
 

  

 
 

  
  

ทวัรส์ถานีภเูขาไฟฟูจ ิชั้นท่ี 5, บุฟเฟ่ตผ์ลไม ้และ กระเชา้ลอยฟ้าคาจคิาจยิามะ  

 Mt. Fuji 5th Station and Mt. Kachi Kachi Ropeway Day Trip with  
All-You-Can-Eat Fruit Experience from Tokyo 

 

 
 

 
 



 

  

 
 

อตัราค่าบริการ (Price Rate) :- 

 ทวัร ์1 วนั รวมอาหารกลางวนั  ( One day Tour with Lunch ) 

Adult    4,500   Baht   /  Child ( 3-11 Years)   3,990  Baht  
 
 

สิง่ที่คุณจะไดพ้บ 

เพียงแค่สองชัว่โมงจากกรุงโตเกียว คุณก็จะไดพ้บกบัภูเขาไฟฟูจิ แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของทั้งชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติ! 

แมว้า่ภูเขาไฟฟูจิน้ันจะตั้งอยูค่่อนขา้งไกลจากตวัเมือง แต่ท่ีน่ีกลบัมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจใหคุ้ณไดล้องท ามากมายตลอดการ

เดินทางไปยงับนภูเขา! ทริปท่องเท่ียวหน่ึงวนัน้ีไมไ่ดพ้าคุณไปแค่ท่ีสถานีภูเขาไฟฟูจิ ชั้นท่ี 5 (Mt. Fuji 5th Station) 

เท่าน้ัน แต่ยงัพาคุณแวะไปท่ีสวนผลไมเ้พ่ือการท่องเท่ียวยามานาชิ (Yamanashi Prefecture Sightseeing Orchard) ท่ีซ่ึง

คุณจะไดใ้ชเ้วลากวา่คร่ึงชัว่โมงไปกบัการเด็ดและชิมผลไมส้ด ๆ จากตน้มากเท่าท่ีคุณตอ้งการ ระหวา่งการเดินทาง คุณยงั

จะไดแ้วะไปท่ีสวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ (Kawaguchiko Lakeside Park) ท่ีซ่ึงคุณจะไดพ้บกบัดอกไมต้าม

ฤดูกาลท่ีบานสะพรัง่ไปทัว่ทั้งบริเวณ จากน้ันพกัทานอาหารกลางวนัท่ีรา้น Lakeside Restaurant ท่ีซ่ึงคุณจะไดช้มวิวของ

ภูเขาไฟฟูจิ และอ่ิมอร่อยไปกบัโฮโตซ่ึงเป็นเมนูอดูง้ท่ีขึ้ นช่ือของจงัหวดัยามานาชิ พรอ้มกบัเซตอาหารกลางวนัท่ีท ามาจาก

วตัถุดิบท่ีสดใหม ่หลงัจากทานอาหารแลว้ มุ่งหนา้ไปยงักระเชา้ลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ (Mt. Kachi Kachi Ropeway) ท่ีซ่ึง

คุณจะไดข้ึ้ นกระเชา้และสมัผสักบัภูมิทศัน์อนังดงามเบ้ืองล่างโดยไมม่ีอะไรมาบดบงั ท่ีน่ีคุณจะไดพ้บกบัรา้นคา้และศาลเจา้

มากมายซ่ึงคุณสามารถเดินส ารวจไดต้ามอธัยาศยั และสุดทา้ย คุณจะไดเ้ดินทางไปยงัสถานีภูเขาไฟฟูจิ ชั้นท่ี 5 (Mt. Fuji 

5th Station) ใหคุ้ณไดพ้บกบัวิวทวัทศัน์อนัน่าต่ืนตาต่ืนใจเหนือกอ้นเมฆในวนัท่ีอากาศดี ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศท่ีงดงาม

น้ีสกัพกั ก่อนท่ีจะเดินทางกลบัไปยงัจุดนับพบท่ีสถานีชินจุกุ 

 

 
   

