10-พ.ค.-15

"วันนี้กำลังจะเดินทำงไปญี่ปุ่นพร้อมกันกับเพื่อนอีก 5 คน เครื่องออกเวลำ 21:55น.

และจะเดินทำงไปถึงที่ญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ตำมกำหนดกำรคือเวลำ 06:05 น. "
11-พ.ค.-15

"แต่เวลำที่เดินทำงถึงญี่ปุ่นจริงๆคือ 05:26 น. แต่ท้องฟ้ำที่นี่สว่ำงแล้วนึกว่ำ 8 โมงเช้ำ หลังจำกทีถ่ งึ

สนำมบินฮำเนดะแล้วพวกเรำก็เดินกันไปที่ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองและจำกนั้นก็ไปรอรับกระเป๋ำ พอรับกระเป๋ำเสร็จ
เรำก็ออกไปเจอกับอำจำรย์ที่นัดหมำยไว้ว่ำจะมำเจอกับพวกเรำคืออำจำรย์อิตำบำชิ จำกนั้นเค้ำก็พำเรำไปขึ้นรถ
เพื่อไปยังที่พักแต่ก่อนที่เรำจะขึ้นรถไปอำจำรย์ชิบำตะมำส่งพวกเรำขึ้นรถด้วยโดยรถแท็กซี่ทมี่ ำรับคือรถตู้แต่กระเป๋ำของ
พวกเรำทั้ง 6 คนก็เกือบใส่ไม่พอ555 จำกสนำมบินมำถึงที่พกั ใช้เวลำเกือบ 4 ชั่วโมง ซึ่งนำนมำกๆแต่ระหว่ำงทำง
ก็ได้เห็นวิวภูเขำไฟฟูจิด้วยหลังจำกมำถึงที่พักแล้วผู้จดั กำรหอพักและ ma-san ก็ได้มำอธิบำยวิธกี ำรใช้หอพัก
วิธีกำรไขกุญแจเข้ำที่พกั ซึ่งไขยำกมำก555 แล้วก็วิธีแยกขยะซึง่ ก็ฟังรู้เรื่องบ้ำงไม่รู้เรื่องบ้ำง จำกนัน้ เค้ำก็ให้พวกเรำ
เข้ำที่พักเพื่อพักผ่อนสักพัก ม่ำซังก็มำเคำะประตูแล้วถำมว่ำตอนนีห้ ิวหรือยัง เดี๋ยวจะไปซื้อข้ำวมำให้ซึ่งของทีm
่ a-san
ซื้อมำให้เยอะมำกเกินไป แต่จำกนั้นพวกเรำก็รอเวลำตอน 14:30 น. เพื่อพบกับคุโด้ซงั คนทีจ่ ะพำเรำไปเดิน
ดูรอบๆที่พักและพำขึ้นรถเมล์กับรถไฟไปสถำนีแถว TKU ว่ำมีร้ำนอะไรบ้ำงไม่วำ่ จะเป็น 7-11 แถวที่พักไดโซะยูนิโคล่
แถวสถำนีของ TKU และคุโด้ซังก็ได้ให้บัตรซุยกะมำด้วยในนั้นมีเงินอยู่ 9,500 yen หลังจำกที่คุโดซังพำเรำเดินดูเส้นทำง
แล้วก็พำพวกเรำไปที่ร้ำนไดโซะเพื่อซื้อถุงเท้ำกับผ้ำพันเอวเพื่อเอำไปใช้ตอนที่ใส่กิโมโน จำกนั้นคุโด้ซังก็พำเรำไปที่ห้ำง
เพื่อไปเจอกับอำจำรย์ Kishiและนักเรียนคนญี่ปุ่นอีก 5 คนหลังจำกนั้นอำจำรย์ก็พำเรำไปกินซูชิที่รำ้ น Ginzo
ซูชิเยอะมำกินจนอิม่ เลยและเพื่อนนักเรียนก็มีของให้พวกเรำด้วยแต่ตอนนั้นเรำไม่มีของให้เค้ำเลย แต่มีเพื่อนคนนึง
ให้เหรีญญบำทกับ 50 สตำงค์ เรำเห็นในกระเป๋ำเรำมีเหรียญ 10 กับเหรียญ 5 อยู่ เรำก็เลยเอำมำให้พวกเค้ำแทนก่อน
ที่จะกลับพวกเรำได้แลกไลน์กันไว้ด้วย ก่อนกลับอำจำรย์ถำมพวกเรำว่ำอยำกดูอะไรไหม เรำบอกอยำกดูกล่องดินสอ
ที่ลอท์ฟอำจำรย์ก็พำเรำดู ทุกคนน่ำรักมำกๆจำกนั้นอำจำรย์ก็พำพวกเรำมำส่งขึ้นรถเมล์กลับหอพัก ก่อนกลับหอพัก
เรำได้แวะเข้ำ 7-11 ก่อนกลับที่พกั และแบกขวดน้ำกันอย่ำงน้อยคนละ 2 ขวดตอนที่คุโด้ซงั พำมำ 7-11 เรำรู้สึกกว่ำมันใกล้
มำกแต่พอถือของกลับแค่นั้นแหละเรำว่ำมันไกลมำกๆเลย555 จำกนั้นเรำก็กลับถึงที่พัก มีเพื่อนเรำคนนึงโทรเข้ำ"
ภาพระหว่างทาง ที่คุโด้ซังพาเดินสารวจเป็นวันแรก

