RIDE THAILAND TO PTT THAILAND MOTOGP 2018

ขับขี่ท่องเที่ยวประเทศไทย ชมโมโตจีพี 7 คืน 8 วัน

ระหว่างวันที่ 3 – 10 ต ุลาคม พ.ศ. 2561
สะเดา – หัวหิน – เขาใหญ่ - สนามบ ุรีรมั ย์- พัทยา – ช ุมพร = 3330 กิโลเมตร

ตารางการขับขี่เดินทาง ( 1-8 วัน )
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วันที่ 3 ตุลาคม 2561

รวมตัว ที่ดา่ นสะเดา
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
ขับขี่ จาก ด่านสะเดา – หัวหิน
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ขับขี่ จาก หัวหิน –เขาใหญ่
วันที่ 6 ตุลาคม 2561
ขับขี่ จาก เขาใหญ่ – บุรีรมั ย์
วันที่ 7 ตุลาคม 2561
ขับขี่ จาก บุรีรมั ย์ – สนามช้างเซอร์กิต
วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ขับขี่ จาก บุรีรมั ย์ – พัทยา
วันที่ 9 ตุลาคม 2561
ขับขี่ จาก พัทยา – ชุมพร
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ขับขี่ จาก ชุมพร – ด่านสะเดา
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1. วันพุธที่ 3 ต ุลาคม 2561 ( เช็คเอกสาร และร่วมอาหารคํ่าที่ด่านสะเดา )
13.00 – 17.00 น. เช็คอินเข้าพัก โรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ ด่านสะเดา
18.00 – 20.00 น. จุดนัดพบ ตรวจเช็คเอกสาร แนะนํา ตารางการเดินทาง ร่วมรับประทานอาหารคํา่ ที่โรงแรมด่านสะเดา
2. วันพฤหัสบดีที่ 4 ต ุลาคม 2561 ( สะเดา –หาดใหญ่ –พัทล ุง –ส ุราษฏร์ธานี– หัวหิน รวมระยะทาง 800 กิโลเมตร )
06.00 – 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ดา่ นสะเดา และเตรียมเอกสาร กับรถ พร้อมออกเดินทาง
08.00 – 10.00 น. เริ่มต้นการเดินทางจากด่านสะเดา มุง่ หน้าสูห่ าดใหญ่ พัทลุง แวะเติมนํา้ มัน ระยะทาง 200 กิโลเมตร
11.00 – 13.00 น. เดินทางต่อจากพัทลุง มุง่ หน้าสูท่ ่งุ สง สุราษฎร์ธานี แวะรับประทานอาหารเที่ยง ระยะทาง 200 กิโลเมตร
14.00 – 16.00 น. เดินทางต่อจากสุราษฎร์ธานี ไปยัง ชุมพร แวะเติมนํา้ มัน ระยะทาง 200 กิโลเมตร
16.00 – 18.00 น. เดินทางต่อจาก ชุมพร ไปยัง ประจวบคีรีขนั ธ์ และหัวหิน แวะเติมนํา้ มัน เข้าที่พัก ระยะทาง 200 กิโลเมตร
20.00 – 22.00 น. ร่วมรับประทานอาหารคํา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
3 วันศ ุกร์ที่ 5 ต ุลาคม 2561( หัวหิน – เพชรบุรี – สมุทรสาคร – สระบุรี – เขาใหญ่ รวมระยะทาง 400 กิโลเมตร )
07.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
09.00 – 11.00 น. ออกเดินทางจากหัวหิน มุง่ หน้าสู่ เพชรบุรี สมุทรสาคร แวะเติมนํา้ มัน ระยะทาง 160 กิโลเมตร
11.30 – 13.30 น. เดนทางต่อจากสมุทรสาคร ไปยัง บางบัวทอง, สระบุรี แวะรับประทานอาหารเที่ยง ระยะทาง 140 กิโลเมตร
14.30 – 17.00 น. เดินทางต่อจากสระบุรี ไปยัง เขาใหญ่ แวะเติมนํา้ มัน เข้าที่พัก ระยะทาง 100 กิโลเมตร
20.00 – 22.00 น. ร่วมรับประทานอาหารคํา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
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4. วันเสาร์ที่ 6 ต ุลาคม 2561 ( เขาใหญ่ – นครราชสีมา – บุรรี มั ย์ รวมระยะทาง 350 กิโลเมตร )
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี.่
09.00 – 11.00 น. ออกเดินทางจากเขาใหญ่ ไปยัง นครราชสีมา แวะเติมนํา้ มัน ระยะทาง 150 กิโลเมตร
11.30 – 14.00 น. เดินทางต่อจากนครราชสีมา ไปยัง บุรีรมั ย์ แวะเติมนํา้ มัน ทานอาหารเที่ยง ระยะทาง 150 กิโลเมตร
14.00 – 16.00 น. เดินทางไปยังสนามช้างอินเตอร์เนชัน่ แนลเซอร์กิต จ.บุรีรมั ย์ จอดรถเยี่ยมชม บรรยากาศ สถานที่
