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Bem-estar em Bangkok e Koh Samui 
08 Dias / 07 Noites 

Saída: Diárias 

30 anos de experiência e qualidade! 

Conheça os templos, história e cultura de um dos países mais fascinantes do planeta, aproveite a experiência de fazer 
massagens em Spas com ambientes únicos. 
 
 

1º Dia – ... / Bangkok  
Chegada em Bangkok, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.  
Em horário apropriado, traslado ao Bangkok Oasis Spa para relaxar e rejuvenescer com uma massagem exótica após a 

viagem. Os clientes podem escolher 1 dos seguintes programas de massagem:  
Massagem Corporal Tradicional Tailandesa (2 horas) 
Massagem de Cabeça, Costas, Ombro e Pés (2 horas). 
Retorno ao hotel e saída em horário a ser informado para um jantar Tailandês a bordo do Cruzeiro Loy Nava com 

duração média de duas horas, pelo rio Menam Chao Phraya, aprecie a cidade de outro ângulo desfrutando a culinária 
local. 
Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 

2º Dia – Bangkok  

Saída pela manhã para um passeio de meio dia, incluindo visita a três dos mais incomuns templos budistas em 
Bangkok: Wat Trimitr com o inestimável Buda de Ouro (5 ½ toneladas de ouro maciço) - Wat Po, o templo mais 
extenso de Bangkok, com o colossal Buda Reclinado e os Chedis dos Reis - Wat Benjamaborpitr, o Templo de Mármore 
Branco, um dos melhores exemplos da arquitetura tailandesa. 
Regresso ao hotel. 
Por volta das 15h00 traslado ao Bangkok Oasis Spa para efetuar a massagem. Começando com Shirodhara, o 
gotejamento de óleo quente na testa e uma massagem completa no couro cabeludo, o tratamento continua com uma 

autêntica massagem ayurvédica indiana com óleo quente de ervas. Muitos acham que este tratamento ajuda a prevenir 
doenças, promove a cura e equilibra o corpo, a mente e o espírito.   
Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 

3º Dia – Bangkok  

Após café da manhã, saída para Suan Sampran, Nakorn Pathom. Hoje, você experimentará o modo de vida tradicional 
da Tailândia aprendendo sobre a jornada de ervas orgânicas. Mergulhe no conceito de vida orgânica e participe das 
oficinas práticas, como a Oficina compressa de ervas, a oficina tiedye e a oficina de chá de ervas. Depois de desfrutar 
de uma refeição tailandesa completa feita a partir de ingredientes orgânicos no Inn Chan (bebidas não incluídas), você 

terá uma oficina de massagem com óleo e relaxará seu corpo com a tradicional massagem tailandesa. 
Retorno ao hotel e restante da tarde e noite livres. Hospedagem. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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4º Dia – Bangkok / Koh Samui 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Koh Samui. Chegada e traslado ao 
hotel. 

Início do pacote de Bem-Estar que inclui:  
- Bebida tropical de boas-vindas à chegada; 

- Pensão completa (3 refeições Kamalaya por dia, à la carte ou menu de desintoxicação, inicia com o jantar no dia da 
chegada); 
- Todas as bebidas (exceto: importadas e álcool); 
- 1 consulta de bem-estar inicial; 
- 1 análise de bioimpedância corporal; 
- 1 presente de bem-estar 

- 1 massagem com Óleo de Essência Vital e duração de 60 minutos; 
- 1 massagem tradicional asiática para as mãos com duração de 30 minutos; 
- 1 massagem tradicional asiática para os pés com duração de 60 minutos; 
- 1 massagem tradicional Tailandesa com duração de 60 minutos; 
- 1 massagem indiana na cabeça com duração de 60 minutos; 
- 1 massagem de esfoliação com duração de 75minutos; 
- 1 massagem Chi Nei Tsang com duração de 30 minutos; 

- 1 consulta de bem-estar de acompanhamento; 
- Uso de caverna de vapor, piscina, piscinas, fitness e yoga; 

- Atendimento gratuito às atividades diárias de fitness holístico programadas. 
 

5º ao 6º Dia – Koh Samui 
Após café da manhã, aproveite o dia utilizando o pacote de bem-estar. 
 Hospedagem. 
 

7º dia – Koh Samui/Bangkok 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto para voo com destino a Bangkok. Chegada e traslado ao hotel. 
Restande do dia livre. Hospedagem. 
  

8º Dia – Bangkok/... 
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de retorno. Fim dos nossos serviços. 
 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

 

Local 
Hotel Tipo de Acomodação 

Regime de 
alimentação 

Categoria 

Bangkok Furama Exclusive 
Sathortn 

Superior Room Café da manhã  Primeira 

Koh Samui Kamalaya Wellness 
Resort 

Hillside Garden View Room 
Pensão 

Completa 
Primeira  

Bangkok Furama Exclusive 
Sathortn 

Superior Room Café da manhã  Primeira 

PARTE TERRESTRE 

US$ = Dólar americano  

Validade 
Por pessoa em US$ 

QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL 

06Fev a 28Mar´21 (Exceto 14Fev, 29 e 

31Mar´21) 
4.204 4.897 

01Abr a 30Abr´21 4.244 4.932 

01Mai a 31Out´21 4.142 4.779 

À incluir imposto. Consulte-nos 

 
OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração sem 
aviso prévio.  

 
* Tarifas para mínimo 02 passageiros viajando juntos. 

* Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos 

internacionais; 
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O que inclui: 
- Passagens aéreas em classe econômica nos trechos Bangkok/Koh Samui/Bangkok a serem emitidas pelo operador 

local; 
- 07 (sete) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma espanhol em Bangkok; 

- Traslados de chegada e saída em serviço privativo sem assistência em Koh Samui; 
- Passeio de meio dia em Bangkok em serviço regular com guia local em idioma inglês; 
- Jantar Tailandês em Cruzeiro com traslados de chegada e saída em serviço regular com assistência em idioma ingês; 
- Pacote de massagens conforme descrito no itinerário. 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 8 (oito) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 60 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 
- IRRF 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 

- Passeios opcionais ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 

· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  

Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 

passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
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- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Tarifas válidas pana mínimo de 2 (dois) passageiros viajando juntos; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos 

internacionais; 
- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 20 Kg + bagagem de mão de até 5 Kg por pessoa; 

- Não há acomodação triplo nessas acomodações. Caso seja solicitado a categoria do quarto deverá ser superior. Os 
quartos na Ásia são pequenos. Por isso não recomendamos quartos triplos. 
 
  
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso 
 
 

DOCUMENTOS IMPORTANTES 
 (para brasileiros) 

TAILÂNDIA 

 
                            PASSAPORTE 

 
Válido por pelo menos 6 meses da data de 

retorno ao Brasil 

VISTO  

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINA CONTRA 
FEBRE AMARELA 

 
Deve ser providenciada no prazo mínimo de até 10 

(dez) dias antes do embarque 

SEGURANÇA COVID 

 
Oprigatória apresentação de RT-PCR (em inglês) negativo 

feito até 72 horas antes do embarque. 
Obrigatória quarentena de 14 dias na chegada ao país. 
Seguro Viagem com cobertura mínima de USD100.000 

para COVID 
Certificado de entrada aprovado pela embaixada e emitido 

online no site: https://coethailand.mfa.go.th/ 
Atestado médico em inglês emitido até 72 horas antes do 

voo, informando que o cliente está apto para voar. 
 
 

         

 - obrigatório  - não obrigatório 

https://coethailand.mfa.go.th/

