
 

  

 
 

 
  

ทวัรภ์ูเขาฟูจแิละฮาโกเน่หน่ึงวนัจากโตเกียว: สถานีที่ 5, เรอืโจรสลดั & โรปเวยฮ์าโกเน่ 

และโกเทมบะ พรีเมียม เอาตเ์ล็ต 

 
Mt. Fuji and Hakone Day Trip from Tokyo: 5th Station, Hakone Pirate Ship & 

Ropeway, and Gotemba Premium Outlets 
 

 
 

 
 



 

  

 
  

อตัราค่าบริการ (Price Rate) :- 

 ทวัร ์1 วนั รวมอาหารกลางวนั  ( One day Tour with Lunch ) 

Adult    3,990   Baht       
 
 

สิ่งที่คณุจะไดพ้บ 

หากคุณท่องเท่ียวอยูใ่นโตเกียว (Tokyo) แลว้ตอ้งการหลบหนีจากความวุน่วายไปสกัพกัล่ะก็ คุณก็สามารถท าทุกอยา่งให้

ง่ายขึ้ นไดเ้พียงแค่คุณท าการจองทวัรท่์องเท่ียวสุดประทบัใจน้ีผ่าน WTC เท่าน้ัน! ในการเดินทางครั้งน้ี คุณจะไดอ้อก

เดินทางไปยงัสถานีท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) เพื่อด่ืมด า่กบัทศันียภาพอนังดงามจากความสงู 2400 เมตรเหนือ

พื้ นดินและเก็บภาพทิวทศัน์สวย ๆ รอบกายกนัไดอ้ยา่งหน าใจ จากน้ัน คุณจะไดม้ีโอกาสไปชอปปิงของฝากและ

รบัประทานอาหารรสเลิศกนัท่ีโกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ลท (Gotemba Premium Outlet) แลว้จึงออกเดินทางต่อไปยงั

เมืองฮาโกเน่ (Hakone) ท่ีคุณจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการนัง่กระเชา้ลอยฟ้าเหนือหุบเขาและล่องเรือในทะเลสาบอาชิ 

(Ashinoko Lake) ท่ีรายลอ้มไปดว้ยทิวทศัน์อนัแสนงดงามเป็นการปิดทา้ย ก่อนจะเดินทางกลบักรุงโตเกียวดว้ยความ

ประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 



 

  

 ทะยานข้ึนไปบนสถานีท่ี 5 ของภูเขาฟูจแิละเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนัน่าประทบัใจของภมูิทศัน์ดา้นล่าง 

 Ascend to the Fifth Station at Mount Fuji and enjoy spectacular views of the landscape below 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 

ขอ้มูลการจอง 

การยนืยนั 

 คุณจะไดร้บัอีเมลยนืยนัทนัทีหลงัจากท าการจอง ในกรณีท่ีคุณไมไ่ดร้บัอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์

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

  

 

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


 

  

วิธีใช ้ 

ประเภทเวาเชอร ์

 คุณสามารถแสดงไดท้ั้งเวาเชอรท่ี์พิมพม์าหรือเวาเชอรบ์นมือถือ 

 คุณสามารถใชเ้วาเชอรน้ี์ไดใ้นวนัท่ีระบุไวเ้ท่าน้ัน 

ขอ้มูลการนดัพบ 

 โปรดมาถึงสถานท่ีนัดพบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 นาทีกอ่นเวลาใชบ้ริการท่ีก าหนด 

 โปรดมาถึงใหต้รงเวลา 

 จะไมม่ีการคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน หากคุณมาสายและ/หรือไมป่รากฏตวั เมื่อถึงเวลาเร่ิมกิจกรรม 

พบกนัท่ีอาคารชินจกุู เซ็นเตอร ์ใกลท้างออกฝัง่ตะวนัตกของสถานี JR Shinjuku 

 เวลา:  07:15 น. 

ที่อยู ่

อาคารชินจูกุ เซ็นเตอร ์

 1 Chome-25-１Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tōkyō-to 163-0690, Japan  

วิธีการเดินทาง 

 เดินจากทางออก West ของสถานี JR Shinjuku เป็นเวลา 4 นาที 

 

 

How To Use 

Please refer to your selected package for exact details 

 

Voucher Type 

 You can present either a printed or mobile voucher 

 The voucher is valid only on the date specified 

 

Meet Up Information 

 Be at the meet up location 15 minutes before the scheduled activity time 

 Please arrive on time 

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

 

Shinjuku Center Building near JR Shinjuku Station’s West Exit 

 Time:  07:15 

 

Address 

Shinjuku Center Building 

 1 Chome-25-１Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tōkyō-to 163-0690, Japan 

 Please refer to the map for assistance 

 

How To Get There 

 It's a 4-minute walk from JR Shinjuku Station's 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   

mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
https://www.facebook.com/wetravelcenter