17.00 – 18.00 น. เดินทางต่อจากสนามบุรีรมั ย์ ไปยังที่พัก แวะเติมนํา้ มัน ระยะทาง 50 กิโลเมตร
20.00 – 22.00 น. ร่วมรับประทานอาหารคํา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
5. วันอาทิตย์ที่ 7 ต ุลาคม 2561 ( ชมการแข่งขัน THAILAND MOTO GP 2018 สนามช้างบุรรี มั ย์ ระยะทาง 100 กิโลเมตร )
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี.่
10.00 – 13.00 น. ร่วมการชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ โลก ในรุน่ โมโตทู
15.00 – 16.30 น. ร่วมชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ โลก ในรุน่ โมโตจีพี
16.30 - 18.00 น. ขับขีอ่ อกจากสนามบุรีรมั ย์ นัดเจอกันลานจอดรถ
18.00 – 20.00 น. ออกเดินทางกลับโรงแรมที่พัก ระยะทาง 50 กิโลเมตร
20.00 – 22.00 น. ร่วมรับประทานอาหารคํา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
6. วันจันทร์ที่ 8 ต ุลาคม 2561 ( บุรีรมั ย์ – ปราจีนบุรี – ฉะเชิงเทรา - พัทยา รวมระยะทาง 480 กิโลเมตร )
07.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
09.00 – 11.00 น. ออกเดินทางจากบุรีรมั ย์ มุง่ หน้าสูป่ ราจีนบุรี แวะเติมนํา้ มัน ระยะทาง 150 กิโลเมตร
11.00 – 13.00 น. เดินทางจากปราจีนบุรี ไปยังฉะเชิงเทรา แวะเติมนํา้ มัน ทานอาหารเที่ยง ระยะทาง 150 กิโลเมตร
14.00 – 16.00 น. เดินทางจากฉะเชิงเทรา ไปยังชลบุรี และพัทยา แวะเติมนํา้ มัน และเข้าที่พัก
19.00 – 21.00 น. ร่วมรับประทานอาหารคํา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
7. วันอังคารที่ 9 ต ุลาคม 2561 ( พัทยา– สมุทรปราการ – เพชรบุร–ี หัวหิน – ชมุ พร รวมระยะทาง 600 กิโลเมตร)
08.00 – 10.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
11.00 – 12.00 น. ออกเดินทางจากพัทยา มุง่ หน้าสูส่ มุทรปราการ แวะเติมนํา้ มัน ระยะทาง 200 กิโลเมตร
12.30 – 14.00 น. ออกเดินทางจากพระประแดง ไปยังเพชรบุรี และรับประทานอาหารเที่ยง ระยะทาง 200 กิโลเมตร
15.00 – 18.00 น. ออกเดินทางจากเพขรบุรี ไปประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร ระยะทาง 200 กิโลเมตร
19.00 – 21.00 น. ร่วมรับประทานอาหารคํา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
8. วันพุธที่ 10 ต ุลาคม 2561 ( ช ุมพร – ส ุราษฎร์ธานี – พัทล ุง – สะเดา รวมระยะทาง 600 กิโลเมตร )
07.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
09.00 – 11.00 น. ออกเดินทางจากชุมพร มุง่ หน้าสูส่ รุ าษฎร์ธานี แวะเติมนํา้ มัน ระยะทาง 200 กิโลเมตร
11.00 – 13.00 น. เดินทางจากสุราษฎร์ธานี ไปยังทุ่งสง แวะเติมนํา้ มัน ทานอาหารเที่ยง ระยะทาง 150 กิโลเมตร
14.00 – 16.00 น. เดินทางจากทุง่ สง ไปยังพัทลุง หาดใหญ่ แวะเติมนํา้ มัน ระยะทาง 100 กิโลเมตร
17.00 – 18.00 น. เดนทางจากหาดใหญ่ ไปยังด่านสะเดา เข้าที่พัก ระยะทาง 50 กิโลเมตร
19.00 – 21.00 น. ร่วมรับประทานอาหารคํา่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
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หมายเหต ุ:
- ที่พัก 2 คืน โรงแรมแกรดน์โอลิเวอร์ ด่านสะเดา หรือเทียบเท่า
- ที่พัก 6 คืน โรงแรมหัวหิน, เขาใหญ่, บุรีรัมย์, พัทยา, ชุมพร
- บัตรเข้าชมการแข่งขันโมโตจีพีในชัน้ แกรนด์สแตนด์ ทุกที่นงั ่
- รวมอาหารเช้า, อาหารเที่ยงพื้นเมือง, อาหารคํา่ ทุกมื้อ
- ดําเนินการเอกสารการเดินทางข้ามแดน รวมประกันรถมอเตอร์ไซค์ พรบ. พร้อมสติ๊กเกอร์ทะเบียนรถมาเลเซีย
- ผูข้ บั ขีน่ าํ ทาง และทีมงานรถบริการเซอร์วิส
- เสื้อยืด ไรด์ไทยแลนด์ สู่ บุรีรมั ย์ โมโตจีพี 2018 ไว้สะสมท่านละ 1 ตัว

