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7 May 2019 [วนัแรกของการไปเท่ียวญ่ีปุ่น] 

คร้ังท่ี 3 แลว้ท่ีไดม้าประเทศญ่ีปุ่น และคร้ังแรกท่ี

ได้ไปต่างประเทศกบัเพ่ือนๆ รู้สึกดีใจและต่ืนเตน้มาก 

ต่ืนแต่เช้า เพราะตอ้งไปเช็คอินรอบ 6 : 30 น. ข้ึนเคร่ือง

ตอน 9.20 น.  อยา่งแรกตอ้งไปนดัเพ่ือนกนัท่ีหนา้เกตท่ี 6 

พอมาถึงสนามบินฮาเนดะ ตอนเกือบๆ 6 โมงเยน็ ซ่ึงเป็น

เวลาท่ีเร็วกว่า 2 ชม. เราก็เจอนักศึกษาชาวจีน 2 คน มา

ต้อนรับนักศึกษาชาวไทยมาประเทศญ่ี ปุ่น คร้ัง น้ี  

นักศึกษาชาวจีน 2 คน ได้แจก Suica เพื่อเอาไวใ้ช้ในการเดินทางในประเทศญ่ีปุ่น 

จากนั้น คนจีน 2 คน พาข้ึนรถบสัไปยงัหอพกั ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชม. หลงัจาก 2 

ชม. ก็ถึงหอพกัแลว้ คุณลุงท่ีดูแลหอพกัใจดีมาก ท่ีสอนวิธีการแยกขยะยงัไงให้ถูก

ประเภท อย่างเช่น อนัไหนขยะท่ีเผาได ้เผาไม่ได ้ขวดน ้ า และกระป๋อง จากนั้นก็ถึง

หอ้งพกั เป็นหอ้งพกัท่ีน่าอยูม่าก เป็นหอ้งเด่ียว มีหอ้งครัว หอ้งน ้ าดว้ย นกัศึกษาชาวจีน

คนหน่ึง เคา้จะนดัรวมตวักนัท่ีลอ็บบ้ีส าหรับวนัพรุ่งน้ีตอนประมาณ 10.25 น.  

 

8 May 2019 [วนัท่ี 2 ของการอยูญ่ี่ปุ่น] 

 ก่อนมารวมตวักนัท่ีลอ็บบ้ี เรากบัเพ่ือนๆมาแวะลอวส์นั เพ่ือท่ีจะไปซ้ืออาหาร

เชา้กนั พอทานอาหารเชา้เสร็จ กม็าท่ีลอ็บบ้ีเลย เพ่ือท่ีจะไปนดัทานขา้วกบั Sekiguchi 

sensei ท่ีหนา้ร้าน Ootoya พอทานอาหารเสร็จ Sekiguchi sensei กพ็าไปท่ีมหาวิทยาลยั 

Tokyo Keizai University จากนั้นกน็ัง่รอท่ีหอ้งรับรอง มี 2 คนเป็นนกัศึกษาอยูปี่ 3 มา

ทวัร์มหาวิทยาลยั พอทวัร์มหาวิทยาลยัเสร็จกเ็ร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่น อาจารยก์ส็ัง่งาน 



ใหก้บันกัเรียนแลกเปล่ียน พอสัง่งานเสร็จกเ็ร่ิมทานขา้วเยน็กนั โดยมี Kato sensei มา

ทานขา้วดว้ย  

  

 

 

 

 

 

9 May 2019 [วนัท่ี 3 ของการอยูญ่ี่ปุ่น] 

 วนัท่ี 3 ของการอยูญ่ี่ปุ่นวนัน้ี ช่วงเชา้จะมีเรียนตอน 9.00 น. ถึง 12.10 น. 

มีเรียนภาษาญ่ีปุ่น 2 คาบ พอเรียนคาบภาษาญ่ีปุ่นเสร็จ อาจารย ์Kato sensei จะ

พาไปท าเทมปุระ กบั พิซซ่าญ่ีปุ่น ท่ีสถานี Kunitachi โดยมี Obinata sensei อยู่

ท่ีนัน่ จากนั้นกไ็ปพิพิธภณัฑ ์JR เพื่อท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการทดลองของ

รถไฟฟ้านัน่เอง 



 

 

 

 

 

10 May 2019 [วนัท่ี 4 ของการอยูญ่ี่ปุ่น] 

 อาจารย ์ Itabashi sensei พาไปท่ี Tokyo Stock Market ไปศึกษาตลาด

หลกัทรัพยข์องประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากไปท่ี Tokyo Stock Market เสร็จ ลงรถไฟ

