
 



        

       สวสัดีค่ะ เราช่ือ จิณณพตั ตระกูลวาปี  ช่ือเล่นช่ือ “แจน” 

ตอนน้ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 2  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ

จดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น

ค่ะ เราได้รับโอกาสเดินทาง ไปศึกษาดูงานท่ีเมืองโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลา 7 ว ัน ตั้ งแต่ว ันท่ี 3 ธันวาคม – 9 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 นอกจากการเดินทางคร้ังน้ีจะเป็นคร้ังแรก

ของเราท่ีไดเ้ดินทาง ไปประเทศญ่ีปุ่นแลว้ มนัยงัเป็นคร้ังแรก

ท่ีเราได้ข้ึนเคร่ืองบินและเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย 

ขอขอบคุณโครงการ JTECS และสถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญ่ีปุ่น ท่ีมอบโอกาสดีๆ  ท่ีหาท่ีไหนไม่ไดใ้ห้แก่เราในคร้ังน้ี
ดว้ยนะคะ 

       เหนือส่ิงอ่ืนใด เราตอ้งขอขอบคุณสาขา IB    

ท่ี ได้มอบประสบการณ์และทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษให้แก่ เรา  เ น่ืองจากเรามีทักษะ

ภาษาญ่ีปุ่นเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ภาษาองักฤษ   จึง

มี ส่วนช่วย เราในหลายๆเ ร่ือง  ไม่ว่าจะ เ ป็น    

คะแนน Toeic ซ่ึ ง ช่วยให้ เราผ่านการคัด เ ลือก         

ในรอบแรก ทกัษะการสอบสัมภาษณ์               เป็น

ภาษาองักฤษท่ีช่วยให้เราผ่านมาได ้        ในรอบ

สัมภาษณ์ ตลอดจนการใช้ชีวิตในญ่ีปุ่น ซ่ึงบาง

สถ านก า ร ณ์ ท่ี เ ร า ไม่ ส าม า รถ ส่ื อส าร เ ป็ น

ภาษาญ่ีปุ่นได ้ภาษาองักฤษก็ช่วยเราไดเ้ยอะ 



 

       เราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 22:55 pm. ของคืนวนัท่ี 2 ธนัวาคม และถึง

สนามบิน Haneda เวลา 06:30 am. ของเช้าวนัท่ี 3 ธันวาคม รวมแลว้ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 

ชัว่โมง ท่ีสนามบิน Haneda คุณ Kashi เจา้หนา้ท่ีของ JTECS รอตอ้นรับ      พวกเราอยา่งอบอุ่น 

ซ่ึงคุณ Kashi จะเป็นผูพ้าเราไปยงัโรงแรมโดยรถไฟ เขาไดม้อบ บตัร Suiga ให้พวกเราทุกคน

ใชแ้ทนค่าตัว๋รถไฟตลอดทริปในโปรแกรมน้ี 
 

          เราไดเ้ขา้พกักนัท่ีโรงแรม Mets Hotel เมือง Komagome เป็นยา่นท่ีเงียบสงบและมีววิ      ท่ี

สวยมากๆ รอบขา้งเต็มไปดว้ยร้านอาหารและร้านสะดวกซ้ือ แถมยงัใกลส้ถานีรถไฟอีก

ดว้ย 

คุณ Kashi แจง้วา่เราจะสามารถเช็คอินเขา้ห้องพกัไดใ้นเวลา 14:00 pm. ซ่ึงแต่ละคนจะไดพ้กั 1 ห้องต่อ 1 คน โดยทาง

โรงแรมมีบริการอาหารเชา้ฟรี 

 

