
RIDE THAILAND TO PTT THAILAND MOTOGP 2018 
 ขบัข่ีท่องเท่ียวประเทศไทย ชมโมโตจีพี   7 คืน 8 วนั   
ระหว่างวนัท่ี 3 – 10 ตลุาคม   พ.ศ. 2561 

สะเดา – หวัหิน – เขาใหญ่ - สนามบรุีรมัย-์ พทัยา – ชมุพร  = 3330 กิโลเมตร 
 

      
 
ตารางการขบัข่ีเดินทาง ( 1-8 วนั ) 
1. วันท่ี 3 ตลุาคม  2561      รวมตวั ท่ีดา่นสะเดา                        
2. วันท่ี 4 ตลุาคม  2561       ขบัขี ่จาก ดา่นสะเดา – หัวหิน                   รวมระยะทาง   800   กิโลเมตร 
3. วันท่ี 5 ตลุาคม  2561       ขบัขี ่จาก หัวหิน –เขาใหญ ่                 รวมระยะทาง   400   กิโลเมตร 
4. วันท่ี 6 ตลุาคม  2561       ขบัขี ่จาก เขาใหญ ่– บรีุรมัย ์                   รวมระยะทาง   350   กิโลเมตร 
5. วันท่ี 7 ตลุาคม  2561       ขบัขี ่จาก บรีุรมัย ์– สนามชา้งเซอรกิ์ต        รวมระยะทาง   100   กิโลเมตร 
6. วันท่ี 8 ตลุาคม  2561       ขบัขี ่จาก บรีุรมัย ์  – พัทยา                     รวมระยะทาง   480   กิโลเมตร 
7. วันท่ี 9 ตลุาคม  2561       ขบัขี ่จาก พัทยา – ชมุพร                         รวมระยะทาง   600   กิโลเมตร 
8. วันท่ี 10 ตลุาคม  2561     ขบัขี ่จาก ชมุพร – ดา่นสะเดา                    รวมระยะทาง   600   กิโลเมตร 
 
1. วนัพธุท่ี 3 ตลุาคม 2561  ( เช็คเอกสาร และรว่มอาหารค่ําท่ีด่านสะเดา  ) 
13.00 – 17.00 น.    เช็คอินเขา้พัก โรงแรมแกรนดโ์อลิเวอร ์ดา่นสะเดา 
18.00 – 20.00 น.    จดุนดัพบ ตรวจเช็คเอกสาร แนะนาํ ตารางการเดินทาง รว่มรบัประทานอาหารคํา่ ท่ีโรงแรมดา่นสะเดา 
 
2. วนัพฤหสับดีท่ี 4 ตลุาคม 2561  ( สะเดา –หาดใหญ่ –พทัลงุ –สรุาษฏรธ์านี– หวัหิน รวมระยะทาง 800 กิโลเมตร ) 
06.00 – 07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ท่ีดา่นสะเดา และเตรียมเอกสาร กบัรถ พรอ้มออกเดินทาง  
08.00 – 10.00 น.   เร่ิมตน้การเดินทางจากดา่นสะเดา มุง่หนา้ส ูห่าดใหญ ่พัทลงุ แวะเติมนํา้มนั  ระยะทาง 200 กิโลเมตร 
11.00 – 13.00 น.   เดินทางตอ่จากพัทลงุ มุง่หนา้ส ูท่ ุ่งสง สรุาษฎรธ์านี แวะรบัประทานอาหารเท่ียง ระยะทาง 200 กิโลเมตร 
14.00 – 16.00 น.    เดนิทางตอ่จากสรุาษฎรธ์านี ไปยัง ชมุพร  แวะเติมนํา้มนั  ระยะทาง  200 กิโลเมตร  
16.00 – 18.00 น.    เดินทางตอ่จาก ชมุพร ไปยัง ประจวบคีรีขนัธ ์และหัวหิน  แวะเติมนํา้มนั เขา้ท่ีพัก  ระยะทาง  200 กิโลเมตร 
20.00 – 22.00 น.    รว่มรบัประทานอาหารคํา่ และพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 
3 วนัศกุรท่ี์ 5 ตลุาคม  2561( หวัหิน – เพชรบรุ ี– สมทุรสาคร – สระบรุ ี– เขาใหญ่ รวมระยะทาง  400  กิโลเมตร ) 
07.00 – 09.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ และเตรียมตวัขบัขี ่
09.00 – 11.00 น.   ออกเดนิทางจากหัวหิน มุง่หนา้ส ู ่เพชรบรีุ สมทุรสาคร แวะเติมนํา้มนั ระยะทาง 160 กิโลเมตร   
11.30 – 13.30 น.   เดนทางตอ่จากสมทุรสาคร ไปยัง บางบวัทอง, สระบรีุ แวะรบัประทานอาหารเท่ียง ระยะทาง  140 กิโลเมตร 
14.30 – 17.00 น.   เดนิทางตอ่จากสระบรีุ ไปยัง เขาใหญ ่ แวะเติมนํา้มนั เขา้ท่ีพัก ระยะทาง  100 กิโลเมตร 
20.00 – 22.00 น.   รว่มรบัประทานอาหารคํา่ และพักผอ่นตามอธัยาศัย 
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4. วนัเสารท่ี์ 6 ตลุาคม  2561   ( เขาใหญ่ – นครราชสีมา – บรุรีมัย ์  รวมระยะทาง 350 กิโลเมตร ) 