ไปยงัสถานี Otemachi ไปถ่ายรูปท่ีสถานีรถไฟ Tokyo จากนั้นกแ็วะไป Ramen 

Street เพื่อท่ีจะไปทานขา้วกลางวนั จากนั้นกแ็วะในส่วนของ Character Street 

และกไ็ปหา้ง Daimaru กบั Imperial Palace พอถึงเวลา 15.00 น. กก็ลบัมาท่ี

มหาวิทยาลยั เพื่อท่ีจะไปคาบเรียนเดียวกนักบั Haraguchi sensei พร้อมกบั

นกัศึกษาชาวญ่ีปุ่น เร่ืองความแตกต่างของร้านสะดวกซ้ือท่ีเมืองไทยกบัญ่ีปุ่น 

จากนั้นอาจารย ์ Obinata sensei กบั Kato sensei จดัเล้ียงงานตอ้นรับท่ี

มหาวิทยาลยั พองานเล้ียงเสร็จกก็ลบัหอ 

 

 

 

 



11 May 2019 

 วนัท่ี 5 ของการเดินทางญ่ีปุ่นและวนัหยดุวนัแรกของการไปอยูท่ี่ญ่ีปุ่น 

ฉนักบัเพื่อนๆ ไปชินจุก ุฮาราจุก ุและชิบุยา่ ไปพร้อมกบัเพื่อนของรุ่นพี่ท่ีข้ึนปี 

3 จากนั้นกเ็ดินดูของบา้ง กินขา้วบา้ง เล่นเกมบา้ง พอถึงช่วงเวลา 19.00 น. ก็

กลบัหอ 

   ชินจูกุ       ชิบุยา่ 

  

 

 

 

 

12 May 2019 

 วนัท่ี 6 ของการไปอยูท่ี่ญ่ีปุ่น อาจารย ์ Obinata sensei นดัสถานีรถไฟ 

Kokubunji ตอน 8.00 น. ก่อนข้ึนรถไฟ แวะซ้ือของ และหารองทอ้งกนัก่อน

ออกเดินทาง เพื่อท่ีจะไปพกัท่ี Kawaguchigo เพื่อท่ีจะไปดูภูเขาไฟฟจิู และนัง่

เรือชมทะเลสาบ Kawaguchigo พอมาถึงสถานีท่ี Kawaguchigo ข้ึนรถบสัไปยงั

จุดชมวิวภูเขาไฟฟจิูดว้ยเคเบ้ิลคาร์ พอชมวิวเสร็จ กม็านัง่เรือเพื่อจะไปชม

ทะเลสาบ Kawaguchigo พอถึงเวลา 18.00 น. กถึ็งเวลาเชค็อินท่ีโรงแรม 1889 

hostel จากนั้น Obinata sensei พาไปทานขา้วเยน็ท่ีร้าน Sakigake เมนูท่ีฉนัชอบ



ท่ีสุด คือ Tamagoyaki จากนั้นกก็ลบัโรงแรม อาจารยจ์ะนดัหมายวนัพรุ่งน้ีตอน 

9.00 น. เพื่อจะเชค็เอาทท่ี์โรงแรมท่ีลอ็บบ้ี 

 

 

 

 

 

13 May 2019  

วนัท่ี 7 ของการอยูญ่ี่ปุ่น  เรากบัเพื่อนๆไปส่ง Obinata sensei ท่ีสถานี

รถไฟ แลว้ Kato sensei จะมารับหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลแทน เพื่อท่ีจะไปโรงงานคิวพี 

บริษทัผลิตมายองเนส เพื่อไปศึกษาการผลิตมายองเนส น ้าสลดั จากนั้นก็

กลบัไปยงัสถานีรถไฟฟจิู เพื่อท่ีจะไปทานขา้วกลางวนัท่ีร้าน Mos Burger ก่อน

จะกลบัไปยงัสถานี Kokubunji แวะมาท่ี Music Forest Museum จากนั้นก็

กลบัไปยงัสถานี Kokubunji  เพื่อจะกลบัหอทนัที มีการซ้ือ Soft Cream ดว้ย 

 

 

  

  

14 May 2019 



  วนัท่ี 8 ของการอยูญ่ี่ปุ่น เป็นวนัแรกท่ีมีการเขียนไดอาร่ีเป็นภาษาญ่ีปุ่น 

วา่เขียนยงัไงใหดู้น่าสนใจ แลว้กมี็คาบเรียนท่ีจะเตรียมท า Presentation นัน่กคื็อ 

日本の思い出 พอหมดคาบ Obinata sensei กพ็าไปท่ีร้านขนมปังอยู่

ในมหาวิทยาลยัเลย บอกเลยวา่ไม่เคยเห็นโรงงานท าเบเกอร่ีมาก่อนเลย พอ

หมดคาบ กม็าเรียนคาบเดียวกนักบั Kato sensei พร้อมกบันกัศึกษาชาวญ่ีปุ่น 

เร่ืองความแตกต่างร้านอาหารญ่ีปุ่นในไทย และญ่ีปุ่น ex. Ootoya, Marugame 

Seimen  

 

