
 

  

 
 

  
  

ทวัรน์ัง่รถบสัชมภเูขาไฟฟูจ ิสถานีที่ 5, หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก, หมู่บา้นนินจา และทะเลสาบ

คาวากุจ ิพรอ้มกิจกรรมเคร่ืองเล่น 4 มิตแิละอาหารกลางวนั 

 
Mt Fuji Bus Day Tour: 5th Station, Oshino Hakkai, Ninja Village, & Lake 

Kawaguchi with 4D Experience and Lunch 

 

 
 

 
 
 
 



 

  

 
 

อตัราค่าบริการ (Price Rate) :- 

 ทวัร ์1 วนั รวมอาหารกลางวนั  ( One day Tour with Lunch ) 

Adult    4,900   Baht   /  Child ( 4-11 Years)   3,800  Baht   
 

สิง่ที่คุณจะไดพ้บ 

ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) เป็นหน่ึงในสญัลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่น ทวัรร์ถบสัน้ีจะน าคุณเดินทางสู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิใน

บางจุดท่ีคุณจะไดช้มทศันียภาพอนังดงามของภูเขาไฟอนัตระการตาน้ี เร่ิมตน้ทริปดว้ยการเดินทางจากจุดนัดพบบริเวณ

ยา่นชินจกุู และแวะชมทะเลสาบคาวากูชิโกะ (Lake Kawaguchiko) ซ่ึงเป็นหน่ึงในทะเลสาบช่ือดงัแห่งภูเขาไฟฟูจิท่ีสะอาด

ราวกบัแกว้ใสจนสะทอ้นใหเ้ห็นเงาของภูเขาไฟบนผืนน ้า หลงัจากน้ันคุณจะไดแ้วะท่ีโอชิโนะ ฮกักาอิ (Oshino Hakkai) 

หรือบ่อน ้าทั้ง 8 แห่งโอชิโนะ ซ่ึงเป็นบ่อน ้าพุจากภูเขาไฟฟูจิ เพลิดเพลินไปกบัวิวอนังดงามตระการตา เต็มไปดว้ยความ

เก่าแก่ดั้งเดิมของชนบท ท่ีน่ีคุณยงัมีโอกาสไดล้ิ้มลองผลไมแ้ละอาหารสดใหม ่ก่อนท่ีจะมุง่หนา้สู่โอชิโนะ ชิโนบิ โนะ ซาโตะ 

(Oshino Shinobi no Sato) หรือท่ีรูจ้กัในนามหมูบ่า้นนินจา! คุณจะไดถ่้ายรูปกบันินจา พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั

แบบญ่ีปุ่น จากน้ันต่อไปยงัสถานีภูเขาไฟฟูจิหมายเลข 5 ซ่ึงคุณจะไดช้มความงามของภูเขาไฟฟูจิอยา่งใกลชิ้ด และคุณยงั

สามารถแวะไหวพ้ระท่ีศาลเจา้ชินโต (Shinto shrine) ต่อจากน้ันแวะท่ีท าการสายการบินฟูจิ (Fuji Airways) เพ่ือสมัผสั

ประสบการณ ์4 มิติบนเคร่ืองบินจ าลอง และซึมซบัวิวท่ีสวยท่ีสุดของภูเขาไฟแห่งน้ีท่ีเปล่ียนผนัไปในทุกฤดูกาล ก่อนจะ

กลบัสู่โตเกียว! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของภูเขาไฟฟูจิเพียงเขา้ร่วมทวัรห์น่ึงวนัน้ี! 

 See the best of Mount Fuji all in one day trip! 

 

 สมัผสัขนบธรรมเนียมดั้งเดิมในยา่นชนบทของประเทศญ่ีปุ่น 

 Experience rural, traditional Japan 

 

 

 



 

  

 สมัผสักบัความงดงามของภูเขาฟูจิในทุกฤดูกาลผ่านเคร่ืองเล่นแสนสนุกจากสายการบินฟูจิ 

 Experience Mount Fuji in all the seasons through this 4D experience from Fuji Airways 

 

 เยี่ยมชมหมูบ่า้นนินจา และถ่ายรูปกบันินจาตวัจริงเสียงจริง! 

