RIDE THAILAND TO MALAYSIAN MOTOGP 2016
ขับขี่ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย 4 คืน 5 วัน
ระหว่างวันที่ 27 - 31 ต ุลาคม พ.ศ. 2559
สะเดา – ดอยคาเมรอน – มะละกา - กัวลาลัมเปอร์ - สนามเซปังเซอร์กิต

ตารางการขับขี่เดินทาง
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
วันที่ 29 ตุลาคม 2559
วันที่ 30 ตุลาคม 2559
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ขับขี่ จาก ด่านสะเดา – ดอยคาเมรอนไฮแลนด์
ขับขี่ จาก คาเมรอนไฮแลนด์ – เมืองท่ามะกา
ขับขี่ จาก มะละกา–ปุตราจายา – กัวลาลัมเปอร์
ขับขี่ จาก กัวลาลัมเปอร์ – เซปั งเซอร์กติ – กัวลาลัมเปอร์
ขับขี่ จาก กัวลาลัมเปอร์ – ด่านสะเดา
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วันพุธที่ 26 ต ุลาคม 2559 ( เช็คเอกสาร และร่วมอาหารค่าด่านสะเดา )
13.00 – 17.00 น. เช็คอินเข้าพัก โรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ ด่านสะเดา
18.00 – 20.00 น. จุดนัดพบ ตรวจเช็คเอกสาร แนะนา ตารางการเดินทาง ร่วมรับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรมด่านสะเดา
วันพฤหัสบดีที่ 27 ต ุลาคม 2559 (หาดใหญ่ –คาเมรอนไฮแลนด์ รวมระยะทาง 420 กิโลเมตร)
06.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมเอกสาร ข้ามแดนไทย-มาเลเซีย ที่ดา่ นสะเดา ระยะทาง 1 กิโลเมตร
09.00 – 10.00 น. ดาเนินพิธีการผ่านแดน ไทยและมาเลเซีย จากนัน้ จะขับขีไ่ ปรวมกันที่ปั้มปี โตนัส ระยะทาง 3 กิโลเมตร
10.00 – 16.00 น. ขับขีจ่ ากปั้มปี โตนัส เดินทางต่อมุง่ สู่ คาเมรอน เข้าเช็คอินที่พัก อีควิกตอเรียล ระยะทาง 410 กิโลเมตร
17.00 – 18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงอาหารคา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศ ุกร์ที่ 28 ต ุลาคม 2559 (คาเมรอนไฮแลนด์ – เมืองมรดกโลกมะละกา รวมระยะทาง 350 กิโลเมตร)
07.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
09.00 – 12.00 น. ออกเดินทางจากคาเมรอนไฮแลนด์ มุง่ หน้าสู่ ท่าเรือดิกสัน และรับประทานอาหารเที่ยง
14.00 – 15.30 น. ขับขีจ่ ากพอทต์ดิกสันไปยัง เมืองมะละกา
18.00 – 21.00 น. ร่วมรับประทานอาหารคา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ที่ 29 ต ุลาคม 2559 (มะละกา- กัวลาลัมเปอร์ รวมระยะทาง 200 กิโลเมตร)
07.00 – 09.00น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
09.00 – 12.00 น. ออกเดินทางจากมะละกา มุง่ หน้าสู่ ปรุตตราจายา และรับประทานอาหารเที่ยง
14.00 – 15.30 น. ขับขีจ่ ากปรุตราจายา เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรมคอนคอทต์ กัวลาลัมเปอร์
18.00 – 21.00 น. ร่วมรับประทานอาหารคา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันอาทิตย์ที่ 30 ต ุลาคม 2559 (กัวลาลัมเปอร์ – เซปังเซอร์กิต รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร)
08.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่มงุ่ หน้าสูส่ นามเซปังเซอร์กิต ระยะทาง 70 Km.
10.00 – 13.00 น. ร่วมการชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ โลก ในรุน่ โมโตทู
15.00 – 16.30 น. ร่วมชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ โลก ในรุน่ โมโตจีพี
16.30 - 18.00 น. ขับขีอ่ อกจากสนามเซปัง นัดเจอกัน และเติมนา้ มัน ที่ปั้มปี โตนัส ด่านหน้าสนามเซปัง
18.00 – 19.30 น. ออกเดินทางกลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันจันทร์ที่ 31 ต ุลาคม 2559 (กัวลาลัมเปอร์ – อีโป – สะเดา รวมระยะทาง 580 กิโลเมตร)
06.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
08.00 – 12.00 น. ออกเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ มุง่ หน้าสูอ่ ีโป และรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 17.00 น. ออกเดินทางจากอีโป มุง่ หน้าสูด่ า่ นสะเดา
18.00 – 19.00 น. ดาเนินพิธีผา่ นด่าน แยกย้ายกลับสูภ่ มู ิลาเนา

หมายเหต ุ:
- ที่พัก 2 คืน โรงแรมอีคลิกทอเรียล และโรงแรมนาซ่า มะละกา
- ที่พัก 2 คืน โรงแรมคอนคอทร์ กัวลาลัมเปอร์
- บัตรเข้าชมการแข่งขันโมโตจีพีในชัน้ แกรนด์สแตนด์ ทุกที่นงั ่
- อาหารคา่ ที่โรงแรมด่านสะเดา วันที่ 26 ตุลาคม 2559
- งานเลี้ยงอาหารคา่ ที่คาเมรอน และมะละกา วันที่ 27 และ 28 ตุลาคม 2559
- อาหารคา่ ที่โรงแรมคอนคอร์ท กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสิงห์คอเปอร์เรชัน่ วันที่ 29 ตุลาคม 2559
- ดาเนินการเอกสารการเดินทางข้ามแดน รวมประกันรถมอเตอร์ไซค์ JPJ พร้อมสติ๊กเกอร์ทะเบียนรถมาเลเซีย
- ผูน้ าทาง และทีมงานรถบริการเซอร์วิส
- เสื้อยืดไรด์ไทยแลนด์สโ่ ู มโตจีพี 2016 ไว้สะสมท่านละ 1 ตัว

ราคา(เพ็จเก็จ)
A. ห้องพัก 1 ท่าน ต่อ 1 ห้อง 4 คืน รวมค่าบัตรโมโตจีพี + เอกสารรถข้ามแดน ราคา 21,900 บาท ต่อ 1 ท่าน
B. ห้องพัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง 4 คืน รวมค่าบัตรโมโตจีพี + เอกสารรถข้ามแดน ราคา 16,500บาท ต่อ 1 ท่าน

เอกสารที่ตอ้ งเตรียม ในการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย
- สมุดคูม่ ือทะเบียนรถ พร้อมกับสาเนาแปลภาษาอังกฤษ จากขนส่งจังหวัดที่ท่านอยู่
- ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ พร้อมกับสาเนาแปลภาษาอังกฤษ จากขนส่งจังหวัดที่ท่านอยู่
- หนังสือเดินทาง Passport หรือหนังสือผ่านแดน
.......................................................................................................................................................................................

ติดต่อ สอบถามข้อมูล และลงทะเบียน
คุณวิทยา สิงห์ฆาฬะ (ซูมนั )
คุณณัฐรัฐ สุวัจนานนท์

เบอร์โทรศัพท์ 081-6919346
เบอร์โทรศัพท์ 087-6971255

บริษทั เวสโคสท์ ไรค์ (ไทยแลนด์) จากัด
99/10-12 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส) ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-352069 แฟ็ กซ์. 076-261028 E- Mail sumon@ridethailand.com, ridethailandtour@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่ 31/0843
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