิดหน่อยเพราะต้ องพูดกับคนเป็ นจานวนมากแต่ทงหมดก็
ั้
ผา่ นไปได้ ด้วยดี ในตอนจบหลังจากแต่ละ
กลุม่ พรี เซนต์เสร็จแล้ วได้ มีการแจกใบประกาศนียบัตรให้ แก่นกั เรี ยน TNI และมีปารตี ้เล็กๆจัดขึ ้นมาในตอนจบ
วันที่ 23/5/2017
วันนี ้เป็ นวันที่ตื่นเต้ นที่สดุ เพราะพวกเราต้ องเดินทางไปพรี เซนต์ที่มหาวิทยาลัย Toyo มหาวิทยาลัย Toyo เป็ น
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่มาก เราได้ เดินทางขึ ้นไปชันบนสุ
้
ดของตึกซึง่ น่าจะเป็ นห้ องประชุมใหญ่ของตึกนัน้ โดยทาง Toyo ได้
แบ่งพวกเราเป็ นกลุม่ ละโต๊ ะ และมีนกั ศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยมานัง่ ฟั งพวกเราพรี เซนต์โดยจะสลับกันไปเรื่ อยๆ
หลังจากพรี เซนต์เสร็จก็ได้ มีการจัดปาร์ ตี ้ วิวข้ างบนสวยมากๆสามารถเห็นโตเกียวโดมและโตเกียวสกายทรี ได้ จากตรง
นัน้ มีการพูดคุยกับนักศึกษาชาวญี่ปนเล็
ุ่ กน้ อย เป็ นวันที่เหนื่อยแต่ก็สนุกสนาน รวมไปถึงได้ ร้ ูจกั เพื่อนชาวญี่ปุ่ นอีกด้ วย
ในช่วงเวลาเย็นๆพวกเราก็ได้ ไปดูที่โรงอาหารของทาง Toyo เป็ นโรงอาหารที่ใหญ่มากและอาหารราคาไม่คอ่ ยแพงอีก
ด้ วย

วันที่ 24/5/2017
หลังจากเหนื่อยจากเมื่อวานในวันนี ้เป็ นวันที่เราจะได้ ไปที่โตเกียวดิสนีย์รี โดยเราสามารถเลือกได้ วา่ จะไปที่ไหนระหว่าง
ดิสนีย์แลนด์ หรื อดิสนีย์ซี พวกผมเลือกดิสนีย์ซีเพราะมันจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการผจญภัยซึง่ มีเครื่ องเล่นต่างๆมากมาย
อาหารภายในดิสนีย์โดยเฉพาะน่องไก่งวงนี ้อร่อยมากๆ พวกเราไปตังแต่
้ ดสิ นีย์เปิ ดยันปิ ดซึง่ เป็ นเวลาตังแต่
้ เช้ ายัน 4 ทุม่
เป็ นวันที่ปวดขามากเพราะต้ องเดินเกือบทังวั
้ น ในตอนกลับผมกลับหอเกือบไม่ทนั เวลาเที่ยงคืนเพราะเวลาเที่ยงคืนทาง
หอพักจะทาการล็อกประตูหน้ าหอพักเพื่อความปลอดภัย
วันที่ 25/5/2017 - 26/5/2017
ในสองวันนี ้ผมไม่ได้ เดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนื่องจากต้ องการพักผ่อนจึงได้ ไปซักผ้ าที่ชนดาดฟ
ั้
้ าของหอพัก และทา
ฟอดโฟริ โอ้ ที่อาจารย์สงั่ ให้ เสร็จเรี ยบร้ อย
วันที่ 27/5/2017
ได้ เดินทางไปที่อเู อโนะเพื่อซื ้อขนมและของฝากกลับมาที่ไทยโดยซื ้อขนมกลับมาเยอะพอสมควร รู้สกึ กังวลนิดหน่อยว่า
ของจะสามารถเก็บลงไปในกระเป๋ าเดินทางได้ ไหม จากนันจึ
้ งกลับหอพัก
วันที่ 28/5/2017
วันนี ้ผมเดินทางไปอากิฮาบาระเพื่อไปเดินดูของที่จะซื ้อกลับไปที่ไทย โดยเดินดูและเล็งๆไว้ หลายอย่างแต่ยงั ไม่ตดั สินใจ
ซื ้อเนื่องจากยังไม่ได้ ดพู ื ้นที่เหลือในกระเป๋ าเดินทางว่าจะสามารถใส่ไปได้ ไหม จึงรี บกลับมาจัดของเพื่อดูพื ้นที่วา่ งใน
กระเป๋ า
วันที่ 2 /5/2017
ในวันนี ้พวกผมได้ เดินทางไปอากิฮาบาระอีกครัง้ เพื่อซื ้อของที่เล็งๆไว้ และรี บกลับมาแพ็คของเข้ ากระเป๋ าเดินทางเพื่อ
เตรี ยมเดินทางในวันที่ 30 ที่จะถึงนี ้ แล้ วในตอนเย็นได้ มีการนัดอาจารย์ไปกินข้ าวร่วมกันเป็ นครัง้ สุดท้ ายเป็ นปาร์ ตี ้ที่
สนุกสนานและมีบางคนร้ องไห้ เพราะต้ องจากกันเนื่องจากอยู่ด้วยกันมาเป็ นเวลา 2 เดือนซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่เต็มไปด้ วย
ความทรงจาที่นา่ จดจาหลายอย่าง
วันที่ 30/5/2017
วันนี ้เป็ นวันสุดท้ ายที่จะได้ อยู่ในวันนี ้ผมไม่ได้ ไปเที่ยวที่ไหนเพราะต้ องทาความสะอาดห้ องให้ เรี ยบร้ อยก่อนที่จะต้ องไป
เช็คเอาท์ออกจากหอพัก โดยมีรถบัสมารับที่หอพักเพื่อเดินทางไปที่สนามบินฮาเนดะ โดยเครื่ องบินที่เราต้ องโดยสาร

กลับไทยนันจะออกตอนประมาณเที
้
่ยงคืนของวันนี ้ ที่สนามบินนันมี
้ ชนบนของสนามบิ
ั้
นสามารถขึน้ ไปถ่ายรูปได้
สวยงามมาก
วันที่ 31/5/2017
ได้ เดินทางถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย โดยใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่ โมงบนเครื่ องบินผมได้ ดหู นังไป 2 เรื่ อง
เนื่องจากนอนไม่หลับโดยการเดินทางมีการตกหลุมอากาศบ้ างแต่ก็ไม่นาน อากาศประเทศไทยร้ อนชื ้นมาก
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