ส่วนมื้ออื่นๆเราสามารถหารับประทานตามใจชอบได้เลย และไม่ต้องกลัวว่า

จะต้องเสียทรัพย์เองค่ะ ทาง JTECS มีเบี้ยเลี้ยงให้คนละ 2,200 เยนต่อวัน เรียกได้

ว่าเป็นทุนที่คุ้มค่าจริงๆค่ะ 

    เน่ืองจากเราไปถึงกันค่อยข้างเช้า จึงท าให้ต้อง      

รอเวลานานกว่าจะไดเ้ช็คอิน ประจวบเหมาะกบัท่ีวนัแรก     

ไม่มีโปรแกรมท่ีฟิคเอาไวใ้นตาราง พวกเราจึงฆ่าเวลา      

ด้วยการออกเดินทางไปเท่ียวตามเส้นทางรถไฟโดย        

ฝากกระเป๋าไว้ท่ี โรงแรม ส าหรับการเ ดินทางนอก

โปรแกรม    ท่ีทาง JTECS จดัไวเ้ราตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เองค่ะ 

    หลังจากทานข้าวกันเสร็จ เราก็ออกเดินทาง

ยอ้นกลับไปท่ีสถานี Ueno เพื่อไปตลาด Ameyogo แหล่งช็

อปป้ิงท่ีเต็มไปด้วยรองเทา้ กระเป๋า และสินคา้ราคาถูก

อ่ืนๆมากมาย คนไทยมาเท่ียวท่ีน่ีเยอะมากเลยค่ะ เรา

เดินช็อปท่ีน่ีกนัจนถึงส่ีโมงกว่าแลว้ก็กลบัไปเช็คอินเขา้

โรงแรมกนัค่ะ 



 

       เชา้วนัท่ีสองต่ืนมาดว้ยความงวัเงียมากเพราะพิษจากวนัแรกเดินส ารวจ

เมืองกนัขาลากเลย เป็นการต่ืนเชา้ท่ีต่างจากท่ีประเทศไทยจริงๆค่ะ อากาศเยน็

จนหน้าต่างมีน ้ าคา้งเกาะ มนัก็สวยไปอีกแบบนะ หลงัจากท าธุระส่วนตวักนั

เสร็จ  เราก็ลงไปรับประธานอาหารเช้ากันท่ีบริเวณชั้น 2 ของโรงแรม      

โดยอาหารเช้าจะมีด้วยกนั 3 ส่วน คืออาหารจานหลกั อาหารจาน

รอง และเคร่ืองด่ืม เราตอ้งเลือกมาอย่างละเมนูจากแต่ละส่วนให้

ครบทั้ ง 3 ส่วนค่ะ อาหารเช้าวนัแรกของเราเป็น American breakfast 

ทานคู่กบัแพนเคก้ราดน ้าผึ้งและชาร้อนค่ะ 

    สถานท่ีท่ีเราไปฟัง Lecture ในวนัแรกคือบริเวณชั้น 3 ของตึก Bunkyo 

Civic Center ลงท่ีสถานีรถไฟ Karakuen  เราเร่ิมการ Lecture กนัเวลา 10:00-11:50 am. 

หัวขอ้การบรรยายวนัแรกจะเป็นเร่ือง Overview of Japanese Animation Industry โดย 

คุณ Masuda ซ่ึงท่านท างานอยู่ท่ี  Mobile Screaming- Company อีกทั้งยงัเคยร่วมงาน
กบั Kitty Record และมีผลงานดา้นอนิเมะต่างๆ 

ในการบรรยายวิทยากรจะใช้ภาษาญ่ีปุ่น

บรรยายทั้งหมด ตอ้งขอช่ืนชมอาจารยข์อง 

เราจริงๆค่ะ เพราะท่านแปลและเรียบเรียงค าพูดไดดี้มาก ท าใหเ้ราเขา้ใจในเน้ือหาอยา่ง

ลึกซ้ึงเลยค่ะ หลงัจากจบการ Lecture พวกเราจะตอ้งเดินทางไปดูงานท่ี Animation career 

college, Nihon Kogakuin ซ่ึงเป็นสถาบนัในเครือเดียวกบั Tokyo University   ซ่ึงเปรียบเสมือน

