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A Bela Tailândia 
10 Dias / 09 Noites 

Saída: Diárias 

29 anos de experiência e qualidade! 

Nesse roteiro você explorará a agitada e cultural capital Bangkok e as belíssimas praias de Krabi e Phi Phi. Em Krabi 
você desfrutará de uma rica natureza com paisagens impressionantes. A viagem termina na famosa ilha Phi Phi, onde 
certamente você ficará encantando com suas praias e cor do mar. Aproveite!  
 

1º Dia – ... / Bangkok  

Chegada em Bangkok, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.  
 

2º Dia – Bangkok  
Saída pela manhã para um passeio de meio dia, incluindo visita aos principais templos da cidade, como o Wat Trimitr 
do Buda de Ouro, Wat Po do maior Buda reclinado (46 metros de comprimento e 15 metros de altura) e o Grand 
Palace, antiga moradia de reis da Tailândia. A principal atração é o templo situado ao lado onde se encontra o Buda de 
Esmeralda, considerado o mais sagrado da Tailândia. Tarde livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
OBS: Passeio oferecido às 2as, 4as, 6as e Domingos.  
 

3º Dia – Bangkok  
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

4º Dia – Bangkok / Krabi 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Krabi. Chegada, recepção e traslado 

ao hotel. Restante do dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
* Hotel situado em Railay Beach: traslado de carro ou van até o píer para embarque em barco tipo “longtail boat” até o hotel. 
 

5º Dia – Krabi 

Após o café da manhã, saída para conhecer as 4 ilhas ao redor de Krabi: Phra Nang cueva , Tub Island, Chicken Island 
e Poda Island.  Você poderá desfrutar das praias e fazer snorkeling. Almoço no estilo piquenique incluído. Hospedagem. 
 

6º Dia – Krabi 
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

7º Dia – Krabi / Koh Phi Phi 
Em horário apropriado, traslado ao porto para embarque em um barco até Koh Phi Phi. Chegada e hospedagem. 
 

 

8º ao 9º Dia – Koh Phi Phi 
Dias livres para atividades pessoais.  Hospedagem. 
 

10º Dia – Koh Phi Phi / Phuket / ... 
Hospedagem disponível até as 11h00. Em horário determinado, saída de barco até o píer em Phuket. Chegada e 

traslado ao aeroporto para embarque em voo de retorno. Fim dos nossos serviços. 

 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Acomodação Categoria 

1 

Bangkok 3 AETAS Lumpini Deluxe Primeira 

Krabi 3 Railay Bay Resort Deluxe Cottage Primeira 

Koh Phi Phi 3 Phi Phi Island Erawan 
Superior Garden 

View 
Turística 
Superior 

2 

Bangkok 3 Avani Riverside Avani river view 
Primeira 
superior 

Krabi 3 Railay Bay Resort Deluxe Cottage Primeira 

Koh Phi Phi 3 
Phi Phi Island Village Beach 

Resort 
Superior Bungalow 

Primeira 
superior 

3 

Bangkok 3 Pullman Grande Sukhmvit Deluxe Luxo 

Krabi 3 Railay Bay Resort Deluxe Cottage Primeira 

Koh Phi Phi 3 Zeavola Village Suite 
Primeira 
superior 

4 

Bangkok 3 The Peninsula Deluxe Luxo 

Krabi 3 Railay Bay Resort Deluxe Cottage Primeira 

Koh Phi Phi 3 Zeavola Resort Village Suite Luxo 

5 

Bangkok 3 So Sofitel So Cosy Luxo 

Krabi 3 Rayavadee Deluxe Pavilion Luxo 

Koh Phi Phi 3 Zeavola Resort Village Suite Luxo 
 

 

 

 

PARTE TERRESTRE 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Período 

Em US$ Em R$ 

Por pessoa Por pessoa 

QUARTO DUPLO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 
QUARTO DUPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

