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Você conhecerá os encantos de Bangkok, uma metrópole cheia de vida e que ainda preserva sua história. A 
combinação é perfeita com as belas praias de Phuket e a famosa ilha Phi Phi, onde você aproveitará para relaxar e 
aproveitar a rica cultura tailandesa. 

 
1º Dia – São Paulo  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos para aguardar embarque. 
 

NOTA IMPORTANTE: Os horários e dias de saída e chegada dos voos variam de acordo com a Cia. Aérea utilizada. Favor verificar os 
horários e/ou necessidade de pernoite na cidade de conexão com seu consultor de viagens no momento da consulta.  

 
2º Dia – São Paulo / Cidade de conexão / Bangkok  
Em horário determinado, embarque em voo com destino a Bangkok, com conexão em cidade de acordo com a 
companhia aérea escolhida.    
 

3º Dia – Bangkok  
Chegada em Bangkok, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 03 noites.  
 
4º 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. 
 
5º Dia – Bangkok  

Dia livre para atividades pessoais. 
 
6º Dia – Bangkok / Phuket 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Phuket. Chegada, recepção e 
traslado ao hotel. Restante do dia livre para atividades pessoais. Hospedagem por 02 noites. 
 
7º Dia – Phuket / Koh Phi Phi / Phuket 
Saída bem cedo pela manhã para desfrutar de um passeio de dia inteiro às deslumbrantes ilhas Phi Phi, conhecidas 
pelo seu mar cristalino verde-esmeralda, pelas suas praias, montanhas e recifes de coral coloridos. Sua beleza natural 
é de tirar o fôlego. Pequenas e charmosas, as ilhas só começaram a ser habitadas no começo dos anos 1950, quando 

grupos de ciganos se mudaram para lá. Hoje são cerca de 3.500 moradores. Visita à famosa Maya Bay, onde o filme 
hollywoodiano “A Praia” foi rodado. Última parada em uma ilha de areia branca para relaxar, nadar ou mergulhar. 
Almoço em restaurante local. Retorno ao hotel em Phuket no fim da tarde. 
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Tailândia e seus Encantos 
 
9 Dias / 5 Noites 
 
Saída: Diárias 
 
Visitando: Bangkok, Phuket e Koh Phi Phi. 
 
Roteiro Aéreo e Terrestre 
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OBS: O passeio acompanhado por guia local em idioma espanhol é realizado somente às segundas-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras 
e aos domingos. Com guia local em idioma inglês as saídas são diárias. 

 
8º Dia – Phuket / Cidade de conexão 
Dia livre para atividades pessoais. Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino 
a São Paulo, com conexão em cidade de acordo com a companhia aérea escolhida.     
 
9º Dia – Cidade de conexão / São Paulo 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, desembarque e fim de nossos serviços. 

  

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidades Noites Hotel Acomodação Categoria 

01 
Bangkok 3 AETAS Lumpini Deluxe Primeira 

Phuket 2 Amari Phuket Superior Ocean Facing Primeira 

02 
Bangkok 3 Eastin Grand Hotel Sathorn Superior Primeira Superior 

Phuket 2 Le Meridien Deluxe Garden View Luxo 

03 
Bangkok 3 Royal Orchid Sheraton Deluxe River View Luxo 

Phuket 2 Amatara Wellness Resort Premier Sea View Luxo 

04 
Bangkok 3 So Sofitel So Cosy Luxo 

Phuket 2 Banyan Tree Pool Villa Luxo 

05 
Bangkok 3 The Peninsula Deluxe Luxo 

Phuket 2 Banyan Tree Pool Villa Luxo 

 
 

O que inclui: 
- Passagem aérea voando Thai Airways em classe econômica no trecho Bangkok / Phuket, a ser emitida pelo operador 
local; 
- 05 (cinco) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma espanhol em Bangkok e Phuket; 
- Passeio de meio dia em Bangkok em serviço regular com guia local em idioma espanhol; 
- Passeio de dia inteiro a Koh Phi Phi (com almoço) em serviço regular com guia local em idioma inglês ou espanhol; 
- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 09 (nove) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 

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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PARTE TERRESTRE E AÉREO INTERNO 