 Visit the Ninja Village and take photos with a real ninja! 

 

 



 

  

ขอ้มูลการจอง 

การยนืยนั 

 คุณจะไดร้บัอีเมลยืนยนัทนัทีหลงัจากท าการจอง ในกรณีท่ีคุณไมไ่ดร้บัอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์

จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล หรือ  LINE : https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter  

 

ประเภทเวาเชอร ์

 คุณสามารถแสดงไดท้ั้งเวาเชอรท่ี์พิมพม์าหรือเวาเชอรบ์นมือถือ 

  

ขอ้มูลการนดัรบัที่โรงแรม 

 มีรถรบัส่งท่ีโรงแรมใหบ้ริการ 

 โปรดมาถึงท่ีล็อบบ้ีโรงแรมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 นาทีก่อนเวลานัดรบัท่ีคุณเลือก 

 โปรดระบุช่ือและท่ีอยูข่องโรงแรมของคุณกบัเจา้หน้าท่ี 

 มีบริการรถรบัส่งส าหรบัโรงแรมท่ีระบุไว ้โปรดดูรายช่ือโรงแรม ส าหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter


 

  

ขอ้มูลการนดัพบ 

 โปรดมาถึงสถานท่ีนัดพบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 นาทีก่อนเวลาใชบ้ริการท่ีก าหนด 

 จะไมม่ีการคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน หากคุณมาสายและ/หรือไมป่รากฏตวั เมื่อถึงเวลาเร่ิมกิจกรรม 

 โปรดมองหาไกดท์วัรท่ี์ถือธง "Japan Panoramic Tours" สีเขียว ณ สถานท่ีนัดพบ 

สถานี Keisei Ueno (ทางออกหลกั) 

 เวลา:  07:50 น. 

รา้น McDonald’s สาขา Suido-bashi Sotobori-dori 

 เวลา:  08:00 น. 

รา้น Apple Store สาขา Ginza 

 เวลา:   08:00 น. 

รูปป้ัน LOVE ในชินจกุู 

 เวลา:  08:50 น. 

ที่อยู่ 

สถานี Keisei Ueno (ทางออกหลกั) 

 1 Uenokoen, Taito-ku, Toyko 110-0007, Japan 

 วิธีการเดินทาง: เดินประมาณ 5 นาทีจากสถานีรถไฟ 

 โปรดดู แผนท่ี ส าหรบัต าแหน่งท่ีแน่นอน 

รา้น McDonald’s สาขา Suido-bashi Sotobori-dori 

 1-17 TK-EAST Building, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004, Japan 

 วิธีการเดินทาง: เดินประมาณ 5 นาที จากสถานี Suido-bashi สาย Sobu 

 โปรดดู แผนท่ี ส าหรบัต าแหน่งท่ีแน่นอน 

รา้น Apple Store สาขา Ginza 

 Saegusa Bldg., Main Building, 3-5-12 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 

 วิธีการเดินทาง: เดินประมาณ 5 นาที จากสถานี Ginza สาย Marunouchi หรือสาย Ginza 

 โปรดดู แผนท่ี ส าหรบัต าแหน่งท่ีแน่นอน 

รูปป้ัน LOVE ในชินจกุู 

 6-5-1 Nishi Shinjuku, Shinuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan 

