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บนัทึกการเดินทางกบัโครงการ ABK  

 

4 เมษายน 2561 

 เดนิทางถงึสนามบนิ Haneda อยา่งปลอดภยั มรีุน่พีค่นไทยจาก ABK มารบัทีส่นามบนิเพื่อเขา้ทีพ่กั
และแจกแจงรายละเอยีด รุ่นพีน่่ารกัมาก ดแูลด ีพาเขา้ทีพ่กัอยา่งปลอดภยั พอถงึทีพ่กัเกบ็ของเรยีบรอ้ย
ตัง้ใจจะไปซือ้ซมิการด์ รุ่นพีแ่นะน าใหไ้ปที ่Ikebokuro กช็วนเพื่อนไป เป็นครัง้แรกทีเ่ดนิทางดว้ยรถไฟญีปุ่่น 
ตื่นเตน้มากๆ พอไปถงึกห็ลงตามสเตป็ เพราะมนัใหญ่มาก สอบถามทางกบัคนญีปุ่่น ซึง่เขากใ็จดพียายาม
บอกทางให ้

5 เมษายน 2561 

 วนัน้ีไปที ่ABK ครัง้แรกเพื่อไปปฐมนิเทศและท าการทดสอบเพื่อจดัหอ้ง ตื่นเตน้มากๆ แต่กผ็่านไป
ไดด้ว้ยด ีพอท าอะไรเสรจ็แลว้ เพื่อนชวนไป Shinjuku กไ็ปกบั ไปคบีตุ๊กตาเพลนิๆ เพื่อนหมดไปหลายพนั
ไมไ่ดส้กัตวั ส่วนน่ีหมดไปสองสามรอ้ยเยนแต่ไดม้าหนึ่งตวั 

6 เมษายน 2561 

 วนัน้ีมพีธิตีอ้นรบันกัศกึษา เป็นการแนะน าอาจารยแ์ละการแนะน าการเรยีน ใส่ชุดพธิกีารในรอบ
เกอืบปี หลงัจากเสรจ็พธิกีต็อ้งใจว่าจะกลบัหอเพื่อเปลีย่นชุดไปเดนิเลย แต่ดนัหลงทาง ขึน้รถไฟผดิสายอยู ่
2-3 รอบ กว่าจะถงึหอพกักเ็ยน็แลว้จงึตดัสนิใจแยกยา้ยกนัพกัผ่อน 

7-8 เมษายน 2561 

 วนัหยดุเสารอ์าทติยก์ม็แีพลนไปเทีย่วคอืไป Akihabara และ Ueno สนุกมาก ตื่นตาตื่นใจ รูส้กึ
เหมอืนไดเ้ปิดโลกใหม่ 

9-13 เมษายน 2561 

 เริม่เรยีนอาทติยแ์รก วนัแรกทีไ่ปรูส้กึตื่นเตน้มาก ไมรู่จ้กัใครเลยเพราะไดอ้ยูค่ลาส B4 ซึง่ไม่มเีพื่อน
ทีรู่จ้กัเลย แต่กไ็มไ่ดรู้ส้กึอดึอดั เพื่อนทุกคนพยายามเขา้หากนัจนรูจ้กักนัหมดในเวลาอนัรวดเรว็ การเรยีนก็



สนุกดแีต่เป็นเรือ่งทีเ่คยเรยีนมาแลว้ เหมอืนมาท าใหพ้ืน้ฐานแน่นขึน้มากกว่า แลว้กม็กีารบา้นและสอบทุก
วนัเลย เลกิเรยีนกก็ลบัมาท าการบา้นอ่านหนงัสอืเตรยีมสอบ เหมอืนจะเครยีดแต่กส็นุกมากเลย 

14 เมษายน 2561 

 วนัน้ีทางโครงการพาไปวดั Asakusa หรอืวดั Sensoji เป็นครัง้แรกทีไ่ดใ้ส่ชุดประจ าชาตญิีปุ่น่ ชุด
สวยมากแลว้ใส่ยากมากดว้ยเช่นกนั ทีว่ดัคนเยอะมากๆ โดยเฉพาะคนไทย เดนิไปทางไหนกม็แีต่ภาษาไทย
เตม็ไปหมด 