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 รบัชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิท่ีตั้งเด่นเป็นสง่ากบัทวัรท่ี์แสนสะดวกสบายน้ี 

 See seasonal flowers in bloom at any time of the year 

 

 สมัผสัทศันียภาพอนัน่าท่ึงของพ้ืนท่ีโดยรอบจากบนกระเชา้ลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ 

 Get gorgeous views of the surrounding areas when you board the Mt. Kachi Kachi Ropeway 

 



 

  

   พบกบัดอกไมห้ลากสีสนัท่ีแขง่กนัเบ่งบานตลอดทั้งปี 

 Pick and eat all the fruits as you like at the at Yamanashi Prefecture Sightseeing Orchard 

 

 เก็บและชิมผลไมส้ด ๆ จากตน้ท่ีสวนผลไมเ้พ่ือการท่องเท่ียวยามานาชิ   

 ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั 

 Enjoy a hearty set lunch of Houtou hotpot, featuring the famous Udon noodles of the prefecture 

 



 

  

ขอ้มูลการจอง 

การยนืยนั 

 คุณจะไดร้บัอีเมลยืนยนัทนัทีหลงัจากท าการจอง ในกรณีท่ีคุณไมไ่ดร้บัอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์

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

 

ก าหนดการเดินทาง: 

 7:55 น. พบกนัท่ีสถานี Shinjuku ทางออกตะวนัตก (West Exit) ดา้นหนา้อาคาร Mode Gakuen Cocoon Tower 

 8:10 น. ออกเดินทางจากสถานี Shinjuku ทางออกตะวนัตก (West Exit) 

 9:40 น. บุฟเฟ่ตผ์ลไมท่ี้สวนผลไมเ้พ่ือการท่องเท่ียวยามานาชิ (ประมาณ 30 นาที) 

 11:10 น. ชมดอกไมท่ี้สวนสาธารณะโออิชิ (ประมาณ 40 นาที) 

 12:15 น. ทานอาหารหลางวนัริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ (ประมาณ 50 นาที) 

 13:30 น. กระเชา้ลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ (ไปทะเลสาบคาวากุจิโกะแทน) 

 15:00 น. สถานีภูเขาไฟฟูจิ ชั้นท่ี 5 (ประมาณ 50 นาที) 

 18:30 น. เดินทางกลบัถึงสถานี Shinjuku ทางออกตะวนัตก (West Exit) 

 

เกร็ดน่ารู:้ 

 ประเภทของดอกไมใ้นสวนสาธารณะโออิชิจะมีความแตกต่างกนัไปตามฤดูกาล: ดอกซากุระในเดือนเมษายน; 

ดอกลาเวนเดอร ์(สมุนไพร) ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม; ดอกโคเชียในเดือนตุลาคม และ 

ใบไมสี้แดงในเดือนพฤศจิกายน 

 ประเภทของผลไมท่ี้คุณสามารถเก็บไดจ้ะมีความแตกต่างกนัไปตามฤดูกาล: สตรอวเ์บอรร่ี์ในเดือนธนัวาคมถึง

พฤษภาคม; เชอรร่ี์ในเดือนมิถุนายน; พีชในเดือนกรกฎาคมถึงตน้สิงหาคม; และองุ่นในช่วงกลางเดือนสิงหาคม

ถึงพฤศจิกายน 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ: 

 เด็กท่ีมีอายุ 0-2 ปีสามารถเขา้ร่วมทวัรไ์ดโ้ดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย หากไมต่อ้งการท่ีนัง่แยกยนรถบสัและอาหาร

กลางวนั มิฉะน้ันโปรดซ้ือบตัรราคาเด็ก 

 บตัรเด็ก: อายุ 3-11 ปี และจ าเป็นตอ้งมาพรอ้มกบัผูป้กครองท่ีมีอายุ 20 ปีขึ้ นไป 

 คุณจะไดเ้ดินทางไปกบัผูดู้แลทวัรช์าวญ่ีปุ่น โดยจะมีบริการวิดีโอแปลภาษา (ภาษาจีน/ภาษาองักฤษ) ใหก้บัคุณ

