
บันทึกการไปแลกเปลีย่นที่ ABK College ณ ประเทศญี่ปุ่น 
05/04/2017 
เตรียมตวัออกจากบา้นตั้งแต่เชา้และไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิประมาณทุ่มนึง เพ่ือไป
รายงานตวักบัโครงการ และเคร่ืองบินออก 21.55 น. โดยไปกบัสายการบิน Japan Airlines 
เป็นคร้ังแรกท่ีไดข้ึ้นเคร่ืองบินกบัสายการบินน้ี บริการดีมาก มีเคร่ืองด่ืมใหต้ลอดเวลา แถม
อาหารบนเคร่ืองบินกอ็ร่อยดว้ย มีหนงัใหดู้บนเคร่ืองดว้ย ชอบมากเลยค่ะ  
 
 
 
 
  



06/04/2017 
ถึงสนามบิน Haneda Airport ในตอนเชา้ กมี็รถบสัจากโครงการไปส่งยงัหอพกัของแต่ละ
คน ซ่ึงฉนัอยูห่อพกั Komagome Domitories ห่างจาก ABK College ใชเ้วลาเดินประมาณ
ไม่เกิน 12 นาที หลงัจากนั้นกม็ารวมตวักนัท่ีหนา้หอพกั 9.00  น. เพื่อไปสอบวดัระดบัคดั
หอ้งใชเ้วลาไม่เกิน 11.00 น. กเ็สร็จ ช่วงบ่ายกน็ดัเจอกบัเพ่ือนๆในโครงการไปท่ี Shinjuku 
เพ่ือใหเ้พ่ือนๆไปซ้ือซิมเน็ตของ So-net และเดินเท่ียวกนัใน Shinjuku กนัจนถึงเยน็ ก่อน
กลบัถึงหอพกักแ็วะร้าน 100 เยนใกล้ๆ หอพกั และซุปเปอร์มาร์เกต็ซ้ือของกิน 

 
 
  



07/04/2014 
วนัน้ีกเ็ป็นวนัท่ี 2 ของการมาอยูท่ี่ญ่ีปุ่น ในช่วงเดือนเมษาน้ีอากาศค่อนขา้งเยน็และเส้ือผา้ท่ี
ฉนัเตรียมมานั้นส่วนใหญ่เป็นเส้ือท่ีไม่ไดห้นามากจึงตอ้งไปซ้ือเส้ือกนัหนาวท่ี Shibuya 
เพ่ือไปตึก Shibuya 109 ไปยงัร้าน PUNYUS เป็นร้านเส้ือผา้คนอว้นท่ีสวยมากๆ แต่ราคาก็
ค่อนขา้งแพงเช่นกนัคะ แต่กย็อมซ้ือมาเพราะสวยและติดตามแบรนดน้ี์มานานเลยอยากจะ
ไดส้กัตวั หลงัจากซ้ือเส้ือผา้เสร็จกไ็ปกินขา้วท่ีร้าน Yoshinoya และกไ็ปต่อดว้ย Harajuku 
เดินเล่นบนถนน Takeshita บนถนนน้ีมีของขายแฟชัน่สวยๆเยอะมาก แต่กต็อ้งกลบัมาดว้ย
มือเปล่า เพราะยงัไม่มีของท่ีถูกใจท่ีสุด เดินเล่นกบัเพ่ือนเสร็จกก็ลบัหอพกัเพ่ือไปซ้ือของ
ใชใ้นหอ้งนอน และท่ีแปลกมากๆคือกระทะรอบแรกท่ีซ้ือมาใชใ้นหอ้งนอนนั้นใชก้บัเตา
ไฟฟ้าท่ีหอพกัน้ีไม่ได ้ตอ้งซ้ือแบบตดูกระทะเป็นวงๆมาใช ้แต่โชคดีกาตม้น ้าร้อนท่ีซ้ือมา
ใชก้บัเตาไฟฟ้าในหอ้งนอนน้ีได ้ก่อนนอนกต็ม้มาม่าท่ีเอามาจากไทยตม้กินก่อนนอน 
 

