
ไดอาร่ีของฉัน 

06/04/16 

วนันีข้ึน้เคร่ืองบิน  เป็นการขึน้เคร่ืองบินครัง้แรกของฉนั เป็นการไปตา่งประเทศครัง้แรกของฉนั เป็นการเปลีย่นแปลง

หลายๆอยา่งในชีวิตของฉนั ฉนัตืน่เต้นมากและท าอะไรไมถ่กูเลยคะ่ อยูบ่นเคร่ืองก็เช่นกนัคะ่ ท าอะไรไมถ่กูเลยคะ่ ไมไ่ด้นัง่

กบัเพื่อนก็เหงานดิหนอ่ยคะ่ และก็ไมม่ีอะไรท า ฉนันัง่เฉยๆและไมไ่ด้นอนเพราะตื่นเต้นมากคะ่ 

07/04/16 

เคร่ืองลงแตเ่ช้าเลยคะ่ งว่งมากคะ่เพราะยงัไมไ่ด้นอน ตอนบา่ยมกีารปฐมนเิทศ เหนื่อยมากเลยคะ่ กลบัจากปฐมนิเทศก็

นอนเลยคะ่ 

08/04/16 

วนันีม้ีสอบ เนือ้หาการสอบพอท าได้เลยคะ่ แล้วพอสอบเสร็จได้สอบอีกรอบด้วยคะ่ แตร่อบที่สองยากมาก ไมไ่หวแล้วคะ่ 

หลงัจากสอบเสร็จก็เลยไปเดินเลน่ยา่นซกูาโมะและโกมาโคเมะคะ่ ได้ซือ้เสือ้ผ้าและของใช้นดิหนอ่ยคะ่ บรรยากาศดี     

เดินเลน่สบายๆเลยคะ่ 

 



09/04/16 

วนันีน้ดัออกไปเที่ยวกบัเพื่อนคะ่ ไปเที่ยวอเูอโนะคะ่ แล้วก็เดิน

เลน่ท่ีอเูอโนะพาร์คคะ่ ซึง่เป็นช่วงที่ยงัมีดอกซากรุะอยูค่ะ่        

คนญ่ีปุ่ นและนกัทอ่งเทีย่วมากนัเยอะเลยคะ่ มานัง่เลน่กบัเพื่อนๆ 

พดูคยุกนัไป กินขนมกนัไปและมจิีบเบียร์บ้าง บรรยากาศดีมากๆ

เลยคะ่ มีร้านค้าขายอาหารที่หลากหลายด้วยคะ่ ชอบมากคะ่  

ท าให้รู้สกึผอ่นคลายดีคะ่ 

10/04/16 

วนันีไ้มไ่ด้ไปไหนคะ่ นอนอยูห่อเฉยๆคะ่ 

11/04/16 

วนันีเ้รียนวนัแรกคะ่ ท่ีนัง่มีการจดัมาให้คะ่ เข้าห้องไปครัง้แรก รู้สกึงงเลยคะ่ 

12/04/16 

เรียนวนัท่ีสองแล้วคะ่ ก็เร่ิมมคีวามรู้จกักบัเพื่อนที่นัง่ข้างๆมากขึน้แล้วคะ่ นัง่เรียนไปก็มีคยุกบัเพื่อนบ้างคะ่ สนกุดีคะ่ 

13/04/16 

วนันีเ้รียนเหมือนเดิมคะ่ มงี่วงบ้างแตก็่พยายามเรียนคะ่  

14/04/16 

วนันีม้ีเรียนและแลกเปลีย่นข้อมลูความคิดเห็นกนัในห้องเรียนคะ่ 

 15/04/16 

วนันีม้ีเรียนคะ่และมกีารเรียนการจดัดอกไม้แบบญ่ีปุ่ นหรือที่เรียกวา่อิเคบะนะ        

ตอนแรกคิดวา่ไมย่ากและพอได้เรียนรู้และลงมือท า ฉนัรู้สกึวา่มนัไมง่่ายเลยคะ่       

ฉนัคิดวา่ ถ้าฉนัอยากท าให้ออกมาแล้วมคีวามสวยงามมากกวา่นี ้ฉนัคงต้องเรียนรู้อีก

เยอะเลยคะ่ 

 

  