ศูนยฝึ์กวิชาชีพหรือาชีวะท่ีเน้นไปในเร่ืองของงานอาร์ทโดยเฉพาะ     พวกเราได้มี

โอกาสไปเดินชมตวัสถาบนัและเขา้ไปดูในหอ้งเรียนแต่ละคลาสอยา่งใกลชิ้ด  

หลงัจากชมงานจนทัว่แลว้ ก็จะเป็น free time เรากบัเพื่อนอีกคนจึงตก

ลงกนัว่าจะกลบัไปเดินเท่ียวท่ีตลาด Ameyogo สถานี Ueno กนัอีกรอบ

เน่ืองจากเม่ือวานเรามีเวลาจ ากัด เป็นวนัแรกท่ีเราเดินทางกันด้วย

ตวัเองแค่ 2 คน แน่นอนวา่หลงค่ะ วนัน้ีเราตั้งใจมาเดินหารองเทา้ให้         

คุณกริชชยั แต่โชคร้ายท่ีทั้งรุ่นและไซส์หายากมาก เราจึงถอดใจและ    

จบลงท่ีร้านปลาไหลย่างข้ึนช่ือแห่งหน่ึงในย่าน Ueno เราสั่งเป็นปลา

ไหลไซส์ปกติมาในราคา 500 เยนเท่านั้น เน้ือปลาไหลหวานละลาย   

ในปากเลยล่ะ ฟินสุดๆ  



 

       เชา้น้ีเป็นเหมือนเช่นเคยค่ะ หลงัจากพวกเราท าธุระส่วนตวัและรับประทาน

อาหารเช้ากันเสร็จก็เดินทางไปฟัง Lecture บริเวณชั้น 5 ท่ีตึกเดิมค่ะ แต่วนัน้ี

เน่ืองจากเรามาเร็วท าใหมี้เวลาเหลือ เราจึงไดมี้โอกาสข้ึนไปถ่ายรูปบนชั้นชมวิว

ของตึก จากชั้นนั้นสามารถเห็นโตเกียวทั้งเมืองเลย การบรรยายในวนัน้ีจะเป็น

เ ร่ือง “ Japanese Animation Production Process” โดยคุณ Mikami ท่านเป็นอาจารย์จาก

มหาวทิยาลยัโตเกียว ในการบรรยายมีเน้ือหาเก่ียวกบักระบวนการ 

สร้างอนิเมะรวมถึงเคร่ืองมือและการเปล่ียนแปลงยคุสมยัของการผลิตอนิมะอีกดว้ย หลกัส าคญัของวนัน้ีคือในเร่ือง 

Marketing     ซ่ึงเป็นขอ้ดีมากๆท่ีสาขา IB ท่ีเราเรียนอยูน้ี่ไดปู้พื้นฐานในเร่ืองน้ีมาเป็นอยา่งดีแลว้ตั้งแต่ตอนเรายงัศึกษาอยูปี่ 1 

    หลงัจบการบรรยาย เราไดเ้ดินทางกนัไปท่ี บริษทั OLM ในเวลา 14:00 

pm. บริษทัน้ีเป็นบริษทัท่ีผลิตอนิเมชัน่ช่ือดงัมากมาย อาทิเช่น โปแกม่อน ท่ีเรา

รู้จกักนัดี วิทยากรพาเราเดินชมการท างานแผนกต่างๆ รวมถึงห้องเซิร์ฟเวอรื

ห้องบริษทัดว้ย ขากลบัทางบรัทยงัมีของท่ีระลึกให้พวกซ่ึงน่ารักไม่แพข้องท่ี

ระลึกเม่ือวานเลย มนัก็คือเซตของกุ๊กก๊ิกน่ารักจากเร่ืองโปเกมัน่นัน่เอง บางคน

ไดตุ้ก๊ตา กาชาปองและอ่ืนๆอีกมากมาย 

       ในวนัน้ีเรากลับมาถึงโรงแรมกันเวลา 

17:10 pm. โปรแกรม free time ส าหรับวนัน้ี      พวก

เราแปดคนตดัสินใจไปท่ีชินจูกุกนั อีกสองคน

แยกไปอีกท่ี ท่ีชินจูกูเราได้ไปเยือนร้านขนม

ของฝากกันแล้วก็สิงสถิตอยู่ท่ีนั้ นจนเวลาก็

ล่วงเลยไปราวส่ีชัว่โมงได ้เรียกไดว้า่เป็นแหล่ง

เสียทรัพยโ์ดยแท ้หลงัจากนั้นเราก็แยกยา้ยกนั

แช่น ้าร้อนและเขา้นอนกนัตามอธยัาศยัค่ะ 



 

