
 

  

 
 

  

ทวัรภ์เูขาไฟฟูจ ิ(Mt. Fuji) และทะเลสาบคาวากุจ ิ(Lake Kawaguchi) จากโตเกียว  

Mt. Fuji and Lake Kawaguchi Scenic Spots Day Tour from Tokyo 
 

 
 

 

 



 

  

อตัราค่าบริการ (Price Rate) :- 

 ทวัร ์1 วนั รวมอาหารกลางวนั  ( One day Tour with Lunch ) 

Adult    2,900   Baht   /  Child ( 2-11 Years)   2,550  Baht   
 
 

สิง่ที่คุณจะไดพ้บ 

ไปเท่ียวชมภูเขาไฟฟูจิอนัคุน้ตา และทะเลสาบคาวากูจิ (Lake Kawaguchi) ส ารวจส่ิงท่ีดีท่ีสุดพรอ้มรบับริการรบัคุณจาก

จุดนัดรบัซ่ึงมีใหคุ้ณเลือกสองท่ี นัน่คือศูนยแ์สดงคอนเสิรต์ Tokyo Bunka Kaikan และ VIP Lounge Shinjuku ในโตเกียว 

เดินทางไปผ่านเมืองไปดว้ยรถบสัและชมวิวทั้งสองขา้งทางท่ีค่อย ๆ เปล่ียนจากเมืองใหญ่กลายเป็นชนบทอนัมีเสน่หแ์ละ

เต็มไปดว้ยภูเขา แมน่ ้า และบรรยากาศอนัเงียบสงบ เดินทางถึงสวนอาราคุระยามะเซ็นเก็น (Arakurayama Sengen Park) 

ซ่ึงมีเจดีย ์5 ชั้นท่ีวา่กนัวา่เป็นสถานท่ีชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีดีท่ีสุด และยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชั้นน าของญ่ีปุ่นอีกดว้ย สวน

แห่งน้ีงดงามไมว่า่คุณจะมาในฤดูไหน เมื่อคุณขึ้ นไปยงัชั้นบนสุดของตึก คุณจะไดเ้ห็นภูเขาไฟฟูจิ ตน้ซากุระป่า และวิวมุม

กวา้งของเกาะแห่งน้ี จากน้ัน ไปเยี่ยมชมสวนโออิชิ (Oishi Park) และเพลิดเพลินไปกบัการเดินเล่นไปบนถนน Flowers 

Road ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบคาวากูจิ และไปต่อกนัท่ีหมูบ่า้น Healing Village ซ่ึงเป็นหมูบ่า้นญ่ีปุ่น

ดั้งเดิมท่ีมีศาลเจา้โยโช (Yosho Shrine) อยูภ่ายใน และยงัมีชุดกิโมโน และชุดซามูไรใหคุ้ณเช่าเพ่ือใส่เดินไปรอบ ๆ 

หมูบ่า้นอีกดว้ย ปิดทา้ยทวัรด์ว้ยการเดินกลบัไปขึ้ นรถบสัซ่ึงจะไปส่งคุณท่ีจุดนัดรบัในตอนตน้ทวัร์ 

 

 หากคุณเดินขึ้ นบนัไดไปยงัดา้นบนของสวนอาราคุระยามะเซ็นเก็น คุณก็จะไดเ้ห็นวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีสุด 

 Accomplish Arakuyama Sengen Park's flights of stairs for this rewarding panorama of Mount Fuji 

 

  

 



 

  

 เดินเล่นไปรอบ ๆ เพื่อเก็บภาพความประทบัใจอนังดงามภายในพ้ืนท่ี 

 Roam around the establishment and capture more breathtaking sights around 

 

 ไมว่า่จะเป็นฤดูกาลใดก็ตาม ภูเขาไฟฟูจิก็ยงัคงรกัษาความงดงามไดอ้ยูเ่สมอ 

 No matter the season in Japan, Mount Fuji is just as stunning 

 

 



 

  

 ด่ืมด า่ไปกบัความสงบของภูมิภาคและชมความงดงามของตน้ซากุระ รวมถึงวิวทะเลสาบต่าง ๆ ของฟูจิ 

 Revel in the tranquility of the region and see towering cherry blossom trees and gorgeous views of Fuji's 

lakes 

 

 Enjoy Wagyu Beef Teppanyaki included in the Premium Lunch course 

 

 



 

  

ขอ้มูลการจอง 

การยนืยนั 

 คุณจะไดร้บัอีเมลยืนยนัทนัทีหลงัจากท าการจอง ในกรณีท่ีคุณไมไ่ดร้บัอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์

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

  

ประเภทเวาเชอร ์

 คุณสามารถแสดงไดท้ั้งเวาเชอรท่ี์พิมพม์าหรือเวาเชอรบ์นมือถือ 

 

ขอ้มูลการนดัรบั 

ศูนยว์ฒันธรรมโตเกียว (Tokyo Bunka Kaikan) 

 เวลานัดรบั: 07:30 น. 

