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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. 
 
 
BANGKOK 
Fundada em 1782 pela primeira monarquia da dinastia Chakri, Bangkok é o lar de aproximadamente dez milhões de pessoas e 
é agora o centro educativo, comercial, diplomático, cultural e espiritual do país. Bangkok proporciona aos visitantes a 
oportunidade de vivenciar vislumbres fascinantes da cultura única da Tailândia, no meio da agitação de uma grande e dinâmica 
metrópole. A cidade presenciada por 400 templos Budistas, magníficos palácios, danças clássicas e inúmeros centros 
comerciais, todos de grandiosa beleza e fascínio.  Ainda assim, tradicionais estilos de vida, especialmente ao longo da "Veneza 
do Oriente", dos canais intemporais e do Rio Chao phraya, também conhecido como o "Rio dos Reis" que passeia pela cidade. 
 
PHUKET 
Phuket é a maior ilha da Tailândia com aproximadamente o tamanho de Singapura. Situada entre as águas amenas do mar 
Andaman no Oceano Índico, foi abençoada com baías e enseadas magníficas, praias com palmeiras e areias brancas, mares 
brilhantes, pessoas hospitaleiras, hospedagem soberba e rica variedade de frutos do mar, arquitetura sino-Portuguesa da 
virada do século, várias oportunidades de lazer e esporte, e uma paisagem tropical resplandecente - tudo combinado para criar 
um ambiente prazeroso para uma fuga memorável. 
 
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 |  
BANGKOK 
Chegada ao aeroporto internacional de Bangkok - Suvarnabhumi, após tramites de imigração, retirada de bagagens e 
alfândega, recepção e traslado ao hotel selecionado. Tempo livre até o check-in no hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições). 
 
 
 

ITINERÁRIO | 10 dias / 09 noites  
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02 dia |  
BANGKOK 
Café da manhã no hotel. 
Visita de meio dia aos Templos e o Grande Palácio Real 
Este passeio inclui os templos mais importantes de Bangkok: começamos com o Wat Trimitr, um templo antigo cujo exterior 
dourado abriga a maior estátua de Buda de ouro maciço do mundo. Com um peso de 5,5 toneladas e uma altura de 3 metros. 
Passando pela China Town, continuamos em Wat Pho, o grande complexo de templos reais que abriga um Buda Reclinado de 
46 metros de comprimento e os chedis (túmulos) dos reis. Um dos mais antigos templos de Bangkok, Wat Pho, foi declarado 
monastério real durante o reinado do rei Rama I. Terminaremos o passeio visitando o Grande Palácio, um dos mais belos 
exemplos das cortes do Sião. Antigamente era usado como residência dos reis da Tailândia. Aqui você pode admirar palácios 
usados em diferentes ocasiões: o palácio funerário, o palácio da recepção, a sala do trono, a sala da coroação, a casa de 
convidados reais e o maravilhoso templo do Buda Esmeralda. Retorno ao hotel. 
Regime: (café da manhã).  
 
03 dia | 
BANGKOK 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais ou passeio opcional. 
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
04 dia | 
BANGKOK >>> PHUKET 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado para o aeroporto de Bangkok para tramites de check in e embarque em voo com destino 
a Phuket. Chegada, após retirada das bagagens recepção e traslado ao hotel selecionado. Restante do dia livre.  
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
05 dia | 
PHUKET | ILHAS PHI PHI | PHUKET 
Café da manhã no hotel. 
Após café da manhã, encontro com o guia local para traslado ao porto e embarque em lancha para visita às Ilhas Phi Phi, 
incluindo Bamboo Island, Hin Klang, Phi Phi Don, Monkey Beach, Phi Ley Lagoon e Maya Bay onde foram gravadas cenas do 
filme “A Praia”, pausas para mergulho e conhecer as praias de areia branca e águas cristalinas serão oferecidas durante todo 
o passeio, almoço incluso em restaurante local em Phi Phi Don. No período da tarde retorno ao hotel em Phuket e hospedagem. 
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço).  
 
06 dia | 
PHUKET 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais ou passeio opcional. 
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
07 dia | 
PHUKET>>>KOH SAMUI 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado para o aeroporto de Phuket para tramites de check in e embarque em voo com destino 
a Koh Samui, Chegada, após retirada das bagagens recepção e traslado ao hotel selecionado. Restante do dia livre.  
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
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08 dia | 
KOH SAMUI>>> PARQUE MARINHO NACIONAL DE ANGTHONG>>>KOH SAMUI 
Café da manhã no hotel. 
Após café da manhã, 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. Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço).  
 
