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A Tailândia contém uma grande riqueza arquitetônica, cultural, gastronômica e de tradições com um espírito 
exclusivamente tailandês. Por outro lado, com o seu charme, hospitalidade e um temperamento alegre, os 
tailandeses têm uma tendência natural de fazer qualquer visitante se sentir em casa. Um cenário rico e variado 
estende-se desde a região nortenha com as suas montanhas nebulosas e selvas, aos arrozais esmeralda nas 
planícies centrais, até às costas oeste e sul com as suas praias ladeadas de palmeiras e ilhas tropicais. 
 
 
 

KOH SAMUI 
Com uma área de 247 km2, é a terceira maior ilha da Tailândia e, em apenas uma década, tornou-se um dos principais destinos 
turísticos do Sudoeste Asiático. É um destino procurado não apenas por aqueles que preferem a tranquilidade de uns dias de 
praia, descansando ao sol e refrescando-se nas águas azul-turquesa, mas também pelos entusiastas da ação, já que a ilha 
oferece uma diversidade de atrações desportivas, tais como: mergulho, snorkeling, windsurf entre outros.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 dia | 
KOH SAMUI 
Chegada ao aeroporto de Koh Samui, após retirada das bagagens, recepção e traslado ao hotel selecionado. Restante do dia 
livre para atividades independentes. 
 
02 dia | 
KOH SAMUI 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais ou passeio opcional. 
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
03 dia | 
KOH SAMUI 
Café da manhã no hotel. 
Após café da manhã, encontro com o guia local para visita aos principais pontos de interesse de Koh Samui como o Grande 
Templo de Buda, o Wat Plai Laem, o mirante Lad Koh, plantações de côco, templo Kunaram (também conhecido como Templo 
do Macaco Mumificado), cachoeiras Namuang e mercado de rua local onde você poderá apreciar sabores e aromas típicos da 
cozinha tailandesa. Em horário apropriado almoço em restaurante local. Ao final do passeio, regresso ao hotel e hospedagem. 
Regime: (café da manhã e almoço).  
 
 
 
 
 
 
 

ITINERÁRIO | 08 dias / 07 noites  
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04 dia | 
KOH SAMUI 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais ou passeio opcional. 
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
Opcional sugerido: Visita ao Parque Marinho Nacional de Angthong. Traslado do hotel ao porto para embarque em barco 
para viagem de aproximadamente uma hora pelo Golfo da Tailândia até o Parque Marinho Nacional de Angthong, durante o 
caminho podem ser apreciadas belas paisagens naturais. O parque consiste em 42 belas ilhas de grande diversidade marinha, 
das quais Koh Wao, Koh Wua Talap, Koh Paluay e também o Lago Esmeralda merecem atenção especial. Tempo livre para 
realização de snorkeling pelas águas cristalinas do parque, caiaque pelas formações rochosas ao redor das ilhas, escalada ao 
mirante e visita a uma estonteante lagoa secreta e muito mais. Almoço Incluso. À tarde regresso a Koh Samui em barco e 
traslado ao hotel. 
 
05 dia | 
KOH SAMUI 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais ou passeio opcional. 
Acomodação pernoite. 
Opcional sugerido: Passeio a Koh Tao e Koh Nang Yuan. Traslado do hotel ao porto para embarque em barco para viagem de 
aproximadamente uma hora e meia pelo Golfo da Tailândia até Koh Tao, famosa por possuir a água mais clara de todo o golfo, 
e Koh Nang Yuan com suas três ilhas interligadas por um caminho de areias brancas. Tempo livre para snorkeling ou relaxar 
nas praias. Almoço Incluso. À tarde regresso a Koh Samui em barco e traslado ao hotel. 
Regime: (café da manhã).  
 
06 e 07 dia | 
KOH SAMUI 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais ou passeio opcional. 
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
08 dia |  
KOH SAMUI 
Em horário pré-determinado, recepção e traslado ao aeroporto de Koh Samui para tramites de check-in e embarque em voo 
com destino a cidade de origem ou próximo destino a ser visitado. 
Regime: (café da manhã). 
 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, e entre cidades de acordo ao itinerário em serviço privativo sem guia; 
- Passeio de dia inteiro por Koh Samui, com traslados e almoço inclusos. Serviços realizados em base privativa; 
- 07 (sete) noites de hospedagem com café da manhã diário (check-in 13h0 ou 14h00 e check-out 11h00 ou 12h00); 
- Cartão de assistência por 08 (oito) dias; 
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas; 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 
 

