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RIDE THAILAND TO MALAYSIAN MOTOGP 2017 

ขบัข่ีท่องเท่ียวประเทศมาเลเซีย  4 คืน 5 วนั   

ระหว่างวนัท่ี 27 - 31 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

สะเดา – ดอยคาเมรอน ไฮแลนด ์– กวัลาลมัเปอร ์- สนามเซปังเซอรกิ์ต- เกาะปีนงั 

 

          
 

ตารางการขบัข่ีเดินทาง 

วนัที่ 27 ตลุาคม 2560      ขบัขี ่จาก ดา่นสะเดา – ดอยคาเมรอนไฮแลนด ์              รวมระยะทาง   420   กิโลเมตร 

วนัที่ 28 ตลุาคม 2560      ขบัขี ่จาก ดอยคาเมรอนไฮแลนด ์–กวัลาลมัเปอร ์        รวมระยะทาง   220  กิโลเมตร 

วนัที่ 29 ตลุาคม 2560      ขบัขี ่จาก กวัลาลมัเปอร ์– สนามเซปังเซอรก์ิต            รวมระยะทาง   140   กิโลเมตร 

วนัที่ 30 ตลุาคม 2560      ขบัขี ่จาก กวัลาลมัเปอร ์– เกาะปีนงั                            รวมระยะทาง   420   กิโลเมตร 
วนัที่ 31 ตลุาคม 2560      ขบัขี ่จาก เกาะปีนงั  – ดา่นสะเดา                    รวมระยะทาง   160   กิโลเมตร 

  

 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 ตลุาคม 2560 ( เช็คเอกสาร และรว่มอาหารค ่าด่านสะเดา ) 

18.00 – 20.00 น.    จดุนดัพบ ตรวจเช็คเอกสาร แนะน า ตารางการเดนิทาง ร่วมรับประทานอาหารค า่ ท่ีโรงแรมดา่นสะเดา 

 

วนัศกุรท่ี์ 27 ตลุาคม 2560 ( หาดใหญ่ – ดอยคาเมรอนไฮแลนด ์  รวมระยะทาง 420 กิโลเมตร ) 

06.00 – 08.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ และเตรียมเอกสาร ขา้มแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีดา่นสะเดา  ระยะทาง 1     กิโลเมตร 

09.00 – 10.00 น.   ด าเนนิพิธีการผา่นแดน ไทยและมาเลเซีย จากนัน้จะขบัขีไ่ปรวมกนัที่ป้ัมปีโตนสั  ระยะทาง 3     กิโลเมตร 

10.00 – 16.00 น.    ขบัขีจ่ากป้ัมปีโตนสั เดนิทางตอ่มุง่ส ู ่คาเมรอน เขา้เช็คอินที่พกั โรงแรมคอปทอรน์  ระยะทาง 410 กิโลเมตร  
18.00 – 20.00 น.    ร่วมงานเลีย้งอาหารค า่ และพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วนัเสารท่ี์ 28 ตลุาคม 2560   (ดอยคาเมรอนไฮแลนด ์– กวัลาลมัเปอร ์  รวมระยะทาง  220  กิโลเมตร ) 

07.00 – 09.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ และเตรียมตวัขบัขี ่

09.00 – 12.00 น.   ออกเดนิทางจากดอยคาเมรอนไฮแลนด ์มุง่หนา้สู ่กวัลาลมัเปอร ์และรับประทานอาหารเที่ยงที่ R&R 

14.00 – 15.30 น.   ขบัขีท่่องเที่ยวกรงุกวัลาลมัเปอร ์และเขา้โรงแรมที่พกั 

18.00 – 21.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารค า่ และพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 29 ตลุาคม 2560   ( กวัลาลมัเปอร ์– เซปังเซอรก์ิต  รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร ) 

08.00 – 09.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ และเตรียมตวัเดนิทางไปสนามเซปังเซอรก์ิต (โดยรถบสั) ระยะทาง 70 Km. 

