MISTÉRIOS DA TAILÂNDIA com FESTIVAL DAS
LANTERNAS
Saída: 06 de NOVEMBRO - 15 Dias

MISTÉRIOS DA TAILÂNDIA
Thailand Lantern Festival 2019 Loy Krathong Yi Peng
Saída: 06/11/2019

Duração: 15 dias
Venha com a SUMOND para a Tailândia durante o festival religioso mais importante do país, um
evento único, em um dos países mais fascinantes do planeta, com templos e lugares
impressionantes. Uma cultura para ser conhecida e desvendada. Sua exuberante natureza,
aldeias intocadas pela modernidade e uma gastronomia de altíssimo nível são somente alguns
dos atrativos para este destino. Uma viagem com a assinatura da SUMOND, garantindo todo o
conforto, segurança e organização necessários para este incrível destino.
1° DIA – 06/11/19 Quarta-feira - CIDADES DE ORIGEM / SÃO PAULO:
Deslocamento por conta própria das cidades de origem até o Aeroporto Internacional de
Guarulhos, em São Paulo. Encontro com o Guia com três horas de antecedência, em relação ao
voo, em frente ao balcão de check in da Emirates. Embarque com destino a Dubai logo após a
meia noite, ou seja, no dia 07/11/2019.
* Atenção na compra dos voos domésticos, aconselhamos que o horário de chegada ao
Aeroporto de Guarulhos tenha pelo menos 4h de diferença ao horário de saída do voo da
Emirates. Como as Cias. Aéreas têm mudado muito o horário dos seus voos, também

aconselhamos a compra desse trecho mais próximo a data da viagem. Se preferir, contate o seu
Agente de Viagens que ele lhe ajudará com isso!
** Recomendamos um “day use” em algum hotel próximo ao aeroporto, assim você pode
escolher um voo doméstico com uma conexão segura e poderá descansar até o embarque
internacional.
2° DIA – 07/11/19 Quinta-feira - SÃO PAULO / DUBAI:
Embarque com destino a Dubai, onde será feita a conexão para o voo até Bangkok. O voo está
previsto para decolar do Aeroporto de Guarulhos à 01h24min.
3° DIA – 08/11/19 Sexta-feira - DUBAI / BANGKOK:
Após a conexão em Dubai, continuação até Bangkok e chegada por volta do meio dia. Recepção
pelo nosso guia local e traslado até o hotel. Restante do dia livre para descansar ou iniciar os
passeios pela cidade. Sugestão: O guia recomendará e acompanhará o grupo até um dos
famosos centros de compras e gastronomia da cidade, o Asiatique. Transporte em taxi ou
serviço público por conta de cada viajante.
4° DIA – 09/11/19 Sábado - BANGKOK:
Após o café da manhã no hotel, iniciaremos nossas visitas, onde conheceremos dois dos mais
importantes pontos turísticos da cidade. Wat Pho – o Templo do Buda Reclinado é onde
encontra-se uma gigante imagem de Buda deitado, coberto de ouro, com 46m de comprimento e
15m de altura. Além do Buda, outra coisa interessante que você encontrará, são os 108 potes de
bronze. Segundo a crença, você deve colocar uma moeda em cada pote para atrair sorte. O
número 108 representa as 108 ações que levaram Buda à perfeição. Mas não se preocupe em
levar todo o seu cofrinho para a viagem é possível fazer uma doação para o templo em troca de
um potinho com as 108 moedas. Continuaremos até o Grand Palace, que é um dos lugares mais
importantes de Bangkok, localizado próximo ao rio Chao Phraya. Foi a residência da família real
por 150 anos e hoje em dia é usado para cerimônias oficiais e religiosas. Lá você verá, além do
esplêndido Grande Palácio, templos e jardins belíssimos, o Wat Phra Kaew – o Templo do Buda
de Esmeralda (considerado o templo mais sagrado da Tailândia). Após o almoço faremos um
tour pelo Chao Phraya River – O Rio dos Reis e pelos Canais de Thonburi, onde teremos a
chance de observar a serenidade das casas familiares e dos templos, que dão à cidade o nome
de “Veneza do Leste”. Também veremos um dos pontos mais fotografados de Bangkok, o Wat
Arun – o Templo do Amanhecer. Retorno ao hotel apenas no final do dia e tempo livre.
Sugestão: Jantar em um dos renomados restaurantes “Estrela Michelin” da cidade e depois
caminhar por um dos famosos mercados noturnos de Bangkok.
Café da manhã e almoço inclusos (exceto bebidas).
5° DIA – 10/11/19 Domingo - BANGKOK / DAMNOEN SADUAK - BANGKOK:
Para este dia reservamos um dos passeios mais pitorescos da cidade. Sairemos bem cedo, logo
após o café da manhã, para uma viagem de aproximadamente 100km. Percorreremos de barco
os labirintos em meio ao mercado flutuante Damnoen Saduak, provaremos algumas iguarias
locais, veremos artesanato, pintura e muito mais. Com certeza uma das oportunidades de
tirarmos as melhores fotos com lindas memórias da cultura tailandesa. Finalizaremos com um
almoço típico tailandês. Tarde e noite livres.
Café da manhã e almoço inclusos (exceto bebidas).
6° DIA – 11/11/19 Segunda-feira - BANGKOK / CHIANG RAI:

