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เริ่มต้ นการเดินทาง เราทัง้ 7 คน มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนเวลา 3 ทุ่มเพื่อนัดเช็คอิน
พร้ อมกัน อาจารย์น ้าพรมาส่งพวกเราด้ วย ก็เลยถ่ายภาพหมู่กนั ก่อนไป

หลังจากนันก็
้ พอตรวจกระเป๋ าอะไรเสร็จเรี ยบร้ อย เราก็เข้ าไปยังด้ านในเพื่อรอเวลาขึ ้นเครื่ อง
ระหว่างรอ ทุกคนก็ต่างแยกย้ ายกันไปเดิน เพื่อหาอะไรทานรองท้ อง
TG642 ใน 23.50 น. ถึงเวลาที่เครื่ องจะออกแล้ ว ที่นงั่ ของแต่ละคนไม่ได้ นงั่ ติดกัน แต่ก็ถือว่า

เรานัง่ ใกล้ ๆกัน โดย แปม (ฉัน) ทอย รุ ท แถวของแปมคือโซนที่นงั่ ตรงกลาง สามารถนัง่ ได้ 4ที่
อีกที่หนึง่ ที่นงั่ ข้ างๆคือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปนุ่ พี่จอยกับพี่ตวนั
ั ้ ง่ ด้ วยกันชิดกับกระจกของ
เครื่ องบิน พี่พีร์กบั พี่ภพู งิ นัง่ ด้ วยกันติดกับกระจกเช่นกัน

รอจนผู้โดยสารนัง่ เรี ยบร้ อย ประมาณ ตี1กว่า แอร์ โฮสเตรสก็ทางานปิ ดช่องใส่ของทางด้ านบน
เข้ าสู่การรับฟั ง บริการต้ อนรับของสายการบิน พอเครื่ องค่อยๆเคลื่อนตัวจนบินขึ ้นเหนือ
กรุงเทพมหานคร สักพักแอร์ โฮสเตรสก็นาอาหารมื ้อดึกมาเสิร์ฟ

ประกอบด้ วย โครซอง , ออมเล็ท ,โยเกิร์ต แล้ วก็ผลไม้ เล็กๆน้ อยๆ โดยส่วนตัวรู้สกึ ว่าเป็ นมื ้อที่
ไม่ค่อยอร่อยเท่าไร เลยกินไม่หมดเลยโยเกิร์ตกับผลไม้ ไว้ แต่กลับกันพอหันไปมองคนญี่ปนที
ุ่ ่นงั่
ข้ างๆเขากลับกินมันจนหมดเกลี ้ยง ทาให้ นกึ ถึงสิ่งที่เคยฟั งมาคือ คนญี่ปนไม่
ุ่ กินอาหารเหลือ ก็
เป็ นอย่างนันจริ
้ งๆทาให้ ตระหนักเลยว่า การที่เราไปบ้ านเมืองเขา เราก็ควรปรับตัวตามพวกเขา
เช่นกัน แต่ถึงอย่างนันก็
้ ยงั คงกินไม่หมดอยู่ดี
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ใช้ เวลาประมาณ 6 ชัว่ โมงกว่าได้ ถึงจะลงจอดที่สนามบินนาริตะ พอลงมาจากเครื่ องบินก็
พบว่า คนที่ต่อแถวตรวจตม.นันมี
้ คนเยอะมากๆ แถวยาวมาก
แต่ด้วยการทางานของตม.ญี่ปนท
ุ่ าให้
แถวที่ยาวนันเคลื
้ ่อนตัวอย่างรวดเร็ว
สุดท้ ายก็ถึงคิว แต่ก็โดนถามรายละเอียด
เหมือนกัน ว่ามาทาอะไร ของมหาลัย
อะไร พักที่ไหน อะไรทานองนี ้แต่ก็ผ่าน
ไปได้ ด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไร พอออกมา
ข้ างนอกก็พบกับคนที่มารับถือป้าย
TKU ซึง่ พวกเราก็ปล่อยให้ เขารอนานเหมือนกัน กว่าจะออกมาข้ างหน้ า ก็สายไปครึ่งชัว่ โมง
แล้ ว และคนมารับก็นาทางไปยังรถที่มารับ ตอนแรกคิดว่าเขาจะส่งรถตู้มารับธรรมดาที่ไหนได้
เขาจ้ างรถบัสคันใหญ่มารับ ทังรถมี
้ อยู่แค่ 7 คนนัง่ แล้ วก็คนขับ ส่วนคนที่มารับนัน้ เขาไม่ได้
ขึ ้นมาด้ วย

ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงก่ อนถึงที่พักของมหาลัย คนขับรถไม่ ค่อยชินทาง
เท่ าไร ต้ องคอยโทรถามเจ้ าหน้ าที่ กับถามทางอยู่เหมือนกัน และในที่สุดก็ถงึ ที่พัก
มหาลัย

International House คือที่พักที่พวกเรามาพัก ซึ่งส่ วนมากคนที่พักที่น่ ีจะเป็ น

ชาวต่ างชาติไม่ ว่าจะเป็ นคนจีน คนแคนาดา คนไทย หรื อแม้ แต่ คนญี่ปนก็
ุ่ มีเช่ นกัน ซึ่ง
บางคนก็ไม่ ได้ ศึกษาที่ TKU แต่ กเ็ ป็ นมหาลัยที่ไม่ ไกลจากแถวนัน้ มากนัก
หลังจากที่เอาของเข้ าห้ องเรี ยบร้ อย เราก็พบกับ คนจีนที่มีช่ ือว่ า โคโค่ ซึ่งเป็ นนักศึกษา
ปริญญาโทของ TKU เธอจะเป็ นคนคอยให้ คาปรึกษาระหว่ างเราอยู่ท่ นี ่ ี โดยวันแรกเธอ
ได้ แนะนาซูปเปอร์ มาเก็ตที่ใกล้ ท่ สี ุดให้ กับเรา ซึ่งระยะทางมันก็ไม่ ได้ ใกล้ กับหอเราเลย
สักนิด

อากาศในวันแรกขอการมาญี่ปนุ่ ค่อนข้ างชื ้น เพราะมีฝนตกตลอดเวลา ถึงจะไม่ได้ ตกหนักมาก
แต่ก้ใช้ เวลาตกนานจนหยุดตกอีกทีคือเช้ าวันต่อไป แต่ก็แปลกที่คนญี่ปนส่
ุ่ วนมากถือร่มมากัน
ทุกคน แต่ไม่มีใครกลางร่มเลยสักคน
ซื ้อขนมปั งมาทานรองท้ องแทนอาหาร
มื ้อกลางวันเพราะในซุปเปอร์ ส่วนมากมีแต่
ของสดไม่ค่อยมีอาหารกล่องจึงหาอะไร
ง่ายๆทาน