12-พ.ค.-15

"วันนี้คุโด้ซงั มำรับไป Tokyo Keizai University ตอน 11 โมงครึง่ จำกนั้นพำไปขึ้นรถเพื่อไปลงที่

สถำนี Kokubunji แล้วก็พำไปซือ้ ข้ำวกลำงวันที่ 7-11 แล้วก็เดินไปมหำวิทยำลัยนี้ รู้สึกเหมือนจะอยู่บนภูเขำพอไปถึง
มหำวิทยำลัยหลังจำกที่กินข้ำวกันเสร็จแล้วก็ไปพบกับคณบดีแล้วก็แนะนำมหำวิทยำลัย อำจำรย์มใี ห้กระเป๋ำกับแก้วน้ำ
หลังจำกนั้นก็เข้ำห้องเรียนแล้วนักเรียนที่นั้นก็พำเรำไปเดินดูสถำนที่ในมหำวิทยำลัยซึง่ แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 2 คน
ตอนเดินดูรำ้ นขำยของเพื่อนที่พำเดินซื้อไอติมให้กินด้วย หลังจำกเดินทัวร์กันเรำก็กลับมำที่ห้องอำจำรย์กใ็ ห้เล่นเกมส์
กันโดยให้บอกในสิ่งที่ไทยมีแต่ญปี่ ุ่นไม่มี พอเล่นกันเสร็จก็พำไป Welcome Party หลังจำกนั้นพวกเรำก็กลับที่พักกัน
ประมำณ 2 ทุ่ม

กลุ่มเพื่อนคนญี่ปุ่นที่พาเดินสารวจมหาลัย

13-พ.ค.-15

วันนี้เป็นวันทีเ่ ริ่มเรียนที่ TKU วันแรก ก็ไปถึงก่อนเวลำเรียนประมำณ 1 ชม. เพื่อนเลยพำไปดูบ่อน้ำ

หลังมอ ทีเ่ มื่อวำนเพื่อนคนญี่ปุ่นพำเพื่อนอีกกลุ่มไปดู หลังจำกนั้นก็เดินไปเข้ำห้องเรียน วิชำนี้คือวิชำที่ร่วมโปรเจคชำกัน
อำจำรย์ก็มเี อำชำของญี่ปุ่นมำให้ลองชิมแล้วก็ถำมว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง จำกนั้นพอเลิกคลำส ก็มเี พือ่ นคนญี่ปุ่นไป
กินข้ำวด้วยกันอีก 3 คน วิชำในช่วงบ่ำยคือภำษำอังกฤษ โดยอำจำรย์ชิบำตะเป็นคนสอน เรียนเกี่ยวกับยุคสมัย
ของเครื่องเสียง พอถึงเวลำเลิกเรียนก็ขึ้นรถบัสกลับที่พักแล้วก็ออกไปเดินหำร้ำนอำหำรแถวๆที่พัก ซึ่งเป็นร้ำนรำเมง
หลังจำกกินเสร็จก็กลับที่พัก

ภำพบ่อน้ำหลังมหำลัย

14-พ.ค.-15

วันนีเ้ พื่อนคนญี่ปุ่นที่ชอื่ คะโยมำรับที่หอพักตอนเวลำประมำณ 9 โมง แล้วขึ้นรถไฟไปลงที่สถำนี

Okuboซึ่งอำจำรย์ชิบำตะมำรออยู่ที่สถำนีแล้ว จำกนั้นอำจำรย์กพ
็ ำเดินไปร้ำนที่สอนทำพิธชี งชำ

