PARAÍSOS DA TAILÂNDIA 2017
(14 dias)
Saídas:
Roteiro:

3 de Junho
Dubai, Bangkok, Ayutthaya, Bangkok, Ko Samui, Ko Tao e Ko Nang Yuan, Ko Pha Ngan, Ko Samui e Bangkok.

1º Dia (03.06.17) – São Paulo

[ –, – ,– ]

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às
21h00.
2º Dia (04.06.17) – São Paulo / Dubai

[–,–,–]

Partida à 1h25, no voo Emirates 262, com destino a Dubai.
Chegada às 22h55, recepção e traslado ao hotel.
3º Dia (05.06.17) – Dubai

[ C , – , – ]

Manhã livre para atividades independentes. À tarde, meio dia
de passeio pela cidade, passando pela área de Bastakiya, parte
antiga da cidade, e visita ao museu Forte Al Fahidi.
Continuaremos nosso passeio na travessia do canal “Creek”,
seguiremos ao mercado de especiarias e de ouro, chegaremos
à parte moderna da cidade, atravessando a Avenida Sheikh
Zayed, passando em frente ao Burj Khalifa (maior prédio do
mundo). Pararemos também na Praia de Jumeira para fotos do
grande Hotel Burj Al Arab. Término do passeio no aeroporto.
4º Dia (06.06.17) – Dubai/ Bangkok

[–,–,–]

Embarque às 3h00, no voo Emirates 384, com destino a
Bangkok. Chegada às 12h30 em Bangkok, recepção e traslado
ao hotel. Tarde livre para descanso.
5º Dia (07.06.17) – Bangkok

[ C , – , J ]

Pela manhã, meio dia de passeio e visita ao Templo Wat
Trimitr, onde está o Buda Dourado com 3 metros de altura e 5
toneladas e meia de ouro maciço, ao Templo Wat Po, o maior
e o mais antigo templo de Bangkok, que abriga o Buda
Reclinado e folheado a ouro, ao Grande Palácio, que
costumava ser a residência da realeza, e ao belo Templo do
Buda de Esmeralda. Retorno ao hotel e tarde livre. No fim da
tarde, traslado a Siam Niramit para assistirmos a um incrível
espetáculo sobre a arte tailandesa, com efeitos especiais e um
show de história e cultura do Reino de Siam.
6º Dia (08.06.17) – Bangkok

[C,A,–]

Pela manhã, visita ao mercado flutuante “Damnoen Saduak”,
o mais importante e pitoresco da Tailândia, a 110 km de
Bangkok. O passeio inclui visita a Nakhon Pathom, onde está
o maior pagode do Sudeste Asiático, o Phra Pathom Chedi.
Almoço em restaurante local. Em seguida, visita a um vilarejo
tailandês que nos mostrará um pouco da vida cotidiana com
performances de boxe tailandês, danças locais, show com
elefantes, entre outras atrações.

7º Dia (09.06.17) –Bangkok/Ayutthaya/Bangkok [ C , A , – ]

Após café da manhã, traslado à histórica Ayutthaya, para
visita ao Wat Phra Si Sanphet, maior templo da cidade com
seus famosos chedis, e a Viharn Phra Mongkol Bopit, que
contém uma enorme estátua de Buda feita de bronze. Viagem
de barco a Bang-Pa-In, antiga residência real de verão. Em
seguida, embarcaremos no cruzeiro Grand Pearl para viagem
de volta a Bangkok, com almoço incluso a bordo. Paisagens
fascinantes ao longo do rio Chao Phraya completam esta
memorável experiência.
8º Dia (10.06.17) – Bangkok/ Ko Samui

[C,–,–]

Após café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque no
voo com destino a Ko Samui. Chegada, recepção e traslado ao
hotel.
9º Dia (11.06.17) – Ko Samui

[C,A,–]

Traslado de lancha para passeio pelos arredores de Ko Samui.
Visita às praias de Chaweng e Lamai, às formações rochosas
conhecidas localmente por Hin Ta e Hin Yai (Vovô e Vovó),
às Cascatas Na Muang e ao monumento do Grande Buda com
15 metros de altura. Para finalizar, compras em Nathon e
retorno ao hotel.
10º Dia (12.06.17) – Ko Samui/ Ko Tao e Ko Nang Yuan/
Ko Samui
[ C , A , – ]

Exploraremos algumas das ilhas mais paradisíacas do mundo
neste dia. Passeio de barco até Ko Nang Yuan, com locais
onde há a possibilidade da prática de mergulho com snorkel.
Há também um ponto de vista panorâmica da onde se pode
apreciar toda a ilha e também Ko Tao. Almoço em restaurante
local. Após passeio, retorno ao hotel.
11º Dia (13.06.17) – Ko Samui/ Ko Pha Ngan/ Ko
Samui
[ C , A , – ]

Passeio de barco até Ko Pha Ngan, ilha vizinha de Ko Samui,
onde será possível conhecer as águas cristalinas de Ko Ma,
com seus corais, anêmonas e rica diversidade de peixes
tropicais. Parada na praia de Thong Nai Pan, com almoço
tailandês a bordo. Após passeio, retorno ao porto apreciando o
belo pôr do sol, e traslado ao hotel.
12º Dia (14.06.17) – Ko Samui/ Bangkok

[C,–,–]

Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para embarque
no voo com destino a Bangkok. Chegada, recepção e traslado
ao hotel.

13º Dia (15.06.17) – Bangkok

[C,–,–]

Em acomodação dupla

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
independentes. Em horário adequado, traslado ao aeroporto de
Bangkok.
14º
Dia
Paulo

(16.06.17)

– Bangkok/

US$4,580

Dubai/
São
[–,–,–]

Por pessoa (Aéreo + Terrestre)
Mínimo de 20 participantes

Às 2h40, embarque no voo Emirates 419 com destino a Dubai.
Chegada prevista às 6h05, e embarque no voo Emirates 261,
às 8h35, com destino a São Paulo. Chegada prevista às 16h30,
fim dos nossos serviços.

Suplemento single

US$1,170

Observações:
• O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos
locais de visitação, quanto alguns passeios poderão ser
substituídos.
• A franquia de bagagem permitida por pessoa nos voos
internos é de 1 mala de até 20 kg, por trecho.
Inclui:
• Passagem aérea em classe econômica, com Emirates
Airlines: São Paulo/ Dubai/ Bangkok e Phuket/ Dubai/ São
Paulo.
• Passagem aérea em classe econômica para o trecho:
Bangkok/ Ko Samui/ Bangkok.
• Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares.
• Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas.
Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar.
• Guia acompanhante saindo do Brasil falando português, e
guia local falando espanhol em Bangkok e inglês em Ko
Samui.
• Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme descritos.
• Seguro de viagem de 14 dias (válido até 75 anos, acima
dessa idade haverá adicional e/ou redução da cobertura).
Não inclui:
• Taxas aeroportuárias.
• Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis.
• Despesas com vistos e documentações.
• Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

Por pessoa (Aéreo + Terrestre)
Mínimo de 20 participantes

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Noites

Hotel

Dubai

01

Bangkok
Samui

05
04

Hilton Garden Inn Dubai
Mall of the Emirates
Pullman Hotel G
Chaba Cabana Beach
Resort and Spa

Categoria

standard
standard
standard

VOOS DO ROTEIRO
Voos

Origem

Destino

Horário
de saída

Horário de
chegada

EK 262
EK 384
EK 419
EK 261

São Paulo
Dubai
Bangkok
Dubai

Dubai
Bangkok
Dubai
São Paulo

01h25
03h00
02h40
08h35

22h55
12h30
06h05
16h30