1 

21Abr a 31Out'19 1.301 2.017 5.204 8.068 
1Nov a 9Dez´19 
1Fev a 31Mar´20 

1.398 2.241 5.592 8.964 

10Dez a 19Dez´19 1.470 2.385 5.880 9.540 

11Jan a 31Jan´20 1.536 2.517 6.144 10.068 

1Abr a 30Abr´20 1.318 2.080 5.272 8.320 

1Mai a 31Out´20 1.281 2.008 5.124 8.032 

2 

1Mai a 31Out'19 1.412 2.183 5.648 8.732 
1Nov a 9Dez´19 
1Mar a 31Mar´20 

1.731 2.873 6.924 11.492 

10Dez a 19Dez´19 
8Jan a 24Jan´20 

1.828 3.066 7.312 12.264 

25Jan a 31Jan´20 1.920 3.251 7.680 13.004 

3Fev a 29Fev´20 1.756 2.922 7.024 11.688 

1Abr a 19Abr´20 1.663 2.736 6.652 10.944 

20Abr a 30Abr´20 1.479 2.367 5.916 9.468 

1Mai a 31Out´20 1.471 2.432 5.884 9.728 

3 

1Mai a 31Out'19 1.774 2.865 7.096 11.460 

1Nov a 9Dez´19 1.936 3.186 7.744 12.744 
10 a 23Dez´19 
11 a 23Jan´20 

29 a 31Jan´20 
2.026 3.367 8.104 13.468 

01Jan a 10Jan´20 2.513 4.339 10.052 17.356 

24Jan a 28Jan´20 2.196 3.706 8.784 14.824 
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1Fev a 31Mar´20 1.955 3.222 7.820 12.888 
1Abr a 30Abr´20 

(Exceto 11 a 
18Abr´20) 

1.779 2.871 7.116 11.484 

1Mai a 25Set´20 
4Out a 31Out´20 

1.730 2.774 6.920 11.096 

26Set a 03Out´20 1.894 3.102 7.576 12.408 

4 

1Mai a 31Out'19 2.626 4.596 10.504 18.384 
1Nov a 9Dez´19 

1Fev a 31Mar´20 
2.378 4.068 9.512 16.272 

10Dez a 22Dez´19 2.431 4.176 9.724 16.704 

2Jan a 10Jan´20 2.936 5.185 11.744 20.740 

11Jan a 31Jan´20 2.449 4.212 9.796 16.848 
1Abr a 30Abr´20 

(Exceto 11 a 

18Abr´20) 
2.120 3.554 8.480 14.216 

1Mai a 31Out´20 2.071 3.457 8.284 13.828 

5 

1Set a 31Out'19 2.535 4.427 10.140 17.708 

1 a 31Ago’19 2.557 4.469 10.228 17.876 

1Nov a 19Dez´19 3.009 5.340 12.036 21.360 

20Dez a 25Dez´19 4.316 7.953 17.264 31.812 
11Jan a 31Mar´20 

(Exceto 23 a 
28Jan´20) 

3.029 5.378 12.116 21.512 

1Abr a 30Abr´20 
(Exceto 10 a 
18Abr´20) 

2.816 4.954 11.264 19.816 

1Mai a 31Jul´20 

(Exceto 01 a 
10May´20) 

1Set a 31Out´20 

2.521 4.363 10.084 17.452 

 1Ago a 31Ago´20 2.539 4.399 10.156 17.596 
À incluir imposto. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 4,00 da 
data de 02/08/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 
 

O que inclui: 
- Passagens aéreas em classe econômica nos trechos Bangkok / Krabi, a ser emitida pelo operador local; 
- 09 (nove) 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 regular com assistência em idioma espanhol em Krabi; 

- Traslados de chegada e saída em serviço regular sem assistência em Koh Phi Phi; 
- Passeio de meio dia em Bangkok em serviço regular com guia local em idioma espanhol; 
- Passeios de meio dia em Krabi em serviço regular com guia local em idioma inglês; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 10 (dez) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos 
de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 
- 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. 
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PASSEIOS OPCIONAIS – saindo de Bangkok (mínimo 2 passageiros) 
Preços por pessoa em US$ = Dólar Americano / R$ = Real 

Passeio  Descrição US$ R$ 

MERCADO FLUTUANTE 
DAMNOEN SADUAK 

Passeio de meio dia em serviço privativo pelo mercado flutuante 
mais importante e pitoresco da Tailândia, situado a 110 km de 
Bangkok. Saída: Diária. Horário: 07h30 às 12h30. Guia: 
idioma espanhol. 

240       
(1PAX) 

936  
(1Pax) 

127       
(2~3PAX) 

496 
(2~3PAX) 

WAT SUTHAT 
THEPWARARAM 

Passeio em serviço privativo a um dos melhores templos reais 
em Bangkok, construído em 1807 pelo Rei Rama I, que queria 
transformá-lo em um centro religioso. 