       ว ันท่ี  4 ในช่วงเช้า เป็นการฟัง Lecture เ ร่ือง 

“Japanese Animation Character Business” โดยคุณ Rikukawa 

ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการวิจยัการตลาด วนัน้ี

ท่านมาสอนเก่ียวกับการน าคาร์แลคเตอร์ตัว

การ์ตูนอนิเมะไปประยุกต์ให้เข้ากับสินค้าบาง

ประการเพื่อดึงดูดความสนใจลูกคา้  

เช่น น าตวัการ์ตูน “มิกุ” ซ่ึงเป็นตวัการ์ตูนผูห้ญิงท่ีมีผมยาวสวยสีฟ้ามาโฆษณา

แชมพ ูเรียกไดว้า่เป็นการตลาดท่ีน่าสนใจ นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห ้studio ท่ี

ผลิตอนิเมะนั้นๆแลว้ ยงัเป็นอีกช่องทางโปรโมทท่ีดีเยีย่มอีกดว้ย 

       หลงัจบการบรรยายวนัน้ี เราไดไ้ปทศันศึกษากนัท่ี พิพิธภณัฑ ์Ghibli        ซ่ึงก่อตั้ง

โดย GHIBLI STUDIO ค่ายอนิเมะสร้างอนิเมะช่ือดงัมากมายไม่วา่จะเป็น โทโทโร่ หรือ 

Spirit Away ถือว่าสถานท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีเราชอบมากท่ีสุดในทริปคร้ังน้ีเลยก็ว่าได้ 
ปกติแลว้ท่ีน่ีจะไม่มีตัว๋ขายหนา้งานตอ้งจองล่วงหนา้กบัทาง Lawson เท่านั้น  

ต้องขอขอบคุณ JTECS ท่ีเป็นธุระให้เราในเร่ืองน้ีด้วยค่ะ น่าเสียดายมากท่ีใน

พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจะสามารถถ่ายรูปไดเ้พียงดา้นนอกเท่านั้น ไม่สามารถถ่ายภายใน

ได้ ภายในตวัพิพิธภณัฑ์มีการตกแต่งน่ารักตามสไตล์ญ่ีปุ่น มีการจดัโชวใ์นส่วน

ของการท าอนิเมชัน่ตั้งแต่ในยคุท่ีดิจิตอลยงัไม่เขา้มา และมีโรงภาพยนตร์ขนาดยอ่ม

ซ่ึงจะจดัฉายการ์ตูนอนิเมะเร่ืองสั้ นซ่ึงเป็นผลงานของทาง Ghibli studio เป็นรอบๆ

ตลอดทั้งวนั นอกจากในพิพิธภณัฑจ์ะมีการจดัโชวผ์ลงานดา้นอนิเมะแลว้ ยงัมี shop 

ของฝากน่ารักๆ และคาเฟ่อีกดว้ย 

 
   Free Time วัน น้ี  เ ราตัด สินใจ

เท่ียวใกล้ๆท่ีพัก เพื่อพักเท้า 

โดยเราไปดูการจดัแสดงไฟกนั   

ท่ีสวน Rikugien ซ่ึงวนัน้ีเป็นวนั

สุดทา้ยท่ีมีการจดัแสดง เสียค่า

เขา้คนละ 300 เยนเท่านั้น 



 

