
Diary 

 

06/04/2016 

 ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย สูส่นามบนิฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการ

บนิ Japan Airlines เคร่ืองบินออกเวลา 21.55 น. (ตามเวลาไทย) 

 

07/04/2016 

 เคร่ืองลงท่ีสนามบนิฮาเนดะเวลา 06.05 น. (ตามเวลาญ่ีปุ่ น) มีรุ่นพ่ีจาก TNI มารับจากสนามบนิ

ไปสง่ท่ีหอพกั วนันีฝ้นตกหนกั ลมแรง อากาศเย็นมาก ทกุคนตวัเปียกไปหมดเพราะไมมี่ใครพกร่มมา ตอน

บา่ยมีพิธี Entrance Ceremony เดนิทางไปพร้อมกบัรุ่นพ่ีท่ีมาเรียนโครงการระยะยาว 

 

08/04/2016 

 สอบแบง่ชัน้เรียนในตอนเช้า และประกาศผลในตอนเย็น หลงัจากสอบเสร็จก็มีเวลาว่างในตอน

บา่ย ท่ีแรกท่ีไปคือ Shibuya เป็นท่ีท่ีมองไปทางไหนก็มีแตต่กึและคน ย่ิงตรงทางม้าลายหน้าตกึ Shibuya 

109 คนเดินสวนกนัจนงงไปหมด ก่อนกลบัก็แวะไปดฮูาจิโกะ สนุขัผู้ ซ่ือสตัย์ คนไมค่อ่ยเยอะเทา่ไหร่อาจ

เป็นเพราะยงัไมถ่ึงเวลาเลิกงาน ตรงรูปป่ันฮาจิโกะมีแมวนอนอยูบ่นผ้า เหมือนเป็นท่ีนอนประจ าของมนั 

เป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวมาก 

 

09/04/2016 

 วนันีต้กลงกบัเพ่ือนวา่จะไปเดนิ Shopping ท่ีถนนช่ือดงัย่านฮาราจกู ุTakeshita Street ครัง้แรกท่ี

มองเข้าไปในซอยนัน้ ในหวัถึงกบัมีความคิดออกมาว่า กลบักนัไหม? เพราะคนเยอะมากๆ เยอะชนิดท่ีวา่

เดนิไหลกนัเข้าไปแบบไมส่ามารถคดัค้านได้ แตไ่หนๆ ก็มาถึงน่ีแล้ว จะกลบัไปโดยท่ีไมไ่ด้ซือ้ของก็ยงัไงอยู ่

เลยตดัสินใจเดนิลยุเข้าไป พอกลบัถึงหอคือปวดเท้ามาก น่ีขนาดใสผ้่าใบแล้ว.. 

 

10/04/2016 

 มาญ่ีปุ่ นทัง้ที ถ้าไมไ่ด้เห็นดอกซากรุะก็คงนา่เสียดาย ชว่งนีด้อกซากรุะเร่ิมร่วงหมดแล้ว มีแคบ่างท่ี

เทา่นัน้ท่ียงัพอมีให้ดปูระปราย ไมไ่ด้เยอะเทา่กบัชว่งเดือนมีนาคม Ueno Park เป็นสวนสาธารณะท่ีมีต้น



ซากรุะขึน้เป็นแนวตามทางเดนิ มีสวนสตัว์ ร้านอาหารข้างทาง มีคนน าเส่ือมาปนูัง่ท่ีพืน้เพ่ือกินอาหารและ

ชมดอกซากรุะ อากาศเร่ิมอุน่ขึน้ ไมต้่องใสเ่สือ้หนาๆ ก็ออกไปเดนิข้างนอกได้แบบชิวๆ 

 

11/04/2016 

 เปิดเรียนวนัแรก ในห้อง T1 มีฉนัท่ีอายมุากท่ีสดุ อยูปี่ 3 คนเดียว แถมน้องๆ ในห้องก็เก่งมากจน

รู้สกึกดดนัอยูพ่กัใหญ่ ห้องเรียนจดัโต๊ะเป็นตวั U และมีโต๊ะคู ่2 แถวอยู่ตรงกลาง ฉันนัง่อยูค่นแรกตดิ

กระดาน เวลาเซนเซย์เรียกถามอะไรก็มกัจะโดนก่อนเสมอ เซนเซย์ท่ีสอนมีอยู ่3 คน วนัจนัทร์กบัวนั