15 เมษายน 2561 

 วนัน้ีวนัอาทติยเ์พื่อนเลยชวนไปที ่Shibuya คนเยอะมาก 5 แยก Shibuya มคีวามวุ่นวายสุดๆ วนัน้ี
ไปลม้ละลายกบัเพื่อนที ่Shibuya109 หมดไปคนละหลายพนับาทเลยทเีดยีว 

16-20 เมษายน 2561 

 เรยีนสนุกมาก เพื่อนกน่็ารกั แต่ว่ามกีารบา้นและสอบทุกวนั ไมไ่ดห้นกัหนาอะไรมาก สนุกดี 

21 เมษายน 2561 

 วนัน้ีมโีอกาสไดพ้ดูคุยแลกเปลีย่นความคดิกบันกัศกึษาชาวญีปุ่น่ แต่ละคนน่ารกัมาก พยายามชวน
คุยตลอดถงึแมก้ารสื่อสารจะไมค่่อยราบรื่น ไดด้กูารแสดงไทโกะและมโีอกาสไดต้กีลองไทโกะครัง้แรก สนุก
มาก 

22 เมษายน 2561 

 วนัน้ีไปเดนิเล่นที ่Harajuku คนเยอะมากกกก แบบ ก.ไก่ลา้นตวั ไปเดนิตามตรอกตามซอยรูส้กึถูก
จรติมากกว่าเดนิในซอย Takeshita ทีค่นนิยมไปกนัอกี 

23-27 เมษายน 2561 

 เรยีนสนุกมาก ยิง่เรยีนยิง่ยาก อาทติยน์ี้ไดเ้ปลีย่นทีน่ัง่ดว้ย ไดส้นิทกบัเพื่อนคนอื่นๆ มากขึน้ มี
การบา้นและสอบทุกวนัเหมอืนเคย แต่กส็นุกด ีไมเ่ครยีดมาก 

28 เมษายน 2561 



 วนัน้ีไดไ้ปเยีย่มชม Haneda Chronogate หรอืบรษิทัขนส่งแมวด าทีนิ่ยมในญี่ปุน่ ทึง่ในการท างาน
มากเพราะแทบจะไมต่อ้งใชค้นเลย การท างานกเ็ป็นระบบสุดๆ ไดค้วามรูม้ากๆ แถมยงัมขีองตดิมอืกลบัไป
ทุกคนเลย 

 

29-30 เมษายน 2561 

 วนัน้ีไป Fuji สนุกมาก แต่กเ็หน่ือยมากเช่นกนัเพราะตอ้งเดนิจากป้ายรถเมลป้์ายสุดทา้ยเพื่อเขา้ที่
พกัประมาณ 1 ชัว่โมง ซึง่คนอื่นทีม่าพกัทีน่ี่ส่วนมากจะใชร้ถยนตส์่วนตวักนั แต่กถ็อืเป็นประสบการณ์ดีๆ  
เพราะไดเ้ดนิดบูรรยากาศและสมัผสักบัวถิชีวีติของชาวญีปุ่น่จรงิๆ 

1-2 พฤษภาคม 2561 

 ไปเรยีนตามปกต ิมกีารบา้นและสอบเหมอืนเดมิถงึแมจ้ะเป็นการมาเรยีนก่อนจะหยดุยาว 

3-6 พฤษภาคม 2561 

 ไปเทีย่วมาหลายทีม่ากกก สนุกมากๆ แลว้กเ็หนื่อยมากๆ เช่นกนั มโีอกาสไดไ้ป Tokyo Dome 
ดว้ย ไปเล่นเครือ่งเล่นหลายๆ อยา่ง สนุกมากกก ไปเขา้บา้นผสีงิมาดว้ย น่ากลวัสุดๆ เพราะเป็นคนไมช่อบ
อะไรแบบนี้ แต่คดิว่าไหนๆกม็าแลว้ตอ้งเอาใหคุ้ม้เลยเขา้ไป 