  วนัน้ีเป็นวนัสุดท้ายส าหรับการ Lecture ค่ะ ซ่ึงเป็นการบรรยายใน

หัวข้อเร่ือง”Global launch of Japanese Animation โดยคุณ Itou ในพาร์ทน้ีจะ

เน้นไปกบัการน าอุตสาหกรรมอนิเมะไปโคกบัธุรกิจโดยแทจ้ริงจน

เกิดเป็นธุรกิจใหม่ข้ึนมา และยงัมีการคาดการณ์เก่ียวกบัธุริกิอนิเมะ

ในอนาคตอีกด้วย ในช่วงท้ายของทุกวันเราได้น าขนมซ่ึงเป็น

ผลิตภณัฑ์จากบา้น ETHELBERT หน่ึงในโปรเจคใหญ่ของสขา IB มา
มอบใหแ้ก่วทิยากรไดชิ้มกนั และในวนัน้ีเราไดม้อบผลิตภณัฑใ์หม่  

เซมเบลุ้งรอดโรล ขา้วเหนียวอบกรอบสอดไส้ทุเรียนครีมชีส

ให้แก่คุณ Itou ท่านมีความสนใจในรูปแบบบรรจุภณัฑ์ของเรา

มาก เพราะเป็นการน ้ าคาร์แลเตอร์ตัวการ์ตูนมาใส่ใน

ผลิตภณัฑ์เหมือนอย่างท่ีเคา้สอนเราในวนัน้ี หลงัจากจบการ

บรรยาย เราได้เดินทางไปเยี่ยมรุ่นพี่ TNI ท่ีก าลงัท างานอยู่ท่ี

บริษทั Triple one โดยรุ่นพี่ไดใ้หค้  าแนะน าเราในหลายๆเร่ือง ไม่

วา่จะเป็นการท างานหรือการใชชี้วติในญ่ีปุ่น 

       ในช่วง Free time วนัน้ีเราและเพื่อนอีกคนตดัสินใจ

ไป Ueno กนัเป็นรอบท่ีสาม เรียกได้ว่าเป็นสถานท่ีท่ี

เท่ียวเท่าไรก็ไม่หมด คร้ังน้ีเราเปล่ียนเป้าหมายกนัไป

ท่ี “ตึกม่วงในต านาน” ซ่ึงท่ีตึกม่วงแห่งน้ีจะเต็มไป

ด้วยขนม เวชภณัฑ์ และสินค้าอ่ืนๆท่ีราคาย่อมเยาว์

มากมาย  เราใช้ เวลา เ ดิน ดูของฝากกัน ท่ี น่ีนาน

พอสมควร ก่อนจะกลบัท่ีพกัและแยกยา้ยกนัไป แช่ตวั

กนัอยา่งเช่นเคย 



 

       วนัน้ีในช่วงเช้า คุณ Kashi ไดพ้าเราไปท่ี National Museum of Emerging Science and 

Innovation เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงโชวใ์นทางเทคโนโลยีของญ่ีปุ่น นกัท่องเท่ียว

ท่ีมาท่ี น่ีส่วนใหญ่จะเป็นวัย เด็กท่ีอาจารย์พามาทัศนศึกษา เราท าพิ ธี ปิด

โปรแกรมทริปญ่ีปุ่นพร้อมรับประกาศนียบตัรกนัท่ีน่ี หลงัจากนั้นคุณ Kashi ไดพ้า

เราไปดูหุ่นยนตก์งัดมัยงัใหญ่ก่อนจะพาเราไปเยี่ยมชม Fufi Televisio สถานีโทรทศัน์

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น 

       นอกจากไฮไลท์ชั้น 25 แล้ว ใน

ตัว ตึกของทางสถา น่ีฟู จิก็ ย ัง มี  Shop 

น่ารักๆเอาใจวยัรุ่นมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็น  

 

ดู เหมือนวัน น้ีจะ เ ป็นวัน ท่ี

อากาศหนาวท่ีสุดเน่ืองจากมี

ฝนตกดว้ย ควนัออกปากหนกั

กวา่วนัก่อนๆอีกค่ะ 

เราไดไ้ปดูการท างานในส่วนต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการถ่ายทอดสด หรือการ