จำกนั้นเวลำประมำณเที่ยงอำจำรย์ก็พำไปขึ้นรถไฟเพื่อยังสถำนีมติ ะกะ เพื่อไปกินข้ำวกลำงวันก่อนที่จะเดินต่อไปยัง
Ghibli Museum ข้ำงในนี้ไม่ให้ถ่ำยรูป ถ่ำยรูปได้แต่บริเวณข้ำงนอก พอถึงเวลำประมำณ 4 โมง

ก็เดินไปที่สถำนีเพื่อขึ้นรถไฟกลับที่พัก ส่วนข้ำวเย็นวันนี้คือซื้ออำหำรในซุปเปอร์แถวสถำนี Takanodai

ระหว่ำงทำงที่จะเดินไปสถำนีtakanodai

15-พ.ค.-15

ภาพนี้ถ่ายกับเพื่อนคนญี่ปุ่นที่ Ghibli Museum

วันนี้ต้องรีบตื่นแต่เช้ำเพื่อไปเรียนวิชำภำษำญี่ปุ่นให้ทันตอน 9 โมงเช้ำ แต่พอไปถึงเพื่อนที่เป็นคน

มำเลเชียทักแชทมำบอกว่ำอำจำรย์ขอเปลี่ยนเวลำเป็น 9.30 ก็เห็นว่ำไปถึงก่อนเวลำประมำณ 1 ชม. เลยไปที่โรงอำหำร
เพื่อกินข้ำวเช้ำ อำหำรที่นี่ถกู มำกแค่ 100 เยนแต่จะมีเฉพำะช่วง 8.00-8.50 เท่ำนั้น จำกนั้นก็เดินไปเข้ำชั้นเรียน
พอเลิกเรียน อำจำรย์กำโตะก็ชวนไปกินข้ำวกลำงวันด้วยกัน เป็นร้ำนอำหำรหน้ำมหำลัย มื้อนี้อำจำรย์เป็นคนเลี้ยง
หลังจำกทีก่ ินเสร็จก็ไปเรียนวิชำ Management Information System ซึ่งอำจำรย์ซำโต้เป็นคนสอน
หลังจำกทีเ่ รียนเสร็จ อำจำรย์กช็ วนไปสวนสำธำรณะแถวๆมหำวิทยำลัย และอำจำรย์ยังออกค่ำเข้ำให้อีกด้วย
สวนนี้มีดอกวิสทีเรีย ป่ำไผ่ แล้วก็น้ำตก ส่วนมำกจะเป็นผู้สูงอำยุมำนั่งกัน หลังจำกทีเ่ ดินเสร็จ พวกเรำจะไปที่ชินจุกุต่อ
ส่วนอำจำรย์ลงที่สถำนี นำกำโนะ พอซื้อของที่ชินจุกุกันเสร็จแล้ว ก็แยกกับโอ๊ค แทน มำย แล้วขึ้นรถไฟไปฮำรำจุกุต่อ
แต่เวลำนั้นประมำน 2 ทุ่มครึ่งร้ำนก็ปิดเกือบหมดแล้ว ก็เลยตัดสินใจขึ้นรถไฟกลับที่พัก

ภำพสวนสำธำรณะแถวมหำลัย
16-พ.ค.-15

วันนี้เป็นที่ปล่อยฟรี พวกเรำก็นดั กันว่ำวันนี้จะไปเดินที่ฮำรำจุกุกัน ตอน 10.30 พอไปถึงสถำนี ฮำรำจุกุ

ก็เดินไปที่วดั เมจิ หลังจำกที่เดินเสร็จ ก็เป็นเวลำเกือบบ่ำย 2 แล้ว ก็ไปเดินกันที่ถนนทำเคชิตะกันต่อ ได้เสื้อผ้ำมำ 2

ตัวกับขนมและเครื่องสำอำงอีกนิดหน่อย กว่ำจะเสร็จก็เป็นเวลำเกือบ 1 ทุ่มแล้ว
ก็เดินไปที่ถนนโอโมเตะซันโดะเพือ่ ไปซื้อตุ๊กตำที่ร้ำนคิดดี้แลน จำกนั้นก็ขึ้นรถไฟกลับที่พัก