 

 

 

 

 

15 May 2019 

  วนัท่ี 9 ของการอยูญ่ี่ปุ่น ฉนักบัเพื่อนๆนดั Haraguchi sensei ท่ีป้ายรถเมล ์

Tachikawa พออาจารยม์า อาจารยพ์าเพื่อนๆ ไปฝึกประสบการณ์ท่ี Tachikawa 

Life Safety Learning Center เพื่อไปฝึกเหตุการณ์จ าลอง อาทิ แผน่ดินไหว ไฟ

ไหม ้ เป็นลมหมดสติ เป็นตน้ พอถึงเวลา 12.00 น. กก็ลบัมายงั Tokyo Keizai 

University จากสถานี Tachikawa ถึงสถานี Kokubunji เพื่อท่ีจะกลบัไปท า

ไดอาร่ีเป็นภาษาญ่ีปุ่นเป็นวนัท่ี 2 และเร่ิมท่ีจะท า Power Point แลว้ 



16 May 2019 

 วนัท่ี 10 ของการอยูญ่ี่ปุ่น ฉนัมามหาวิทยาลยัตอน 8.30 น. ฉนัเร่ิมกินขา้ว

ท่ีร้านสะดวกซ้ือในมหาวิทยาลยัตอน 9.00 น. พอกินขา้วเสร็จ ฉนักจ็ะไปท่ี

หอ้งสมุดของมหาวิทยาลยั เพื่อท่ีจะท า Power Point ใหเ้สร็จ พอถึงเวลา 10.45 

น. เพื่อนๆกม็าถึงมหาวิทยาลยัแลว้ รอ Obinata sensei และ 町の人 มา

สอนแต่งชุดยกูาตะ และหลงัจากนั้นกเ็ตน้ร าบงโอโดริดว้ย พอหมดคาบ กไ็ป

ทานอาหารกลางวนั และท าพรีเซน้เทชัน่มา 1 ร้านท่ีจะเปรียบเทียบในไทยกบั 

ญ่ีปุ่น พอหมดคาบท่ีจะท าพรีเซน้เสร็จ กถึ็งเวลาท่ีจะไปท ากิจกรรมกบั 

Sekiguchi sensei พร้อมกบันกัศึกษาชาวญ่ีปุ่น เร่ืองสถานท่ีส าคญัของญ่ีปุ่น พอ

หมดคาบกจ็ะมาเล้ียงอ าลาดว้ยการ กิน Okonomiyaki Monjayaki และ ยากิ

โซบะ กินกบันกัศึกษาญ่ีปุ่น บอกค าเดียวคือ สนุกท่ีสุด มิตรภาพ จนไม่อยากลืม

เลย 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 May 2019  

 วนัท่ี 11 ของการอยูญ่ี่ปุ่นและวนัสุดทา้ยของการอยูท่ี่ Tokyo Keizai 

University และวนัจริงของการน าเสนอทั้ง 2 งาน รู้สึกต่ืนเตน้ท่ีสุด ก่อนจะ

น าเสนอ ฉนักต็อ้งท าสคริป ท าบทพดูใหเ้สร็จก่อนจะพรีเซน้ทจ์ริง พอน าเสนอ

เสร็จทั้ง 2 งาน กถึ็งพิธีเล้ียงน ้าชา นัน่กคื็อ ชีสเคก้ กบั ชาร้อน Obinata sensei จะ

ช้ีแจงวนัเวลาท่ีจะออกจากหอ คือตอ้งเคลียร์หอ้ง ท าความสะอาดหอ้ง ลา้ง

หอ้งน ้า ส่วน Kato sensei ใหน้ามบตัรกบันกัศึกษาไว ้ถือวา่เป็นความทรงจ าท่ีดี

และไม่มีวนัลืมต่อไป ตอนขากลบัจากหอ ฉนักบัเพื่อนกเ็ล้ียงฉลองดว้ยไปกิน

ร้าน Tenya จากนั้นกแ็วะไปซ้ือ Cake ท่ีร้าน Fujiya จากนั้นกก็ลบัหอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 May 2019 

 วนัท่ี 12 ของการอยูญ่ี่ปุ่น และเป็นวนัท่ี 2 ของวนัอิสระของเพื่อน ฉนักบั

เพื่อนๆตอ้งแยกกนัไป เพราะตอ้งนดัเพื่อนพี่ชายไปเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่น เป็น