7-11 พฤษภาคม 2561 

 ไปเรยีนตามปกต ิทีไ่มแ่กตคิอืตอ้งออกมาเล่าวนัหยุดทีผ่่านมาหน้าชัน้เรยีน ตื่นเตน้มากแต่กผ็่านไป
ไดด้ว้ยด ีเรยีนสนุกมาก มกีารบา้นและสอบทุกวนัเหมอืนเดมิ 

12-13 พฤษภาคม 2561 

 ไปอยู ่Home Stay กบัครอบครวัชาวญีปุ่่น ซึง่ใจดมีาก ดแูลดมีากๆ น้องๆ น่ารกัมาก ตอนแรกก็
เขนิ ไมก่ลา้เขา้ใกล ้แต่พอเริม่ปรบัตวัไดก้เ็ล่นกนัสนุกเชยีว 

14-18 พฤษภาคม 2561 

 อาทติยส์ุดทา้ยของการเรยีน รูส้กึใจหายมากๆ เพราะเริม่สนิทกบัเพื่อนๆ ในคลาสมากขึน้แลว้แต่ก็
ตอ้งแยกกนัแลว้ วนัเรยีนวนัสุดทา้ยอาจารยม์เีลีย้งส่งและหลงัเลกิเรยีนจงึมกีารนดักนัไปกนิเนื้อยา่ง แต่กม็ี
เพื่อนบางคนทีต่ดิธุระ 



19-20 พฤษภาคม 2561 

 หยดุเพื่อเตรยีมตวัพรเีซนต์งานในวนัที ่21 นี้ ตื่นเตน้มาก กพ็ยายามฝึกพดูใหค้ล่องทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท า
ได ้

 

21 พฤษภาคม 2561 

 พรเีซนตง์านกบัอาจารยใ์นช่วงเชา้และตอ้งไปพรเีซนตก์บันกัศกึษามหาวทิยาลยัดว้ย ตื่นเตน้มากๆ 
แต่กผ็่านไปไดด้ว้ยด ีไดรู้จ้กักบัเพื่อนๆ พีช่าวญีปุ่น่มากขึน้  

22 พฤษภาคม 2561 

 วนัน้ีไป Disney Sea โดยทางโครงการใหเ้ลอืกระหว่าง Land กบั Sea สนุกมาก เล่นเครือ่งเล่นเยอะ
มาก แต่กผ็ดิหวงัมากๆ เช่นกนั เพราะของทีต่ ัง้ใจมาซือ้วนัน้ีกห็มด บางอย่างรา้นกปิ็ด เลยกลบัหอดว้ย
ความรูส้กึเฟลๆ 

23-27พฤษภาคม 2561 

 เป็นช่วงวนัหยดุยาวก่อนบนิกลบัไทยในวนัที ่28 เป็นช่วงทีค่รอบครวัมาเทีย่วโตเกยีวพอด ีจงึพา
ครอบครวัไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ สนุกมาก ใหค้วามรูส้กึต่างกบัเวลามาเทีย่วกบัเพื่อนแบบสุดๆ 

28 พฤษภาคม 2561 

 วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยของการใชช้วีติทีญ่ีปุ่น่ เตรยีมเกบ็กระเป๋าซึง่แน่นสุดๆ ตอ้งซือ้กระเป๋าอกีใบ
เพราะน ้าหนกัเกนิแบบสุดๆ เดนิทางไปสนามบนิตัง้แต่ 6 โมงเยน็แต่เครือ่งบนิออกตอนเทีย่งคนืสีส่บิ กไ็ป
นอนเป่ือยกนัทีส่นามบนิ พอไดข้ึน้เครือ่งกท็ัง้เพลยีทัง้ง่วง หลบัเป็นตายกนัทุกคน 











 

 