16/04/16 

วนันีม้ีนดัไปเที่ยวกบัเพื่อนคะ่ ไปเที่ยวชมฟจิูซงัคะ่ วนันีอ้อกเดินทางไวกวา่ปกติคะ่ กวา่จะถงึที่หมายใช้เวลานานพอสมควร

เลยคะ่ พอไปถึงที่หมายแล้วได้ชมบรรยากาศธรรมชาติก็หายเหน่ือยเลยคะ่  

 

17/04/16 

วนันีอ้อกไปกบัเพื่อนคะ่ ไปชินจกูแุละชิบยูา่คะ่ ทัง้สองสถานท่ีเป็นสถานท่ีที่มีคนเยอะมากๆคะ่ ฉนัไมค่อ่ยชอบเทา่ไรเลยคะ่ 

แตก็่เดินเลน่ ซือ้ของตา่งๆได้ เพราะมีร้านตา่งๆมากมายเลยคะ่ ฉนัก็ได้ของกลบัมานิดหนอ่ยคะ่ 

18/04/16 

วนันีม้ีเรียนรู้นอกห้องเรียนคะ่ ไปเรียนเก่ียวกบัเร่ืองแผน่ดินไหวและเร่ืองไฟไหม้คะ่ ได้ข้อมลู ได้ค าแนะน าและได้การเข้าไป

อยูใ่นเหตกุารณ์นัน้ๆท่ีมีการจ าลองขึน้มา รู้สกึสนกุดีคะ่และรู้สกึวา่การเจอเหตกุารณ์แบบนัน้มนันา่กลวัและอนัตรายมากๆ

เลยคะ่ การเรียนรู้ในวนันีเ้ลยท าให้ฉนัมีความรู้และการเตรียมตวัเมื่อเจอเหตกุารณ์แบบนัน้จริงๆ เป็นการเรียนรู้ที่มี