พอตอนเย็น เราก็ได้ ไปสารวจเส้ นทางอีกเส้ นที่ใกล้ กบั ซุปเปอร์ มาเก็ต เพื่อหาข้ าวอาหารเย็น
ทานกัน และก็ค้นพบว่าใกล้ กนั กับสถานีรถไฟTakanodaiมื ้อเย็นคือข้ าวราดแกงกะหรี่ ราคา
330 เยน แต่โดยรวมก็รสชาติอร่ อยดี
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วันแรกของการไปมหาลัย โดยอาจารย์ได้ นดั หมายว่าให้ มาเจอที่ล็อบบี ้ตอนเวลา 9.00 น.ซึง่
อาจารย์จะเป็ นคนพาเราไปมหาลัยเอง ตื่นมาตังแต่
้ 7 โมงก็ทานข้ าวเช้ าแบบชิวๆ เพราะเหลือ
เวลาอีกตังนานก่
้
อนจะถึงเวลานัด
อาจารย์ที่มารับ คือ อาจารย์ อิตาบาชิ (Itabashi) อาจารย์มาสายกว่าเวลานัดประมาณ 15
นาที เมื่ออาจารย์มาถึงก็ได้ แจกบัตรซุยกะ (Suiga) เป็ นบัตรที่สามารถใช้ ได้ ทงการเดิ
ั้
นทางหรื อ
การซื ้อของตามร้ านสะดวกซื ้อต่างๆได้ แล้ วก็ให้ กล่องwifiให้ พวกเราใช้ เพราะในห้ องพักมีเพียง
เล้ าเตอร์ ที่ใช้ สายแลนต่อกับคอมอย่างเดียว หลังจากนันอาจารย์
้
ก็พาพวกเราขึ ้นรถเมล์ครัง้ แรก
ซึง่ เดินออกจากหน้ าหอเดินไปเล็กน้ อยก้ ถึงป้ายรถเมล์แล้ ว มีตารางเวลาให้ ดดู ้ วยโดยเวลาจะ
แบ่งเป็ นสองแบบคือตารางรถวันธรรมดา กับ วันหยุด ซึง่ ก็คล้ ายกับรถเมล์บ้านเราจะมีเลข
ประจารถ ซึง่ เลขรถที่จะพาเราไปถึงที่หมายคือ เบอร์ 71 พอเราจะขึ ้นรถก็
ใช้ ซยุ กะแตะเพื่อเข้ ารถ

รถเมล์คนั นี ้ไปสุดสายที่ KoKubunji ซึง่ เป็ นที่ที่มหาลัยเราตังอยู
้ ่นนั่ เอง แต่เมื่อเราไปถึงเราก็
ต้ องเดินต่อไปอีกเพราะยังไม่ถึงมหาลัย โดยระยะที่เดินก็ไกลพอดูเลยล่ะ ส่วนหนึง่ ก็คืออาจารย์
อยากพาเราเดินชมรอบๆให้ ร้ ูว่า มีร้านอะไรแถวนันบ้
้ าง

หลังจากเดินตรง เดินเลี ้ยง เดินขึ ้นเขา เราก็มาถึงมหาลัยพวกเรากาลังจะมาเรี ยน
“ Tokyo Keizai University ”

เมื่อมาถึงมหาลัยก็พบกับความสวยงามของมหาลัย ที่มีความร่มรื่ นและเด็กนักศึกษาจานวน
มากที่เดินเข้ ามาอย่างไม่ขาดสาย

พอเรามาถึงมหาลัยแล้ ว อาจารย์ก็พาเราไปส่งยังห้ องตึก F ชัน้ 2 เป็ นห้ องสาหรับอาจารย์
ต่างชาติหรื อเป็ นห้ องสาหรับให้ นกั ศึกษาเข้ ามาฝึ กภาษาฝึ กคุยได้ ที่นี่ อาจารย์บอกให้ เรานัง่ รอ
อยู่ที่นี่จะมีคนมาพาไปฟั งเกี่ยวรายละเอียดการใช้ ชีวิตในTKU อธิบายเกี่ยวกับมหาลัย
หลังจากนัน้ เราก็ได้ ร้ ูจกั กับมหาลัยของเราคร่าวๆ แต่ก็ยงั ไม่ได้ ไปเดินสารวจรอบๆมหาลัย พอ
ถึงกลางวันเราก็ไปทานข้ าวกลางวันกัน โรงอาหารที่นี่ค่อนข้ างแตกต่างจากมหาลัยเรามาก
ทีเดียวเพราะไม่ใช่ระบบสัง่ อาหารด้ วยปากแบบเมืองไทย แต่จะตู้มีสาหรับขายคูปองอาหาร ซึง่
พอเรากดเลือกอาหารไปก็จะได้ ค่ปู องเอาไปยื่นให้ เขา หลังจากนันเราก็
้
ไปหยิบทานอาหารมา
ถือรอคนที่ทาอาหารก็จะยื่นอาหารตามที่เราสัง่ มาให้ ทนั ที ได้ รับอาหารรวดเร็วมากเพราะว่า
อาหารถูกทาไว้ หมดแล้ วแค่เพียงตักราดข้ าวเท่านัน้ พอทานข้ าวกลางวันเสร็จ เราก็มีสมั มนาต่อ
ที่ตกึ เดิม เป็ นครัง้ แรกที่เราได้ พบปะกับคนญี่ปนในโครงการเป็
ุ่
นครัง้ แรก โดยมีการแบ่งกลุ่ม
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คนญี่ปนจะได้
ุ่
รับมิทชัน่ ให้ พาเราทัวร์ รอบมหาลัย มีถ่ายรูปบ้ างเป็ นบางจุด
หลังจากนัน้ ก็กลับมารวมตัวที่ห้องเช่นเดิม