พฤหสับดี วนัองัคาร และวนัพธุกบัวนัศุกร์ 

 

15/04/2016 

 生け花 (ikebana) คือ ศิลปะการจดัดอกไม้แบบญ่ีปุ่ น เซนเซย์เป็นคนญ่ีปุ่ นท่ีพดูภาษาไทยเก่ง

มาก และใจดีมาก ดอกไม้ท่ีพวกเราจดัจะตัง้โชว์อยูต่ามท่ีตา่งๆ ในตกึ ABK 

 

16/04/2016 

 หลงัเลิกเรียนตอนบา่ยก็จะว่าง ฉนัเจอท่ีเท่ียวท่ีนา่สนใจ Ikebukuro สถานท่ี Shopping อีกแหง่

นอกจากฮาราจกูท่ีุมีถนนคนเดนิ เคร่ืองส าอางบางอยา่งของท่ีน่ีจะราคาถกูกวา่ฮาราจกู ุเพราะคนน้อยกวา่

มาก หลายคนจงึชอบมาเดนิซือ้ของท่ีน่ี ฉนัก็เหมือนกนั 

 

18/04/2016 

 วนันีไ้ด้ไปทศันศกึษาท่ีศนูย์ฝึกการหนีจากไฟไหม้และแผน่ดนิไหว ภายในมีห้องให้ความรู้มากมาย 

มีเคร่ืองท าแผ่นดนิไหวจ าลอง ห้องทดลองหนีจากไฟไหม้ ห้องฝึกใช้ถงัดบัเพลิง ฉนัได้ความรู้จากท่ีแหง่นี ้

มาก ถึงแม้จะฟังไมค่อ่ยรู้เร่ือง แตก่ารได้ลงมือปฏิบตัจิริงก็ท าให้สามารถเข้าใจได้ 

 

19/04/2016 

 ฉนัเห็นโฆษณาการ์ตนูโคนนัจากร้าน 7-11 ในป้ายบอกว่าตอนนี ้The Movie 20 ก าลงัเข้าโรง ฉนั

เลยชวนรุ่นน้องท่ีนัง่เรียนข้างๆ กนัไปดใูนโรง ตัว๋หนงัของท่ีน่ีแพงมากเม่ือเทียบกบัท่ีไทย ราคา 1800 เยน 

(ประมาณ 600 บาท) ถ้าใช้บตัรนกัเรียนย่ืนก็จะได้สว่นลด 300 เยน ในโรงหนงัท่ีญ่ีปุ่ นเงียบมาก ทกุคนจะดู

หนงักนัแบบนิ่งๆ ไมแ่สดงอารมณ์อะไรออกมา ตลกก็ห้ามหวัเราะ เศร้าก็ห้ามร้องไห้ หนงัจบก็ห้ามลกุก่อน



ต้องให้เครดิตจบหมดถึงออกจากโรงได้ ถึงจะฟังไมรู้่เร่ืองอะไรเลย แตเ่ป็นการดหูนงัท่ีประทบัใจมากส าหรับ

คนท่ีเป็นแฟนคลบัโคนนั 3 ผา่นคะ่! 

 

21/04/2016 

 วนันีไ้ด้ไปท่ี Tokyo University มหาวิทยาลยัท่ีเดก็ญ่ีปุ่ นทกุคนใฝ่ฝันท่ีจะได้เข้ามาเรียน (รวมถึงเด็ก

ตา่งชาติแบบพวกเราด้วย) เป็นมหาวิทยาลยัท่ีใหญ่และสวยมาก การบ้านของวนันีคื้อ ต้องไปถามค าถามท่ี

เตรียมมากบันกัศกึษา 3 คน นกัศกึษาทกุคนใจดีมาก ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี นกัศกึษาตา่งชาตท่ีิเยอะ

ท่ีสดุในมหาวิทยาลยัคือ ชาวจีน 

 

22/04/2016 

 วนันีมี้งานอธิบายสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยให้กบัอาสาสมคัร อาสาสมคัรเป็นคณุลงุ คณุป้า

ชาวญ่ีปุ่ นท่ีชอบประเทศไทย คณุยายโมริ อาย ุ90 ปีแล้วแตย่งัแข็งแรงอยู ่คณุยายชอบพบักระดาษ (折

り紙 origami) และเปิดสอนให้กบัผู้ ท่ีสนใจด้วย 

 

