O melhor da Tailândia com Dubai
11 a 24 de Novembro de 2018
1º Dia – 11/11/2018, Domingo: Guarulhos / Dubai / Bangkok: Embarque em Guarulhos às
01h25min com destino a Dubai em voo direto chegada prevista para as 21h25min. Logo em seguida
as 22h35min voo direto com destino a Bangkok com previsão de chegada para as 07h35min.
2º Dia – 12/11/2018, Segunda-feira: Bangkok: Chegada em Bangkok de manhã cedo, transfer ao
hotel e tempo livre para descanso e adaptação ao fuso horário. Pernoite em Bangkok
3º Dia – 13/11/2018, Terça-feira: Bangkok: Após café da manhã, inicio do City Tour pela cidade
para conhecer os principais pontos turísticos, como templos budistas, o Wat Arun que é conhecido
como templo do amanhecer e faremos visita ao impressionante Gran Palacio. Teremos ainda a
oportunidade de conhecer os canais de Bangkok. A noite sugerimos um opcional para conhecer as
danças e culinária típicas da região. Pernoite em Bangkok
4º Dia – 14/11/2018, Quarta-feira: Bangkok: Após café da manhã, faremos visita ao mercado
flutuante de Damnoen Saduak que só abre na parte da manhã. Mulheres tailandesas oferecem frutas
e verduras dentro de barcos. Vamos visitar também o mercado do trem. Restante do dia livre para
atividades pessoais ou compras. Pernoite em Bangkok
5º Dia – 15/11/2018, Quinta-feira: Bangkok / Chiang Rai: Logo cedo transfer ao aeroporto para
voo a Chiang Rai. Após chegada já iremos iniciar as visitas. Conheceremos povoados nas
montanhas onde vivem pessoas com etnias procedente do Tibet e da China. São povoados que
preservam tradições típicas locais. Após almoço, iremos conhecer o Rio Mekong onde passaremos
em algumas cidades ao longo desse rio. Regresso e pernoite em Chiang Rai.
6º Dia – 16/11/2018, Sexta-feira: Ching Rai / Chiang Mai: Após café da manhã, iremos navegar
pelo Rio Mekong até chegar ao povoado de etnias Gayan e Karen, que são onde vivem as famosas
“mulheres girafas”. Na sequencia seguiremos em direção a Chiang Mai, passando no caminho pelo
Templo Branco e uma tradicional e mística ponte local. Após almoço visitaremos Wat Phra Doi
Suthep que é um templo situado nas montanhas que tem uma linda vista da cidade de Chiang Mai.
Chegada ao hotel e pernoite em Chiang Mai.
7º Dia – 17/11/2018, Sábado: Chiang Mai: Após café da manhã, iremos visitar o acampamento
dos elefantes, onde iremos ver a força e habilidade desse grande mamífero. Seguiremos nosso
passeio fazendo um estilo de safari por rio com balsas e de carro para desfrutar das belezas naturais
de todo entorno do local. Após almoço visitaremos plantação de orquídeas e seguiremos para visita
a rua dos artesanatos que comtempla os mais diversos objetos decorativos tradicionais do norte da
Tailândia, como joias, sombrinhas, pedras preciosas e outros. Pernoite em Chiang Mai
8º Dia – 18/11/2018, Domingo: Chiang Mai / Phuket: Após o café da manhã, transfer para o
aeroporto para voo as 10h00 com chegada prevista a Phuket as 13h55min. Transfer e pernoite em
Phi Phi Island.
9º Dia – 19/11/2018, Segunda-feira: Phi Phi Island: Tempo livre para aproveitar esse paraiso do
oceano Indico. Pernoite em Phi Phi.
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10º Dia – 20/11/2018, Terça-feira: Phi Phi Island: Tempo livre para aproveitar esse paraiso do
oceano Indico. Pernoite em Phi Phi.
11º Dia – 21/11/2018, Quarta-feira: Phi Phi Island / Phuket / Dubai: Logo cedo transfer de Phi
Phi Island para Phuket onde faremos um voo as 09h35min direto para Dubai com previsão de
chegada para as 13h15min. Transfer para o hotel e tempo livre. Pernoite em Dubai.
12º Dia – 22/11/2018, Quinta-feira: Dubai: Após café da manhã, inicio do city tour para conhecer
os principais pontos da cidade mais moderna do mundo. Conheceremos o museu de Dubai, o Dubai
Creek, o Gold Souk (mercado do Ouro) e o Dubai Mall (maior shopping do mundo). Na metade da
tarde faremos uma visita ao Burj Kalifa, prédio mais alto do mundo. O ingresso para subida ao
prédio é opcional. Retorno ao hotel e pernoite em Dubai.
13º Dia – 23/11/2018, Sexta-feira: Dubai / Abu Dhabi / Dubai: Após café da manhã, ida para
Abu Dhabi onde conheceremos os principais pontos dessa incrível cidade, capital dos Emirados
Arabes. Como opcional teremos um café da tarde no hotel Emirates Palace que é um dos hotéis
mais luxuosos do mundo e onde os Sheiks se reúnem para tratar de decisões politicas e
administrativas. Retorno a Dubai. A noite sugerimos um jantar opcional no luxuoso e famoso Burj
Al Arab. Pernoite em Dubai.
14º Dia – 24/11/2018, Sábado: Dubai / Guarulhos: Logo cedo, transfer ao aeroporto para
embarque para São Paulo; Saída do voo prevista para as 08:00 e chegada 17:15. Logo após voo
nacional para retorno a origem.