 วิธีการเดินทาง: สถานท่ีนัดพบจะอยูด่า้นหน้าสถานี Nishi Shinjuku สาย Marunouchi 

 โปรดดู แผนท่ี ส าหรบัต าแหน่งท่ีแน่นอน 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Keisei+Ueno+Station/@35.7116359,139.7719898,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1sKeisei+Ueno+station+!3m4!1s0x60188e9e1063ced1:0xbdadd8e08cb00807!8m2!3d35.7111705!4d139.7738941?hl=en
https://www.google.com/maps/place/McDonald's/@35.7023645,139.7525319,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188c3f01556189:0x590c7de49c9d0f7c!8m2!3d35.702321!4d139.7547472?hl=en
https://www.google.com/maps/place/Apple+%E9%8A%80%E5%BA%A7/@35.672256,139.7636233,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188be428db1199:0xe7220bc3602b7b8!8m2!3d35.672256!4d139.765812?hl=en
https://www.google.com/maps/place/LOVE+Object/@35.693003,139.6914894,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x60188cd597f46cf9:0xfca7a2e19ce1fc7d!2sLOVE+Object!8m2!3d35.6928653!4d139.6942141!3m4!1s0x60188cd597f46cf9:0xfca7a2e19ce1fc7d!8m2!3d35.6928653!4d139.6942141?hl=en


 

  

Please refer to your selected package for exact details 

Voucher Type 

 You can present either a printed or mobile voucher 

Hotel Pick Up Information 

 Hotel pick up and drop off services are available 

 Be at your hotel lobby 10 minutes before your selected pick up time 

 Please enter your hotel name and address at the checkout page 

 This transfer service is available for selected hotels. Please check the see for more information 

Meet Up Information 

 Be at the meet up location 10 minutes before the scheduled activity time 

 No refunds will be issued for late arrivals and/or no-shows once the activity starts 

 Look for the tour guide holding a green Japan Panoramic Tours flag 

Keisei Ueno Station (Main Exit) 

 Time:  07:50 

McDonald’s Suido-bashi Sotobori-dori Branch 

 Time:  08:00 

Apple Store Ginza 

 Time:   08:00 

LOVE Statue at Shinjuku 

 Time:  08:50 

Address 

Keisei Ueno Station (Main Exit) 

 1 Uenokoen, Taito-ku, Toyko 110-0007, Japan 

 How to get there: Walk 5 minutes from the station 

 Please refer to the map for assistance 

McDonald’s Suido-bashi Sotobori-dori Branch 

 1-17 TK-EAST Building, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004, Japan 

 How to get there: From Sobu Line Suido-bashi Station, walk for 5 minutes 

 Please refer to the map for assistance 

 

https://www.google.com/maps/place/Keisei+Ueno+Station/@35.7116359,139.7719898,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1sKeisei+Ueno+station+!3m4!1s0x60188e9e1063ced1:0xbdadd8e08cb00807!8m2!3d35.7111705!4d139.7738941?hl=en
https://www.google.com/maps/place/McDonald's/@35.7023645,139.7525319,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188c3f01556189:0x590c7de49c9d0f7c!8m2!3d35.702321!4d139.7547472?hl=en


 

  

Apple Store Ginza 

 Saegusa Bldg., Main Building, 3-5-12 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 

 How to get there: Take the Marunouchi or Ginza Line to Ginza Station. Walk for 5 minutes 

 Please refer to the map for assistance 

LOVE Statue at Shinjuku 

 6-5-1 Nishi Shinjuku, Shinuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan 

 How to get there: Meet up location is in front of Nishi Shinjuku Station on the Marunouchi Line 

 Please refer to the map for assistance 

 

        

       FOR MORE INFORMATION   หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter   

 

https://www.google.com/maps/place/Apple+%E9%8A%80%E5%BA%A7/@35.672256,139.7636233,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188be428db1199:0xe7220bc3602b7b8!8m2!3d35.672256!4d139.765812?hl=en
https://www.google.com/maps/place/LOVE+Object/@35.693003,139.6914894,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x60188cd597f46cf9:0xfca7a2e19ce1fc7d!2sLOVE+Object!8m2!3d35.6928653!4d139.6942141!3m4!1s0x60188cd597f46cf9:0xfca7a2e19ce1fc7d!8m2!3d35.6928653!4d139.6942141?hl=en
mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
https://www.facebook.com/wetravelcenter

