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Tailândia Especial Raidho by Bela Gil 
10 Dias / 09 Noites 

Saídas: Diárias 

29 anos de experiência e qualidade! 

Além de belas praias, cultura e templos mundialmente conhecidos, a Tailândia pode oferecer uma série de atividades 
de bem-estar como massagens, meditação e culinária orgânica. Uma viagem que trará experiências inesquecíveis! 
 
 

1º Dia – ... / Bangkok  

Chegada em Bangkok, recepção e traslado privado ao hotel com guia em espanhol. Hospedagem e restante do dia 
livre. 
 

2º Dia – Bangkok  
Saída pela manhã para um passeio pela cidade visitando: Gran Palace, um dos mais belos exemplos das cortes de 
Siam. Antigamente era utilizado como residência dos reis da Tailândia. Poderemos ver palácios usados em distintas 
ocasiões: palácio dos funerais, das recepções, sala do trono, sala da coroação, casa dos convidados reais e o 

maravilhoso templo do Buda Esmeralda. Seguiremos para Wat Trimitr, antigo templo cujo exterior dourado abriga a 
maior estátua de ouro maciço do mundo, com peso de 5,5 toneladas e altura de 3 metros. Almoço ao longo do rio no 

restaurante Supathra The Riverhouse. 
Continuação para Wat Pho, o grande complexo do templo real 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. 
Neste complexo também existe a escola de massagem mais antiga da Tailândia. Desfrutaremos de 1 hora de 
massagem tailandesa tradicional. Retorno ao hotel. 
 

3º Dia – Bangkok  
Hoje é dia de exploramos os benefícios de saúde e beleza das plantas e frutas locais em oficinas práticas, onde você 
cria sua própria compressa de ervas, esfoliação corporal e óleos de massagem. Faça um passeio guiado pelas hortas 

orgânicas para procurar ervas que possam ser usadas para fazer as compressas e aprenda no Spa como usá-las, com a 
orientação dos terapeutas, que também mostrarão algumas técnicas de automassagem. Em seguida, esprema o suco 
fresco de algumas goiabas orgânicas e use a polpa restante para fazer o seu próprio esfoliante corporal. Você pode 

optar por levar o esfoliante ou fazer um breve tratamento de esfoliação. 
Em seguida, desfrute de uma refeição tailandesa completa feita principalmente de ingredientes orgânicos no Inn Chan 
(sem bebidas). 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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Finalmente, no Herbal Products Center, aprenderá a fazer seu próprio óleo de massagem, usando gengibre e óleo de 
coco. O preparo envolve cortar o gengibre e fritar em óleo de coco. Possui propriedades anti-inflamatórias e ajuda a 

aliviar a dor no corpo. Leve o seu óleo de massagem e lembre-se da viagem após voltar para casa. Hospedagem. 
 

4º Dia – Bangkok / Chiang Mai 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Chiang Mai. Chegada e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

5º Dia – Chiang Mai 
Saída bem cedo pela manhã, no trajeto de aproximadamente 1h50 passaremos por áreas agrícolas cênicas, colinas e 

florestas, antes de chegar ao Santuário do Elefante. Desfrute de uma manhã cheia de atividades com esses 
maravilhosos animais. Aprenderemos um pouco sobre os elefantes, vestindo roupas tradicionais de Karen. Atribuiremos 
bananas e cana-de-açúcar para alimentá-los e caminharemos pelo Santuário, onde veremos os elefantes e ouviremos 
suas histórias individuais. Será possível tocar, alimentar, fotografar e interagir com os animais, aprendendo sobre seu 
estilo de vida e comportamento. Também desfrutaremos de um banho com os elefantes. 
Almoço em um restaurante local, seguido por visita à fazenda de orquídeas e borboletas. Parada nos bairros dos 

artesãos Borsang e Sankapheng. 
À tarde, desfrutaremos do jantar Kantoke: um jantar tailandês típico, animado com danças antigas do norte da 

Tailândia e várias tribos. Hospedagem. 
 

