
RIDE THAILAND TO MALAYSIAN MOTOGP 2017 
ขับขี่ทองเท่ียวประเทศมาเลเซีย  4 คืน 5 วัน   

ระหวางวันท่ี 1 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

สะเดา – ดอยเกนต้ิง – กัวลาลัมเปอร - สนามเซปงเซอรกิต- เกาะปนัง 
 

     
 
ตารางการขับข่ีเดินทาง 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562      ขับข่ี จาก ดานสะเดา – ดอยเกนติ้งไฮแลนด               รวมระยะทาง   480   กิโลเมตร 
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2562      ขับข่ี จาก ดอยเกนติ้งไฮแลนด –กัวลาลัมเปอร         รวมระยะทาง   120  กิโลเมตร 
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2562      ขับข่ี จาก กัวลาลัมเปอร – สนามเซปงเซอรกิต           รวมระยะทาง   140   กิโลเมตร 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562      ขับข่ี จาก กัวลาลัมเปอร – เกาะปนัง                        รวมระยะทาง   420   กิโลเมตร 
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562      ขับข่ี จาก เกาะปนัง  – ดานสะเดา          รวมระยะทาง   160   กิโลเมตร 
  
 
วันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม 2562 ( เช็คเอกสาร และรวมอาหารค่ําดานสะเดา ) 
13.00 – 17.00 น.    เช็คอินเขาพัก โรงแรมแกรนดโอลิเวอร ดานสะเดา 
18.00 – 20.00 น.    จุดนดัพบ ตรวจเช็คเอกสาร แนะนํา ตารางการเดินทาง รวมรับประทานอาหารคํ่า ที่โรงแรมดานสะเดา 
 
วันศุกรท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ( หาดใหญ –เกนต้ิงไฮแลนด   รวมระยะทาง 480 กิโลเมตร ) 
06.00 – 08.00 น.   รับประทานอาหารเชา และเตรียมเอกสาร ขามแดนไทย-มาเลเซีย ที่ดานสะเดา  ระยะทาง 1     กิโลเมตร 
09.00 – 10.00 น.   ดําเนินพิธีการผานแดน ไทยและมาเลเซีย จากนั้นจะขับข่ีไปรวมกันที่ปมปโตนัส  ระยะทาง 3     กิโลเมตร 
10.00 – 16.00 น.    ขับข่ีจากปมปโตนัส เดินทางตอมุงสูดอยเกนติ้ง เขาเช็คอินที่พักเกนติ้ง           ระยะทาง 480 กิโลเมตร  
17.00 – 18.00 น.    รวมรับประทานอาหารคํ่า และพักผอนตามอัธยาศัย 
 
วันเสารท่ี 2 พฤศจิกายน 2562   ( ดอยเกนต้ิงไฮแลนด – กัวลาลัมเปอร   รวมระยะทาง  120  กิโลเมตร ) 
07.00 – 09.00 น.   รับประทานอาหารเชา และเตรียมตัวขับข่ี 
09.00 – 12.00 น.   ออกเดินทางจากเกนติ้งไฮแลนด มุงหนาสู กัวลาลัมเปอร และรับประทานอาหารเที่ยง 
14.00 – 15.30 น.   ขับข่ีทองเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร และเขาโรงแรมที่พัก 
18.00 – 21.00 น.   รวมรับประทานอาหารคํ่า และพักผอนตามอัธยาศัย 

 
วันอาทิตยท่ี 3 พฤศจิกายน 2562   ( กัวลาลัมเปอร – เซปงเซอรกิต  รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร ) 

08.00 – 09.00 น.  รับประทานอาหารเชา และเตรียมตัวขับข่ีมุงหนาสูสนามเซปงเซอรกิต ระยะทาง 70 Km. 
10.00 – 13.00 น.  รวมการชมการแขงขันมอเตอรไซคชิงแชมปโลก ในรุน โมโตทู 
15.00 – 16.30 น.  รวมชมการแขงขันมอเตอรไซคชิงแชมปโลก ในรุนโมโตจีพี 
16.30 - 18.00 น.  ขับข่ีออกจากสนามเซปง นัดเจอกัน และเติมน้ํามัน ที่ปมปโตนัส ดานหนาสนามเซปง 
18.00 – 20.00 น.  ออกเดินทางกลับโรงแรมที่พัก และพักผอนตามอัธยาศัย 
 
