RIDE THAILAND TO MALAYSIAN MOTOGP 2017
ขับขี่ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย 4 คืน 5 วัน
ระหว่างวันที่ 27 - 31 ต ุลาคม พ.ศ. 2560
สะเดา – ดอยคาเมรอน ไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ - สนามเซปังเซอร์กิต- เกาะปีนัง

ตารางการขับขี่เดินทาง
วันที่ 27 ตุลาคม 2560
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
วันที่ 29 ตุลาคม 2560
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ขับขี่ จาก ด่านสะเดา – ดอยคาเมรอนไฮแลนด์
ขับขี่ จาก ดอยคาเมรอนไฮแลนด์ –กัวลาลัมเปอร์
ขับขี่ จาก กัวลาลัมเปอร์ – สนามเซปั งเซอร์กิต
ขับขี่ จาก กัวลาลัมเปอร์ – เกาะปี นัง
ขับขี่ จาก เกาะปี นัง – ด่านสะเดา

รวมระยะทาง
รวมระยะทาง
รวมระยะทาง
รวมระยะทาง
รวมระยะทาง

420
220
140
420
160

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

วันพฤหัสบดีที่ 26 ต ุลาคม 2560 ( เช็คเอกสาร และร่วมอาหารค่าด่านสะเดา )
18.00 – 20.00 น. จุดนัดพบ ตรวจเช็คเอกสาร แนะนา ตารางการเดินทาง ร่วมรับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรมด่านสะเดา
วันศ ุกร์ที่ 27 ต ุลาคม 2560 ( หาดใหญ่ – ดอยคาเมรอนไฮแลนด์ 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 ากปั้ มปี โตนัส เดินทางต่อมุง่ สู่ คาเมรอน เข้าเช็คอินที่พกั โรงแรมคอปทอร์น ระยะทาง 410 กิโลเมตร
18.00 – 20.00 น. ร่วมงานเลีย้ งอาหารคา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ที่ 28 ต ุลาคม 2560 (ดอยคาเมรอนไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ รวมระยะทาง 220 กิโลเมตร )
07.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
09.00 – 12.00 น. ออกเดินทางจากดอยคาเมรอนไฮแลนด์ มุง่ หน้าสู่ กัวลาลัมเปอร์ และรับประทานอาหารเที่ยงที่ R&R
14.00 – 15.30 น. ขับขีท่ ่องเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ และเข้าโรงแรมที่พกั
18.00 – 21.00 น. ร่วมรับประทานอาหารคา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 29 ต ุลาคม 2560 ( กัวลาลัมเปอร์ – เซปังเซอร์กิต รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร )
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวเดินทางไปสนามเซปั งเซอร์กิต (โดยรถบัส) ระยะทาง 70 Km.
10.00 – 13.00 น. ร่วมการชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชงิ แชมป์ โลก ในรุ่น โมโตทู
15.00 – 16.30 น. ร่วมชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชงิ แชมป์ โลก ในรุ่นโมโตจีพี
17.00 – 17.30 น. รวมตัวกันที่จดุ นัดพบ เพื่อเดินทางออกจากสนามเซปั ง
19.00 – 20.00 น. กลับถึงโรงแรมที่พกั และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันจันทร์ที่ 30 ต ุลาคม 2560 ( กัวลาลัมเปอร์ – เกาะปีนัง รวมระยะทาง 420 กิโลเมตร )
07.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
09.00 – 12.00 น. ออกเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ มุง่ หน้าสู่ R&R อีโป และรับประทานอาหารเที่ยง
14.00 – 15.30 น. ขับขีจ่ ากอีโป มุง่ หน้าสูเ่ กาะปี นัง เช็คอินเข้าโรงแรมที่พกั
18.00 – 21.00 น. ร่วมรับประทานอาหารคา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันอังคารที่ 31 ต ุลาคม 2560 (เกาะปีนัง – สะเดา รวมระยะทาง 160 กิโลเมตร)
08.00 – 10.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
11.00 – 12.00 น. ออกเดินทางจากเกาะปี นัง มุง่ หน้าสูบ่ ตั เตอร์เวอส์ และรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 15.00 น. ออกเดินทางจากบัตเตอร์เวอส์ มุง่ หน้าสูด่ า่ นสะเดา
16.00 – 17.00 น. ดาเนินพิธีผา่ นด่าน แยกย้ายกลับสูภ่ มู ลิ าเนา
หมายเหต ุ:
- ที่พกั 2 คืน โรงแรมคอปทอร์น และโรงแรมโวร์ค เกาะปี นัง หรือเทียบเท่า
- ที่พกั 2 คืน โรงแรมคอนคอทร์ กัวลาลัมเปอร์ หรือเทียบเท่า
- บัตรเข้าชมการแข่งขันโมโตจีพีในชัน้ แกรนด์สแตนด์
- อาหารคา่ ที่โรงแรมด่านสะเดา วันที่ 26 ตุลาคม 2560
- งานเลีย้ งอาหารคา่ ที่คาเมรอน และปี นัง ในวันที่ 27 และ 30 ตุลาคม 2560
- อาหารคา่ ที่โรงแรมคอนคอร์ท กรุงกัวลาลัมเปอร์ วันที่ 28 ตุลาคม 2560
- ดาเนินการเอกสารการเดินทางข้ามแดน รวมประกันรถมอเตอร์ไซค์ JPJ พร้อมสติก๊ เกอร์ทะเบียนรถมาเลเซีย
- ผูน้ าทาง และทีมงานรถบริการเซอร์วิส
- เสือ้ ยืดไรด์ไทยแลนด์สโ่ ู มโตจีพี 2017 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 16,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

เอกสารที่ตอ้ งเตรียม ในการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย
- สมุดคู่มอื ทะเบียนรถ พร้อมกับสาเนาแปลภาษาอังกฤษ จากขนส่งจังหวัดที่ท่านอยู่
- ใบขับขีร่ ถมอเตอร์ไซค์ พร้อมกับสาเนาแปลภาษาอังกฤษ จากขนส่งจังหวัดที่ท่านอยู่
- 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.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 076-530356, 076-261028, แฟ็ กซ์. 076-530356 E- Mail sumon@ridethailand.com, ridethailandtour@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว เลขที่ 31/0843
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