ประโยชน์ดีคะ่ 

19/04/16 

วนันีเ้รียนปกติคะ่ มกีารเรียน การพดูคยุในห้องเรียนคะ่  

20/04/16 

วนันีเ้รียนปกติเช่นกนัคะ่  



21/04/16 

วนันีม้ีออกไปดมูหาวิทยาลยัโตเกียว พอไปถึงฉนัรู้สกึตื่นเต้นคะ่ มหาวิทยาลยัมคีวาม

ใหญ่โตและมีธรรมชาติล้อมรอบ บรรยากาศดีมากๆเลยคะ่ ฉนัรู้สกึวา่เป็น

มหาวิทยาลยัที่นา่เรียนมากๆเลยคะ่ แตไ่มไ่ด้ไปดเูฉยๆนะคะ ฉนัได้งานท่ีจะต้องไป

สมัภาษณ์คนญ่ีปุ่ นคะ่ ฉนัรู้สกึอายมากเลยคะ่ ไมค่อ่ยกล้าเข้าไปถามเลยคะ่ พอถาม

บางคนก็จะไมใ่ห้สมัภาษณ์คะ่ ฉนัรู้สกึวา่มนัเป็นเร่ืองทีย่ากเร่ืองนงึเลยคะ่  

22/04/16 

วนันีม้ีแลกเปลีย่นกบัอาสาสมคัรคะ่ อาสาสมคัรจะเป็นคณุยาย คณุตา 

คณุลงุ คณุป้าคะ่ โดยวนันีฉ้นักบัเพื่อนก็จะต้องแนะน าสถานท่ีในประเทศ

ไทยให้เขาฟังคะ่ ฉนัดีใจมากเลยคะ่ที่ได้แนะน าสถานท่ีในประเทศไทยให้

เขาได้รู้จกั บางคนก็พอรู้จกัและพอเข้าใจภาษาไทย ฉนัก็รู้สกึดใีจมากคะ่

ที่เขาให้ความสนใจกบัประเทศไทยคะ่ และหมดช่วงแลกเปลีย่นแล้วคณุ

ยายโมริก็ได้ให้โอริกามิกบัฉนัคะ่ คณุยายนา่รักและใจดีมากๆเลยคะ่ ฉนั

รู้สกึสนกุมากคะ่ 

23/04/16 

วนันีไ้ปเที่ยวกบัเพื่อนคะ่ ตัง้ใจไปดดูอกไม้ที่ Tokyo Doitsu Mura (Country 

Farm Tokyo Garman Village) อยูท่ี่ชิบะคะ่ การเดินทางไมไ่กลเทา่ไรคะ่      

แตฉ่นัก็ยงัไมรู้่จกัเส้นทางเลยคะ่ พอลงจากรถไฟก็จะต้องขึน้รถบสัตอ่คะ่      

ฉนัและเพื่อนยงัไมเ่คยขึน้รถบสัคะ่ ฉนัและเพื่อนเลยไมเ่ข้าใจการขึน้รถบสั 

ดงันัน้ฉนัก็จงึพยายามหาวิธีคะ่และก็ลองขึน้คะ่ ในที่สดุฉนัก็ถึงทีห่มายคะ่    

พอถึงที่หมายก็รู้สกึได้วา่การมา

ครัง้นีม้นัคุ้มจริงๆคะ่ เป็นสถานท่ี

ที่ใหญ่ สวยงามและมีบรรยากาศ

ที่ดีมากๆเลยคะ่ ฉนัและเพื่อนเดนิ

ชมดอกไม้เพลดิเพลนิกนัเลยคะ่ 

และที่น่ีมีเคร่ืองเลน่เลก็น้อยคะ่ เลยจึงตดัสนิใจขึน้ชิงช้าคะ่ ขึน้ไปแล้วมองวิว

ลงมาสวยงามมากจริงๆคะ่ แล้วก่อนจะกลบัพวกฉนัก็เลยซือ้ของฝากคะ่  

 



24/04/16 

วนันีพ้กัผอ่นอยูใ่นห้องคะ่ นอนเลน่ นอนดหูนงัคะ่ 

25/04/16 

วนันีม้ีเรียนปกติคะ่  วนันีม้ีการเปลีย่นที่นัง่ใหม ่ได้เจอเพื่อนใหมค่ะ่ไม่

คุ้นกนัเทา่ไรเละไมไ่ด้คยุอะไรกนัเลยคะ่  

 

 

26/04/16 

วนันีม้ีเรียนการท าซูชิคะ่ ได้ท าเองแล้วรู้สกึสนกุมากคะ่และฉนัก็รู้สกึอยากจะท าเองเมื่ออยูไ่ทยเลยคะ่ แตก่ารท าซชิูก็ไมใ่ช่

เร่ืองงา่ยเลยคะ่ ฉนัคิดวา่ฉนัคงจะต้องลองฝึกท าอีกเยอะเลยคะ่   

27/04/16 

วนันีม้ีการเรียนในห้องปกติคะ่ 

28/04/16 

วนันีม้ีเรียนและมีแลกเปลีย่นกบัห้องเรียนอื่น ฉนัชอบการแลกเปลีย่นคะ่ ได้เจอเพื่อนตา่งชาติ ได้พดูคยุกนั แลกข้อมลูกนั 

ได้แนะน าข้อมลูตา่งๆทีเ่ก่ียวกบัประเทศไทยให้เขา ฉนัรู้สกึดใีจที่ได้แนะน าให้คนอื่นได้รู้จกัเก่ียวกบัประเทศไทยมากขึน้คะ่ 

29/04/16 

วนันีเ้ป็นวนัหยดุคะ่ แตก็่ไมไ่ด้ไปที่ไหนเลยคะ่ นอนพกัอยูท่ี่ห้องคะ่ 

30/04/16 

วนันีม้ีนดัเพื่อนไปฮาราจกูคุะ่ ฉนัอยากไปปอมปอมคาเฟ่คะ่ พอถงึฮาราจกูก็ุไปท่ีปอม

ปอมคาเฟ่ก่อนเลยคะ่ ในร้านสวยมากคะ่ และฉนัก็สัง่ขนมหวานเป็นพดุดิง้คะ่ หวานมาก

คะ่ หลงัจากสัง่เรียบร้อยแล้วฉนัก็เดินเลน่และถา่ยรูปภายในร้านคะ่ และหลงัจากที่ออก

จากร้านแล้วฉนัก็เดินเลน่ตอ่คะ่ เสือ้ผ้านา่รักเยอะมากคะ่ ฉนัชอบมากคะ่ และฉนัก็ได้ซือ้

เสือ้ผ้าหลายตวัเลยคะ่ เป็นวนัท่ีฉนัมีความสขุมากๆวนันงึเลยคะ่ 

 