08.00 – 09.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ และเตรียมตวัขบัขี.่ 
09.00 – 11.00 น.  ออกเดนิทางจากเขาใหญ ่ไปยัง นครราชสีมา แวะเติมนํา้มนั  ระยะทาง  150 กิโลเมตร 
11.30 – 14.00 น.  เดนิทางตอ่จากนครราชสีมา ไปยัง บรีุรมัย ์แวะเติมนํา้มนั ทานอาหารเท่ียง  ระยะทาง  150 กิโลเมตร 
14.00 – 16.00 น.  เดินทางไปยังสนามชา้งอินเตอรเ์นชัน่แนลเซอรกิ์ต จ.บรีุรมัย ์จอดรถเย่ียมชม บรรยากาศ สถานท่ี 
17.00 – 18.00 น.  เดนิทางตอ่จากสนามบรีุรมัย ์ไปยังท่ีพัก แวะเติมนํา้มนั  ระยะทาง  50 กิโลเมตร 
20.00 – 22.00 น.  รว่มรบัประทานอาหารคํา่ และพักผอ่นตามอธัยาศัย  
 
5. วนัอาทิตยท่ี์ 7 ตลุาคม 2561 ( ชมการแข่งขนั THAILAND MOTO GP 2018 สนามชา้งบรุรีมัย ์ ระยะทาง 100 กิโลเมตร ) 
08.00 – 09.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ และเตรียมตวัขบัขี.่ 
10.00 – 13.00 น.  รว่มการชมการแขง่ขนัมอเตอรไ์ซคช์ิงแชมป์โลก ในร ุน่ โมโตท ู
15.00 – 16.30 น.  รว่มชมการแขง่ขนัมอเตอรไ์ซคช์ิงแชมป์โลก ในร ุน่โมโตจีพี 
16.30 - 18.00 น.  ขบัขีอ่อกจากสนามบรีุรมัย ์นดัเจอกนัลานจอดรถ  
18.00 – 20.00 น.  ออกเดินทางกลบัโรงแรมท่ีพัก ระยะทาง 50 กิโลเมตร 

20.00 – 22.00 น.  รว่มรบัประทานอาหารคํา่ และพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 
6. วนัจนัทรท่ี์ 8 ตลุาคม 2561   ( บรุรีมัย ์– ปราจีนบรุ ี – ฉะเชิงเทรา - พทัยา  รวมระยะทาง  480 กิโลเมตร ) 
07.00 – 09.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ และเตรียมตวัขบัขี ่
09.00 – 11.00 น.  ออกเดินทางจากบรีุรมัย ์มุง่หนา้ส ูป่ราจีนบรีุ แวะเติมนํา้มนั  ระยะทาง 150 กิโลเมตร 
11.00 – 13.00 น.  เดินทางจากปราจีนบรีุ ไปยังฉะเชิงเทรา แวะเติมนํา้มนั ทานอาหารเท่ียง ระยะทาง 150 กิโลเมตร 
14.00 – 16.00 น.  เดินทางจากฉะเชิงเทรา ไปยังชลบรีุ และพัทยา แวะเติมนํา้มนั และเขา้ท่ีพัก 
19.00 – 21.00 น.  รว่มรบัประทานอาหารคํา่ และพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

 
         7. วนัองัคารท่ี 9 ตลุาคม 2561  ( พทัยา– สมทุรปราการ – เพชรบรุ–ี หวัหิน – ชมุพร   รวมระยะทาง 600 กิโลเมตร) 