O QUE INCLUI 
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- E-tickets aéreos internacionais; 
- Testes RT-PCR; 
- Passeios opcionais; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 

Superior   
    

Koh Samui 07 Anantara Lawana ou similar Deluxe Lawana 

 
 

Superior   
    

Koh Samui 07 Anantara Bophut ou similar Premier Garden 
 
 

   

Primeira Superior   
    

Koh Samui 07 Saii Koh Samui Bo Phut ou similar Plunge Pool Suite 

 
 

 
 

 

Primeira   
    

Koh Samui 07 Renaissance Koh Samui ou similar Deluxe 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Temporada Duplo Individual 

Anantara Lawana ou similar 

 

11Jan a 20Abr 2022 

 

1.771,00 

 

3.467,00 

21Abr a 14Jul 2022 1.113,00 2.151,00 

15Jul a 31Ago 2022 1.790,00 3.505,00 

01Set a 31Out 2022 1.113,00 2.151,00 

   

 
    

O QUE NÃO INCLUI 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Anantara Bophut ou similar 

11Jan a 20Abr 2022 1.450,00 2.791,00 

21Abr a 14Jul 2022 1.081,00 2.054,00 

15Jul a 31Ago 2022 1.707,00 3.305,00 

01Set a 31Out 2022 1.081,00 2.054,00 

   

 
 

Saii Koh Samui Bo Phut 
ou similar 

 
 

 

11Jan a 15Abr 2022 

 

1.389,00 

 

2.670,00 

16Abr a 07Jul 2022 1.081,00 2.054,00 

08Jul a 25Ago 2022 1.389,00 2.670,00 

26Ago a 31Out 2022 1.081,00 2.054,00 

   

 
 

Renaissance Koh Samui 
ou similar 

 

11Jan a 31Mar 2022 

 

1.371,00 

 

2.633,00 

01Abr a 15Jul 2022 988,00 1.867,00 

16Jul a 31Ago 2022 1.557,00 3.006,00 

01Set a 31Out 2022 988,00 1.867,00 

 
 
 
Observações Importantes: 
1) Os passeios opcionais, não inclusos, podem ser alterados de itinerário ou dia da programação conforme disponibilidade. 
2) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Cancelamentos mais de 45 (quarenta e cinco) dias antes da partida, não há multas; 
2) Cancelamentos entre 35 (trinta e cinco) e 25 (vinte e cinco) dias antes da partida, somente cobrará o depósito de 30% (trinta 
por cento);  
3) Cancelamentos entre 24 (vinte e quatro) e 10 (dez) dias antes da chegada, cobrará 50% (cinquenta porcento) do valor total 
da reserva;  
4) Cancelamentos menos de 09 (nove) dias antes da chegada, cobrará 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
5) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
Importante: Multas de 100% (cem por cento) de cancelamento se aplicam automaticamente em qualquer caso de 
cancelamento se os aéreos internos foram emitidos pelo operador local.  
 
 
 
 
 
 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 
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1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa). 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; apresentar voucher de hospedagem cobrindo todo o período de permanência do país; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina – Tailândia: Os visitantes temporários que venham à Tailândia por turismo ficam isentos de vistos (máximo 90 
dias) se tiverem o passaporte válido. No próprio aeroporto internacional, o viajante irá receber um carimbo no passaporte 
com validade prévia para 03 meses, o visto na verdade é a declaração de bens e itens que o turista recebe no avião, esse 
papel vai ficar grampeado no passaporte até sua partida da Tailândia. O serviço é gratuito para brasileiros e portugueses e 
não há necessidade de foto.  
4) Necessário apresentar o CIV (Certificado Internacional da Vacina) contra febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 
10 dias antes do embarque. 
5) Desde 11 de Janeiro para a entrada à Tailândia é necessária apresentação de Certificado de Vacinação com esquema 
vacinal completo para Covid-19 (CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sputinik V ou Covaxin); 
apresentação de teste RT-PCR de até 72 horas antes da chegada ao país; realizar um teste em até 24 horas após a chegada à 
Tailândia e um outro teste no quinto ou sexto dia no país, ambos agendados e pagos até 07 dias antes da viagem no site do 
departamento de saúde responsável por Phuket, Ilhas Phi Phi, Phang Nga e Krabi (thailandpsas.com); preencher o formulário 
de viagem “Thailand Pass” (tp.consular.go.th/en/) com antecedência de 07 dias da viagem e possuir seguro viagem com 
cobertura mínima de USD 50.000. (Atualizado em 19 de janeiro de 2022) 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 
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