ราคา(เพ็จเก็จ)

A. ห้องพัก 1 ท่าน ต่อ 1 ห้อง 8 คืน รวมค่าบัตรโมโตจีพี + เอกสารรถข้ามแดน ราคา 29,900 บาท ต่อ 1 ท่าน
B. ห้องพัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง 8 คืน รวมค่าบัตรโมโตจีพี + เอกสารรถข้ามแดน ราคา 19,900 บาท ต่อ 1 ท่าน

เอกสารที่ตอ้ งเตรียม ในการเดินทางไปจากประเทศมาเลเซีย หรือชาวต่างประเทศ
- สมุดคูม่ ือทะเบียนรถ พร้อมกับสําเนาแปลภาษาอังกฤษ จากขนส่งจังหวัดที่ท่านอยู่
- ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ พร้อมกับสําเนาแปลภาษาอังกฤษ จากขนส่งจังหวัดที่ท่านอยู่
- หนังสือเดินทาง Passport หรือหนังสือผ่านแดน

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

ติดต่อ สอบถามข้อมูล และลงทะเบียน

คุณวิทยา สิงห์ฆาฬะ (ซูมนั )
คุณณัฐรัฐ สุวัจนานนท์

เบอร์โทรศัพท์ 081-6919346
เบอร์โทรศัพท์ 087-6971255

บริษทั เวสโคสท์ ไรค์ (ไทยแลนด์) จํากัด
80/2 ม. 7 ถ. เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 076-352069 แฟ็ กซ์. 076-530356 E- Mail sumon@ridethailand.com, ridethailandtour@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 31/0843
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