ภำพหลังจำกที่ซื้อของเสร็จ

17-พ.ค.-15 วันนี้ไปสถำนีเมกุโระเพื่อไปบ้ำนพักของอำจำรย์ทำจิมำ่ วันนี้มีเพือ่ นคนมำเลเชียไปด้วย นัดเจอกันตอน 10
โมง จำกนั้นก็ขึ้นรถไฟไป สถำนีเมกุโระ จำกนนั้นอำจำรย์ก็พำไปโรงแรม ที่มีกำรจัดแสดงศิลปะ งำนแต่งำน
จำกนนั้นระหว่ำงทำงดินไปวัดและศำลเจ้ำอำจำรย์ก็พำเข้ำไปดูพพิ ิธภัณฑ์ปรสิต
พอเดินไปถึงวัดกับศำลเจ้ำอำจำรย์ก็อธิบำยถึงควำมแตกต่ำงให้ฟงั จำกนั้นอำจำรย์ก็พำเดินไปที่บ้ำนของอำจำรย์
เพื่อกินข้ำวกลำงวัน ภรรยำของอำจำรย์ทำอำหำรอร่อยมำก ที่บ้ำนอำจำรย์เลี้ยงสุนัขไว้ 2 ตัว กับเต่ำอีก 1 ตัว
หลังจำกที่นงั่ เล่นอยู่บำ้ นอำจำรย์สักพักแล้ว อำจำรย์ก็พำขึ้นรถเมล์ เพื่อไปยัง
นำกำโนะบรอดเวย์ซึ่งเป็นสถำนที่ขำยพวกอำนิเมะแล้วก็ฟิกเกอ หลังจำกทีถ่ ึงเวลำนัด
อำจำรย์ก็พำพวกเรำไปกินข้ำวเย็นที่เมดคำเฟ่ พอกินเสร็จ ก็ขึ้นรถไฟแยกย้ำยกันกลับที่พัก

ภำพที่บ้ำนอำจำรย์ทำจิม่ำ

18-พ.ค.-15

วันนี้มีเรียนภำษำญี่ปุ่นตอน 9.30 พอเรียนเสร็จ อำจำรย์กำโตะก็เอำสลัดมำให้พวกเรำกิน

เป็นข้ำวกลำงวัน ช่วงบ่ำยก็มีเรียน วิชำกำรตลำดกับอำจำรย์ทำจิม่ำ กับวิชำของอำจำรย์ชิบำตะ หลังจำกที่เรียนเสร็จ

อำจำรย์ชิบำตะก็พำไปเดินดูวดั กับศำลเจ้ำแถวมหำลัย พอเดินเสร็จก็แยกกันกับอำจำรย์แล้วมำเดินต่อที่ห้ำง
แถวสถำนีโคะคุบุนจิ จำกนั้นก็เดินไปกินข้ำวเย็นกันที่สุกิยะ แล้วก็ขึ้นรถบัสกลับที่พัก
19-พ.ค.-15

วันนี้อำจำรย์ชิบำตะนัดตอน 10.45 ที่สถำนีโคะคุบุนจิ แล้วก็พำไปลงที่สถำนีถัดไป

เพื่อไปยังพิพิธภัณฑ์เอโดะซึ่งจัดแสดงแบบบ้ำนโบรำณเอำไว้ พอถึงเวลำอำหำรกลำงวันอำจำรย์กพ็ ำไปเลี้ยง
อำหำรกลำงวัน ซึ่งเป็นร้ำนรำเมนที่อยู่แถวๆบริเวณนั้น จำกนั้นเวลำประมำณบ่ำยสองอำจำรย์ก็พำกลับมำเรียน
ร่วมชั้นเรียนกับเพื่อนคนญี่ปุ่น พอเลิกคลำสก็ไปกินข้ำวเย็นกับเพือ่ นในชั้นเรียน จำกนั้นก็ขึ้นรถบัสกลับที่พัก

ภำพที่พิพิธภัณฑ์เอโดะ
20-พ.ค.-15

วันนี้ช่วงเช้ำเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนชำวญี่ปุ่นเกีย่ วกับโปรเจคชำ จำกนั้นก็พอถึงเวลำกินข้ำวเที่ยง

ก็มีเพื่อนคนญี่ปุ่นมำกินข้ำวด้วย 7คน ช่วงบ่ำยก็ไปแต่งชุดกิโมโนกับจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น พอจบกิจกรรมแล้ว
ก็ขึ้นรถไฟกลับที่พัก

ภำพซ้ำยคือภำพตอนใส่ชุดกิโมโน ภำพขวำคือภำพตอนจัดดอกไม้

21-พ.ค.-15

วันนี้อำจำรย์คชิ ิเซนเซนัดเจอกันเวลำ 9:30 ที่สถำนีโคะคุบุนจิจำกนั้นก็นั่งรถไปชิบุยำ่