Manhã livre para aproveitar as últimas compras em Bangkok ou a fabulosa piscina com borda
infinita do hotel. Em horário apropriado, traslado até o aeroporto para embarque com destino a
Chiang Rai, no norte da Tailândia. Restante do dia livre para conhecer um pouco da cidade,
passear pelo Chiang Rai Night Bazaar, um mercado noturno onde você encontrará uma
variedade de produtos locais, souvenirs e muitos restaurantes.
Café da manhã incluso.
7° DIA – 12/11/19 Terça-feira - CHIANG RAI / CHIANG MAI / FESTIVAL DAS LANTERNAS:
Após o café da manhã visitaremos o Wat Phra Kaew, o templo onde o Buda de Esmeralda (hoje
em Bangkok) foi descoberto, em 1434. No percurso até Chiang Mai, faremos uma parada para
conhecer o fantástico Wat Rong Khun, o Templo Branco. Ao contrário da maioria dos templos da
Tailândia, o Templo Branco foi construído na década de 90 para ser tanto um templo budista
quanto um templo hindu. Uma verdadeira obra de arte, que foge de todos os padrões. Chegada
em Chiang Mai à tarde, acomodação no hotel e à noite, caminhe junto ao seu guia para
participar das festividades do Loy Krathong & Yi Peng (Festival das Lanternas), um evento único
que acontece em 2019 entre os dias 11 e 13 de novembro.
Café da manhã e almoço inclusos (exceto bebidas).
8° DIA – 13/11/19 Quarta-feira - CHIANG MAI:
Após o café da manhã, sairemos para um city tour pela cidade, onde conheceremos alguns dos
principais templos da cidade, como o Wat Phra Sing, a casa da bela capela de Lai Kham, com
seus requintados murais esculpidos em madeira; Wat Chedi Luang e sua enorme Pagoda (a
qual foi parcialmente destruída por um terremoto em 1545); e o excepcional e mais famoso
templo de Chiang Mai, o Wat Doi Suthep - O Templo da Montanha, localizado a 1050m de altura.
É um dos mais lindos do país.
“ Reza a lenda que o Templo foi construído para guardar uma relíquia de Buda que o Rei
possuía. Ele queria encontrar um lugar sagrado, como não conseguia se decidir, ele prendeu a
relíquia em um elefante branco e esperou para ver onde o animal ía. O elefante subiu a
montanha, se ajoelhou lá no alto e então morreu. O templo foi construído exatamente nesse
local. ” Em seguida, teremos um delicioso almoço em um restaurante local e o restante da tarde
livre.
Café da manhã e almoço inclusos (exceto bebidas).
9° DIA – 14/11/19 Quinta-feira - CHIANG MAI:
Logo após o café da manhã, partiremos para o norte de Chiang Mai para conhecermos os
Campos de Elefantes, onde poderemos observar como eles são cuidados e treinados desde
cedo (passeio no elefante não está incluso). Em seguida, visitaremos uma Fazenda de
Orquídeas para almoço. Faremos uma inesquecível visita às aldeias das tribos das colinas de
Chiang Mai, onde conheceremos as tribos Palong, Padong e Karen, que vivem pacificamente
como pequenos agricultores, observando e honrando seu tradicional estilo de vida. Eles irão
compartilhar com você seus costumes e você poderá experimentar os tradicionais anéis de
pescoço utilizados pelas mulheres girafa da tribo Karen. Retorno ao hotel e noite livre.
Café da manhã e almoço inclusos (exceto bebidas).
10° DIA – 15/11/19 Sexta-feira - CHIANG MAI / PHUKET / KHO PHI PHI:
Em horário combinado, saída para o aeroporto de Chiang Mai para voo com destino a Phuket.
De lá, pegaremos o traslado até o píer onde seguiremos de barco* até Koh Phi Phi, um dos
lugares mais paradisíacos do mundo. Chegada no hotel e acomodação.