เพื่อนท่ีจบม.6 แลว้ไปเรียนต่อท่ีญ่ีปุ่นเลย ก่อนหนา้น้ีฉนัออกจากหอตอน 10.30 

น. กต็อ้งไปซ้ือของรองทอ้งก่อนท่ี Seven จากนั้นกแ็วะซ้ือชอ็กโกแลตเยน็ท่ี 

Starbuck@mist Kokubunji Station เร่ิมแรกไปนดักนัท่ีสถานีรถไฟ Kokubunji 

station ตอน 11.00 น. เพื่อนพี่ชายมาถึงแลว้ สถานท่ีแรกท่ีฉนัอยากไปมากท่ีสุด 

คือ Ueno Park, Ameyoko ไปกินปลาดิบพร้อมขา้ว จากนั้นกไ็ป Ueno park ไป

ไหวพ้ระท่ีศาลเจา้ ไหวไ้ปชมธรรมชาติ เดินเล่น พอถึงเวลาประมาณ 13.00 น. 

กไ็ปท่ีสถานี Akihabara ไปกินร้านเมดคาเฟ่ เพราะเหน่ือยมาก สั่งแค่น ้าอยา่ง

เดียว เพราะอยา่งอ่ืนไม่กลา้สั่ง กลวันดัคนญ่ีปุ่นจะหาว่ามาไม่ตรงเวลา พอกิน

ร้านเมดคาเฟ่เสร็จ กไ็ปท่ีสถานี Sakuragicho  เพื่อท่ีจะไปถ่ายรูปชมวิว หลงัจาก

นั้น ฉนักบัเพื่อนพี่ชายไปนดัรอกนัท่ีสถานีรถไฟ หลงัจาก 5 นาที คนญ่ีปุ่น

มาถึงท่ีสถานี Sakuragicho คนญ่ีปุ่นคนน้ี เคยเจอกนัในงาน Japan Expo เม่ือ

คร้ังท่ีแลว้ เคา้กคื็อ 橋村敬さん(Hashimura Kei san) เป็นคนจงัหวดั 徳

島県 จากนั้นกพ็าไปท่ี Yokohama Cosmo World เป็นสวนสนุกท่ีเสียวท่ีสุด 

เป็นคร้ังแรกท่ีมาสวนสนุกท่ีญ่ีปุ่นจริงๆพอถึงช่วงเยน็ กถึ็งเวลาทานขา้ว 

Hashimura san พาฉนักบัเพื่อนพี่ชายไปร้านอาหารท่ีจองไว ้ นัน่กคื็อ キッ

チンボンノ คือเพื่อนของ Hashimura san ท างานอยูท่ี่น่ี ท่ีส าคญัคือ 

ใกลร้ถไฟฟ้าดว้ย พอถึงเวลา 1 ทุ่มคร่ึง กถึ็งเวลากลบัสถานี Kokubunji ถึงสถานี

ตอนเกือบๆ 3 ทุ่ม จากนั้นกก็ลบัหอทนัที 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

19 May 2019  

 วนัท่ี 13 ของการอยูญ่ี่ปุ่น ฉนัต่ืนเชา้ เพราะตอ้งท าความสะอาดหอ้งพกั 

ลา้งหอ้งน ้ า และกเ็กบ็สัมภาระเขา้กระเป๋าเดินทาง ก่อนออกจากหอ้ง กต็อ้งทาน

อาหารเชา้ก่อน จากนั้นกอ็อกจากหอแลว้รอข้ึนรถบสัไปยงัสถานี Kokubunji  

ระหวา่งรอ Obinata sensei มา พวกเรากบัเพื่อนๆไปทานขา้วกลางวนัท่ีร้าน 

Tenya พออาจารยม์า อาจารยก์จ็ะพาไปท่ีสนามบินฮาเนดะดว้ยข้ึนรถไฟฟ้า 

เพราะรถบสัรอนานพอสมควร เลยตอ้งข้ึนรถไฟฟ้าแทน พอถึงสนามบิน กเ็ร่ิม

ต่อแถวเพื่อท่ีจะเชค็อินไฟลท ์กลบัเมืองไทย ในเวลา 23.35 น. ดว้ยสายการบิน 

ANA เท่ียวบินท่ี NH1925 พอเวลา ตี 3 คร่ึง กถึ็งเมืองไทยในท่ีสุด 

 



การมาทริปคร้ังน้ีเป็นอะไรท่ีมีประโยชน์และคุม้มาก ไดท้ั้งภาษา ไดเ้พื่อนเป็น

คนญ่ีปุ่นดว้ย ไดไ้ปเรียนภาษาญ่ีปุ่นดว้ย ไดป้ระสบการณ์ และกข็อบคุณ 

Obinata sensei และอาจารยทุ์กๆคน ท่ีไดโ้อกาส ณ ท่ีน้ีดว้ยค่ะ  

  

またね。 