01/05/16 

วนันีไ้มไ่ด้ออกไปท่ีไหนคะ่ อยูห้่องพกัผอ่นคะ่ 

02/05/16 

วนันีม้ีเรียนปกติคะ่ 

03/05/16 

วนันีฉ้นันดักบัเพื่อนไปอะกิฮาบาระคะ่ ท่ีนี่เป็นแหลง่อะนิเมะ เดินไปทัง้สองข้างทางก็จะเตม็ไปด้วยอนิเมะคะ่ ฉนัเดินเลน่

และไปเจอตู้คีบตุ๊กตา ฉนัสนใจมากก็เลยชวนเพื่อนไปเลน่ เพื่อนๆของฉนัได้คีบตุ๊กตาไมก่ี่ครัง้ก็ได้ตุ๊กตาแล้วคะ่ สว่นฉนัก็

เลยไปเลน่บ้างแตเ่ลน่หลายรอบแล้วก็ยงัไมไ่ด้สกัที และฉนัก็เร่ิมถอดใจไมเ่ลน่แล้ว แตท้่ายที่สดุฉนัก็ลองเลน่อีกครัง้ และใน

ที่สดุฉนัก็คีบได้ ฉนัดีใจมากเลยคะ่ หลงัจากนัน้ก็เดินเลน่และก็เข้าดองกีโ้ฮเต้คะ่ ท่ีนี่เป็นร้านท่ีรวมสนิค้าทัง้ของใช้ ของฝาก 

ของกินไว้หมดเลยคะ่ พอหลงัจากเดินจนเหน่ือยแล้ว ฉนัและเพื่อนก็แวะกินราเมนคะ่ ราเมนที่ฉนักินเป็นราเมนที่ฉนัไมเ่คย

เห็นและไมเ่คยกิน รสชาตก็ิแปลกๆคะ่แตก็่อร่อยดคีะ่   

04/05/16 

วนันีก็้ไมไ่ด้ออกไปท่ีไหนเช่นกนัคะ่ 

05/05/16  

 วนันีเ้พื่อนชวนไปเที่ยวที่โยโกฮามาคะ่ พอไปถงึที่โยโกฮามา ก็ไปที่ 

สวนสนกุ Cosmo World ก่อนเลยคะ่ ได้เลน่เคร่ืองเลน่ สนกุมากๆ

เลยคะ่ หลงัจากนัน้ก็เดินไปท่ีพิพธิภณัฑ์คพันู้ดเดิล้ ตัง้ใจอยากจะ

ท าเส้นบะหมี่เองคะ่ แตพ่อไปสอบถามจึงรู้วา่หมดเวลาท าแล้วคะ่ 

หลงัจากนัน้ฉนัเลยเดินเลน่บริเวณใกล้ๆและมีแมน่ า้ด้วยคะ่            

ฉนันัง่เลน่ รับลม เย็นสบายดคีะ่ ฉนัรู้สกึชอบท่ีนี่เลยคะ่ 

06/05/16 

หลงัจากหยดุและเที่ยว วนันีก็้กลบัมาเรียนตามปกตคิะ่ 

07/05/16 

วนันีไ้มไ่ด้ออกไปท่ีไหนเลยคะ่ อยูห้่องท าความสะอาดห้องคะ่ 

 



08/05/16 

วนันีก็้เช่นกนัคะ่ อยูใ่นห้องคะ่ นอนเลน่ ดหูนงั ฟังเพลงคะ่ 

09/05/16 – 12/05/16 

เรียนตามปกตคิะ่ และก็เป็นอาทติย์ที่ฉนัต้องเตรียมเนือ้หาเก่ียวกบัไทยคะ่ เพื่อไปแลกเปลีย่นกบัมหาวิทยาลยัโทโยคะ่    

ฉนัและเพื่อนได้เลอืกท าหวัข้อขนมไทยคะ่   ฉนัและเพื่อนตัง้ใจกนัมากๆเลยคะ่ 

13/05/16 

วนันีม้ีเรียนคะ่และก็มีการน าเสนอผลงานท่ีฉนัและเพื่อนได้เตรียมไปน าเสนอให้กบัอาสาสมคัรคะ่ อาสาสมคัรได้ให้

ค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้ภาษาทีถ่กูต้องให้คะ่ ท าให้ฉนัได้แก้ไขข้อบกพร่องคะ่ 