08.00 – 10.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ และเตรียมตวัขบัขี ่
11.00 – 12.00 น.  ออกเดินทางจากพัทยา มุง่หนา้ส ูส่มทุรปราการ แวะเติมนํา้มนั ระยะทาง 200 กิโลเมตร 
12.30 – 14.00 น.  ออกเดินทางจากพระประแดง ไปยังเพชรบรีุ  และรบัประทานอาหารเท่ียง ระยะทาง 200 กิโลเมตร 
15.00 – 18.00 น.  ออกเดินทางจากเพขรบรีุ ไปประจวบคีรีขนัธ ์ชมุพร ระยะทาง 200 กิโลเมตร 
19.00 – 21.00 น.   รว่มรบัประทานอาหารคํา่ และพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 
8. วนัพธุท่ี 10 ตลุาคม 2561   ( ชมุพร – สรุาษฎรธ์านี  – พทัลงุ – สะเดา  รวมระยะทาง  600 กิโลเมตร ) 
07.00 – 09.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ และเตรียมตวัขบัขี ่
09.00 – 11.00 น.  ออกเดินทางจากชมุพร มุง่หนา้ส ูส่รุาษฎรธ์านี  แวะเติมนํา้มนั  ระยะทาง 200 กิโลเมตร 
11.00 – 13.00 น.  เดินทางจากสรุาษฎรธ์านี  ไปยังทุ่งสง  แวะเติมนํา้มนั ทานอาหารเท่ียง ระยะทาง 150 กิโลเมตร 
14.00 – 16.00 น.  เดินทางจากทุง่สง  ไปยังพัทลงุ หาดใหญ ่แวะเติมนํา้มนั  ระยะทาง 100 กิโลเมตร 
17.00 – 18.00 น.  เดนทางจากหาดใหญ ่ไปยังด่านสะเดา เขา้ท่ีพัก  ระยะทาง 50 กิโลเมตร 
19.00 – 21.00 น.  รว่มรบัประทานอาหารคํา่  และพักผอ่นตามอธัยาศัย  
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หมายเหต:ุ  
- ท่ีพัก 2 คืน โรงแรมแกรดนโ์อลิเวอร ์ดา่นสะเดา หรือเทียบเท่า 
 -   ท่ีพัก 6 คืน โรงแรมหัวหิน, เขาใหญ,่ บรีุรัมย,์ พัทยา, ชมุพร   
- บตัรเขา้ชมการแขง่ขนัโมโตจีพีในชัน้แกรนดส์แตนด ์ทกุท่ีนัง่ 
- รวมอาหารเชา้, อาหารเท่ียงพ้ืนเมือง, อาหารคํา่ ทกุม้ือ       
- ดาํเนินการเอกสารการเดินทางขา้มแดน รวมประกันรถมอเตอรไ์ซค ์พรบ. พรอ้มสติ๊กเกอรท์ะเบียนรถมาเลเซีย 
- ผูข้บัขีน่าํทาง และทีมงานรถบริการเซอรวิ์ส 
- เส้ือยืด ไรดไ์ทยแลนด ์สู ่บรีุรมัย ์โมโตจีพี 2018  ไวส้ะสมท่านละ 1 ตวั  
 

ราคา(เพ็จเกจ็) 
A. หอ้งพัก 1 ท่าน ตอ่ 1 หอ้ง 8 คืน รวมคา่บตัรโมโตจีพี + เอกสารรถขา้มแดน  ราคา   29,900  บาท  ตอ่ 1 ท่าน 

B. หอ้งพัก 2 ท่าน ตอ่ 1 หอ้ง 8 คืน รวมคา่บตัรโมโตจีพี + เอกสารรถขา้มแดน  ราคา  19,900 บาท  ตอ่ 1 ท่าน 
 

เอกสารท่ีตอ้งเตรียม  ในการเดินทางไปจากประเทศมาเลเซีย หรือชาวต่างประเทศ 
   -  สมดุคูมื่อทะเบียนรถ    พรอ้มกบัสาํเนาแปลภาษาองักฤษ จากขนสง่จังหวัดท่ีท่านอยู่ 

 -  ใบขบัขี่รถมอเตอรไ์ซค ์ พรอ้มกบัสาํเนาแปลภาษาองักฤษ จากขนสง่จังหวัดท่ีท่านอยู่ 
 -  หนงัสือเดินทาง  Passport หรือหนงัสือผา่นแดน 
 

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

ติดต่อ สอบถามขอ้มลู และลงทะเบียน 
   คณุวิทยา  สิงหฆ์าฬะ  (ซมูนั)      เบอรโ์ทรศัพท ์081-6919346 
   คณุณัฐรฐั  สวุัจนานนท ์       เบอรโ์ทรศัพท ์087-6971255 
      

บรษิทั เวสโคสท ์ไรค ์(ไทยแลนด)์  จํากดั 
80/2 ม. 7  ถ. เทพกระษตัรี  ต.ไมข้าว  อ.ถลาง  จ.ภเูก็ต  83110 
โทร. 076-352069  แฟ็กซ.์ 076-530356  E- Mail   sumon@ridethailand.com, ridethailandtour@hotmail.com 
ใบอนญุาตประกอบธรุกิจนาํเท่ียว เลขท่ี  31/0843 
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