จดัเตรียมสตูดิโอส าหรับการถ่ายรายการต่างๆ นอกจากน้ีวทิยากรจากทาง 

Fuji Television ยงัแจกตัว๋ใหเ้ราข้ึนไปดูในส่วนของชั้น 25 ซ่ึงมีการจดัแสดง 

Minion World เรียกไดว้า่ใครเป็นสาวกมินเน่ียนตอ้งกร๊ีดกร๊าดกนัแน่ๆ 

วนัพีชหรือดรากอ้นบอล เรียกไดว้่ามาสถานท่ี    ท่ีเดียวไดก้ลบัไปครบทุกอยา่ง

จริงๆค่ะ   

ส าหรับ Free time วนัสุดทา้ยเรากลบัไปทะล่่มร้าน Tokyu Hand กนัท่ีชินจูกุ

อีกคร้ัง เน่ืองจากคร้ังก่อนท่ีเรามาร้านไดปิ้ดไปแลว้ จุดประสงคข์องการมาในท่ีน่ี

ในวนัน้ีคือเรามาช็อปเคร่ืองเขียนกนัค่ะ เพราะเขาว่ากนัว่าท่ีน่ีเต็มไปดว้ยเคร่ือง

เขียนน่ารักๆมากมาย แถมราคายงัพอ สู้ไหวอีกดว้ย ระหวา่งทางเดินไปสถานี JR 

ชินจูกุในวนัน้ีมีการจดัไฟสีชมพตูลอดทางสวยงามมากๆ 

 



 

       วนัน้ีวนัสุดทา้ยของเราท่ีญ่ีปุ่นแลว้  ทาง JTECS ไดส่้งรถบสัมารับพวกเราไปสนามบิน โดยก่อนถึง

สนามบินเขาไดมี้การแวะให้เราเท่ียวชม วดันาริตะซงั เป็นวดัช่ือดงัใกลส้นามบินนาริตะ ภายในวดัตกแต่ง

สวยงามสไตลญ่ี์ปุ่นโบราณ รอบๆวดัเต็มไปดว้ยของฝากท่ีแม่คา้ส่วนใหญ่เป็นคุณยายคุณป้าน่ารักมากๆ     
น่ีเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของคนญ่ีปุ่นเลย ตลอดเวลาท่ีอยูท่ี่น่ี ไม่วา่เราจะไปเขา้ใชบ้ริการร้านคา้ประเภทใด 

หรือบางทีเราไปท าตวัเด๋อส่ือสารกบัเขาไม่รู้เร่ือง เขา้ก็ยงัคงให้ริการเราดว้ยความยิม้แยม้

เสมือนเราเป็นในประเทศเขาคนหน่ึงเช่นกนั ร้านของฝากภายในตวัวดัส่วนใหญ่ จะเป็น
พวกเคร่ืองรางและของท่ีระลึก เป็นอะไรท่ีฉนัชอบมากๆ เพราะของทุกช้ินดูมีสตอร่ี 

 

มนัสามารถท าใหเ้รานึกถึงเร่ืองราวใน  วนัน้ีไดทุ้กเม่ือท่ีกลบัมาดู ภายในตวัวดัมีจุดใหไ้ปสวดมนตไ์หวพ้ระและเส่ียงโชคเป็นจ านวนมาก หลงัจาก

เพลิดเพลินกบัการเท่ียวชมวดัแลว้ เราก็เร่ิมออกเดินทางไปสนามบินนาริตะกนัในเวลาประมาณ 16:00 pm. หลงัจากเช็คอินแลว้ก็ยงัพอมีเวลาใหไ้ด้

เดินซ้ือของฝาก ภายในเกตกนัอีกราวๆเกือบสองชัว่โมงก่อนเคร่ืองจากออก เรียกไดว้า่เป็นการเสียทรัพยส์ลายเหรียญกนัท่ีน่ีเลยก็วา่ได ้