09 dia | 
KOH SAMUI 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais ou passeio opcional. 
Acomodação pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
10 dia |  
KOH SAMUI >>> BANGKOK 
Em horário pré-determinado, recepção e traslado ao aeroporto de Koh Samui para tramites de check-in e embarque em voo 
com destino a Bangkok para conexão à cidade de origem ou próximo destino a ser visitado. 
Regime: (café da manhã). 
 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, em Bangkok em serviço privativo, com assistência de guia local com motorista em 
idioma espanhol ou português; 
- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, em Phuket e Koh Samui em serviço regular (compartilhado), com assistência de 
guia local e motorista em idioma inglês: 
- Passeios e visitas em Bangkok de acordo com itinerário, com ingressos incluídos, serviço privativo e acompanhamento de guia 
local no idioma espanhol; 
- Passeios e visitas à Ilhas Phi Phi e Angthong de acordo com itinerário em serviço regular (compartilhado) e com    
acompanhamento de guia local no idioma inglês; 
- e-ticket doméstico no trecho Bangkok / Phuket / Koh Samui / Bangkok em classe econômica, a ser entregue pelo operador 
local; 
- 09 (nove) noites de hospedagem com café da manhã diário (check-in 13h0 ou 14h00 e check-out 11h00 ou 12h00);  
- Cartão de assistência por 11 (onze) dias; 
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas; 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
 

- e-tickets aéreos internacionais; 
- 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. 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 
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Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 

Primeira   
Bangkok 03 Novotel Silom Road ou similar Deluxe 
Phuket 03 Burasari ou similar Premier 
Koh Samui 03 Chaweng Regent ou similar Deluxe Villa and Regency 

Superior   
Bangkok 03 Mode Sathorn ou similar Deluxe Mode 
Phuket 03 Saii Laguna ou similar Lagoon View 
Koh Samui 03 Meliá Samui ou similar Deluxe 

Luxo   
Bangkok 03 Four Seasons ou similar Deluxe Riverside View 
Phuket 03 The Surin ou similar Hillside Cottage 
Koh Samui 03 Four Seasons ou similar One Bedroom Pool Villa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria Temporada Duplo Individual 

Primeira 

01 Abr a 15 Jul de 2022 

01 Set a 31 Out de 2022 
2.330,00 3.355,00 

16 Jul a 31 Ago de 2022 2.472,00 3.639,00 

01 Nov a 23Dez de 2022 2.184,00 3.063,00 

24 Dez de 2022 a 07 Jan de 2023 2.676,00 4.047,00 

08 a 18 Jan de 2023 

25 Jan a 28 Fev de 2023 
2.350,00 3.395,00 

19 a 24 Jan de 2023 2.416,00 3.527,00 

01 a 31 Mar de 2023 2.300,00 3.295,00 

01 Mai a 15 Jul de 2023 

01 Set a 31 Out de 2023 
2.106,00 2.907,00 

16 Jul a 31 Ago de 2023 2.208,00 3.111,00 

 
 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Categoria Temporada Duplo Individual 

Superior 

01 a 14 Jul de 2022 

01 Set a 31 Out de 2022 
2.282,00 3.259,00 

15 Jul a 31 Ago de 2022 2.458,00 3.611,00 

01 Nov a 23 Dez de 2022 2.308,00 3.311,00 

24 Dez de 2022 a 08 Jan de 2023 3.034,00 4.763,00 

09 Jan a 16 Abr de 2023 2.578,00 3.851,00 

17 Abr a 14 Jul de 2023 2.200,00 3.095,00 

15Jul a 31 Ago de 2023 2.364,00 3.423,00 

01 Set a 31 out de 2023 2.326,00 3.347,00 

 

Luxo 

01 Jul a 31 Ago de 2022 4.878,00 8.451,00 

01 Set a 31 Out de 2022 4.472,00 7.639,00 

01 Nov a 20 Dez de 2022 5.308,00 9.311,00 

09 a 21 Jan de 2023 

26 Jan a 28 Fev de 2023 
5.592,00 9.879,00 

22 a 25 Jan de 2023 5.720,00 10.135,00 

01 a 31 Mar de 2023 5.560,00 9.815,00 

01 a 30 Abr de 2023 5.444,00 9.583,00 

01 Mai a 30 Jun de 2023 4.928,00 8.551,00 

01 Jul a 31 Ago de 2023 5.098,00 8.891,00 

01 Set a 31 Out de 2023 4.718,00 8.131,00 

 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) De 20 de Dezembro a 04 de Janeiro podem ser cobradas taxas extras referente a períodos festivos.  
3) De 20 de Dezembro a 04 de Janeiro pode ser aplicada regra de estadia mínima.  
4) Não são permitidos check-outs no dia 31 de Dezembro de 2022.  
5) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
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Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 

1) Cancelamentos até 35 (trinta e cinco) dias antes da saída, sem multas (exceto voos, cruzeiros e serviços extras); 
2) Cancelamentos entre 35 (trinta e cinco) e 25 (vinte e cinco) dias antes da saída, multa de 30% (trinta por cento) do valor 
total da reserva;  
3) Cancelamentos entre 24 (vinte e quatro) e 10 (dez) dias antes da saída, multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total 
da reserva;  
4) Cancelamentos com menos de 09 (nove) dias antes da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
5) Cancelamentos recebidos até o dia da saída: multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
6) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
  
 
 
 
 

 
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 de Bangkok (Suvarnabhumi), 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 não há necessidade de foto, é necessário apresentar o CIV (Certificado Internacional da Vacina) contra febre 
amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 dias antes do embarque. 
4) É necessária apresentação de Certificado de Vacinação com esquema vacinal completo para Covid-19 (CoronaVac, 
AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sputinik V ou Covaxin); 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 
10.000. (Atualizado em 20 de Junho de 2022) 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTO 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 

file://///asiasrv001/Operacional/PRO/PRO_ATR_05/ATR%20WORD/tp.consular.go.th/en/)

