RIDE THAILAND TO 3 NATION CHARITY RIDE 2017
ขับขี่ท่องเที่ยว เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย 2 คืน 3 วัน
ระหว่างวันที่ 21 - 24 กันยายน พ.ศ. 2560
หาดใหญ่ - สะเดา – เกาะปีนัง – หาดใหญ่

ตารางการขับขี่เดินทาง
วันที่ 21 กันยายน 2560
วันที่ 22 กันยายน 2560
วันที่ 23 กันยายน 2560
วันที่ 24 กันยายน 2560

ขับขี่ จากภูเก็ต และทุกจังหวัด ไปรวมตัวทีโ่ รงแรมเจบี หาดใหญ่
ขับขี่ จาก หาดใหญ่ – ด่านสะเดา – เกาะปี นงั
ขับขี่ ขบวน 3 ชาติการกุศล รอบเกาะปี นงั
ขับขี่ จากเกาะปี นงั – ด่านสะเดา - หาดใหญ่
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ตารางการเดินทาง Ride Thailand To 3 Nation Charity Ride 2017 ( Penang Malaysia )
วันที่พฤหัสที่ 21 กันยายน 2560
18.00 – 20.00 น. จุดนัดพบ ตรวจเช็คเอกสาร แนะนา ตารางการเดินทาง ร่วมรับประทานอาหารคา่ ทีโ่ รงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ สะเดา
วันที่ศกุ ร์ 22 กันยายน 2560
(หาดใหญ่ – ด่านสะเดา – เกาะปี นงั รวมระยะทาง 200 กิโลเมตร)
07.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และออกเดินทาง มุ่งสู่ชายแดนไทย มาเลเซีย ทีด่ ่านสะเดา ระยะทาง 60 กิโลเมตร
09.00 – 10.00 น. ดาเนินพิธกี ารผ่านแดน ไทยและมาเลเซีย จากนัน้ จะขับขีไ่ ปรวมกันทีป่ มั้ ปี โตนัส ระยะทาง 3 กิโลเมตร
10.00 – 13.00 น. ขับขีจ่ ากปัม้ ปี โตนัส เดินทางต่อมุ่งสู่ บัตเตอร์เวอส์ เพือ่ รับประทานอาหารเทีย่ ง ระยะทาง 120 กิโลเมตร
13.00 – 16.00 น. ขับขีจ่ ากบัตเตอร์เวอส์ สู่เกาะปี นงั ระยะทาง 30 กิโลเมตร
17.00 – 18.00 น. เขา้ เช็คอินทีพ่ กั โรงแรมเบย์ววิ บีช รีสอร์ท รับประทานอาหารคา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่เสาร์ 23 กันยายน 2560
(ขับขี่ขบวน 3 ชาติการกุศลท่องเที่ยวรอบเกาะปี นงั รวมระยะทาง 90 กิโลเมตร)
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
09.00 – 15.00 น. ออกเดินทางขับขีก่ ารกุศล 3 ชาติ รอบเกาะปี นงั
15.00 – 17.00 น. เทีย่ วชม ช็อปปิ้ ง หา้ งสรรพสินค้า และกลับสู่โรงแรม
18.00 – 22.00 น. ขับขีร่ ถมอเตอร์ไซค์ไปร่วมรับประทานอาหารคา่ งาน 3 Nation Charity Ride 2017 Official
วันที่อาทิต 24 กันยายน 2560
(เกาะปี นงั – ด่านสะเดา – หาดใหญ่ รวมระยะทาง 180 กิโลเมตร)
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
09.00 – 16.00 น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเทีย่ ง และมุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา
16.00 – 18.00 น. ดาเนินพิธกี ารผ่านด่าน กลับสู่ภมู ลิ าเนา

ราคา(เพ็จเก็จ)
A. ห้องพัก 1 ท่าน ต่อ 1 หอ้ ง 2 คืน ร่วมงาน 3 เนชัน่ + เอกสารรถข ้ามแดน ราคา 9,900 บาท ต่อ 1 ท่าน
B. ห้องพัก 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ ง 2 คืน ร่วมงาน 3 เนชัน่ + เอกสารรถข ้ามแดน ราคา 7,900 บาท ต่อ 1 ท่าน
หมายเหตุ:
-

ทีพ่ กั 2 คืน โรงแรมเบย์ววิ บีช รีสอร์ท เกาะปี นงั พร้อมอาหารเช้า
บัตรลงทะเบียน เข้าร่วมงาน 3 Nation Charity Ride 2017 พร้อมเสื้อยืด Official ของงาน
อาหารกลางวันทีเ่ กาะปี นงั วันที่ 23 และ 24 กันยายน 2560
ดาเนินการเอกสารการเดินทางข้ามแดน รวมประกันรถมอเตอร์ไซค์ JPJ พร้อมสติก๊ เกอร์ทะเบียนรถมาเลเซีย

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

เอกสารที่ตอ้ งเตรียม ในการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย
- สมุดคู่มอื ทะเบียนรถ พร้อมกับสาเนาแปลภาษาอังกฤษ จากขนส่งจังหวัดทีท่ ่านอยู่
- ใบขับขีร่ ถมอเตอร์ไซค์ พร้อมกับสาเนาแปลภาษาอังกฤษ จากขนส่งจังหวัดทีท่ ่านอยู่
- หนังสือเดินทาง Passport หรือหนังสือผ่านแดน
............................................................................................................................. ...........................................................................
ติดต่อ สอบถามข้อมูล และลงทะเบียน
คุณวิทยา สิงห์ฆาฬะ (ซูมนั )
คุณณัฐรัฐ สุวจั นานนท์

เบอร์โทรศัพท์ 081-6919346
เบอร์โทรศัพท์ 087-6971255

บริษทั เวสโคสท์ ไรค์ (ไทยแลนด์) จากัด
80/2 หมู่ 7 ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม ้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 076-530356, 076-261028 แฟ็ กซ์. 076-261028 E- Mail sumon@ridethailand.com, ridethailandtour@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่ 31/0843