อำจำรย์ก็พำไปถ่ำยรูปกับรูปปั้นฮะจิโกะแล้วก็พำเดินดูถนนรอบๆชิบูย่ำ พำแวะร้ำนดิสนี่สโต ร้ำนเกมส์เซ็นเตอร์
เล่นหมดไป 300 เยนจำกนั้นก็ใกล้ถึงเวลำกินข้ำวอำจำรย์ก็พำไปขึ้นรถไฟเพื่อไปลงสถำนีชินจุกุเพือ่ ไปกินข้ำวกลำงวัน

เป็นอำหำรบุฟเฟ่ต์อำหำรญี่ปุ่นทีต่ ึก lumine1 พอใกล้ถึงเวลำจะเข้ำร่วมประชุมสัมมนำเรื่องชำ อำจำรย์ก็พำไปที่โรงแรม
Keio Plaza Hotel แล้วก็ไปพบกับอำจำรย์คชิ ิเซนเซที่โรงแรมแล้วก็เพื่อนอีกสำมคนชื่อเคนยำนะ และมิกะ

พอฟังสัมมนำเสร็จอำจำรย์ก็พำไปขึ้นตึกเมโทรโพลิเทนเพื่อไปดูวิวข้ำงบน จำกนั้นเดินไปแถวชินจุกตุ ่ออีกนิดหน่อย
หลังจำกนั้นก็ขึ้นรถไฟกลับหอพัก

ภำพนี้ถ่ำยกับรูปปั้นฮำจิโกะ
22-พ.ค.-15

วันนี้มีเรียนภำษำญี่ปุ่นตอน 9:30 แล้วตอนบ่ำยก็ไปสถำบัน ABK อยู่สถำนีซกู ำโม่คิชิเซนเซ

และโอะบินำตะเซนเซพำมำถึงสถำนีซกู ำโม่กม็ ำเจอกับอำจำรย์ผชู้ ำยอีกคนเพื่อไปเอบีเค พอฟังอำจำรย์ทเี่ อบีเค
แนะนำเสร็จอำจำรย์ผู้ชำยก็พำพวกเรำไปเลี้ยงข้ำวที่ร้ำนโคโค่อิจิบงั แล้วก็พำไปเดินตลำดแถวๆสถำนีซูกำโม่
เซนเซบอกว่ำคนสูงอำยุชอบมำเดินกันที่นี่จำกนั้นพวกเรำก็กลับมำลงที่สถำนีคิชิโจจิใกล้ๆกับสถำนีโคะคุบุนจิสถำนีนี้
คำโตะเซนเซกับคิชิเซนเซบอกว่ำเป็นแหล่งที่คล้ำยกับฮำรำจุกุกับชิบุย่ำแต่เล็กกว่ำหน่อยพอไปมำก็ได้ขนมกันกลับมำ

23-พ.ค.-15

ำยทีบ่หุนน้จิำกABK
นัดเจอกันตอน 9:30 ที่สถำนีโถ่คะคุ
ับอำจำรย์ชิบำตะเซนเซและจะพำไปทัวร์รอบโตเกียว

ช่วงเช้ำอำจำรย์พำไปที่พระรำชวังอิมพีเรียล จำกนั้นก็พำไปต่อที่โตเกียวสกำยทรีขึ้นไปที่ระดับ 375 เมตร แต่มีหมอกเยอะ
เลยไม่ค่อยเห็นวิวอะไรเท่ำไหร่ พอดูเสร็จตอนแรกอำจำรย์จะให้กนิ ข้ำวที่โตเกียวสกำยทรีแต่คนเยอะ อำจำรย์เลยพำไปกิน
แถววัดอะสำกุสะเป็นร้ำนอำหำรจีนและอำจำรย์กเ็ ลี้ยงข้ำวพวกเรำอีกแล้ว 555555 หลังจำกนั้นอำจำรย์ก็พำเดินไป

วัดอำสะกุสะจำกนั้นก็ไปที่ Tokyo Cruise เพื่อขึ้นเรือไปโอไดบะจำกนั้นก็เดินไปถ่ำยรูปกับกันดัม แล้วก็ไปเดินดูของที่
ห้ำงวีนัส และนัดเจอกันตอน 19:30 จำกนั้นก็ขึ้นรถไฟกลับที่พัก

ภำพนี้ถ่ำยที่โอไดบะ
24-พ.ค.-15

วันนี้เป็นวันว่ำงพวกเรำนัดกันขึ้นรถเมล์ตอน 10 โมงแล้วไปที่สถำนีโคะคุบุนจิต่อไปลงสถำนีอุเอะโนะ