พอกลับมาห้ องก็นงั่ เป็ นกลุ่ม อาจารย์ชิบาตะสัง่ ให้ ทกุ คนช่วยกันคิดความแตกต่างระหว่าง
7-11 ไทย กับ ญี่ปน
ุ่ ว่ามีอะไรที่แตกต่างหรื อเหมือนกัน แล้ วก็ออกมาพูดว่าแตกต่างกันยังไง

โดยถ้ าเป็ นคนญี่ปนออกมาพู
ุ่
ด ก็ต้องอธิบายเป็ นภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้ คนไทยในกลุ่มต้ อง
ออกไปพูด
หลังจากจบกิจกรรมตอน 4 โมงครึ่ง พวกเราก็ต้องรอเวลาของการจัดงาน Welcome Party ที่
ทางมหาลัยจัดขึ ้นเพื่อต้ อนรับพวกทัง้ 7คนนัน่ เอง

ทางมหาลัยได้ จดั เตรี ยมอาหารมากมายเพื่อต้ อนรับพวกเรา ทังยั
้ งร่ วมดื่มให้ พวกเรา ทุกคน
ภายในงานต้ อนรับดีมากๆ อยากทานอะไรก้ ตกั ให้ พยายามชวนเราคุย

หลังจากที่เรากินเลี ้ยงฉลองกันเสร็จ โคโค่เพื่อนคนจีนที่อาศัยอยู่ที่พกั เดียวกับเราก็พาเรา
กลับที่พกั
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เช้ าวันนี ้ โคโค่ พาพวกเราเปลี่ยนบรรยากาศโดยการพาเราไปขึ ้นรถไฟบ้ างให้ เราได้ ร้ ูจกั ทาง
สถานีที่ใกล้ ที่สดุ จากหอ ก็คือ Takanodai

ซึง่ Takanodai ห่างจาก Kokubunji เพียง 2 สถานีเท่านัน้
หลังจากนันระยะทางก็
้
พอๆกับที่เราเดินจากจุดลงรถบัส แต่อาจจะใกล้ กว่าหน่อย แต่ก็ยงั คง
ต้ องเดินอยู่ดี แล้ วก็เดินไปจนถึงเนินทางขึ ้นมหาลัย วันนี ้ตารางไม่หนักมาก คาบเช้ ามา Joint
Program กับ นักศึกษา TKU พอตอนบ่ายก็จะได้ ไปไร่ ชา
10.40 ที่ตก
ึ เดิม เราก็ได้ เจอกับคนญี่ปนแก๊
ุ่ งเดิมที่อยู่ในโปรแกรม วันนี ้เราเตรี ยมชาที่เตรี ยม

