
 

Scenic Leh Ladakh  
Exclusive trip with Binko 

 
LEH - INDUS VALLEY – LAMAYURU – MOONLAND 

BAZGO VIEWPOINT – NUBRA VALLEY – PANGONG LAKE 

 
7 Days 5 Nights (During 6th-12nd June 2018) 

 
วนัที1่ (6 JUNE) สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
 

1830 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิพบเจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ พรอ้มตดิป้ายชือ่และ 
Check-in ทีเ่คาเตอรข์องสายการบนิ AIR INDIA 

2120  ออกเดนิทางสูน่วิเดล ีโดยสายการบนิ AIR INDIA เทีย่วบนิที ่AI335 (บรกิาร
อาหารบนเครือ่ง) 

 

หอ้ง 502 ชั้น 5 อาคารตน้สน เลขท่ี 50 ซอยตน้สน   ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ  10330 
ROOM 502 FLOOR 5 TONSON BUILDING NO.50 SOI TONSON, PLOENCHIT ROAD, LUMPINI, 

PHATUMWAN, BANGKOK  10330, THAILAND. 

โทรศพัท ์: 02-652-2000   แฟ็กซ์ : 02-254-7223   Tel. : 02-652-2000   Fax : 02-254-7223 
     E-Mail   :    majestic@6522000.com       ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว  เลขท่ี  11/440    www.majestic.co.th 

 

mailto:mjtbkk@homail.com


 

 

วนัที2่ (7 JUNE) NEW DELHI – LEH PALACE – SHATI STUPA – TSEMO 
VIEWPOINT  

 

0025(+1) ถงึสนามบนินวิเดล ีพกัผอ่นตามอธัยาศยัเพือ่รอตอ่เครือ่งไปยังเมอืงเลห ์ 

0555  เดนิทางสูเ่มอืงเลหโ์ดยสายการบนิ AIR INDIA เทีย่วบนิที ่AI445 

0720  ถงึสนามบนิ  Kushok Bakula Rinpoche พกัผอ่นเพือ่ปรับสภาพรา่งกาย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั 

จากนัน้น าทา่นชมพระราชวังเลห ์(Leh Palace) ซึง่ถกูสรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่17 
มทีัง้หมด 9 ชัน้ ในอดตีเป็นพระราชวงัทีป่ระทับของราชวงศแ์หง่ลาดกัห ์
จนกระทัง่ยา้ยพระราชฐานมาที ่stok palace ในปี ค.ศ. 1830  
 

  
 

ชมเจดยีส์นัตภิาพ(Shanti Stupa) เจดยีส์ขีาวขนาดใหญ ่สรา้งขึน้โดยชาวญีปุ่่ น
เพือ่ประกาศพระศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพแหง่โลก เจดยีน์ีต้ัง้อยูบ่นยอดเขาใน
แทบจงัสปา หา่งจากเมอืงเลหป์ระมาณ 2 กโิลเมตร จากเจดยีเ์ราสามารถมองเหน็
เมอืงเลหไ์ดใ้นมมุสงู และมองเห็นพระราชวงัเลห ์วัดนัมเกลและป้อมแหง่ชยัชนะ 

สมัผัสววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืงเลหท์ี ่Tsemo viewpoint สนุกกบัการ
ถา่ยภาพกบัธงมนตราหลากสสีนัและชมววิธรรมชาต ิ

 

 

เย็น น าทา่นเชค็อนิ ณ รร. ระดบั 4 ดาว และรบัประทานเย็นทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 



วนัที3่ (8 JUNE) BASCO – ALCHI MONASTERY – LAMAYURU - MOONLAND  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมวัดบาสโก วัดโบราณทีส่รา้งในศตวรรษที1่5 ทีซ่ ึง่ปัจจบุนัยงัคงหลงเหลอืซาก
ปรักหกัพังใหย้งัคงเห็น ตัง้อยูบ่นยอดเขา ซึง่จากยอดเขาจะสามารถมองเห็นได ้
ทั่วทัง้เมอืง และยงัสามารถชมววิภเูขาหลากส ีจากจดุชมววิทีว่ัดนีไ้ดอ้กีดว้ย 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงอลัช ิALCHI MONASTERY แวะถา่ยรปูจดุทีแ่มน่ ้าสองสายมา
บรรจบกนัระหวา่งแมน่ ้าสนิธแุละแมน่ ้าซนัสการ ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั 

เทีย่วชม วัดอลัช ิเป็นวัดเดยีวในแถบนีท้ีไ่มไ่ดต้ัง้อยูบ่นภเูขา แตส่รา้งอยูบ่นพืน้ที่
ราบลุม่ในหบุเขา วัดนีเ้ป็นวัดเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่สรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1020-
1035 สามารถชมศลิปะการแกะสลกัไมท้ัง้ภายในและภายนอกตวัอาคาร และยังมี
ภาพจติรกรรมฝาผนังโบราณอนัทรงคณุคา่  