 
 
 

 08/04/2017 



วนัน้ีมีปฐมนิเทศท่ี Korakuen ใส่ชุดพิธีการของสถาบนั TNI ไป พิธีเร่ิม 10.00 น. – 11.30 
น. เลิกเร็วก่อนก าหนดการท่ีใหไ้วป้ระมาณ 30 นาที หลงัจากปฐมนิเทศเสร็จกก็ลบัไปยงั
หอพกัไปเปล่ียนชุดไป Yokohama Arena เพ่ือท่ีจะไปซ้ือ Goods ของดาราญ่ีปุ่นวง Sexy 
Zone แต่ไปถึงกไ็ม่มีขายเพราะดูวนัผดิ แต่ระหวา่งทางก่อนจะมาถึง Yokohama Arena  มี
คุณยายญ่ีปุ่นท่านหน่ึงช่วยน าทางเรามายงัท่ีน้ี ท่านใจดีมากชวนเราคุยเยอะมากมายแต่
เสียดายท่ีฉนัยงัไม่ค่อยไดภ้าษาญ่ีปุ่นมาก พอฟังออกแต่กต็อบไม่ค่อยได ้แต่ท่านกพ็ยายาม
พดูใหเ้ราเขา้ใจ รู้สึกชอบน ้ าใจของคนญ่ีปุ่นจริงๆ ก่อนจะกลบัไปยงัสถานี Komagome  ก็
แวะหา้งขา้งๆ Yokohama Arena ไดเ้ส้ือกนัหนาวสีด าราคาถูกมากท่ีร้าน しまむら 
ราคา 1,500 เยน และน ้ าหอมของ CASSANDRA  พอกลบัถึงหอพกั  เพ่ือนกพ็าไปเดินๆ
รอบ Komagome เดินกนัเป็นชัว่โมง กลบัถึงหอ้งกหิ็วขา้วพอดีท าอะไรกินในหอ้งก่อน
นอน  
ปล.เป็นคร้ังแรกท่ีไดซ้กัผา้หยอดเหรียญของหอพกัต่ืนเตน้มากคะ เป็นอะไรท่ีใช้
สะดวกสบายดี 
 

 
 
  



09/04/2017 
วนัน้ีเป็นวนัอาทิตยเ์ป็นวนัหยดุอีกวนั กไ็ดอ้อกไปเท่ียวกบัเพ่ือนท่ีช่ือ แตม้ พวกเราไดน้ัง่
รถไฟฟ้าจากสถานี Komagome ไปยงั Iidabashi เพ่ือท่ีจะไหวพ้ระท่ีศาลเจา้ Tokyo 
Daijingu ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงในวนันั้นกป็ระจวบเหมาะมีจดังานแต่งงานในวดัแห่งน้ี เป็นพิธีท่ี
สวยงามมาก หลงัจากไดเ้ห็นพิธีแต่งงานแบบญ่ีปุ่นแลว้ พวกเรากไ็ดไ้หวพ้ระขอพรตาม
แบบคนญ่ีปุ่นเขาท ากนั ก่อนจะกลบัจากวดัน้ีพวกเรากไ็ดซ้ื้อเคร่ืองรางของวนัน้ีมา 2 อนั 
คือดา้นความรักและการเรียนและเซียมซีเจา้หญิง หลงัจากไหวพ้ระขอพรในวดัน้ีเสร็จกเ็ดิน
เล่นในถนนน้ีไปเร่ือยๆ จนไปเจอร้านขายเคร่ืองรางญ่ีปุ่นและหินน าโชคสวยมาก ภายใน
ร้านคา้นั้นออกแบบร้านไดน่้าเขา้หา และดูเป็นสไตลญ่ี์ปุ่นเก่าๆ โดยส่วนตวัชอบมากเลยคะ 
ก่อนกลบักไ็ดซ้ื้อแหวนดา้นความรักกลบัมาดว้ย  
ปล.ก่อนออกจากวดัฉนักบัเพ่ือนท่ีไปดว้ยกนัถ่ายรูปเกบ็ไว ้มีป้าญ่ีปุ่นอาสาจะช่วยถ่ายรูป
ใหพ้วกเราสองคน น่ารักมากเลยค่ะ 
 