วันจันทรท่ี 4  พฤศจิกายน 2562  ( กัวลาลัมเปอร – เกาะปนัง   รวมระยะทาง  420 กิโลเมตร ) 
07.00 – 09.00 น.  รับประทานอาหารเชา และเตรียมตัวขับข่ี 
09.00 – 12.00 น.  ออกเดินทางจากกัวลาลัมเปอร มุงหนาสู R&R อีโป และรับประทานอาหารเที่ยง 
14.00 – 15.30 น.  ขับข่ีจากอีโป มุงหนาสูเกาะปนัง  เช็คอินเขาโรงแรมที่พัก  
18.00 – 21.00 น.  รวมรับประทานอาหารคํ่า และพักผอนตามอัธยาศัย 
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วันอังคารท่ี 5  พฤศจิกายน 2562  (เกาะปนัง – สะเดา   รวมระยะทาง 160 กิโลเมตร) 
08.00 – 10.00 น.  รับประทานอาหารเชา และเตรียมตัวขับข่ี 
11.00 – 12.00 น.  ออกเดินทางจากเกาะปนัง มุงหนาสูบัตเตอรเวอส และรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 – 15.00 น.  ออกเดินทางจากบัตเตอรเวอส มุงหนาสูดานสะเดา 
16.00 – 17.00 น.   ดําเนินพิธีผานดาน แยกยายกลับสูภูมิลําเนา 
 
 
หมายเหตุ:  
- ที่พัก 2 คืน โรงแรมเกนติ้ง(เฟริสเวิลด) และโรงแรมเรนโบว เกาะปนัง หรือเทียบเทา 
-    ที่พัก 2 คืน โรงแรมคอนคอทร กัวลาลัมเปอร หรือเทียบเทา 
- บัตรเขาชมการแขงขันโมโตจีพีในชั้นแกรนดสแตนด ทุกที่นั่ง 
- อาหารคํ่าที่โรงแรมดานสะเดา วันที่ 31 ตุลาคม 2562   
- งานเล้ียงอาหารคํ่า ทีเ่กนติ้ง และปนัง ในวนัที่ 1 และ 4 พฤศจิกายน 2562 
-     อาหารคํ่าที่โรงแรมคอนคอรท กรุงกัวลาลัมเปอร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 
- ดําเนินการเอกสารการเดินทางขามแดน รวมประกันรถมอเตอรไซค JPJ พรอมสติ๊กเกอรทะเบียนรถมาเลเซีย 
- ผูนําทาง และทีมงานรถบริการเซอรวิส 
- เส้ือยืดไรดไทยแลนดสูโมโตจีพี 2019  ไวสะสมทานละ 1 ตัว  
 

ราคา(เพ็จเกจ็) 
A. หองพัก 1 ทาน ตอ 1 หอง 4 คืน รวมคาบัตรโมโตจีพี + เอกสารรถขามแดน ราคา  21,900 บาท ตอ 1 ทาน 
B. หองพัก 2 ทาน ตอ 1 หอง 4 คืน รวมคาบัตรโมโตจีพี + เอกสารรถขามแดน ราคา  16,500 บาท  ตอ 1 ทาน 
 

เอกสารท่ีตองเตรียม  ในการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย 
   -  สมุดคูมือทะเบียนรถ    พรอมกับสําเนาแปลภาษาอังกฤษ จากขนสงจังหวัดที่ทานอยู 

    -  ใบขับข่ีรถมอเตอรไซค  พรอมกับสําเนาแปลภาษาอังกฤษ จากขนสงจังหวัดที่ทานอยู 
 -  หนังสือเดินทาง  Passport หรือหนังสือผานแดน 

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

ติดตอ สอบถามขอมูล และลงทะเบียน 
   คุณวิทยา  สิงหฆาฬะ  (ซูมัน)      เบอรโทรศัพท 081-6919346 
   คุณณัฐรัฐ  สุวัจนานนท        เบอรโทรศัพท 088-9236235 
      

บริษัท เวสโคสท ไรค (ไทยแลนด)  จํากัด 
80/2 หมู 7 ถ.เทพกระษัตรี ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 
โทร. 076-352069  แฟกซ. 076-530356  E- Mail   sumon@ridethailand.com, ridethailandtour@hotmail.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่  31/0843 
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