
  

  

 

 

 

Ko Pha Ngan 

Wat Phra Si Sanphet em Ayutthaya 

Ko Tao 

Siam Niramit Show   Ko Samui 

2017 



DESTAQUES DO ROTEIRO: PARAÍSOS DA TAILÂNDIA 
 

 
 

SIAM NIRAMIT 
 
Este show é uma espetacular interpretação da arte 
tailandesa e um patrimônio imaterial, com incríveis 
efeitos especiais. É possível viajar no tempo com a 
história e cultura do Reino de Siam. Além do show, há 
uma aldeia tailandesa com arquitetura única, músicas e 
possibilidade de ver como são feitos alguns delicados 
artesanatos. 

 

 

AYUTTHAYA 
 
Ayutthaya é a antiga capital do Reino de Siam e está 
localizada a 90 km de Bangkok, situada no encontro dos 
rios Lopburi, Prasak e Chao Phraya. Esta histórica cidade 
foi fundada em 1350 pelo Rei U-Thong e foi antecessora 
do império siamês e da Tailândia moderna. 

 KO SAMUI 
 
Situada na parte baixa do golfo da Tailândia, Ko Samui 
pode oferecer algumas das melhores praias e resorts do 
país. Entretanto, a beleza de Ko Samui não se limita 
apenas às suas praias, mas sobre todo cenário natural, 
com cachoeiras e lindas paisagens, e ainda sobre sua 
vasta e rica cultura local. 

 

 

 

KO TAO & KO NANG YUAN 
 

Ko Nang Yuan consiste em três pequenas ilhas unidas por 
um banco de areia, cobertas de densa selva tropical e 
conta com alguns dos melhores locais para a prática de 
mergulho com snorkel. O local chamado “Jardim 
Japonês” tem esse nome devido aos seus corais que 
assim se parecem. Além de mergulhar nestas águas 
cristalinas, é possível relaxar tomando sol e apreciando a 
paisagem. 

 
KO PHA NGAN 

 
Ko Pha Ngan, um verdadeiro paraíso tropical, ilha 
vizinha de Ko Samui, onde será possível conhecer as 
águas cristalinas de Ko Ma, com seus corais, anêmonas 
e rica diversidade de peixes tropicais. 
 

 

 
 Consulte seu agente de viagens 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Saída: 3 de junho. 

Dubai Bangkok  Ayutthaya  Bangkok  Ko Samui  Ko Tao e Ko Nang Yuan  Ko Pha Ngan  Ko Samui  Bangkok 

 
 

1º Dia (03.06.17) – São Paulo [ - , - , - ] 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 
21h00.  
 
2º Dia (04.06.17) – São Paulo / Dubai [ - , - , - ] 

Partida à 1h25, no voo Emirates 262, com destino a 
Dubai. Chegada às 22h55, recepção e traslado ao hotel. 
 
3º Dia (05.06.17) – Dubai [ C , - , - ] 

Manhã livre para atividades independentes. À tarde, meio 
dia de passeio pela cidade, passando pela área de 
Bastakiya, parte antiga da cidade, e visita ao museu Forte 
Al Fahidi. Continuaremos nosso passeio na travessia do 
canal “Creek”, seguiremos ao mercado de especiarias e de 
ouro, chegaremos à parte moderna da cidade, 
atravessando a Avenida Sheikh Zayed, passando em 
frente ao Burj Khalifa (maior prédio do mundo). 
Pararemos também na Praia de Jumeira para fotos do 
grande Hotel Burj Al Arab. Término do passeio no 
aeroporto. 
 
4º Dia (06.06.17) – Dubai/ Bangkok [ - , - , - ] 

Embarque às 3h00, no voo Emirates 384, com destino a 
Bangkok. Chegada às 12h30 em Bangkok, recepção e 
traslado ao hotel. Tarde livre para descanso. 
 
5º Dia (07.06.17) – Bangkok [ C , - , J ] 

Pela manhã, meio dia de passeio e visita ao Templo Wat 
Trimitr, onde está o Buda Dourado com 3 metros de 
altura e 5 toneladas e meia de ouro maciço, ao Templo 
Wat Po, o maior e o mais antigo templo de Bangkok, que 
abriga o Buda Reclinado e folheado a ouro, ao Grande 
Palácio, que costumava ser a residência da realeza, e ao 
belo Templo do Buda de Esmeralda. Retorno ao hotel e 
tarde livre. No fim da tarde, traslado a Siam Niramit para 
assistirmos a um incrível espetáculo sobre a arte 

tailandesa, com efeitos especiais e um show de história e 
cultura do Reino de Siam. 
 
6º Dia (08.06.17) – Bangkok  [ C , A , - ] 

Pela manhã, visita ao mercado flutuante “Damnoen 
Saduak”, o mais importante e pitoresco da Tailândia, a 
110 km de Bangkok. O passeio inclui visita a Nakhon 
Pathom, onde está o maior pagode do Sudeste Asiático, o 
Phra Pathom Chedi. Almoço em restaurante local. Em 
seguida, visita a um vilarejo tailandês que nos mostrará 
um pouco da vida cotidiana com performances de boxe 
tailandês, danças locais, show com elefantes, entre outras 
atrações.  
 
7º Dia (09.06.17) 
Bangkok/ Ayutthaya/ Bangkok [ C , A , - ] 

Após café da manhã, traslado à histórica Ayutthaya, para 
visita ao Wat Phra Si Sanphet, maior templo da cidade 
com seus famosos chedis, e a Viharn Phra Mongkol Bopit, 
que contém uma enorme estátua de Buda feita de 
bronze. Viagem de barco a Bang-Pa-In, antiga residência 
real de verão. Em seguida, embarcaremos no cruzeiro 
Grand Pearl para viagem de volta a Bangkok, com almoço 
incluso a bordo. Paisagens fascinantes ao longo do rio 
Chao Phraya completam esta memorável experiência. 
 