  



10/04/2017 
วนัน้ีเร่ิมเรียนวนัแรก เป็นอะไรท่ีต่ืนเตน้มาก ต่ืนแต่เชา้เพ่ือเดินไปเรียน ในระหวา่งเดินไป
ยงั ABK College กส็งัเกตตามทางถนนต่างๆมีร้านเบเกอร่ีอยูแ่ถวหอพกั ใชเ้วลาในการ
เดินทางไปท่ีเรียนประมาณ 12 นาที พอไปถึงหอ้งเรียนกจ็ะมีช่ือแปะติดไวว้า่เราไดน้ัง่ท่ี
ไหน ซ่ึงวนัแรกของการเรียนกไ็ดน้ัง่แถวหนา้สุดเลยค่ะ ฮ่าๆ เซนเซท่ีสอนวนัน้ีช่ือ 
Akimoto ท่านสอนใจดีและเป็นกนัเองมากๆคะ ท าใหเ้ราไม่เขินอายและคุน้ชินกบัคนใน
คลาสเรียน หลงัจากเลิกเรียน 12.40 น. กน็ดักบัพวกพ่ีพีค พี่มายด ์พี่เคท พี่อ๋อม สม้ แตม้ 
พล ไปเดินหา้ง Seiyu ท่ีสถานี Sugamo ใชเ้วลาเดินอยูใ่นหา้งกนัจนถึง 16.00 น. กลบัถึง
หอ้งกเ็จอปัญหากบัเน็ตในหอ้งเพราะเล่นไม่ไดเ้ลยตอ้งซ่อมกนัไปมาล าบากมาก แต่กผ็า่น
มนัไปดว้ยดีและเป็นอีกวนัท่ีมีความสุขมากๆค่ะ  
 

  



13/04/2017 
วนัน้ีมีการน าเสนอหนา้ชั้นเรียนในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการท าอาหารไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่นและ
เซนเซกมี็การถ่ายคลิปวีดีโอเกบ็ไวด้ว้ยค่ะ เขินและต่ืนเตน้มากคะ เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีพดู
น าเสนอแบบภาษาญ่ีปุ่น หลงัจากน าเสนอหนา้ชั้นเรียนเสร็จกมี็กิจกรรมใหฝึ้กพดู
ภาษาญ่ีปุ่นกบัเพ่ือนๆในหอ้งเรียนและกน็ัง่กนัเป็นกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียนคนัจิท่ีเราไปหามา
ไดใ้หเ้พ่ือนๆแลกเปล่ียนกนั หลงัจากเลิกเรียนเสร็จกมี็นดักบัเพ่ือนในหอ้งเรียนและเซนเซ
ไปกิน Okonomiyaki ท่ีสถานี Ikebukuro เป็นร้านบุฟเฟตพิ์ซซ่าญ่ีปุ่นมีหลากลายรสชาติให้
เลือกและท ากินเองสนุกและอร่อยมากคะ เป็นคร้ังแรกท่ีไดม้ากินแบบน้ีกบัเพ่ือนๆและเซน
เซมีความสุขมากเลยคะ 
 
 

 
 
 



14/04/2017 
วนัน้ีมีเรียน 2 ชม. อีก 2 ชม. มีกิจกรรมจดัดอกไมแ้บบญ่ีปุ่นท่ีเรียกวา่ Ikebana เป็นกิจกรรม
ท่ีสนุกมากรู้สึกภาคภูมิใจท่ีตวัเองจดัดอกไมอ้อกมาไดดู้ดี หลงัจากเลิกเรียนกมี็นดัไปกินกนั
ท่ีร้านซูชิ  100 เยน แถว Sugamo กินเสร็จช่วงบ่ายกมี็ประชุมแนะแนวหอพกั Komagome 
ประชุมเสร็จกไ็ปส่งจดหมายใหก้บัเพ่ือนญ่ีปุ่นท่ีรู้จกักนัมานาน เป็นคร้ังท่ีไดส่้งจดหมาย
ใหก้บัคนญ่ีปุ่นต่ืนเตน้มากเลยค่ะ  
 