24/04/2016 

 วนันีฉ้นัไป Tokyo Skytree แตอ่อกจากหอพกัเร็วเพราะจะไปท่ี Asakusa Temple ก่อน วนันีว้นั

อาทิตย์ท าให้ท่ีวดัคนเยอะเป็นพิเศษ รอบๆ ทางเข้าจะมีร้านค้าขายตลอดทาง ขนมโบราณ เคร่ืองราง ตุ๊กตา

ญ่ีปุ่ น ฯลฯ หลงัจากเท่ียววดัเสร็จก็เดนิไปฝ่ังตรงข้าม จะเห็น Tokyo Skytree กบัตกึฟองเบียร์ เดนิไปไกล

พอสมควร (จริงๆ มีรถไฟฟ้าไปถึงเลย แตค่นสว่นใหญ่เดนิกนั) การขึน้ไปบน Tokyo Skytree ต้องซือ้บตัร 

แตถ้่าจะขึน้ไปชัน้ Gallery ต้องเสียเงินเพิ่มอีก ด้านบนสามารถมองเห็นเมืองได้รอบทิศ ย่ิงเป็นตอน

กลางคืนจะยิ่งสวย เพราะแสงไฟจากบ้านเรือน 

 

26/04/2016 

 วนันีเ้รียนท า 巻きすし (makisushi) เป็นซูชิข้าวหอ่ด้วยสาหร่าย ใสไ่ส้ปอูดั เห็ดหอม 

แตงกวา และไขห่วาน ท าเสร็จก็กินเป็นข้าวกลางวนัได้เลย ประหยดัไปได้อีกมือ้ 

 

28/04/2016 



 วนันีมี้พดูคยุแลกเปล่ียนกบันกัเรียนระยะยาวของ ABK ฉนัได้คยุกบัรุ่นพ่ีท่ีมาจาก TNI 2 คน แล้วก็

คนฮอ่งกงอีก 2 คน บางคนท างานแล้วก็ยงัมาเรียนตอ่ท่ีน่ี ทัง้ๆ ท่ีอายเุทา่กบัฉนัแตเ่ขาไมเ่รียนมหาวิทยาลยั 

เขามาเรียนท่ีน่ีก่อน อาจจะอยากเข้าเรียนท่ี Tokyo University เลยต้องมาฝึกภาษาญ่ีปุ่ นก่อน 

 

 

29/04/2016 

 เม่ือวนัก่อนไปฮาราจกูแุตไ่มไ่ด้แวะไปวดัเมจิ (明治神宮 meijijinguu) วนันีว้นัหยดุเลยมี

โอกาสได้ไป วดัเมจิเป็นวดัท่ีต้องเดินเข้าไปในป่า สองข้างทางมีแตต้่นไม้ จดุเดน่ของวดันีคื้อ ถงัเหล้า

มากมายท่ีวางเรียงกนัเป็นก าแพงให้นกัทอ่งเท่ียวถ่ายรูป ฉนัได้เห็นพิธีแตง่งานของชาวญ่ีปุ่ นพอดี ดูๆ  ไป

แล้วคล้ายกบัประเทศเกาหลี เจ้าบา่วใสช่ดุสีด า เจ้าสาวใส่ชดุสีขาว เหมือนจะเป็นพิธีแบบโบราณ 

 

30/04/2016 

 เราจะไปดเูทพีเสรีภาพจ าลองกบัสะพานสายรุ้ง ท่ีโอไดบะ Odaiba เป็นเมืองทา่ท่ีตดิทะเล และมี

หาดทรายท่ีสามารถลงเลน่น า้ได้ คนสว่นใหญ่ท่ีอาศยัในเมืองนีม้กัเลีย้งสนุขั ท าให้พืน้ท่ีในห้างถกูแบง่ไป

ขายสิ่งของส าหรับสนุขัเป็นจ านวนมาก วนันีว้นัเสาร์ท าให้คนเยอะกวา่ปกต ิทัง้บริเวณกนัดัม้ยกัษ์และชิงช้า

สวรรค์ ฉันชอบเมืองนีม้าก เป็นเมืองท่ีสมบรูณ์ในทกุๆ ด้าน ทัง้ธรรมชาตแิละความสะดวกสบาย 

 

01/05/2016 

 ฉนัต่ืนแตเ่ช้าไป Shinjuku เพ่ือขึน้ Highway Bus ไปยงัทะเลสาบ Kawaguchiko วนันีอ้ากาศ