เพื่อไปเดินที่ตลำดอะเมะโยโกะจำกนั้นก็ไปกินข้ำวกลำงวันที่ร้ำนโยชิโนยะ แล้วเพื่อนอีก 4 คนก็แยกไปที่คันดะส่วนเรำ
กับฟ้ำไปเดินกันต่อที่ตึกม่วงทำเคยะเพื่อซื้อของฝำกกลับบ้ำน พอเดินซื้อกันเสร็จแล้วก็ไปเดินต่อทีฮ่ ำรำจุกุ เวลำประมำณ
2 ทุ่มก็ขึ้นรถไฟกลับที่พักถึงประมำณ 3 ทุ่ม

สภำพถุงหลังจำกทีซ่ ื้อเสร็จ

25-พ.ค.-15

ตื่นตอน 6 โมงครึง่ ไปขึ้นรถรอบ 7 โมงครึ่งพอถึงมหำวิทยำลัยก็ไปซื้อข้ำวร้อยเยนกิน

เพื่อไปเรียนภำษำญี่ปุ่นตอน 9:30 พอเลิกเรียนตอน 12:00 แล้วก็คุยกันกับเพื่อนว่ำจะไปเดินดองกิโฮเต้แถวๆที่พัก
ขึ้นรถไฟมำถึงสถำนีทำคะโนะดัยตอนประมำณ 13:30 ก็เดินตำมทำงรถไฟไปร้ำนดองกิโฮเต้จำกนัน้ เวลำประมำณ 14:28

ก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแปปนึงแล้วก็เดินซื้อของต่อจนถึงประมำณ 4 โมงก็เดินกันกลับที่พักก่อนกลับก็แวะ 7-11
เพื่อหำข้ำวกินก่อนพอมำถึงที่พกั ก็ไปซักผ้ำกินข้ำวเย็น
26-พ.ค.-15

วันนี้มีเรียนบัญชี แต่เช้ำกับอำจำรย์อิตำบำชิ พอตอนกินข้ำวกลำงวันอำจำรย์ก็พำไปเลี้ยง

ที่ยำกินิคตุ อนบ่ำยอำจำรย์ก็พำไปบริษัท Kyosai ซึ่งเป็นบริษัทที่รบั ซ่อมอุปกรณ์ซอฟแวร์ทุกอย่ำง
รวมถึงอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์หลังจำกที่เยี่ยมชมบริษัทเสร็จอำจำรย์ก็พำไปที่สถำนี Musashigaya เป็นสำย
Keioพำไปวัดๆหนึ่งที่สวยมำกแล้วก็มด
ี อกไฮเดรนเยียด้วยจำกนั้นประมำณ 6 โมงก็ขึ้นรถไฟกลับทีพ่ ัก

ภำพนี้ พื้นหลังคือวัดที่อำจำรย์พำไป
27-พ.ค-15

วันนี้เรียน Joint program green tea project ตั้งแต่ 10:00-14:30 แต่พอถึงเวลำจริงทุกคน

ก็ยังไม่กลับ ช่วยทำงำนกันต่อจนถึงประมำณ 6 โมงเย็นก็กลับกันแต่ก่อนกลับก็ไปกินทงคัทสึด้วยกัน
จำกนั้นก็ขึ้นรถไฟกลับที่พัก

ภำพนี้คือภำพที่กินทงคัทสึกับเพือ่ นคนญี่ปุ่น
28-พ.ค.-15

อำจำรย์คิชินดั ตอน 8:20 เพื่อไปอำกิฮำบำระ เพื่อไปบริษัท Fuji soft เข้ำไปดูกำรทำงำนระบบ

กำรควบคุม และในนั้นก็มีโรงหนังด้วย จำกนั้นพอถึงกลำงวันอำจำรย์ก็พำไปกินโอโคโนมิยำกิ แถวๆอำกิฮำบำระ
พอกินเสร็จก็แยกกันเดินแล้วเจอกันตอน 13:10 จำกนั้นก็อำจำรย์ก็พำขึ้นรถไฟสำยฮิบิยะเพื่อไปลงที่สถำนี Toyocho
เพื่อไปที่ชอปที่ใหญ่ที่สุดของยำมำซำกิเพื่อดูกระบวนกำรทำและกระบวนกำรทำงธุรกิจ แล้วก็มีขนมให้ชมิ กับขนม

อีกถุงใหญ่กลับมำหลังจำกเสร็จที่ยำมำซะกิแล้วก็ไปต่อทีต่ ึกม่วงเพื่อซื้อของให้ครบแต่ก็ยังไม่ครบอยู่ดี
หลังจำกนั้นประมำณ 2 ทุม่ ก็ขึ้นรถไฟกลับโคะคุบุนจิแล้วก็ขึ้นรถเมล์กลับที่พัก

