
 

BANCOC & KOH SAMET - 2020 
 

Pacote privativo em espanhol - 7 dias (6 noites)  
 
Dia 1 – BANCOC (Tailândia) 
Chegada ao aeroporto internacional de Bancoc, recepção 
pelo guia falando espanhol e traslado ao hotel. Nota: Os 
quartos estarão disponíveis após as 14h. 
 
Dia 2 – BANCOC  
Café da manhã no hotel. Dia de visita a três templos 
começando por Wat Trimit que abriga o maior Buda de 
ouro maciço do mundo, medindo quase cinco metros de 
altura com um peso de cinco toneladas e meia. 
Prosseguimento para Wat Pho, o maior templo de Bancoc, 
onde está o Buda reclinado e os Chedis (pagodes) dos Reis. 
O Buda reclinado mede 46 metros de comprimento e está 
coberto de ouro. Em seguida, visita ao Palácio Real, que é 
sem dúvida o monumento mais famoso da cidade. 
Construído em 1782, e por 150 anos a casa do rei da 
Tailândia, a corte real e a sede administrativa do governo, 
o Grande Palácio de Bancoc é um edifício antigo que 
continua impressionando seus visitantes com sua bela 
arquitetura e detalhes. Dentro do complexo se encontra o 
Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew). Considerado o 
templo budista mais importante da Tailândia, consagra a 

imagem de um reverenciado Buda meticulosamente 
talhada em um único bloco de jade. 
 
Dia 3 – BANCOC / KOH SAMET 
Café da manhã no hotel. Saída para o cais de Ban Phe para 
embarque em uma balsa para a ilha de Koh Samet. 
Chegada e check-in no hotel. Resto do dia livre. 
 
Dia 4 – KOH SAMET 
Café da manhã no hotel. Dia livre. 
 
Dia 5 – KOH SAMET 
Café da manhã no hotel. Dia livre. 
 
Dia 6 – KOH SAMET 
Café da manhã no hotel.  Dia livre. 
 
Dia 7 – KOH SAMET / BANCOC 
Café da manhã no hotel.  Em horário adequado, traslado 
para o cais de Koh Samet para pegar uma balsa para Ban 
Phe. Chegada e traslado ao aeroporto. 

 

    Nota: Hotéis e tipos de quarto conforme mencionados ou similares. 
 

PACOTE PRIVATIVO  –   PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)  
QUANTIDADE DE 

PASSAGEIROS 
STANDARD (USD) SUPERIOR (USD) DELUXE (USD) 

Indiv. Duplo Indiv. Duplo Indiv. Duplo 
1 2.235,00 ------ 2.700,00 ------ 3.655,00 ------ 
2 1.725,00 1.180,00 2.180,00 1.400,00 3.145,00 1.950,00 

3 a 5 1.555,00 1.010,00 2.010,00 1.230,00 2.975,00 1.780,00 
Suplemento de alta 

temporada (01 à 30.abr.20) 150,00 275,00 480,00 

Nota: Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio. 
 
 
O PACOTE INCLUI 
 6 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
 Café da manhã e refeições indicadas; 
 Traslados e passeios com guia local falando espanhol; 
 Ingresso dos pontos turísticos mencionados no programa. 

  
Notas importantes: 
- Devido aos novos regulamentos do Royal Forest Department, todos os hóspedes terão que pagar uma taxa de admissão 
(taxas de admissão no Khao Laem Ya - Parque Nacional Mu Koh Samed) diretamente na recepção do hotel no momento do 
check-in. O hóspede precisará levar consigo um recibo / bilhete o tempo todo para evitar uma cobrança dupla pela equipe do 
Royal Forest Deparment (Dia 3); 
- Sacos de plástico e embalagens de espuma não são permitidos na Ilha Samet. Em caso de violação, haverá uma multa no 
valor de THB 1000 que será cobrado pelo Royal Forest Department. 

HOSPEDAGEM  
CIDADE STANDARD SUPERIOR DELUXE  

BANCOC 
FURAMA SILOM 
Quarto superior 

NOVOTEL SILOM ROAD 
Quarto superior 

ANANTARA SATHORN 
Quarto premier 

KOH SAMET 
SAI KAEW RESORT 

Quarto deluxe 
LE VIMARN COTTAGES & SPA 
Quarto deluxe cottage hillside 

PARADEE RESORT 
Quarto garden villa 