O pacote inclui:
















Passagem aérea São Paulo/Bangkok/Chiang Rai – Chiang Mai/Phuket/Dubai/São Paulo;
03 noites de hospedagem em Bangkok hotel cat. 04 estrelas com café da manhã;
01 noite de hospedagem em Chiang Rai hotel cat. 04 estrelas com café da manhã;
02 noites de hospedagem em Ching Mai hotel cat. 04 estrelas com café da manhã;
03 noites de hospedagem em Phi Phi Island hotel cat. 04 estrelas com café da manhã
03 noites de hospedagem em Dubai hotel cat. 04 estrelas com café da manhã;
Todos os tours conforme roteiro;
03 almoços na região de Chiang Rai e Chiang Mai;
03 jantares no hotel de Phi Phi Island;
Ônibus exclusivo durante todo o percurso;
Guia local falando português/espanhol durante o percurso;
Transfer aeroporto / hotel / aeroporto em todos os voos de chegada e saída;
Guia Big Golden Tour acompanhando desde a saída de Chapecó;
Seguro viagem individualizado;
Kit viagem Big Golden Tour;


Valor do pacote por pessoa: R$ 17.480,00 em apto. duplo (consulte
parcelamentos);


Adicional para apto. individual: R$ 3.180,00;
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O pacote não inclui:

Documentação – passaporte;

Taxas de embarque e segurança: em torno de U$ 150,00;

Visto de entrada em Dubai de U$ 120,00

Deslocamentos nacionais: Guarulhos na ida e Guarulhos à cidade de origem no retorno;

Refeições não mencionadas;

Gorjetas à maleteiros, taxis, etc.;

Passeios opcionais, ingressos a museus e santuários, despesas pessoais;

Taxa de turismo nos hotéis se houver;

Outros valores ou taxas que sejam necessárias e não constem como incluso;

Valores aproximados com extras durante a viagem: incluindo passeios opcionais, ingressos,
gorjetas, taxa de turismo nos hotéis, refeições não incluídas e outros: Em torno de U$ 1.000,00 por
pessoa;

Documentos obrigatórios

Passaporte válido (com vencimento seis meses após o retorno da viagem);

Menores desacompanhados dos pais ou de um deles precisam de autorização judicial quando não
autorizado no próprio passaporte e carteira de identidade quando não houver a filiação no passaporte;

Certificado internacional da vacina da febre amarela

Informações adicionais importantes
•
Cancelamentos: Recomendamos observar as cláusulas do contrato criado com base na
legislação brasileira vigente, reforçando que, todo cancelamento deverá ser formalizado por escrito
e dependendo do prazo em que for solicitado teremos diferentes valores de multas, principalmente
após a emissão do aéreo e/ou pagamento de fornecedores que impossibilitam a recuperação destes
valores. No caso de aptos duplos em que somente 01 pessoa desiste, salientamos que será cobrada
do desistente a diferença para apto single;
•
Recomendação: Esta viagem é recomendada para famílias com crianças acima de 05 anos
para maior aproveitamento dos mesmos. Nada impede levar crianças menores, todavia lembramos
que o roteiro foi produzido pensando no máximo de seu aproveitamento. Em caso de adultos
acompanhados por crianças, os mesmos devem estar cientes da necessidade de por vezes, abrir mão
de alguma atividade para maior conforto e tranquilidade dos pequenos;
•

Grupo mínimo para a realização da viagem: 25 pessoas;

Obrigado por escolher a Big Golden Tour como sua agência de viagens!
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