 

 
 
 



16/04/2017 
วนัน้ีเป็นวนัท่ีต่ืนเตน้มากเลยค่ะ เพราะจะไดไ้ปดูงานกีฬาสีของดาราญ่ีปุ่นท่ีเราช่ืนชอบ 
ตอนแรกท่ีไปถึงสถานท่ีจดัเกือบจะไม่ไดเ้ขา้ไปค่ะ เน่ืองจากเคา้หาบตัรท่ีขายใหก้บัเราไม่
เจอแถมเป็นคนญ่ีปุ่นดว้ย พอไดเ้จอกบัเขาเรากน็ัง่ขา้งๆกบัเขาเลย แต่ไม่ไดคุ้ยอะไรกนั
เพราะเราพดูญ่ีปุ่นยงัไม่ค่อยคล่องมาก กไ็ดแ้ต่นัง่ดูการแสดงใน Tokyo Dome เป็นเวลา 6 
ชัว่โมงเตม็ๆ หลงัจากจบงาน กไ็ดเ้จอกบัคนไทยท่ีมาในงานน้ีเหมือนกนัและกไ็ปร้องคารา
โอเกะดว้ยกนั เป็นอะไรท่ีมนัส์มากเลยค่ะ ไม่อยากจะใหผ้า่นช่วงเวลานั้นไปเลย 
 
  



17/04/2017 
วนัน้ีเป็นวนัจนัทร์แรกของสปัดาห์ท่ีเรียนนอกสถานท่ี ท่ี Ikebukuro เป็นการเรียนเก่ียวกบั
การซอ้มหนีไฟและแผน่ดินไหวในประเทศญ่ีปุ่น สอนใหเ้รารู้วา่ควรเตรียมตวัอยา่งไรเม่ือ
เราเจอเหตุการณ์ภยัพิบติัของประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากเรียนเสร็จในช่วงเยน็กมี็นดัไปกินอ าลา
เซนเซสม้ท่ีเป็นครูจากมหาลยัเราคอยดูแลตลอดเกือบ 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา  
 

 
 
 
 
 
 
 



21/04/2017 
วนัน้ีเป็นวนัท่ีไดพ้บกบัคนญ่ีปุ่นคร้ังแรกโดยเซนเซใหเ้ราไปหาเน้ือหาเก่ียวกบัวฒันธรรม
ไทยใหค้นญ่ีปุ่นไดรู้้จกั โดยเซนเซจะจบัคู่กบัเพ่ือนในชั้นเรียนแลว้ไปนัง่กบัคนญ่ีปุ่นแลว้ก็
พดูเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีเราเลือก โดยตวัฉนันั้นไดเ้ลือกหวัขอ้เก่ียวกบัวนัเขา้พรรษา รู้สึก
ต่ืนเตน้มากค่ะไดคุ้ยกบัคนญ่ีปุ่นท่ีเป็นอาสาสมคัรมาพดูคุยกบัเรา ส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอายุ
ทุกคนใจดีและน่ารักมากคะ พวกเขาสนใจเก่ียววฒันธรรมไทยจริงๆ ท าใหค้นน าเสนอ
แบบเรารู้สึกดีใจไปดว้ยเลยค่ะ  
 

 
 
 
 
 
 
 