14/05/16 

วนันีอ้อกไปเที่ยวกบัเพื่อนคะ่ ไปสวนดอกไม้ที่ทะจิคาวะคะ่ พอไปถึงก็ซือ้

บตัรเข้าและเชา่จกัรยานคะ่ เป็นสถานท่ีที่สวยและรมร่ืนมากคะ่ หลงัจาก

นัน้ฉนัก็ไปงานเทศกาลอาหารไทยตอ่คะ่ อยูแ่ถวฮาราจกูคุะ่ ตอนที่ฉนัไป

ถึงฉนัตกใจมากคะ่ที่มคีนมากงานนีเ้ยอะมากๆคะ่ ฉนัก็เดินไปเจอกบัมมุ

เวทีท่ีมีนกัร้องไทยมาร้องเพลงคะ่ ช่วงที่ฉนัไปก็เจอกบันกัร้องเดอะสตาร์

คะ่ ฉนัและเพื่อนก็เลยอยูต่รงนัน้จนเดอะสตาร์ร้องเพลงจนหมดแล้ว 

หลงัจากนัน้ฉนัและเพื่อนก็กลบักนัคะ่  

15/05/16 

หลงัจากทีเ่หน่ือยจากเมื่อวาน วนันีฉ้นัก็เลยพกัผอ่นและเตรียมงานท่ีจะต้องไปแลกเปลีย่นคะ่ 

16/05/16 

วนันีม้ีเรียนตามปกตคิะ่และมเีตรียมงานน าเสนอกบัเพื่อนๆด้วยคะ่ 

17/05/16 

วนันีม้ีเรียนตามปกตคิะ่ และช่วงบา่ยมีแลกเปลีย่นกบัมหาวิทยาลยัโทโยคะ่ ฉนัและ

เพื่อนก็จะต้องน างานท่ีเตรียมไว้ไปเสนอและก็ยงัมีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นกนัคะ่ 

ฉนัรู้สกึตื่นเต้นและอายนิดหนอ่ยคะ่ แตพ่วกเราก็ผา่นไปได้ด้วยดคีะ่ 

 



18/05/16 

วนันีม้ีเรียนการชงชาคะ่ ได้ออกไปเรียนข้างนอก ไปคอ่นข้างไกลคะ่ เป็นวนัท่ีเดินเยอะมากจริงๆ ฉนัเหนื่อยมาก แตพ่อไป

ถึงที่หมาย สถานท่ีทีช่งชาสวยมากคะ่ มีการจดัสวยแบบญ่ีปุ่ นด้วยคะ่ ซึง่ฉนัไมเ่คยเห็นเลยคะ่ฉบัชอบสถานท่ีนีม้ากๆเลย

คะ่ สว่นการชงชาสนกุดคีะ่ แตต่อนท่ีกินก็มีวธีิการกินคะ่โดยกินขนมไปก่อนคะ่และหลงัจากนัน้ก็ดืม่ชาคะ่ ชาขมมากจริงๆ

ฉนัต้องพยายามดื่มจนหมดคะ่และฉนัคิดวา่ฉนัคงจะไมด่ื่มชาขมๆอีกแล้วคะ่ ฉนัจ ารสชาติชาขมๆได้ไมล่มืเลยคะ่ 

19/05/16 

วนันีม้ีเรียนตามปกตคิะ่ 

20/05/16 

วนันีไ้ป Edo-Tokyo Museum คะ่ ได้ไปเรียนรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์คะ่ ด้านในมีการจ าลองให้เราได้ดแูละได้ลองอยา่งดี

เลยคะ่ พอเดินจนทัว่ก็แวะมมุของฝาก ฉนัก็ได้ของมานดิหนอ่ยคะ่ หลงัจากนัน้ฉนัและเพื่อนก็เดินไปอาซากซุะคะ่ เดิน

คอ่นข้างนาน  พอถึงที่หมายพวกเราก็แวะกินข้าวก่อนเลยคะ่ หลงัจากนัน้ก็เดินเลน่ หลงัจากเดินจนเหนื่อยแล้วก็กลบัคะ่ 

 