Preços por pessoa em US$ = Dólar Americano / R$ = Real 

Opção Validade 
Em US$ Em R$ 

Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual 

01 
01 a 31-Mar'17 1.099 1.002 1.718 3.550 3.236 5.549 

01-Abr a 31-Out'17 1.000 936 1.520 3.230 3.023 4.910 

02 
01 a 31-Mar'17 1.286 1.151 2.127 4.154 3.718 6.870 

01-Abr a 31-Out'17 1.076 1.011 1.708 3.475 3.266 5.517 

03 
01 a 31-Mar'17 1.409 - 2.320 4.551 - 7.494 

01-Abr a 31-Out'17 1.260 - 2.023 4.070 - 6.534 

04 
01 a 31-Mar'17 2.184 - 3.923 7.054 - 12.671 

01-Abr a 31-Out'17 1.776 - 3.109 5.736 - 10.042 

05 
01 a 31-Mar'17 2.423 - 4.402 7.826 - 14.218 

01-Abr a 31-Out'17 1.866 - 3.289 6.027 - 10.623 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre + Imposto 
 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real, considerando o câmbio de US$ 

1 = 3,23 da data de 17/02/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 
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PASSEIOS OPCIONAIS – Partindo de Bangkok (mínimo 2 passageiros) 
Preços por pessoa em US$ = Dólar Americano / R$ = Real 

Passeio  Descrição Em US$ Em R$ 

PASSEIO EM LANCHA 

Passeio em lancha rápida, em serviço regular, pelos 
Canais em Thonburi, conhecida com a “Veneza do 
Oriente”. Saída: Ter / Qui / Sáb. 
Horário: 14h00 às 18h30. Guia: idioma espanhol. 

44 142 

MERCADO FLUTUANTE 
DAMNOEN SADUAK 

Passeio em serviço privativo pelo mercado flutuante 
mais importante e pitoresco da Tailândia, situado a 110 
km de Bangkok. Visita à cidade de Nakhon Pathom, 
onde se encontra a mais alta Chedi (tumba) do país e 
maior pagoda do Sudeste Asiático. Saída: Diária. 
Horário: 07h30 às 12h30. Guia: idioma espanhol. 

71 229 

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 

31 100 

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 

87 281 

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: Ter / Qui / Sáb. 

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

77 249 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre + Imposto 
 

 

PASSEIO OPCIONAL – Partindo de Phuket (mínimo 12 passageiros) 
Preços por pessoa em US$ = Dólar Americano / R$ = Real 

Passeio  Descrição Em US$ Em R$ 

ILHAS SIMILAN 

Passeio de dia inteiro em lancha rápida (speedboat) às 

Ilhas Similan. “Similan” significa “nove”, que são o 
número total de ilhas. Aproveite a 9ª ilha para dar um 
mergulho na água cristalina e ver belos peixes 
coloridos; escale até ao topo das rochas para apreciar a 
paisagem na 8ª ilha e desfrute de um almoço no 
restaurante do Parque Nacional da Marinha na 4ª ilha. 
Saída: Diária (Nov a Abr). Horário: 07h00 às 18h00. 
Guia: idioma inglês. Atenção: mínimo 12 passageiros. 

103 333 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre + Imposto 

 
OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real, considerando o câmbio de US$ 
1 = 3,23 da data de 17/02/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 
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Informações Gerais: 
 
Formas de Pagamento: 
· Será acrescida ao valor total da parte terrestre a taxa de serviço de 12%. 

· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da taxa de serviço. O pagamento desta taxa deverá ser feito 
à vista em deposito bancário e em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 
Opções de Financiamento:  
A) Através de cheques pré-datados ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners):  

- Entrada de 18% (dezoito por cento) à vista e o saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais;  
- À vista;  
 

B) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões emitidos no exterior:  
- Somente à vista. 
 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
· Pagamento à vista da taxa de serviço (12% do valor da parte terrestre) em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
- Entrada de 28% (vinte e oito por cento) à vista em depósito bancário e o saldo em até 03 (três) parcelas iguais 
através de cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners); 

- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não poderá ser efetuado 
através de cartão de crédito; 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da taxa de serviço para despesas e custos 
operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turístico. 

· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias. 

aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente a passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre. 
· 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. 
 
Observações Importantes: 

- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Brasileiro não precisa de visto para uma permanência de até 90 dias na Tailândia; 
- Exige-se Certificado Internacional de Vacina contra Febre Amarela, que deve ser providenciada no prazo mínimo de 
até 10 (dez) dias antes do embarque; 
- 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; 
- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 20 Kg + bagagem de mão de até 5 Kg por pessoa;  
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- É necessário mínimo 2 passageiros para saída dos passeios em serviço regular; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- Acomodação em Triplo: apartamento duplo + cama extra, cama dobrável ou sofá-cama; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem TRIP PROTECTOR incluído no pacote clicando aqui 
 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/