24/04/2017 
วนัน้ีเป็นวนัน าเสนอคู่กบัเพ่ือนในชั้นเรียนกนัสองคน พดูเก่ียวกบัสถานท่ี 北海道 ซ่ึง
จบัฉลากกนัในหอ้งเรียนวา่ใครจะพดูก่อนและใครพดูหลงั โดยกลุ่มของฉนัเป็นกลุ่มแรกท่ี
พดูน าเสนอเลย ฮ่าๆ จบัไดด้วงดีมากเลยคะ ตอ้งขอบคุณคู่ของฉนัพดูน าเสนอไดดี้มากและ
คอยช่วยเหลือใหค้  าปรึกษากบัฉนัในการพดูน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวในคร้ังน้ี ท าใหก้าร
น าเสนอออกมาดว้ยดีเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวก้วา่ท่ีคิด 
 
 
 

 
 
 
 
 



26/04/2017 
วนัน้ีไดท้ า まぎすし ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการท าซูชิอยา่งถกูตอ้งและอินาริอยา่ง
ถูกวิธี เป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษาในชั้นเรียนของเราทุกคนชอบมากค่ะ มนัทั้งสนุกและไดข้อง
กินม้ือกลางวนักลบัมาทานท่ีหอพกัอีกดว้ยคะ ส่ิงท่ีเราไดใ้นกิจกรรมน้ีนั้นเราสามารถเอาท า
ทานท่ีประเทศไทยไดเ้ลยค่ะ เป็นวิธีท่ีง่ายไม่ยากอยา่งท่ีคิดแถมไดร้สชาติแบบซูชิญ่ีปุ่น
ดั้งเดิมเลย  
 
 

  



02/05/2017 
วนัน้ีไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ีอีกคร้ังท่ีพิพิธภณัฑเ์อโดะ พอไปถึงสถานท่ีเดก็นกัเรียนญ่ีปุ่น
เยอะมากมาย เน่ืองจากตรงกบัวนัท่ีนกัเรียนญ่ีปุ่นกม็าทศันศึกษาท่ีน้ีดว้ยเช่นกนั เจอกบัเดก็
นกัเรียนญ่ีปุ่นกลุ่มหน่ึงเสียงดงั เฮฮากนัมาก พอเดก็พวกนั้นเจอกบัพวกเรากม็าขอถ่ายรูป 
เฮฮากนัดี หลงัจากนั้นพอเราไดเ้ขา้ไปในพิพิธภณัฑก์ไ็ดแ้ยกยา้ยกนัไปตามวิทยากรญ่ีปุ่นท่ี
ไดท้ าหนา้ท่ีมาอธิบายเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่น เป็นวนัท่ีไดค้วามรู้และ
เขา้ใจเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่นมากยิง่ข้ึนอีกคะ  
 
 



06/05/2017 
ช่วงน้ียงัอยูใ่นช่วงวนัหยดุ Golden Week ของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงตามสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงใน
ญ่ีปุ่นต่างๆกจ็ะมีทั้งคนญ่ีปุ่นท่ีไดห้ยดุพกัผอ่นจากการท างานและนกัท่องเท่ียวอยูก่นัเตม็ไป
หมด ซ่ึงในวนัน้ีฉนักไ็ดไ้ปดูคอนเสิร์ตวง Sexy Zone ท่ี Yokohama Arena เป็นคร้ังท่ีสอง
ในชีวิตท่ีไดม้าดูคอนเสิร์ตท่ีประเทศญ่ีปุ่น โดยวนัน้ีฉนัแต่งตวัน่ารักเป็นพิเศษใส่ชุดน่ารักๆ
ท่ีซ้ือจากญ่ีปุ่นมาดว้ยค่ะ ตอ้งขอบคุณพ่ีๆในโครงการท่ีทั้งท าผมและแต่งหนา้ใหก้บัฉนั
ออกมาดูดีมากจริงคะ รู้สึกดีใจและมีความสุจท่ีสุดเลยค่ะ ไดป้ระสบการณ์มากมายเลยใน
คร้ังน้ี 
 
 
 
 
  