21/05/16 

วนันีไ้ปเที่ยวที่โอไดบะคะ่ ฉนัและเพื่อนได้ซือ้ตัว๋รถไฟของโอไดบะ

แบบทัง้วนัเลยคะ่ พวกเรานัง่รถไฟชมววิ แมน่ า้สวยมากคะ่ และก็

แวะตามสถานีตา่งๆที่นา่สนใจ เป็นห้างและข้างนอกมีเหมือนทะเล

คะ่ มีชายหาดเลก็ๆ มีนกัทอ่งเที่ยวไมเ่ยอะมากเทา่ไรคะ่ สามารถเดิน

เลน่ได้สบายๆเลยคะ่ 

 



22/05/16 

วนันีพ้กัผอ่นอยูใ่นห้องคะ่ 

23/05/16 

วนันีเ้ป็นวนัสอบหลงัจากทีเ่รียนจบแล้ว ข้อสอบไมย่ากคะ่ แตม่ีผิดบ้างนิดหนอ่ยคะ่ 

24/05/16 

วนันีเ้ป็นวนัปิดจบการเรียนคะ่ มกีารน าเสนอผลงานท่ีเราไปแลกเปลีย่นกบัมหาวิทยาลยัโทโยคะ่ ฉนัได้กลุม่หลงัๆ ระหวา่ง

ที่รอฉนัก็รู้สกึกงัวลและตื่นเต้นมากคะ่ หลงัจากน าเสนอจบแล้วฉนัก็รู้สกึโลง่ ไมก่งัวลแล้วคะ่ แล้วก็รอพิธีปิด มีการประกาศ

และให้รางวลักบักลุม่ที่น าเสนอได้ดี ตอนประกาศฉนัตกใจทีก่ลุม่ฉนัได้ที่สาม เพราะฉนัคิดวา่กลุม่อื่นๆน าเสนอได้ดีกวา่

กลุม่ฉนักนัเยอะคะ่ และหลงัจากนัน้ก็ประกาศรับเกียรติบตัรและถา่ยรูปรวมคะ่ 

25/05/16 

วนันีไ้ปเที่ยวดิสนีย์ซีกบัเพื่อนคะ่จากตัว๋ของที่ ABK ให้

มาคะ่ ฉนัและเพื่อนรีบออกเพื่อให้ถึงดิสนีย์ซีไมส่ายคะ่ 

พอไปถึงสถานีรถไฟของดิสนีย์ รถไฟของดีสนีย์นา่รัก

มากคะ่เป็นลายมิกกีเ้มาส์คะ่ พวกเราก็นัง่รถไฟ

ของดิสนีย์ไปลงที่ดิสนีย์ซีคะ่ พอไปถึงดิสนีย์ซีก็เข้าไป

ถ่ายรูปด้านหน้าก่อนเลยคะ่ และจากนัน้ก็เดินเข้าไป  

ฉนัรู้สกึตลงึเลยคะ่ จดัท าสถานท่ีสวยมากคะ่เป็นแนว

โลกของการ์ตนูดิสนีย์เลยคะ่ มีแบง่โซนเคร่ืองเลน่และ

ท าเป็นเร่ืองราวเลยคะ่ ฉนัรู้สกึชอบมากคะ่ จากนัน้ฉนักบัเพื่อนก็เดนิหาเคร่ืองเลน่เลน่กนัคะ่ พวกเราไมค่อ่ยเข้าใจช่ือของ

เคร่ืองเลน่ตา่งๆเทา่ไรคะ่ พวกเราใช้การตดัสนิใจในการเลน่โดยการเดินเข้าไปเลยคะ่ ฉนัรู้สกึลุ้นและตื่นเต้นมากคะ่ และมี

ความกลวันดิหนอ่ยคะ่ ตอนเลน่ก็เลน่ไปลุ้นไปเลยคะ่ สนกุดีคะ่ วนันีก็้เลน่ไปหลายเคร่ืองเลยคะ่ และในดิสนีย์ซมีีของ

เก่ียวกบัดิสนีย์ขายเยอะแยะเลยคะ่และนา่รักมากคะ่ สว่นท่ีฉนัชอบคือจดุที่ขายป๊อปคอร์นมีการขายถงัป๊อปคอร์นเป็นลาย

การ์ตนูของดิสนีย์ด้วยคะ่ ฉนัเห็นแล้วฉนัอยากได้เลยคะ่และฉนัก็ตดัสนิใจซือ้คะ่  การท่ีฉนัได้ไปเที่ยวที่น่ีท าให้ฉนัรู้สกึได้เข้า