ดว้ย แต่จะไมมี่ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานท่่ีองเท่ียว นอกจากน้ีคุณยงัสามารถขอโบรชวัรใ์นภาษาของคุณไดอี้ก

ดว้ย 

 ในกรณีท่ีสภาพอากาศไมเ่อ่ืออ านวย คุณอาจจะไม่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได ้อยา่งไรก็ตาม ทวัรน้ี์จะไมท่ า

การยกเลิกหรือคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนเมษายน เสน้ทาง Fuji Subaru Line อาจจะปิดใหบ้ริการเน่ืองจากหิมะ

ตกหนักและสภาพอากาศอ่ืน ๆ ในกรณีน้ีทางผูป้ระกอบการจะพาคุณไปยงัศูนยนั์กท่องเท่ียวภูเขาไฟฟุจิ หรือ 

สถานีภูเขาไฟฟูจิ ชั้นท่ี 1-4 แทน 

 ในกรณีท่ีสภาพการจราจรติดขดัหรือเกิดสถานการณท่ี์นอกเหนือการควบคุมขึ้ น ก าหนดการทวัรอ์าจมีการ

เปล่ียนแปลง 

https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B041'29.0%22N+139%C2%B041'50.3%22E/@35.6913954,139.6951261,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.6913954!4d139.6973148


 

  

 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมทวัรข์ั้นต า่คือ 4 คน บริษัทฯ จะท าการยืนยนักบัคุณภายใน 1 วนัท าการ อยา่งไรก็ท า หาก

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมมีไมถึ่ง 4 คนก่อนวนัทวัร ์ทวัรใ์นวนัน้ันอาจถูกยกเลิกได ้โดยคุณจะไดร้บัแจง้ผ่านทางอีเมลหรือ

ทางเบอรโ์ทรศพัท ์และจะไดร้บัเงินคืนเต็มจ านวน หรือไดร้บัการเปล่ียนแปลงวนัท ากิจกรรม 

 โปรดทราบ: กระเชา้ลอยฟ้าคาจิคาจิยามะจะปิดท าการในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2019 ดงัน้ันเราจะนัง่เรือเท่ียวชมท่ี

ทะเลสาบคาวากุจิโกะแทน 

วิธีใช ้

 คุณสามารถแสดงไดท้ั้งเวาเชอรบ์นมือถือหรือเวาเชอรท่ี์พิมพม์าส าหรบักิจกรรมน้ี 

 เวาเชอรน้ี์สามารถใชไ้ดต้ามวนัท่ีระบุไวเ้ท่าน้ัน 

ขอ้มูลการนดัพบ: 

 เวลา: 7:55 น. 

 สถานท่ี: สถานี Shinjuku ทางออกตะวนัตก (West Exit), เคาน์เตอร ์Tokyo Mode Gakuen Cocoon Tower 

 โปรดมาถึงท่ีจุดรวมพล 10-15 นาทีก่อนเวลานัดหมาย รถทวัรจ์ะออกเดินทางตรงเวลา และคนท่ีมาสายจะไม่

สามารถขอยกเลิกทวัรแ์ละไมส่ามารถขอคืนเงินได ้

วิธีการเดินทาง: 

 เดิน 5 นาทีจาก สถานี Shinjuku ทางออกตะวนัตก (West Exit) 

 

 

 

Booking Information of Mt. Fuji 5th Station Tour 

Confirmation: 

 You will receive confirmation of your booking's availability within 1 business day. Once confirmed, we will 

send you the voucher via email 

 In the event that you do not receive an email from us, please check your Spam folder or notify us via email 

Itinerary: 

 7:55am meet up at Shinjuku Station West Exit (Tokyo Mode Gakuen Cocoon Tower Front) 

 8:10am depart from Shinjuku Station West Exit 

 9:40am all-you-can-pick-and-eat fruits at Yamanashi Prefecture Sightseeing Orchard (around 30 minutes) 