จากประเทศไทยมาด้ วย เพราะคาดเดาไว้ แล้ วว่าจะมีการทดลองแลกเปลี่ยนชากินกัน ซึง่ ทาง
คนญี่ปนเองก็
ุ่
เตรี ยมชาที่ขายดีที่สดุ มาเช่นกัน
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ตอนบ่าย วันนี ้พวกเราไม่มีเรี ยนต่อแล้ วจึงออกไปเที่ยวที่ NAKANO กัน ซึง่ นากาโนะก็เป็ นห้ าง
ขนาดใหญ่ อารมณ์เหมือน เจเจมอล พวกเราก็แบ่งกลุ่มเดินเล่นกัน ซื ้อของ แล้ วมาเจอกันตอน
5 โมง แต่เมื่อครบ 5 โมง พวกผู้ชายยังเดินกันไม่ทวั่ พวกผู้หญิงเราจึงแยกออกมาถ่ายรู ปเล่น
ข้ างนอก ซึง่ ข้ างๆสถานีนนมี
ั ้ สถานที่สวยๆมากมายให้ ถ่ายรูป
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วันนี ้ กิจกรรมตอนเช้ าคือ การให้ ประสบการณ์ในการใส่ชดุ ยูกาตะแก่พวกเรา ทางมหาลัยได้
เชิญวิทยากรจากข้ างนอกนาชุดยูกาตะ เหตุผลที่เขานายูกาตะมาให้ เราใส่เป็ นเพราะว่า
ช่วงเวลาหน้ าร้ อนของญี่ปนนั
ุ่ นจะใส่
้
ชดุ ยูกาตะ แต่หน้ าหนาวจะใส่ชดุ กิโมโน
หลังจากแต่งตัวเสร็จเขาก็พาเราไปเดินถ่ายรูปรอบๆมหาลัย เป็ นอันเสร็ จกิจกรรมในช่วงเช้ า

ในตอนบ่ายมีการฝึ กจัดดอกไม้ โดยอาจารย์ที่มาสอน ก็เป็ นคนจัดดอกไม้ ให้ กบั มหาลัย ใช้ เวลา
เพียงไม่นาน ก็เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว แล้ วเขาก็นาเอาดอกไม้ ที่เราจัดไปประดับตามมุมต่างๆของ
มหาลัย แถมมีป้ายชื่อให้ ด้วย

หลังจากนัน้ ตามตารางแล้ ววันนี ้หมดกิจกรรม แต่ว่า เขานัดเราเพิม่ เติมไปดูขนตอนการเข้
ั้
าพิธี
ชงชา ก็คือให้ นงั่ ดูวิดีโอ แล้ วก็มีการแจกชาขวดกินคู่กบั ช็อกโกแลตบิสกิต อร่อยมากๆเลยแต่
ไม่ได้ ถ่ายรูปมา
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วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้เราไม่มีตารางเรี ยนอะไร วันนี ้จึงตื่นได้ สายๆหน่อยแล้ วออกไปเที่ยวข้ างนอกกัน
โดยที่แรกที่เราไปคือ Harajuku

แต่ก็ยงั ไม่ใช่จดุ หมายของวันนี ้ มาที่นี่มาแค่แวะกินอาหารกลางวันเท่านัน้ จากนัน้ สถานที่ที่เรา
ไปต่อก็คือ วัดเมจิ ซึง่ โชคดีมากที่วนั นี ้เรามาแล้ วเจอเข้ ากับพิธีแต่งงานแบบญี่ ปนุ่ มีประมาณ 23 คู่ที่มาจัดงานแต่งงานหรื อมาถ่ายพรี เวดดิ ้งที่นี่

หลังจากเราไปวัดเมจิแล้ ว รุทก็อยากไปเดินงาน Thai Festival ที่อยู่ใกล้ ๆกับวัดเมจิ
เพราะว่ารุทอยากจะไปถ่ายรูป ส่วนพี่ตวก็
ั ้ นดั เพื่อนมาเจอที่นี่ เพราะจะไปเที่ยวด้ วยกันต่อ