ภำพนี้ถ่ำยที่บริษัท Fuji soft
29-พ.ค.-15

วันนี้มีเรียนภำษำญี่ปุ่นตอนเช้ำแล้วก็มีเพื่อนญี่ปุ่น 2 คนกับเกำหลี 1 คนมำเรียนร่วมชั้นเรียนด้วย

แล้วอำจำรย์กใ็ ห้เตรียมพรีเซ้นภำษำญี่ปุ่นเพื่อมำพรีเซ้นวันจันทร์ที่ 1 จำกนั้นพอถึงเวลำกินข้ำวอำจำรย์อิตำยำชิกเ็ ลี้ยง
โซะบะเทมปุระด้วยจำกนั้นพอกินเสร็จก็ไปเรียนวิชำบัญชีกับอำจำรย์อิตำบะชิตอ่ เลิกเรียนตอน 14:30
จำกนั้นก็ขึ้นรถเมกลับที่พัก

ซำรุโซบะที่อำจำรย์อิตำบำชิเลี้ยง
30-พ.ค.-15

วันนี้เป็นวันทีจ่ ะต้องพรีเซ้นโปรเจคชำร่วมกับเพื่อนคนญี่ปุ่น ตอนช่วงเช้ำอำจำรย์กใ็ ห้เตรียม

ควำมพร้อมก่อนกำรพรีเซ้น คนญี่ปุ่นจะพรีเซ้นเป็นภำษำอังกฤษส่วนคนไทยก็พรีเซ้นเป็นภำษำญีป่ ุ่น แล้วพอถึง
เวลำประมำณ13.00 อำจำรย์ก็ให้เริ่มพรีเซ้นงำนมีอำจำรย์มำร่วมฟังประมำณ 8 คน และเพื่อนมำเลเซียอีก 1 คน
กลุ่มแรกเป็นกลุม่ ของแพรวำกับแทน กลุ่ม 2 ของพลอยกับฟ้ำ กลุ่ม 3 เป็นกลุ่มของโอ๊คกับมำย จำกนั้น พอพรีเซ้นเสร็จ
อำจำรย์ก็คอมเม้นของแต่ละกลุ่มแล้วก็ให้พวกเรำและเพื่อนคนญีป่ ุ่นบอกว่ำกำรเข้ำร่วมโครงกำรนีเ้ ป็นอย่ำงไรบ้ำง
จำกนั้นพอถึงเวลำประมำณ 6โมง ก็จัดงำน Farewell Party ที่ร้ำนเซะไกยำมะจัง พอนั่งกินกันไปสักพักเพื่อนญี่ปุ่น 2
คนกับอำจำรย์กำโตะแล้วก็โอ๊คแทน มำย ไปร้องคำรำโอเกะกันต่อ ผ่ำนไปแปปนึงก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้น
พอเหตุกำรณ์สงบสักพักนึงพวกเรำก็แยกย้ำยกันขึ้นรถไฟกลับที่พกั

รูปภำพตอนงำน Farewell Party
31-พ.ค.-15

วันนี้เป็นวันที่ปล่อยว่ำง พวกเรำก็คิดว่ำจะแยกกันไปในที่ๆอยำกไป เรำ ฟ้ำ แพรวำ

นัดกันว่ำจะไปที่สกำยทรีอีกรอบเพื่อไปซื้อขนมกับดูตุ๊กตำ จำกนั้นฟ้ำก็แยกไปที่ชินจุกตุ ่อ เรำก็กลับไปที่สถำนีโตเกียว
ส่วนแพรวำก็ไปที่ฮำรำจุกุ พอซื้อขนมที่สถำนีโตเกียวเสร็จกลับไปหำแพรวำที่ชินจุกุ แล้วจำกนั้นก็ไปกินข้ำวกันเย็นกัน
พอกินเสร็จก็ไปเดินที่ Takeshita street ต่อ ได้เสื้อผ้ำมำอีก 2 ตัว จำกนั้นพอเวลำประมำณ 2
ทุ่มก็ขึ้นรถไฟแล้วต่อรถบัสกลับที่พัก
1-มิ.ย-15

วันนี้มีพรีเซ้นภำษำญี่ปุ่นในหัวข้อเรื่องสิ่งที่ชื่นชอบและควำมประทับที่ได้รับจำกโครงกำรนี้