แจม่ใส นัง่รถไปประมาณ 2 ชัว่โมงก็สามารถมองเห็นฟจูิซงัได้ หลงัจากถึงสถานีคาวากจุิโกะ ฉนัซือ้บตัร 

Retro R Coupon จะได้บตัรมา 3 ใบ ส าหรับขึน้รถบสั (เฉพาะท่ีก าหนด) ไมจ่ ากดัจ านวน 1 ใบ ส าหรับขึน้

กระเช้า 1 ใบ และส าหรับขึน้เรือชมฟจูิซงัอีก 1 ใบ เป็นวนัท่ีมาเพื่อฟจูิซงัโดยเฉพาะ ขากลบัก็กลบั 

Highway Bus เหมือนเดมิ แตต่อนเย็นถนนท่ีเข้า Tokyo รถจะเยอะมาก ระยะเวลาขากลบัจงึนานกวา่ นัง่

รถกลบัประมาณ 4 ชัว่โมง 

 

03/05/2016 

 วนันีเ้ป็นวนัแรกของ Golden Week คนญ่ีปุ่ นจะออกตา่งจงัหวดักนัเยอะ บางคนก็ไปเท่ียว

ตา่งประเทศ ฉนัก็เหมือนกนั ฉนัต้องกลบัมาไทยเพ่ือท าวีซ่าใหม ่เพราะวีซา่ท่ีได้เม่ือเดือนท่ีแล้วผิดพลาด 



ระยะเวลาท่ีฉนัสามารถอยูใ่นญ่ีปุ่ นคือ 30 วนั ดงันัน้ฉันจงึต้องนัง่เคร่ืองบนิกลบัมาคนเดียว เป็นการ

เดนิทางคนเดียวครัง้แรกในตา่งประเทศ ตอนแรกก็กลวัวา่จะส่ือสารกบัพนกังานไมรู้่เร่ือง แตพ่อได้เจอจริงๆ 

พนกังานท่ีสนามบินฮาเนดะใจดีมาก พอรู้วา่ฉันเดนิทางคนเดียวก็แนะน าทกุอย่าง 

 

 

 

06/05/2016 

 ฉนัเดนิทางกลบัมาญ่ีปุ่ นเพ่ือเรียนตอ่ ถึงสนามบนิ 06.05 (ตามเวลาญ่ีปุ่ น) วนันีฉ้นัเปิดเรียนวนั

แรกหลงัจากหยดุ Golden Week ฉนัได้บอกกบัเซนเซย์ลว่งหน้าแล้วว่าอาจจะไมไ่ด้เข้าเรียน แตเ่พราะฉนั

เดนิทางออกจากสนามบนิฮาเนดะเร็ว ตอนถึงหอพกัก็เพิ่ง 7 โมงนิดๆ ฉนัจงึสามารถเข้าเรียนได้ตามปกต ิ

เซนเซย์ประทบัใจมากท่ีฉนัมาเรียน 

 

09/05/2016 

 วนันีมี้ลงทะเบียนเรียนรหสั 56 คนท่ีมาเรียนท่ีน่ีด้วยกนั 40 คนมีปี 3 อยู ่2 คน พอใกล้เวลา

ลงทะเบียนฉนัจงึขอเซนเซย์ออกมาท่ีห้องอาหารเพ่ือใช้ Wifi ชว่งเวลานัน้ทกุคนเข้าเรียนกนัหมด เลยไมมี่

ใครแยง่ ฉันลงทะเบียนทนัตามแพลนท่ีเลือกไว้ 

 

15/05/2016 

 Thai Festival 2016 in Tokyo มี 2 วนั คือ 14-15 พฤษภาคม ในงานมีอาหารไทยขายมากมาย 

รวมถึงผลไม้ไทย และสรุาไทย ผลไม้ท่ีเห็นเยอะท่ีสดุในงานและคนญ่ีปุ่ นก็ชอบมากๆ คือ มะมว่งสกุ มีทัง้

ขายเป็นลกู ขายกบัข้าวเหนียว หรือเอามาท าเป็นน า้มะม่วงป่ัน น า้แข็งใสมะมว่งก็ยงัมี หลงัจากหาอาหาร

กลางวนัทานเสร็จเรียบร้อย ฉนัก็มุง่หน้าไปท่ีเวทีกลาง ฉันได้เห็น The Star หลายคนเลย ทัง้ๆ ท่ีตอนอยูไ่ทย