18/05/2017 
วนัน้ีมีไปเรียนพิธีชงชาซ่ึงสถานท่ีอยูแ่ถวๆ ABK College โดยจะเร่ิมสอนตั้งแต่วิธีการนัง่
จนไปถึงขั้นตอนการชงชา เซนเซท่ีสอนทั้งสามท่านน่ารักและใจดีมากเลยค่ะ พวกท่านแต่ง
ชุดกิโมโนสวยมากค่ะ แถมไดข้องฝากจากเซนเซดว้ย หลงัจากเรียนพิธีชงชาเสร็จกมี็การ
แสดงเลก็ๆนอ้ยๆจากนกัเรียนในชั้นเรียนของพวกเราค่ะ ร้องเพลงโชวบ์า้ง ร าไทยบา้ง โดย
เซนเซทั้งสามต่างช่ืนชอบร าไทยของพวกเรามากค่ะ วนัน้ีถือเป็นอีกวนัท่ีสนุกอีกวนัเลยค่ะ 
ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมอีกหน่ึงอยา่งของคนญ่ีปุ่น 
 
  



21/05/2017 
วนัอาทิตยน้ี์เป็นท่ีตั้งตารอคอยมากๆคะ เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีจะไปดูหนงัท่ีญ่ีปุ่น ช่ือเร่ือง 
ピーチガール เป็นภาพยนตร์ท่ีติดตามมานานมากคะ และไดมี้โอกาสมาดูท่ีญ่ีปุ่น
ก่อนท่ีจะฉายท่ีไทยในอีกไม่ก่ีเดือน โรงหนงัท่ีไปดูนั้นอยูท่ี่ชิบุยา่ กวา่จะหาโรงหนงัเจอ
เป็นอะไรท่ียากล าบากมากคะ เพราะอยูต่ามซอกซอยอีกทีกวา่จะเจอ ตอ้งขอบคุณคนญ่ีปุ่น
แถวนั้นท่ีไดเ้ขาช่วยพาไปโรงหนงัถูกทางคะ อยา่งนอ้ยกเ็ป็นอีกวนัท่ีต่ืนเตน้ดีคะ ไดจ้อง
บตัรหนงัอะไรเองทุกอยา่ง แถมบตัรนกัศึกษาของมหาลยัเรานั้นกส็ามารถใชเ้ป็นส่วนลด
ไดด้ว้ย  
 

  



22/05/2017 
วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยของการเรียนกจ็ะมีพิธีรับใบจบการศึกษาจากโครงการแห่งน้ีและก่อน
พิธีจบกจ็ะตอ้งมีการน าเสนองานกลุ่มท่ีเราไดศึ้กษาคน้ควา้มาตลอดสองสปัดาห์ เป็นวนัท่ี
ต่ืนเตน้มากเลยค่ะ เพราะคร้ังน้ีกเ็ช่นกนักลุ่มของฉนัไดน้ าเสนอเป็นกลุ่มแรก โดยพดูใน
หวัขอ้เร่ือง “ละครไทยท่ีอยากใหค้นญ่ีปุ่นไดรู้้จกั” ซ่ึงตอ้งน าเสนอเป็นภาษาญ่ีปุ่น ก็
ค่อนขา้งยากพอสมควร แต่ฉนักท็ าใหดี้ท่ีสุดค่ะ หลงัจากจบการน าเสนอครบทุกกลุ่ม ก็
เตรียมตวัรับใบพิธีจบค่ะ 
ปล.กลุ่มของฉนัไดร้างวลัท่ี 2 คะ ดีใจมากเลย ไดข้นมญ่ีปุ่นเป็นรางวลัดว้ย 
 

  