6º Dia – Chiang Mai 
Partida do hotel em direção a área de Mae Tang, localizada em uma pitoresca colina verdejante no distrito, a cerca de 
60 quilômetros ao norte de Chiang Mai, conheceremos a Araksa Tea Plantation especializada na produção de chá 
Assam de alta qualidade, um chá preto com o nome da maior região produtora de chá da Índia. Como visitantes, 
poderemos apreciar a beleza da exuberante plantação e aprender tudo sobre o processo de cultivo. Você será 
convidado a se juntar aos apanhadores de chá residentes, ver como as folhas são processadas de acordo com as 

tradições ancestrais e depois desfrutar de uma xícara de chá e um lanche tradicional tailandês. Almoço em um 
restaurante local. 
Seguiremos ao Wat Doi Suthep, o templo mais sagrado de Chiang Mai, localizado no topo de uma montanha com vista 
panorâmica da cidade, que abriga muitas imagens de Buda, murais e arte budista. 
Ao retornar pela estrada Doi Suthep, visite um tranquilo Wat Pha Lat localizado na floresta ao lado de uma cachoeira e 
se escondendo sob a copa das árvores. Retorno para o hotel. Tarde livre. Hospedagem. 
 

7º Dia – Chiang Mai  
Saída pela manhã até a escola de culinária, onde aprenderemos a cozinhar os pratos mais típicos da Tailândia e 

teremos o almoço. 
Em seguida, iremos ao campus da Universidade Budista de Chiang Mai, Wat Suan Dok, para a sessão de bate-papo 
sobre cultura budista, tailandesa e como meditar. Experimente a comunicação interativa com monges tailandeses sobre 
questões gerais e o modo de vida do povo tailandês na ética budista e na cultura tailandesa. Retorno ao hotel. 
Hospedagem. 
 

8º Dia – Chiang Mai/ Phuket /  
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Phuket. Chegada e traslado ao 
Hotel. 
 
9º Dia – Phuket/ James Bond Island/ Phuket  
Visite de lancha a famosa James Bond Island a bordo de uma lancha rápida e visite a vila islâmica de Koh Panyee. 
Visita a Ilha Tapu, explorando o labirinto de plantas através de duas cavernas, Tham Lot Noi e Tam Lot. 

Almoço na vila Panyi. 
Tarde livre para aproveitar o lindo mar da Tailândia. Retorno para o hotel. Hospedagem. 
 
10º Dia – Phuket / ... 
Hospedagem disponível até as 11h00. Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de 
retorno. Fim dos nossos serviços. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Acomodação Categoria 

1 

Bangkok 3 
Moevenpick Resort Bangkok 

Sukhumvit 
Superior Room Primeira 

Chiang Mai 4 Siripanna Villa Resort & Spa  Lanna Deluxe Primeira 

Phuket 2 Moevenpick Resort Karon Beach Superior Room Primeira 

2 

Bangkok 3 Pullman G Silom G Deluxe Primeira Superior 

Chiang Mai 4 Le Meridien Chiang Mai Deluxe Room Primeira Superior 

Phuket 2 Angsana Laguna Phuket Laguna Room Primeira Superior 

3 

Bangkok 3 The Peninsula Bangkok Superior Room Luxo 

Chiang Mai 4 Four Season Chiang Mai  Garden Pavilion Luxo 

Phuket 2 Anantara Phuket Villas Pool Villa 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      10Jan a 15Dez´20 3.519 4.714 14.921 19.987 

2 3.785 5.246 16.048 22.243 

3 7.821 13.160 33.161 55.798 

 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 = 4,24 da 
data de 19/12/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui: 
- Passagens aéreas em classe econômica nos trechos Bangkok / Chiang Mai / Phuket a serem emitidas pelo operador 
local; 
- Valores para mínimo 02 passageiros viajando juntos; 
- 09 (nove) noites de hospedagem com café da manhã; 

- Traslados de chegada e saída em serviço privado com assistência em idioma espanhol; 
- Passeios descritos no itinerário com acompanhamento de guia em idioma espanhol; 
- 07 almoços e 01 jantar; 
- 01 massagem Tailandesa com duração de 1 hora; 
- 01 cooking class com almoço na escola de culinária; 
- Voos Bangkok / Chiang Mai / Phuket em classe econômica, a serem emitidos pelo operador local. 

- Seguro viagem GTA FULL válido por 9 (nove) 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. 
 

 
 

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; 
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· 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 sujeitas 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; 
  
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 
         

✓ - obrigatório  - não obrigatório 


