
RIDE THAILAND TO 3 NATION CHARITY RIDE 2017        
ขบัข่ีท่องเท่ียว เกาะปีนงั  ประเทศมาเลเซีย  2  คืน  3  วนั 
ระหว่างวนัท่ี  21 - 24  กนัยายน พ.ศ.  2560 

หาดใหญ่ - สะเดา – เกาะปีนงั – หาดใหญ่                                  
 

 
 ตารางการขบัข่ีเดินทาง  

วนัที ่21 กนัยายน 2560      ขบัขี ่จากภเูก็ต และทกุจงัหวดั  ไปรวมตวัทีโ่รงแรมเจบ ีหาดใหญ่          รวมระยะทาง  450   กโิลเมตร 

วนัที ่22 กนัยายน 2560      ขบัขี ่จาก หาดใหญ่ – ด่านสะเดา – เกาะปีนงั          รวมระยะทาง  200   กโิลเมตร 

วนัที ่23 กนัยายน 2560      ขบัขี ่ขบวน 3 ชาตกิารกศุล รอบเกาะปีนงั    รวมระยะทาง    90   กโิลเมตร 

วนัที ่24 กนัยายน 2560      ขบัขี ่จากเกาะปีนงั – ด่านสะเดา - หาดใหญ่                                        รวมระยะทาง  180   กโิลเมตร 

 

ตารางการเดินทาง  Ride Thailand To 3 Nation Charity Ride 2017 ( Penang Malaysia ) 

วนัที่พฤหสัที่ 21 กนัยายน 2560  

18.00 – 20.00 น.    จดุนดัพบ ตรวจเช็คเอกสาร แนะน า ตารางการเดนิทาง ร่วมรบัประทานอาหารค า่ ทีโ่รงแรมแกรนดโ์อลเิวอร ์สะเดา 

 

วนัที่ศกุร ์22 กนัยายน 2560    (หาดใหญ่ – ด่านสะเดา – เกาะปีนงั  รวมระยะทาง 200 กโิลเมตร) 

07.00 – 09.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ และออกเดนิทาง มุ่งสู่ชายแดนไทย มาเลเซยี ทีด่่านสะเดา ระยะทาง 60 กิโลเมตร 

09.00 – 10.00 น.   ด  าเนินพธิกีารผ่านแดน ไทยและมาเลเซยี จากนัน้จะขบัขีไ่ปรวมกนัทีป่ ัม้ปีโตนสั  ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

10.00 – 13.00 น.   ขบัขีจ่ากปัม้ปีโตนสั เดนิทางต่อมุ่งสู่ บตัเตอรเ์วอส ์เพือ่รบัประทานอาหารเทีย่ง ระยะทาง  120 กิโลเมตร 

13.00 – 16.00 น.   ขบัขีจ่ากบตัเตอรเ์วอส ์สู่เกาะปีนงั ระยะทาง 30 กิโลเมตร  

17.00 – 18.00 น.   เขา้เช็คอนิทีพ่กัโรงแรมเบยว์วิ บชี รีสอรท์ รบัประทานอาหารค า่ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัที่เสาร ์23  กนัยายน 2560    (ขบัขี่ขบวน 3 ชาตกิารกศุลท่องเที่ยวรอบเกาะปีนงั รวมระยะทาง 90 กโิลเมตร) 

08.00 – 09.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ และเตรียมตวัขบัขี่ 

09.00 – 15.00 น.   ออกเดนิทางขบัขีก่ารกุศล 3 ชาต ิรอบเกาะปีนงั  

15.00 – 17.00 น.   เทีย่วชม ช็อปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ และกลบัสู่โรงแรม 

18.00 – 22.00 น.    ขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซคไ์ปร่วมรบัประทานอาหารค า่ งาน 3 Nation Charity Ride 2017 Official 

 

วนัที่อาทติ 24 กนัยายน 2560  (เกาะปีนงั – ด่านสะเดา – หาดใหญ่ รวมระยะทาง 180 กโิลเมตร) 

08.00 – 09.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ และเตรียมตวัขบัขี่ 

09.00 – 16.00 น.  ออกเดนิทางไปรบัประทานอาหารเทีย่ง และมุ่งหนา้สู่ด่านสะเดา 

16.00 – 18.00 น.  ด าเนินพธิกีารผ่านด่าน กลบัสู่ภมูลิ  าเนา 

 

 

 



ราคา(เพจ็เก็จ) 

A. หอ้งพกั 1 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง 2 คนื ร่วมงาน 3 เนชัน่ + เอกสารรถขา้มแดน ราคา   9,900 บาท ต่อ 1 ทา่น 

B. หอ้งพกั 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง 2 คนื ร่วมงาน 3 เนชัน่ + เอกสารรถขา้มแดน ราคา   7,900 บาท ต่อ 1 ทา่น 

 

                                     หมายเหตุ:  

  - ทีพ่กั 2 คนื โรงแรมเบยว์วิ บชี รสีอรท์ เกาะปีนงั พรอ้มอาหารเชา้  

  - บตัรลงทะเบยีน เขา้ร่วมงาน 3 Nation Charity Ride  2017 พรอ้มเสื้อยดื Official ของงาน 

  - อาหารกลางวนัทีเ่กาะปีนงั วนัที ่23 และ 24 กนัยายน  2560 

  - ด าเนนิการเอกสารการเดนิทางขา้มแดน รวมประกนัรถมอเตอรไ์ซค์ JPJ พรอ้มสติก๊เกอรท์ะเบยีนรถมาเลเซยี 

.......................................................................................................................................... .............................................................. 

   เอกสารที่ตอ้งเตรยีม  ในการเดนิทางไปประเทศมาเลเซีย 

       -  สมดุคู่มอืทะเบยีนรถ  พรอ้มกบัส  าเนาแปลภาษาองักฤษ จากขนส่งจงัหวดัทีท่่านอยู่ 

       -  ใบขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซค ์ พรอ้มกบัส  าเนาแปลภาษาองักฤษ จากขนส่งจงัหวดัทีท่่านอยู่ 

       -  หนงัสอืเดนิทาง  Passport หรือหนงัสอืผ่านแดน 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

ตดิต่อ สอบถามขอ้มูล และลงทะเบยีน 

   คุณวทิยา  สงิหฆ์าฬะ  (ซูมนั)      เบอรโ์ทรศพัท ์081-6919346 

   คุณณฐัรฐั  สุวจันานนท ์        เบอรโ์ทรศพัท ์087-6971255 

      

บริษทั เวสโคสท ์ไรค ์(ไทยแลนด)์  จ ากดั 

80/2 หมู ่7 ถ.เทพกระษตัรี ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 

โทร. 076-530356, 076-261028  แฟ็กซ.์ 076-261028  E- Mail   sumon@ridethailand.com, ridethailandtour@hotmail.com 

   ใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยว เลขที่  31/0843 

 

 

 