หลังจากเราออกจากงาน Thai Festival แล้ วก็เดินต่อไปยัง Shinjuku เพื่อไปหาเพื่อนของพี่ๆ
ที่มาของโครงการ NBK ซึง่ ก็เริ่มเย็นแล้ ว ก่อนเจอก็เลยไปหาอะไรทานกัน แล้ วที่สดุ ท้ ายที่ไปเดิน
ก็คือ Shibuya เดินช็อป เดินตามหาของฝากกัน ก่อน กว่าจะได้ กลับก็ประมาณ สองทุ่มเข้ าไป
แล้ ว
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วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้เรามีเป้าหมายคือตามหาซื ้อรองเท้ ากัน ที่แรกที่ไปคือ Kichijoji
แต่ก็หารองเท้ าที่อยากได้ ไม่เจอ ประมาณเที่ยงจึงหาข้ าวทานกันที่นนั่ แล้ วก็ไปเดิน Harajuku
ก็ได้ ซื ้อรองเท้ ามา 1 คู่ จาก Onitsuka Shop เจอทัวร์ ไทยลง ภายในร้ านมีแต่คนไทยเต็มไป
หมด แต่พวกพี่ๆยังไม่ได้ รองเท้ า ที่สดุ ท้ ายที่ไปคือ Ameyoko Market ต่อ อารมณ์เหมือน
จตุจกั รบ้ านเราเนี่ยล่ะ ก็ไปกินข้ าวเย็นที่นนั่ แล้ วในที่สดุ พี่ๆก็ได้ รองเท้ า
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วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้มีเรี ยนแต่เข้ า ช่วงเช้ าเป็ นญี่ปนุ่ ช่วงบ่ายเป็ นอังกฤษของอาจารย์ Tajima เรี ยนเกี่ยวกับ
Marketing วันนี ้กว่าจะเลิกก็เย็นแล้ วจึงไม่ได้ ไปไหนก็กลับหอ
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วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้มีเรี ยน อังกฤษ ของ อาจารย์ Itabashi เรี ยนเกี่ยวกับบัญชี พอเรี ยนเสร็ จก็ไม่ได้ ไปไหน
เช่นเดิม เพราะว่าฝนตก จึงกลับหอกัน
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วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้ตอนเช้ ามีเรี ยนกับอาจารย์ Shibata พอประมาณก่อน11โมงก็เข้ า joint program กับ
นักศึกษาญี่ปนุ่ พอตอนบ่ายเราก็ได้ ไปเข้ า Thai class ไปช่วยสอนภาษาไทยให้ กบั เพื่อนคน
ญี่ปนที
ุ่ ่เลือกเรี ยนวิชาเลือกคือ ภาษาไทย
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วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้ตอนเช้ ามีเรี ยนภาษาญี่ปนุ่ มีการทาโปสเตอร์ เกี่ยวกับความแตกต่างของอาหารไทยกับ
อาหารญี่ปนุ่ พอตอนบ่ายก็ได้ ไปเป็ นแขกรับเชิญในวิชา conversation ซึง่ ก็นาโปสเตอร์ ที่ทา
ไปพรี เซ้ นให้ คนญี่ปนกั
ุ่ บชาวต่างชาติในคลาสนันฟั
้ ง
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วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้นัดเจอที่ Kokubunji ตอนเวลา 8 โมง วันนี ้พวกเรากับอาจารย์ชิบาตะ จะไปทัศนศึกษาที่
บริษัทคิริน ใช้ เวลาเปลี่ยนรถไฟหลายสายมากกว่าจะมาถึง เราก็ได้ เข้ าชมในโรงงาน ซึง่ เป็ น
โรงงานที่ค่อนข้ างใหญ่ ได้ ดวู ิธีการบรรจุชาของบริ ษัทคิริน

หลังกลับจากคิริน คนญี่ปนก็
ุ่ พาพวกเราไปกินข้ าวใกล้ ๆแถวนัน้
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วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้พวกเราได้ รับเชิญให้ ไปบ้ านอาจารย์ Tajima เป็ นอพาร์ ทเมท อาจารย์อาศัยอยู่กบั ภรรยา
และลูกชายอีกสองคน อาหารที่ภรรยาอาจารย์ทาอร่อยมาก ที่อาจารย์ภมู ิใจนาเสนอคือห้ อง
ของลูกอาจารย์ที่มีแต่การ์ ตนู แล้ วก็จอคอมพิวเตอร์ 4 ตัว