       และแลว้ก็ไดเ้วลาข้ึนเคร่ืองกลบัไทยกนัค่ะ โดยเคร่ืองออกจากญ่ีปุ่นเวลาประมาณ

เกือบหน่ึงทุ่ม เน่ืองจากเคร่ืองดีเลยเ์พราะสภาพอากาศและการจลาจรทางอากาศท่ีหนาแน่น 

ท าให้เคร่ืองบินของเราไดข้ึ้นบินเป็นล าท่ีสิบ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง เราก็กลบั

มาถึงแผ่นดินไทยในเวลาเท่ียงคืนโดยประมาณ คิดแลว้ใจหายมากๆเลยค่ะ เวลาท่ีเราไดอ้ยู่

ดว้ยกนัท่ีญ่ีปุ่นมนัดีมากจริงๆ บรรยากาศดี ท่ีพกัดี อาหารดี พ่ีๆ เพ่ือนๆ และอาจารย ์พวกเรา

ทุกคน สนิทและใหค้วามช่วยเหลือกนัตลอดระยะเวลาเจ็ดวนัเตม็  

 

เสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจริงๆ ถา้มีโอกาสอีกคร้ัง เราอยากจะกลบัไปเยือน

ญ่ีปุ่นอีกแน่นอนค่ะ การเดินทางคร้ังน้ีจะเป็นการเดินทางท่ีเราจะจดจ าไวเ้ป็นความทรงจ า

ดีๆตลอดไป เรารู้สึกดีใจมากท่ีตดัสินใจเขา้ศึกษาท่ีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่นแห่งน้ี 

และดีใจท่ีสุดท่ีเราได้ตดัสินใจเลือกศึกษาในสาขา IB ถา้วนันั้นเด็กมธัยมปลายคนน้ีไม่

ตดัสินใจเขา้เรียนท่ีน่ี ก็ไม่สามารถรู้ไดเ้ลยว่าในวนัน้ีเราจะมีโอกาสไดรั้บส่ิงดีๆขนาดน้ี

ไหม ท่ีน่ีใหเ้ราไดม้ากกวา่ความรู้ในต ารา  ใหโ้อกาส ใหป้ระสบการณ์ เป็นสะพานท่ีแขง็แกร่ง  

 

 

ใหน้กัศึกษาทุกคนกา้วผา่นไปยงัปลายทางไดอ้ยา่งมัน่คงและแขง็แรง ถา้ยอ้นกลบั

เวลากลบัไปและสามารถเลือกมหาวทิยาลยัไดอี้กคร้ัง เราก็ขอเลือกเรียนท่ีสถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่นเหมือนเดิมไม่เปล่ียนใจค่ะ 

 



 

       หลงัจากเช็คอินเราไดรั้บคียก์าร์ดและคูปองรับประทานอาหารเชา้ฟรีเป็นเวลาหกวนั จากนั้นก็ไดเ้วลาส ารวจ

ห้องพกักัน ทุกคนได้ห้องพกัเด่ียวขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่มากบริเวณชั้น 5 ของโรงแรม เราได้ห้อง 504 ค่ะ             

ตวัหอ้งหนัหนา้ออกไปทางถนนท าใหเ้ห็นร้านอาหารและถนนทอดยาว เป็นววิสวยมากทั้งในเวลากลางคืนและใน

ตอนเชา้ ภายในหอ้งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆครบครัน ไม่วา่จะเป็น  โตะ๊ท างาน Free wi-fi ท่ีสามารถล็อคอิน

ได ้       ไม่จ  ากดัจ านวนเคร่ือง กาน ้ าร้อน ทีวี แอร์และฮีทเตอร์ อแด๊บเตอร์ส าหรับสายชาร์จทุกรูปแบบ ชุดนอน           

อุปกรณ์อาบน ้ า ไดร์เป่าผม ท่ีเราชอบท่ีสุดคือเกลือสปากล่ินแอปเป้ิลเขียว เอาไวใ้ส่ตอนแช่น ้าในอ่าง เวลากลบัมา
จากเดินเท่ียวแลว้ไดแ้ช่น ้าอุ่นๆกบัเกลือสปามนัช่วยใหผ้อ่นคลายและสบายตวัหลบัสบายมากๆเลยค่ะ 



 


