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ILHAS DA TAILÂNDIA
9 NOITES

DIA 1 - BANGKOK 
Chegada ao aeroporto de Bangkok e traslado 
para hotel. Resto do dia livre.
 
DIA 2 - BANGKOK | PHUKET
Café da manhã no hotel. Saída cedo pela manhã 
para visitar o templo Wat Po para testemunhar o 
ritual dos Monges e visitar o famoso Buda recli-
nado de 45m. Depois, um passeio de tuk-tuk pelo 
mercado de Pak Klong Taland até o Grand Pala-
ce, o palácio real e o mais espetacular e impor-
tante da Tailândia. Em seguida passeio de barco 
ao longo dos klongs (canal) de Thonburi para ter 
uma ideia da vida local e visitar Wat Arun que 
já foi o verdadeiro Grande templo do rei Rama 
II. Almoço em um dos os restaurantes ribeirinhos 
locais. Durante a tarde visita a Chinatown onde 
você pode apreciar a antiga Bangkok e Yaworat 
Road, onde há muitas lojas interessantes de tudo 
o que se possa imaginar. Provando um chá chinês 
com os locais em um antigo salão de chá antes 
de explorar o mercado Talad Kao onde há uma 
grande variedade de comida. Refeições: café da 
manhã e almoço.

DIA 3 - BANGKOK
Partimos para o maior e mais pitoresco mercado 
flutuante da Tailândia, Damnoen Saduak, 
localizado a cerca de 100 quilômetros de 
Bangcoc. No caminho, faremos uma pequena 
parada para visitar o mercado de trens, onde, se 
corrermos com sorte, podemos testemunhar como 
os vendedores pegam seus toldos enquanto o trem 
passa pelo meio do mercado. (Não é garantido 
que o trem seja visto, pois possui horários muito 

BANGKOK | PHUKET | SAMUI

irregulares). Em seguida, continuaremos em um 
píer onde tomaremos uma rápida lacha que nos 
levará à vizinhança do mercado flutuante. Teremos 
tempo livre para passear no mercado, observar as 
barracas flutuantes com frutas, alimentos e vegetais 
locais e aproveitar a atmosfera.

DIA 4 -BANGKOK | PHUKET
Café da manhã no hotel e no horário indicado, 
traslado para o aeroporto de Bangkok para 
embarcar no voo para Phuket.
Chegada e transferência ao hotel. Restante
do dia livre.

DIA 5 - PHUKET
Café da manhã no hotel e dia livre por conta dos 
clientes. Possibilidade de excursões opcionais, 
como uma excursão de um dia à Maya Bay, nas 
Ilhas Phi Phi.
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DIA 6 - PHUKET
Café da manhã no hotel e dia livre por conta dos 
clientes. Possibilidade de excursões opcionais.

DIA 7 -  PHUKET | SAMUI
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado
para o Aeroporto de Phuket para tomar voo com 
destino a Koh Samui. Chegada e traslado ao hotel.

DIA 8 - SAMUI 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades 
opcionais.

DIA 9 - SAMUI
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades
opcionais.

DIA 10 - SAMUI
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto. CONDIÇÕES GERAIS

• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em 

quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou 

similares;

• Traslados privativos;

• Tours em serviço privativo com guia em espanhol.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais;

• Jantares de gala obrigatórios (sob consulta) Natal ou Ano Novo.

• Uma visita ao Grand Palace, a residência real e palácio 
mais espetacular e importante da Tailândia;

• Degustar coquetéis nos rooftops de Bangkok

BANGKOK

PHUKET

SAMUI

SAÍDAS: Diárias

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL

CIDADE

BANGKOK Furama Si lom Novotel Bangkok Pul lman G Bangkok

PHUKET Ashlee Hub Patong Andaman Seaview JW Marr iot t  Phuket

SAMUI Chaba Samui Nora Beach Resort Melat i  Beach Resort

A PARTIR DE USD 823 USD 1016 USD 1425

Hotéis previstos (ou similares):
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