ไปในโลกของการ์ตนูมากๆเลยคะ่ ท าให้ฉนัรู้สกึผอ่นคลายและสนกุมากๆคะ่  

26/05/16 

วนันีอ้ยูห้่องคะ่ ใกล้จะกลบัไทยแล้วก็เลยเตรียมจดักระเป๋าและเคลยีร์ของที่ไมไ่ด้ใช้คะ่ 



27/05/16 

วนันีไ้ปเที่ยวทีค่ิจิโจจิกบัเพื่อนคะ่ เป็นสถานท่ีมีของขายหลากหลายแตผู่้คนไมเ่ยอะคะ่ มาเดินชิลๆเลยคะ่ มีของนา่สนใจ

หลายอยา่งเลยคะ่ และฉนัก็เดินไปเจอร้าน LOFT คะ่ที่น่ีร้านใหญ่และมีหลายชัน้เลยคะ่ สามารถเดินดขูองเพลนิเลยคะ่ 

สรุปวนันีฉ้นัได้ของนา่รักๆกลบัไปนิดหนอ่ยคะ่  

28/05/16 

วนันีส้ถานท่ีแรกที่ฉนัและเพื่อนไปคืออเุอโนะคะ่ พวกเราอยากไป ABC MART คะ่เพื่อไปดแูละซือ้รองเท้าคะ่ หลงัจากนัน้ก็

ไปท่ีอะกิฮาบาระเพื่อจะไปร้านด้องกีค้ะ่เพื่อจะไปซือ้ของฝากคะ่ ก็ได้ซือ้ของหลายอยา่งเลยคะ่  

29/05/16 

ยิ่งใกล้จะกลบัไทยมากกวา่เดมิแล้วสนิะ วนันีก็้เลยจดักระเป๋าและเคลยีร์ของตา่งๆและท าความสะอาดห้องคะ่ และตอน

เย็นมีนดักินเลีย้งกบัพ่ีๆและเพื่อนๆคะ่ พี่ๆท าอาหารไทยให้กินคะ่ อร่อยมากๆคะ่  

30/05/16 

เย็นนีต้้องไปสนามบินแล้วสนิะ ฉนัก็เตรียมตวัให้เรียบร้อย พอถึงเวลาก็เดินไปขึน้รถบสัที่ปากซอยคะ่สมัภาระเยอะมากคะ่ 

ฉนัจึงให้พี่ๆมาช่วยคะ่ และก็เป็นวนัท่ีฝนตกไมห่ยดุเลยคะ่แตไ่ด้พี่ๆ มาชว่ยเลยไมไ่ด้ล าบากอะไรคะ่ ฉนัก็ขึน้รถ และเมื่อถึง

สนามบินก็ไปเช็คอินคะ่และก็เดนิในสนามบินรอคะ่ เมื่อเดินจนเบื่อก็เลยไปนัง่รอท่ีจะขึน้เคร่ืองและก็คยุไลน์กบัครอบครัว

รอคะ่ นัง่รอนานมากคะ่เพราะเคร่ืองออก 00.40 ฉนัก็เลยรู้สกึง่วงและอยากนอนคะ่แตพ่อขึน้เคร่ืองไปฉนัก็ไมห่ลบัคะ่     

ฉนัฟังเพลงและดหูนงัสกัพกัคะ่ พอรู้สกึวา่ไมไ่หวแล้วฉนัจึงหลบัคะ่แตก่ารหลบับนเคร่ืองบินล าบากและท าให้เหมื่อยมาก

คะ่ ฉนัก็หลบัๆตื่นๆคะ่  

31/05/16 

พอเคร่ืองลงที่ไทยก็ได้เจอกบัครอบครัวที่มารอรับคะ่ และก็กลบับ้านมาซกัผ้าคะ่ กินข้าวกบัครอบครัวทัง้เช้าและเที่ยง   

สว่นหลงัจากนัน้ก็งว่งมากคะ่เลยไปนอนตื่นมาก็ออกไปกินข้าวกบัครอบครัวอีกคะ่  

++++++++++++++++++++++++ไดอาร่ีกบัการใช้ชีวติที่ญ่ีปุ่ นจบเพียงเทา่นีค้ะ่++++++++++++++++++++++ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ขอบคณุคะ่++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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