10.00 – 13.00 น.  ร่วมการชมการแขง่ขนัมอเตอรไ์ซคช์งิแชมป์โลก ในรุ่น โมโตท ู

15.00 – 16.30 น.  ร่วมชมการแขง่ขนัมอเตอรไ์ซคช์งิแชมป์โลก ในรุ่นโมโตจีพี 

17.00 – 17.30 น.  รวมตวักนัที่จดุนดัพบ เพื่อเดนิทางออกจากสนามเซปัง 

19.00 – 20.00 น.  กลบัถึงโรงแรมที่พกั และพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 
วนัจนัทรท่ี์ 30  ตลุาคม 2560  ( กวัลาลมัเปอร ์– เกาะปีนงั   รวมระยะทาง  420 กิโลเมตร ) 

07.00 – 09.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ และเตรียมตวัขบัขี ่

09.00 – 12.00 น.  ออกเดนิทางจากกวัลาลมัเปอร ์มุง่หนา้สู ่R&R อีโป และรับประทานอาหารเที่ยง 

14.00 – 15.30 น.  ขบัขีจ่ากอีโป มุง่หนา้สูเ่กาะปีนงั  เช็คอินเขา้โรงแรมที่พกั  

18.00 – 21.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารค า่ และพกัผอ่นตามอธัยาศัย 
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วนัองัคารท่ี 31  ตลุาคม 2560  (เกาะปีนงั – สะเดา   รวมระยะทาง 160 กิโลเมตร) 

08.00 – 10.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ และเตรียมตวัขบัขี ่

11.00 – 12.00 น.  ออกเดนิทางจากเกาะปีนงั มุง่หนา้สูบ่ตัเตอรเ์วอส ์และรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 – 15.00 น.  ออกเดนิทางจากบตัเตอรเ์วอส ์มุง่หนา้สูด่า่นสะเดา 

16.00 – 17.00 น.   ด าเนนิพธิีผา่นดา่น แยกยา้ยกลบัสูภ่มูลิ าเนา 

 

หมายเหต:ุ  

- ที่พกั 2 คืน โรงแรมคอปทอรน์ และโรงแรมโวรค์ เกาะปีนงั หรือเทียบเท่า 
-    ที่พกั 2 คืน โรงแรมคอนคอทร ์กวัลาลมัเปอร ์หรือเทียบเท่า 

- บตัรเขา้ชมการแขง่ขนัโมโตจีพีในชัน้แกรนดส์แตนด ์

- อาหารค า่ท่ีโรงแรมดา่นสะเดา วนัที่ 26 ตลุาคม 2560   

- งานเลีย้งอาหารค า่ ท่ีคาเมรอน และปีนงั ในวนัที่ 27 และ 30 ตลุาคม 2560 

-    อาหารค า่ท่ีโรงแรมคอนคอรท์ กรงุกวัลาลมัเปอร ์วนัที่ 28 ตลุาคม 2560 

- ด าเนนิการเอกสารการเดนิทางขา้มแดน รวมประกนัรถมอเตอรไ์ซค ์JPJ พรอ้มสติก๊เกอรท์ะเบียนรถมาเลเซีย 

- ผูน้  าทาง และทมีงานรถบริการเซอรว์ิส 

- เสือ้ยืดไรดไ์ทยแลนดส์ูโ่มโตจพีี 2017  ไวส้ะสมท่านละ 1 ตวั  

 

ราคา(เพ็จเก็จ) 

A. หอ้งพกั 1 ท่าน ตอ่ 1 หอ้ง 4 คืน รวมค่าบตัรโมโตจพีี + เอกสารรถขา้มแดน ราคา  21,900 บาท ตอ่ 1 ท่าน 

B. หอ้งพกั 2 ท่าน ตอ่ 1 หอ้ง 4 คืน รวมค่าบตัรโมโตจพีี + เอกสารรถขา้มแดน ราคา  16,500 บาท  ตอ่ 1 ท่าน 

 

เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม  ในการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย 

   -  สมดุคู่มอืทะเบียนรถ    พรอ้มกบัส าเนาแปลภาษาองักฤษ จากขนสง่จงัหวดัท่ีท่านอยู่ 

    -  ใบขบัขีร่ถมอเตอรไ์ซค ์ พรอ้มกบัส าเนาแปลภาษาองักฤษ จากขนสง่จงัหวดัท่ีท่านอยู่ 

 -  หนงัสอืเดนิทาง  Passport หรือหนงัสอืผา่นแดน 
................................................................................................................................................................................. 

 

ติดต่อ สอบถามขอ้มลู และลงทะเบียน 

   คณุวิทยา  สงิหฆ์าฬะ  (ซมูนั)      เบอรโ์ทรศพัท ์081-6919346 

   คณุณัฐรัฐ  สวุจันานนท ์       เบอรโ์ทรศพัท ์087-6971255 

      

บรษิทั เวสโคสท ์ไรค ์(ไทยแลนด)์  จ ากดั 

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

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

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจน าเทีย่ว เลขที่  31/0843 

 