 ท่ีอยู:่ 〒110-8716 5-45 Uenokoen, Taitō, Tokyo-to 

 โปรดดู แผนท่ี ส าหรบัต าแหน่งท่ีแน่นอน 

ส านักงานโคคุโยะ โตเกียว ชินางาวะ (Kokuyo Tokyo Shinagawa Office) 

 เวลานัดรบั: 07:30 น. 

 ท่ีอยู:่ 1-chōme-8-35 Kōnan, Minato City, Tōkyō-to 

 โปรดดู แผนท่ี ส าหรบัต าแหน่งท่ีแน่นอน 

โรงแรมซนัไชน์ซิต้ีปรินซ ์(Sunshine City Prince Hotel) 

 เวลานัดรบั:  07:30 น. 

 ท่ีอยู:่ 3 Chome-1-5 Higashiikebukuro, Toshima City, Tokyo 

 โปรดดู แผนท่ี ส าหรบัต าแหน่งท่ีแน่นอน 

 

ขอ้มูลการนดัพบ 

 จะไมม่ีการคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน หากคุณมาสายและ/หรือไมป่รากฏตวั เมื่อถึงเวลาเร่ิมกิจกรรม 

 โปรดทราบ: เคาน์เตอรล์งทะเบียนปิดใหบ้ริการ 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง 

 ส าหรบัการเดินทางขากลบัไปยงักรุงโตเกียว ผูโ้ดยสารทุกคนจะตอ้งลงจากรถท่ีบริเวณประติมากรรม LOVE Object 

ในยา่นชินจกุู 

ประติมากรรม LOVE Object หนา้อาคารชินจกุู ไอ-แลนด ์ทาวเวอร ์(Shinjuku I-land Tower) 

 เวลา: 08:30 น. 

 ท่ีอยู:่ 6 Chome-5-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 

 โปรดดู แผนท่ี ส าหรบัต าแหน่งท่ีแน่นอน 

 

 

 

 

https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B042'49.7%22N+139%C2%B046'32.4%22E/@35.7138467,139.775565,20z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.7138064!4d139.775671?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/35%C2%B037'46.3%22N+139%C2%B044'35.0%22E/@35.6295278,139.7425084,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.6295223!4d139.7430492?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/35%C2%B043'47.9%22N+139%C2%B043'10.2%22E/@35.7300003,139.7192176,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.7299691!4d139.7194939?hl=ja
https://www.google.com/maps/place/LOVE+Object/@35.6928653,139.6920254,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188cd597f46cf9:0xfca7a2e19ce1fc7d!8m2!3d35.6928653!4d139.6942141


 

  

How to Use Mount Fuji Day Tour Voucher 

Please refer to your selected package for exact details 

 

Voucher Type 

 You can present either a printed or mobile voucher 

 

Pick Up Information 

 

Tokyo Bunka Kaikan 

 Pick up time:  07:30 

 Address: 〒110-8716 5-45 Uenokoen, Taitō, Tokyo-to 

 Please refer to the map for assistance 

Kokuyo Tokyo Shinagawa Office 

 Pick up time:  07:30 

 Address: 1-chōme-8-35 Kōnan, Minato City, Tōkyō-to 

 Please refer to the map for assistance 

Sunshine City Prince Hotel 

 Pick up time:  07:30 

 Address: 3 Chome-1-5 Higashiikebukuro, Toshima City, Tokyo 

 Please refer to the map for assistance 

 

Meet Up Information 

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

 Please note that the reception will be closed 10 minutes before the departure time 

 On the return trip to Tokyo, all passengers will disembark at the Shinjuku LOVE Object 

LOVE Object (In front of Shinjuku I-land Tower) 

 Time:  08:30 

 Address: 6 Chome-5-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 

 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   
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