Saída: Diária. Horário: 09h00 às 12h00 ou 14h00 às 17h00. 
Guia: idioma espanhol 

55 
(Min 

2PAX) 

211 
(Min 

2PAX) 

AULA DE CULINÁRIA  
NA ESCOLA BAIPAI 

Oportunidade para aprender sobre a culinária tailandesa 
diretamente com um chefe local qualificado. Saída: Diária 
(exceto domingo e feriado). Horário: 09h30 às 13h30. 
Profissional: idioma inglês 

152 
(Min 

2PAX) 

593 
(Min 

2PAX) 

AYUTTHAYA 
CRUZEIRO GRAND 

PEARL 

Passeio de dia inteiro em serviço regular a Ayutthaya, antiga 
capital de Tailândia, situada a 80 Km ao norte de Bangkok. 

Suas grandiosas ruínas ainda são objeto de escavações 
arqueológicas. Visita a antiga residência de verão dos reis de 
Siam Bang Pa In. O retorno até Bangkok é feito de barco, com 
almoço buffet servido a bordo. O cruzeiro, com duração média 
de 4 horas pelo rio Chao Praya deixará uma recordação muito 
bonita da Tailândia. Saída: Diária. 

Horário: 07h30 às 17h00. Guia: idioma espanhol. 

127 496 

 
OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 3,94 da 
data de 19/07/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 
 

 

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 
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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; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 

- 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. 
 
- Promoções aplicadas: 
 
Bangkok 
 

Aetas Lumpini: Early Booking para reservas efetuadas e pagas 60 dias antes da entrada no Hotel com 10% de 
desconto de 01Nov´19 a 31Out´20 (EXCETO 25Dez a 04Jan e 20 a 31Jan´20). 
 
Avani Riverside: Early Booking para reservas efetuadas e pagas 45 dias antes da entrada no Hotel com 15% de 
desconto de 01Nov´19 a 22Dez´19 & 03Jan a 31Mar´20 e e reservas efetuadas e pagas 45 dias antes com 20% de 
desconto de 01Abr a 31Out´20. 

 

Pullman Bangkok Grande Sukhumvit: Early Booking para reservas efetuadas e pagas 45 dias antes da entrada no 
Hotel com 25% de desconto de 01Nov´19 a 23Dez´19, 01 a 23Jan´20, 29Jan a 25Set´20 & 04 a 31Out´20. 
 
So Sofitel: Early Booking para reservas efetuadas e pagas 90 dias antes da entrada no Hotel com 15% de desconto de 
01Nov´19 a 26Dez´19 e  06Jan a 31Out´20. 
 
The Peninsula: Early Booking para reservas efetuadas e pagas 30 dias antes da entrada no Hotel com 10% de 

desconto de 01Nov´19 a 22Dez´19 & 02Jan a 31Mar´20 e e reservas efetuadas e pagas 30 dias antes com 10% de 
desconto de 01Abr a 31Out´20. 
 
 
Krabi 
 

Rayavadee: Early Booking para reservas efetuadas e pagas 45 dias antes da entrada no Hotel com 10% de desconto 

de 01Nov´19 a 31Out´19  (EXCETO 20Dez´19 a 10Jan´20). 
 
 
Koh Phi Phi 
 
Phi Phi Island Erawan: Early Booking para reservas efetuadas e pagas 90 dias antes da entrada no Hotel com 15% 

de desconto de 01Nov´19 a 19Dez´19 e de 11Jan´20 a 31Out´20. 
 
Phi Phi Island Village: Early Booking para reservas efetuadas e pagas 60 dias antes da entrada no Hotel com 15% de 
desconto de 01Nov´19 a 19Dez´19 e de 08Jan a 31Out´20. 
 
Zeavola Resort: Early Booking para reservas efetuadas e pagas 90 dias antes da entrada no Hotel com 15% de 
desconto de 01Nov´19 a 25Dez´19 & 11Jan a 31Mar´20 e reservas efetuadas e pagas 60 dias antes com 15% de 

desconto de 01Abr a 31Out´20 (EXCETO 11 a 18Abr´20). 
Mínimo 02 noites de hospedagem de 25Jan a 01Fev´20. 

 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso 
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DOCUMENTOS IMPORTANTES 
 (para brasileiros) 

TAILÂNDIA 

 
                            PASSAPORTE 

 
✓Válido por pelo menos 6 meses da data de 

retorno ao Bra sil 

VISTO  

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINA CONTRA 
FEBRE AMARELA 

✓ 
Deve ser providenciada no prazo mínimo de até 10 

(dez) dias antes do embarque 
         

✓ - obrigatório  - não obrigatório 
 