23/05/2017 
วนัน้ีเป็นวนัท่ีไดเ้จอกบันกัศึกษาจาก Toyo University ซ่ึงพวกเรากน็ าเสนองานเร่ืองเดิมท่ี
เราไดศึ้กษามาใหน้กัศึกษาท่ีน้ีไดรู้้จกัประเทศไทยมากยิง่ข้ึน ช่วงแรกกเ็กร็งๆหน่อย
เพราะวา่เราไดเ้จอนกัศึกษารุ่นราวคราวเดียวกนัแถมเป็นคนญ่ีปุ่นดว้ย แต่กย็งัดีท่ีมีกิจกรรม
ใหท้ าความรู้จกักบัทุกคนโดยการเล่นเกมส์เป่า ยงิ ฉุบ แบบญ่ีปุ่นเล่นกบันกัศึกษาท่ีน้ี เฮฮา
ดีค่ะ ทุกคนเป็นกนัเองและพยายามคุยกบัพวกเราทุกคน และช่วงน าเสนองานกลุ่ม กลุ่ม
ของฉนัเฮฮามากคะ มีการพดูคุยเร่ืองดาราญ่ีปุ่นท่ีฉนัช่ืนชอบซ่ึงทุกคนต่างกรู้็จกัและท าให้
บรรยากาศในการน าเสนอออกมาดีไม่ตึงเครียดกนัไปค่ะ 
 

  



24/05/2017 
วนัน้ีไปเท่ียวท่ี 東京ディズ二ーシー สถานท่ีท่ีทุกคนมาญ่ีปุ่นตอ้งอยากเท่ียวและเล่น
เคร่ืองเล่นท่ีน้ีกนัสกัคร้ัง ถึงแมว้า่แต่ละเคร่ืองเล่นจะตอ้งต่อแถวรอเล่นนานแต่กคุ็ม้กบัการ
รอคอยค่ะ เคร่ืองสนุกมาก แถมภายในดิสนียน์ั้นกท็ าสวยมากเลย พวกเราทุกคนอยูเ่ล่นกนั
ตัง่แต่เชา้ยนัเยน็เป็นอะไรท่ีสนุกมากคะ รู้สึกวนัเวลาผา่นไปเร็วจริงๆ ไม่อยากจะใหห้มด
วนัน้ีไปเลย  
 
  



25/05/2017-29/05/2017 
ช่วงเวลาน้ีเป็นวนัหยดุใหทุ้กคนไดไ้ปเท่ียวก่อนท่ีจะกลบัไทยคะ ในช่วง 6  วนัน้ีฉนัไป
เท่ียวจงัหวดั Kamakura ดว้ยตวัเองคนเดียวบา้ง นดัเจอกบัรุ่นพ่ีท่ีรู้จกัมาเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ี
ญ่ีปุ่นไปกินขา้วดว้ยกนั ไปหาเพ่ือนแม่ท่ีใชชี้วิตอยูท่ี่ญ่ีปุ่น เจอกนัท่ีสถานี Kitakoshigaya 
ท่านพาไปกินทั้งอาหารไทย ขนมหวาน และตบทา้ยดว้ยร้านอาหารญ่ีปุ่นตอนเยน็ก่อนแยก
จากกนั และในอีกวนักมี็แวะไปซ้ือของฝากท่ีตึก Takeya สถานี Ueno ในวนัท่ี 29 กกิ็นเล้ียง
กบัเซนเซท่ีสอนภาษาญ่ีปุ่นในเยน็วนันั้นคะ 
 
  



30/05/2017  
วนัน้ีกเ็ป็นวนัสุดทา้ยของการอยูญ่ี่ปุ่น หลายส่ิงหลายอยา่งในตลอดเกือบสองเดือนนั้นท า
ใหดิ้ฉนัไดรั้บประสบการณ์มากมายในญ่ีปุ่น วนัเวลาช่างผา่นไปเร็วขอบคุณทุกๆคนท่ีอยู่
ดว้ยกนัตลอดโครงการ ขอบคุณพ่อแม่ท่ีท าใหห้นูไดม้าโครงการน้ีนะคะ ขอบคุณเซนเซท่ี
สอนภาษาญ่ีปุ่นและมีกิจกรรมสนุกมากมาย ไดพ้ดูคุยกนัหลากหลายเร่ืองกบัเซนเซ  ตลอด
สองเดือนท่ีอยูม่าน้ีท าใหช้อบประเทศญ่ีปุ่นมากยิง่กวา่เดิมอีกค่ะ  
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