15

วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้ทุกคนต่างแยกย้ ายไปเที่ยวกับเพื่อนของตัวเองตามที่ต่างๆ จึงขออยู่หอพักผ่อนบ้ าง
เพราะว่าออกไปไหนมาไหนทุกวันนานๆจะได้ พกั
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วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้ตอนเช้ ามีเรี ยนวิชาภาษาญี่ปนในตอนเช้
ุ่
า ส่วนตอนบ่ายโมง มีเข้ าพิธีชงชาในสวนใกล้ ๆกับ
มหาลัย

นี่คือขนมที่กินคู่กบั ชาในพิธี
เหมือนวุ้นๆกรุบๆ อร่อยมากๆ
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วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้เราไปศึกษาโรงงานที่มีจาหน่ายชารายใหญ่ในประเทศญี่ปนุ่ นัน่ ก็คือ 7-11 วันนี ้เป็ นวันที่
เราได้ ใส่ชดุ นักศึกษาครัง้ แรกตังแต่
้ มาที่นี่ ซึง่ ก่อนหน้ าที่เราจะเข้ าไปในบริษัทของเซเว่นนัน้ เราก็
ไปที่ อิโตโยคาโดะก่อน ซึง่ เป็ นบริษัทลูกของเซเว่น
แล้ วในตอนบ่ายถึงจะเดินทางไปยังบริษัทเซเว่น มีการทารายงานด้ วย ส่งอาจารย์ Tajima
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วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้ตอนเช้ าอาจารย์ชิบาตะพาพวกเราไปศาลเจ้ ากับวัดใกล้ มหาลัยแล้ วบอกความแตกต่าง
ระหว่างวัดกับศาลเจ้ า ซึง่ ทังศาลเจ้
้
าและวัดมีความสวยงามมาก
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วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้ญี่ปนต้
ุ่ องเตรี ยมตัวพรี เซ้ นในวันพรุ่งนี ้ เลยต้ องเตรี ยมสไลด์ที่จะนาไปพรี แล้ วก็มีซ้อมใน
ห้ องบ้ าง ตอนบ่ายมีเรี ยนกับอาจารย์อีกคนที่ไม่เคยเจอหน้ า ชื่ออาจารย์ ซาโต้ เรี ยนเกี่ยวกับ
โปรแกรมAccess
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วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
ตอนเช้ ามีซ้อมอีกหนึง่ รอบก่อนที่จะพรี เซ้ นจริงๆตอนประมาณ 10 โมง ตอนกลางวันอาจารย์
ญี่ปนก็
ุ่ เลี ้ยงส่งลาพวกเราโดยซื ้ออาหารและขนมกับน ้ามาให้ ทาน พอตอนบ่ายก็ร่วมJoint
program กับนักศึกษาญี่ปนอี
ุ่ กรอบ เพื่อเตรี ยมตัวในวันพรุ่งนี ้
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วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้เป็ นวันพรี เซ้ นโปรเจคชา คนญี่ปนพู
ุ่ ดภาษาอังกฤษ ส่วนคนไทยพรี เซ้ นเป็ นภาษาญี่ปนุ่ ถึง
จะยากมากๆแต่ก็ผ่านมาได้ ตอนเย็นพอพรี เซ้ นเสร็ จอาจารย์ก็พาพวกเราไปเลี ้ยงข้ าวร่วมกับ
นักศึกษาญี่ปนุ่
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วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
วันนี ้ออกตะลอน ชิบยู ่าอีกรอบเพื่อหาของฝาก หลังจากนันก็
้ ไปยัง อิเคะคุบโุ ระ พอตอนเย็นก็ไป
กินเนื ้อย่างที่ร้านของเพื่อนนักศึกษาญี่ปนท
ุ่ างานพิเศษอยู่ เป็ นบุปเฟ่ ราคา 3000เยน
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วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พศ.2559
เราออกจากที่พกั ประมาณเที่ยงครึ่ง ไปถึงสนามบินนาริตะ สองโมง แล้ วก็รอเวลา
ถึงสนามบินไทยประมาณ 4 ทุ่มกว่า

น.ส.ณัชณิชา วงษา สาขา IB ปี 1