8º Dia (10.06.17) – Bangkok/ Ko Samui [ C , - , - ] 

Após café da manhã, traslado ao aeroporto para 
embarque no voo com destino a Ko Samui. Chegada, 
recepção e traslado ao hotel. 
 
9º Dia (11.06.17) – Ko Samui [ C , A , - ] 

Traslado de lancha para passeio pelos arredores de Ko 
Samui. Visita às praias de Chaweng e Lamai, às formações 
rochosas conhecidas localmente por Hin Ta e Hin Yai 
(Vovô e Vovó), às Cascatas Na Muang e ao monumento 

14 dias 2017 



do Grande Buda com 15 metros de altura. Para finalizar, 
compras em Nathon e retorno ao hotel. 
 
10º Dia (12.06.17) 
Ko Samui/ Ko Tao e Ko Nang Yuan/ Ko Samui [ C , A , - ] 

Exploraremos algumas das ilhas mais paradisíacas do 
mundo neste dia. Passeio de barco até Ko Nang Yuan, 
com locais onde há a possibilidade da prática de mergulho 
com snorkel. Há também um ponto de vista panorâmica 
da onde se pode apreciar toda a ilha e também Ko Tao. 
Almoço em restaurante local. Após passeio, retorno ao 
hotel. 
 
11º Dia (13.06.17)  
Ko Samui/ Ko Pha Ngan/ Ko Samui [ C , A , - ] 

Passeio de barco até Ko Pha Ngan, ilha vizinha de Ko 
Samui, onde será possível conhecer as águas cristalinas de 
Ko Ma, com seus corais, anêmonas e rica diversidade de 
peixes tropicais. Parada na praia de Thong Nai Pan, com 

almoço tailandês a bordo. Após passeio, retorno ao porto 
apreciando o belo pôr do sol, e traslado ao hotel. 
 
12º Dia (14.06.17) – Ko Samui/ Bangkok [ C , - , - ] 

Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para 
embarque no voo com destino a Bangkok. Chegada, 
recepção e traslado ao hotel. 
 
13º Dia (15.06.17) – Bangkok [ C , - , - ] 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades 
independentes. Em horário adequado, traslado ao 
aeroporto de Bangkok. 
 
14º Dia (16.06.17)  
Bangkok/ Dubai/ São Paulo  [ - , - , - ] 

Às 2h40, embarque no voo Emirates 419 com destino a 
Dubai. Chegada prevista às 6h05, e embarque no voo 
Emirates 261, às 8h35, com destino a São Paulo. Chegada 
prevista às 16h30, fim dos nossos serviços. 

 
 
 
Observações: 
- O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos locais de visitação, quanto alguns passeios poderão ser 

substituídos. 
- A franquia de bagagem permitida por pessoa nos voos internos é de 1 mala de até 20 kg, por trecho. 
 
Pacote Inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica, com Emirates Airlines: São Paulo/ Dubai/ Bangkok/ Dubai/ São Paulo. 

- Passagem aérea em classe econômica para o trecho: Bangkok/ Ko Samui/ Bangkok; 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares;  
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar; 
- Guia acompanhante saindo do Brasil falando português, e guia local falando espanhol em Bangkok e inglês em Ko Samui. 
- Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme descritos. 
- Seguro de viagem de 14 dias (válido até 75 anos, acima dessa idade haverá adicional e/ou redução da cobertura). 

 
Pacote Não Inclui: 
- Taxas aeroportuárias. 

- Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis; 
- Despesas com vistos e documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 
 

Hotéis previstos ou similares 

Cidade Noites Hotel 
Categoria  

do Apartamento 

Dubai 1 Hilton Garden Inn Mall of the Emirates standard 

Bangkok 5 Pullman Hotel G standard 

Ko Samui 4 Chaba Cabana Beach Resort and Spa standard 

 
 

PARTE AÉREA + TERRESTRE 

Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 20 participantes 

Validade DUPLO/ TWIN SUPLEMENTO SINGLE Forma de pagamento 

3 de junho de 2017 4.580,00 1.170,00 Conforme descrito abaixo 

 



 

 
 

VOOS DO ROTEIRO 

Voos Data Origem Destino 
Horário  
de Saída 

Horário de 
Chegada 

EK 262 04.06.17 São Paulo Dubai 01h25 22h55 

EK 384 06.06.17 Dubai Bangkok 03h00 12h30 

EK 419 16.06.17 Bangkok Dubai 02h40 06h05 

EK 261 16.06.17 Dubai São Paulo 08h35 16h30 

 
 

 Informações Gerais: 
Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS): 
* Para reservas, é necessário sinal de USD300.00 por pessoa, a cópia escaneada dos passaportes válidos e as condições gerais 
assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 65 dias antes do embarque. 
 
Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em cheque, dinheiro ou depósito) e saldo em até 4 vezes sem juros nos 
cartões Visa ou Mastercard. 
- Ou parcelado com 25% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo de 5 a 12 vezes COM juros em cheque 
através de financiamento bancário (sujeito a aprovação de crédito). 
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 
 

Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio 
 
 

Observações Importantes: 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Verifique a necessidade devistos exigidos por cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas por cada país antes de visitá-lo. Em caso de necessidade de Certificado 
Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do 
embarque. 
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote. 

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

 
* Esta é uma programação prévia. O roteiro, valores e as condições estão sujeitos a alteração sem prévio aviso e os lugares sujeitos 
a disponibilidade no momento da reserva. 
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