ก็มีอำจำรย์และเพื่อนคนญี่ปุ่นเข้ำมำนัง่ ฟังด้วย พอพรีเซ้นเสร็จ อำจำรย์ Kishi ก็พำพวกเรำและอำจำรย์มำเอดะ
ที่สอนภำษำญี่ปุ่นไปเลี้ยงอำหำรอิตำเลียนทีต่ ึก Celeo สถำนี Kokubunji พอกินกันเสร็จแล้ว ก็ไปกันต่อที่ นำกำโนะ
บรอดเวย์ เพื่อไปดูตุ๊กตำ แต่สดุ ท้ำยก็ไม่ได้ซื้อ หลังจำกที่กลับมำทีส่ ถำนีโคะคุบุนจิแล้ว ก็แยกย้ำยกันเรำกับแพรวำ
เดินซื้อของกันต่อทีต่ ึกนี้ส่วนฟ้ำกับมำยกลับที่พัก พอเวลำประมำณ 1 ทุ่มก็ขึ้นรถเมล์กลับที่พัก แล้วก็ไปกินข้ำวเย็นที่ร้ำน
Dohtonbori มีพวกเรำ 6 คนและเพื่อนมำเลเซียกับคนไทยไปกินข้ำวด้วยกัน จำกนนั้นพอเวลำประมำณ 4 ทุ่ม

ก็เดินกันกลับที่พัก วันนี้ต้องจัดของให้เสร็จเพรำะพรุง่ นี้เช้ำอำจำรย์ชิบำตะ จะมำรับตอน 6.45

ภำพนี้คือภำพหลังจำกที่ พรีเซ้นภำษำญี่ปุ่นเสร็จ
2-มิ.ย.-15 เวลำประมำณตี 1 พอจัดไปซักพัก กระเป๋ำใส่ไม่พอก็ตอ้ งนั่งจัดใหม่ พอจัดเสร็จน้ำหนักกระเป๋ำเกิน ก็เลยต้อง
แยกถุงออกมำหิ้วขึ้นเครื่อง สรุปทั้งคืนไม่ได้นอนเลย และสุดท้ำยก็คิดว่ำยอมเสียน้ำหนักกระเป๋ำก็ได้ก่อนเวลำที่อำจำรย์
มำรับต้องเคลียร์ห้องให้สะอำดแล้วก็ขนกระเป๋ำลงไปข้ำงล่ำง จำกนั้นพอรถแท็กซี่ทจี่ ะมำรับมำถึง ก็ขนของขึ้นรถตู้

ใช้เวลำประมำณชั่วโมงครึ่ง ที่เร็วกว่ำตอนมำเพรำะครั้งนี้ขึ้นทำงด่วนตลอด พอไปถึงสนำมบิน ก็ไปเข้ำแถวโหลดกระเป๋ำ
เช็คอิน สรุปน้ำหนักกระเป๋ำเกิน 2 ใบ ต้องเสียใบละ 6000 เยน ถ้ำเกินใบเดียวก็เสีย 6000 เยน พีพ่ นักงำนเลยถำมว่ำ
จะไปจัดกระเป๋ำใหม่ไหม ก็เลยไปจัดกระเป๋ำใหม่โดยกำรเอำขนมหิ้วขึ้นเครื่องเพิม่ ไปอีก 1 ถุง รวมเป็น 3 ถุง
และกระเป๋ำเป้อีก 2ใบ แต่พอไปชั่งอีกรอบอีกใบก็เกินแต่น้ำหนักกระเป๋ำรวมไม่เกิน พี่พนักงำนก็เลยไม่ได้คิดเงินเพิ่ม
หลังจำกนั้นก็ถงึ เวลำที่ต้องแยกกับอำจำรย์แล้ว เพื่อเข้ำตม. และเข้ำไปในดิวตี้ฟรี เวลำ 10.50 ก็ได้เวลำขึ้นเครื่อง
รอบนี้นั่งริมหน้ำต่ำงฝั่งขวำก็ได้เห็นฟูจิด้วย จำกนั้นก็หลับยำวตลอดทำงจนถึงประเทศไทย แต่ก่อนที่จะออกจำกเกท
ก็เจอพนักงำนศุลกำกรเรียกเอำไว้ถำมว่ำไปไหน ไปทำอะไร พอบอกว่ำไปแลกเปลี่ยนมำก็เลยไม่ได้ตรวจอะไรมำก
จำกนั้นก็ขึ้นรถกลับถึงบ้ำนโดยสวัสดิภำพ

ภำพนี้คือภำพที่ถำ่ ยกับอำจำรย์กอ่ นที่จะเข้ำไปด้ำนในสนำมบิน

น.ส.สลิลทิพย์ ศิธรกุล สำขำ IB ชั้นปีที่ 2