ไมเ่คยจะเจอ บรรยากาศสนกุสนานมาก ถึงแม้คนจะเยอะและแดดจะร้อนไปหน่อย แตถื่อวา่เป็น

ประสบการณ์ท่ีดีท่ีครัง้หนึง่ ฉนัเคยมางาน Thai Fas. ในญ่ีปุ่ น 

 

16/05/2016 

 วนันีเ้รียนการเขียนตวัอกัษรด้วยพูก่นั เซนเซย์ให้ฝึกเขียนตามก่อน จากนัน้คอ่ยเลือกตวัคนัจิท่ี

เก่ียวข้องกบัเราในปีนีม้าเขียน ฉนัเลือกตวั算 (san) มีความหมายว่า การค านวณ ฉันเลือกคนัจิตวันี ้



เพราะ ฉนัเรียนสาขาบญัชี มนัเก่ียวกบัการค านวณและตวัเลข ตอนกลางคืนชว่งท่ีก าลงัอาบน า้อยูเ่กิด

แผน่ดนิไหวขึน้ ฉนัไมรู้่สกึเพราะอยูช่ัน้ล่างสดุและยืนอยู่ แตรู้่จากน้องๆ คนอ่ืนในหอ เพราะน้องวิ่งกนัลงมา

อยูช่ัน้ลา่งกนัหมด รวมตวักนัอยูใ่นห้องครัว ซึง่มีแตค่นไทยทัง้นัน้ คนอ่ืนๆ เขาคงเคยเจอแบบนีม้าแล้วเลย

ไมต่ื่นเต้นเทา่ไหร่ ฉนัเสียดายมากท่ีไมไ่ด้อยูช่ัน้บน มาญ่ีปุ่ นทัง้ทีก็อยากมีความรู้สกึว่าเจอแผน่ดนิไหวบ้าง 

 

 

 

17/05/2016 

 วนันีท้กุคนต้องไป Present เร่ืองท่ีได้เลือกไว้ให้กบันกัศกึษา Toyo University กลุม่ฉนัเลา่เร่ืองการ

แตง่กาย ทัง้ชดุนกัเรียน นกัศกึษา ชดุทหารในสมยัก่อนและปัจจบุนั ชดุประจ าชาตแิละชดุปัจจบุนันิยม ใน

กลุม่จะมีทัง้ T1 และ T2 น่ีเป็นการท างานร่วมกนัของทัง้ 2 คลาส และเร่ืองท่ี Present คราวนีต้้องน าไป 

Present อีกรอบในวนัสดุท้ายและมีการให้คะแนนด้วย 

 

18/05/2016 

 วนันีไ้ปเรียนพิธีชงชา ในพิธีมีขัน้ตอนมากมาย ขัน้ตอนแรกคือ การรับขนมมาทาน ขนมหวานมาก 

หวานแบบแสบลิน้ จากนัน้จะมีคนน าชามาให้ การขอบคณุแสดงโดยการโค้งตวัให้ต ่าท่ีสดุ (นัง่ท่าเทพธิดา) 

ตอนจะด่ืมก็ต้องหมนุถ้วยให้ลายสวยงามไมโ่ดนปาก ด่ืมเสร็จก็ต้องเช็ดปากแก้วให้เรียบร้อยแล้ววางท่ีเดมิ

รอคนมาเก็บ ปกตฉินัชอบด่ืมชาเขียวมาก ไมว่่าจะเป็นแบบธรรมชาตหิรือใสน่ม แตช่าเขียวในพิธีมนั

แตกตา่ง สีและกลิ่นไม่คอ่ยตา่งจากท่ีเคยด่ืม แตร่สชาตมินัขมมาก ถ้ากินพร้อมกบัขนมหวานตอนแรกก็คง

จะเข้ากนัได้พอดี 

 

20/05/2016 

 วนันีมี้ทศันศกึษาท่ี Edo Tokyo Museum ได้เห็นวฒันธรรมในสมยัเอโดะ ทัง้บ้านเมือง เสือ้ผ้า 

อาวธุ วนันีเ้ป็นวนัท่ีเจอเซนเซย์ (สอนวนัพธุกบัวนัศกุร์) เป็นครัง้สดุท้าย 

 

 

 

 



23/05/2016 

 วนันีมี้สอบ Grammar คร่ึงแรก และ Present คนัจิคร่ึงหลงั มีการบ้านให้ท าสมดุความรู้สกึ (เวลา