ชมวัดลามะยรู ูLAMAYURU MONASTERY เป็นวดัทีเ่กา่แกแ่ละมขีนาดใหญท่ีส่ดุ
แหง่หนึง่ วดัลามะยรู ูตัง้อยูบ่นความสงูเหนอืระดบัน ้าทะเล 3,390 เมตร  และ
ตัง้อยูบ่นยอดเขาหนิทราย แวดลอ้มไปดว้ยดนิแดนทีเ่รยีกวา่ Moon Land ทีซ่ ึง่มี
สภาพภมูปิระเทศลกัษณะคลา้ยผวิพระจนัทร ์ 

 

  

 

เย็น รับประทานเย็นทีห่อ้งอาหารของโรงแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั                   

                ณ รร. ระดบั 4 ดาว 

 

 
วนัที4่ (9 JUNE) NUBRA VALLEY – HUNDER SAND DUNE 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางไกลไปยงั หบุเขานูบรา้(Nubra Valley) ขบัรถออ้มหบุเขาผา่น 
Khardung-La pass ถนนทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีม่คีวามสงูถงึ 5,600 เมตร (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ6 ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั 

 



บา่ย เดนิทางถงึ นูบรา้ ถา่ยภาพกบัป้ายเป็นทีร่ะลกึ  

เทีย่ว Hunder sand dune หนึง่ในไฮไลทข์องการมาทีน่ี ่สมัผัสประสบการณ์สดุ
พเิศษ ขีอ่ฐู2หนอกเดนิตะลยุทะเลทราย ชมววิทวิเขา สลบักบัทอ้งฟ้าสสีวย 

 

   

 

เย็น  น าทา่นเขา้พกั Deluxe camp และรบัประทานเย็น  

 

 

วนัที5่ (10 JUNE) SHYOK RIVER- PANGONG LAKE  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  

ออกเดนิทางเชา้ตรูไ่ปยัง Pangong lake ผา่น Shyok River แมน่ ้าทีเ่กดิจากการ
ละลายของธารน ้าแขง็ Rimo  

 ระหวา่งทาง แวะเก็บภาพวถิชีวีติคนทอ้งถิน่ทีห่มูบ่า้นเล็กๆรมิทางเชน่ หมูบ่า้น 
Shyok และ (แนว street portrait) 

 

  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั 

  



 จากนัน้เดนิทางสู ่ทะเลสาบปันกอง Pangong lake ทะเลสาบน ้าเค็มทีส่งูทีส่ดุใน
โลก โดย Durbuk ทะเลสาบนีต้ัง้อยูบ่น 2 ประเทศ คอือนิเดยี และ จนี ดืม่ด า่กบั
ความสวยงามของทะเลสาบในวันฟ้าใส ตดักบัภเูขาดนิทรายสแีดง  

 

 

 

เย็น น าทา่นเชค็อนิ Deluxe camp และรับประทานอาหารเย็น  

 

วนัที6่ (11 JUNE) CHANG-LA PASS - LEH 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  

เดนิทางกลบั Leh ผา่นทาง Chang-La Pass ถนนทีส่งูเป็นอนัดบั 2 ของโลก 
(5,360 เมตร) ระหวา่งกลบั ทิง้ทวนกนัดว้ยการแวะจดุ spot ถา่ยรปูกนัระหวา่ง
ทาง (ถา้ไมแ่วะระหวา่งทาง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชม)  

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง Leh  

เย็น น าทา่นเขา้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ รร. ระดบั 4 ดาว 

 จากนัน้รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 



 

วนัที7่ (12 JUNE) LEH- สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

0530  เดนิทางสูส่นามบนิ  

0805  เดนิทางสูเ่มอืงจณัฑคีรห ์โดยสายการบนิ AIR INDIA เทีย่วบนิที ่AI457 

0845  ถงึสนามบนิจัณฑคีรห ์พักผอ่นตามอธัยาศยัเพือ่รอตอ่เครือ่งไปยงักรงุเทพ 

1350 เดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ AIR INDIA เทีย่วบนิที ่AI336 
(บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

2005 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร  ราคา (บาท)  
  

ผูใ้หญพั่กหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น)  ราคาทา่นละ                     

  

ผูใ้หญพั่กหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  

  

 

          42,900  

 

            3,500 

  
 อตัรานี้รวมบรกิาร  
  

• คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สอง หรอื สาม ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง)  
• คา่ตัว๋เครือ่งบนิ  
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ,  คา่อาหารและเครือ่งดืม่, คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ 
• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
• คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางใน
ตา่งประเทศ   
• คา่ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(Gold plan)  
• คา่ทปิพนักงานขบัรถ 
• คา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและคา่ประกันภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็น
อตัราเรยีกเก็บ ณ วันที ่18 พ.ย.57  

  
อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร  
• คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด   
• คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง  

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบเุชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่
โทรศัพท ์คา่ซกัรดีฯลฯ  
• คา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
• คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีม่ไิดค้าดคดิเชน่ การปรับคา่น ้ามัน,คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืคา่บรกิารอืน่ทีเ่กีย่วกับ
วซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ  
• คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  
• ส าหรับราคานีบ้รษัิทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่หรอืกรณีสายการบนิขึน้
อตัราคา่น ้ามันในภายหลัง  
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิท  