 11:10am Oishi Park flower viewing (around 40 minutes) 

 12:15pm lunch by Lake Kawaguchiko (around 50 minutes) 

 1:30pm Mt. Kachi Kachi Ropeway (will be replaced with a Lake Kawaguchiko Sightseeing Boat ride on 26 

Jun 2019) 

 3:00pm Mt. Fuji 5th Station (around 50 minutes) 

 6:30pm arrive at Shinjuku Station West Exit 

Insider Tips: 

 Types of flowers in Oishi Park (or Kawaguchiko Lakeside Park) vary from season to season: Cherry blossoms 

in Apr; lavender (herbs) in late Jun to mid-Jul; Kochia in Oct; and autumn leaves in Nov 

 Fruit types in the picking experience will vary depending on the season: Strawberries from Dec-May; 

cherries in Jun; peaches from Jul to early August; and grapes from mid-Aug-Nov  

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B041'29.0%22N+139%C2%B041'50.3%22E/@35.6913954,139.6951261,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.6913954!4d139.6973148
https://www.google.com.hk/maps/place/%E6%96%B0%E5%AE%BF/@35.6893342,139.6994281,18z/data=!4m5!3m4!1s0x60188cd0d6b1ba1f:0x1c32a1f1ecacfdd5!8m2!3d35.6894072!4d139.7003058?hl
https://www.google.com/maps/place/35%C2%B041'29.0%22N+139%C2%B041'50.3%22E/@35.6913954,139.6951261,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.6913954!4d139.6973148


 

  

Additional Information: 

 Children aged 0-2 can join for free, as long as they will not require a separate seat or meals for lunch. 

Otherwise please purchase child ticket 

 Child ticket: Age 3-11, need to accompanied by an adult aged 20+ 

 You will be accompanied by a tour conductor who speaks Japanese while video translation service applied 

but will not include introduction of attractions. Besides, travel brochure written in your required language 

can be distributed 

 In case of bad weather, there is a chance that Mt. Fuji will not be visible. However, for this reason, the 

operator will not cancel the tour or issue any refunds 

 From mid-November to mid-April, the Fuji Subaru Line may be closed due to heavy snow and other 

weather conditions. In this case, you will be brought to the Fuji Visitor Center or Mt. Fuji 1st-4th Station 

 In case of traffic congestion or any other uncontrollable situations, changes or shortened timings in the 

itinerary may occur 

 This tour requires a minimum of 4 participants to operate. If the minimum number of participants is not 

met 4 days before the scheduled date, the tour on that date may be canceled. A notice will be sent by e-

mail or contact number and the tour fee will be fully refunded or reschedule 

 Please note: Mt. Kachi Kachi Ropeway will be repaired and closed on 26 Jun 2019, so it will be replaced 

with a Lake Kawaguchiko Sightseeing Boat ride 

How To Use Mt. Fuji 5th Station Tour Voucher 

 You can present either a printed or a mobile voucher for this activity 

 The voucher is only valid on the date specified 

Meet Up Information: 

 Time: 7:55am 

 Location: Shinjuku Station West Exit, Tokyo Mode Gakuen Cocoon Tower Front 

 Please arrive at the gathering location 10-15 minutes beforehand. Tour bus will leave sharp on time. For 

latecomers we will not cancel the tour or make any refund 

How To Get There: 

 5-minute walk from Shinjuku Station West Exit  

        

       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/35%C2%B041'29.0%22N+139%C2%B041'50.3%22E/@35.6913954,139.6951261,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.6913954!4d139.6973148
https://www.google.com.hk/maps/place/%E6%96%B0%E5%AE%BF/@35.6893342,139.6994281,18z/data=!4m5!3m4!1s0x60188cd0d6b1ba1f:0x1c32a1f1ecacfdd5!8m2!3d35.6894072!4d139.7003058?hl
mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
https://www.facebook.com/wetravelcenter