ไปท ากิจกรรมจะมีใบให้เขียนความรู้สึกทกุครัง้) รวมทกุงานอยูใ่นเลม่เดียว วนันีเ้ป็นวนัท่ีเจอเซนเซย์ (สอน

วนัจนัทร์กบัวนัพฤหสับดี) เป็นครัง้สดุท้าย 

 

24/05/2016 

 วนั Present ครัง้สดุท้าย เป็นเร่ืองท่ีเราเคย Present ท่ี Toyo University กลุม่ฉนัเป็นกลุม่สดุท้าย 

นัง่ฟังเพ่ือนจนง่วงเลย การ Present ครัง้นีมี้ผลตอ่คะแนนด้วย หลงัจาก Present เสร็จก็มีงานเลีย้งสง่ท้าย

เล็กๆ ให้ถ่ายรูปและพดูคยุกบัเซนเซย์เป็นครัง้สดุท้ายก่อนปิดโครงการ วนันีเ้ป็นวนัท่ีเจอเซนเซย์ (สอนวนั

องัคาร) เป็นครัง้สดุท้าย 

 

25/05/2016 

 ABK ให้บตัรเข้า Disney Land / Disney Sea โดยท่ีเราเลือกเข้าได้แคท่ี่ใดท่ีหนึง่ ฉนัเลือก Disney 

Sea เพราะเคร่ืองเลน่เป็นของผู้ใหญ่มากกวา่ Disney Land ฉนัออกจากหอแตเ่ช้าเพ่ือท่ีจะไปเลน่เคร่ืองเลน่

ให้คุ้มท่ีสดุ เคร่ืองเลน่เดน่ๆ จะมีคนรอตอ่ควินานหลายชัว่โมง เราสามารถกดบตัร Fastpass จองเวลาไว้

แล้วไปเลน่อยา่งอ่ืนก่อนได้ ด้วยความท่ีไมรู้่ฉนัเลยไมไ่ด้กดบตัรมาใช้เลย แตเ่พราะวนันีค้นน้อยกวา่ปกติ 

ท าให้เวลารอตอ่ควิไมน่านเม่ือเทียบกบัท่ีเคยอา่นรีวิวมา เวลาทัง้วนัสามารถเลน่เคร่ืองเลน่ได้เกือบหมด 

ยกเว้นเคร่ืองเลน่ท่ีปิดปรับปรุง 

 

27/05/2016 

 ฉนัซือ้บตัร Hakone Free Pass เพ่ือไปดฟูจูิซงัอีกครัง้ก่อนกลบัไทย แตเ่พราะลืมดพูยากรณ์อากาศ 

วนันีฝ้นตกชว่งเช้าไปจนถึงเท่ียง แตมี่เมฆมากทัง้วนั แน่นอนวา่ยงัไงก็คงไมไ่ด้เห็นฟจูิซงั แตท่ี่ Ashinoko 

หรือ ทะเลสาบอะชิ ก็ยงัมีให้ลอ่งเรือโจรสลดั และขึน้กระเช้าชิมไขด่ า แตเ่พราะเกิดแผ่นดนิไหวขนาดใหญ่ 

ท าให้ไมส่ามารถเห็นเหมืองและบอ่ก ามะถนัได้ ท าให้ทริปครัง้นีด้เูอ่ือยๆ ไมค่อ่ยน่าสนใจเทา่ไหร่ 

 

 

 

 



30/05/2016 

 เตรียมตวับ๊ายบายประเทศญ่ีปุ่ น วนันีท้ัง้วนัวุน่อยู่กบัการจดัห้องให้เป็นเหมือนก่อนเข้ามาพกั (ท า

ความสะอาด) กว่าจะเสร็จก็ใกล้เวลาเดินทางไปสนามบนิ จงึไมไ่ด้ไปเท่ียวท่ีไหนสง่ท้าย เราออกจากหอพกั

เวลา 5 โมงกวา่ๆ ไปถึงสนามบนิก็เกือบๆ จะทุม่แล้ว มีเวลาให้เดนิเลน่ท่ี Duty Free และหาข้าวกินก่อนขึน้

เคร่ืองแบบสบายใจไมต้่องรีบ 

  

31/05/2016 

 ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิอยา่งปลอดภยั เป็นการเรียนซมัเมอร์ในตา่งประเทศท่ีจะไมมี่วนัลืม 

 

 

 

มชัฌิมา ตนัติยาภรณ์ 56135049-7 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี (โครงการ ABK College) 