Café da manhã incluso.
*Este trajeto dura aproximadamente 2h, e dependendo das condições climáticas, pode balançar
bastante.
11°, 12? e 13? DIAS – 16, 17 e 18/11/19 Sábado, Domingo e Segunda - KHO PHI PHI:
Dias livres para atividades pessoais. Os passeios opcionais serão apresentados previamente e
organizados pelo guia que estará coordenando o grupo. Em um destes dias, com a melhor
condição climática, faremos um passeio privativo pelas principais praias de Kho Phi Phi: Monkey
Beach, Loh Dalum Bay, Bamboo Island, Long Beach, Laem Tong Beach entre outras. Estes
passeios são muito agradáveis e contemplam equipamentos para snorkel, bebidas à bordo (sob
pedido) e toda a comodidade de um passeio privativo. Outra opção apresentada será uma visita
no centro de Kho Phi Phi, a vila de Ton Sai. Nos dias livres, aproveite para curtir a praia em
frente ao hotel, descanse neste local paradisíaco e curta toda a estrutura de um dos melhores
hotéis da ilha.
Café da manhã incluso para todo o grupo.
* O valor do passeio de barco pode variar dependendo do tamanho do grupo, mas tem um custo
aproximado de USD 150,00 por pessoa e só pode ser contratado na hora, pois depende de
condições climáticas para ser realizado com êxito.
14° DIA – 19/11/19 Terça-feira - KOH PHI PHI / PHUKET:
Iniciando o nosso retorno ao Brasil, seguiremos de barco até Phuket. Visitaremos um centro
comercial da cidade para aguardar o horário do voo e após o jantar, seguiremos até o aeroporto.
Café da manhã incluso.
15° DIA – 20/11/19 Quarta-feira - PHUKET / DUBAI / SÃO PAULO:
Nosso voo está previsto para decolar de Phuket às 02h, faremos uma breve conexão em Dubai
e seguiremos com destino a São Paulo. Chegada no aeroporto de Guarulhos no final da tarde,
desembarque e fim dos nossos serviços, desejando um ótimo retorno a todos*.
* A sugestão, para o maior conforto e segurança de todos, é que permaneçam por uma noite em
São Paulo, voltando às suas cidades de origem no dia seguinte. Solicite informações junto ao
seu agente de viagens.
VOOS PREVISTOS
EK 262 07NOV (GRU) São Paulo – (DXB) Dubai 01:25 21:40
EK 384 08NOV (DXB) Dubai – (BKK) Bangkok 03:05 12:05
WE 134 11NOV (BKK) Bangkok – (CEI) Chiang Rai 15:55 17:15
WE 171 15NOV (CNX) Chiang Mai – (HKT) Phuket 09:40 11:35
EK 379 20NOV (HKT) Phuket – (DXB) Dubai 02:00 05:35
EK 261 20NOV (DXB) Dubai - (GRU) São Paulo 09:05 18:20
HOTÉIS PREVISTOS
BANGKOK – 08/11 – 11/11: EASTIN GRAND SATHORN
CHIANG RAI – 11/11 – 12/11: NAK NAKARA CHIANG RAI
CHIANG MAI – 12/11 – 15/11: MÖVENPICK SURIWONGSE
KHO PHI PHI – 15/11 – 19/11: PHI PHI ISLAND VILLAGE RESORT

SERVIÇOS INCLUSOS
? Passagem aérea internacional em classe econômica no trecho São Paulo/Bangkok //
Pukhet/São Paulo;
? Passagens aéreas domésticas em classe econômica nos trechos Bangkok/Chiang Rai //
Chiang Mai/Phuket;
? Transporte de barco no trecho Phuket / Kho Phi Phi / Phuket;
? Transporte terrestre feito em veículos com ar condicionado e privativos para o grupo
SUMOND;
? Três noites de hospedagem em Bangkok, uma noite de hospedagem em Chiang Rai, três
noites de hospedagem em Chiang Mai e quatro noites de hospedagem em Koh Phi Phi, todos
com café da manhã incluso;
? Cinco almoços inclusos conforme especificado no roteiro;
? Traslados de chegada e saída nas cidades de Bangkok e Phuket;
? Guia local falando Espanhol;
? Todos os ingressos aos templos e monumentos conforme descritos no roteiro;
? Guia acompanhante profissional SUMOND durante todo o percurso, independentemente do
número de passageiros que compõem o grupo. Este guia é um profissional com fluência em
idiomas e com muita experiência em viagens internacionais. Oferece assistência nos aeroportos,
hotéis, atividades do roteiro, além de promover a integração do grupo. Nossos acompanhantes
proporcionam segurança durante toda viagem internacional;
? Seguro saúde com cobertura de EUR 55.000,00 *Vide condições especiais para maiores de 76
anos;
? Kit de viagem: mochila, porta-documentos, etiqueta de mala, dicas de viagem, plano de voos e
relação de hotéis;
? Toda a assistência pré-embarque oferecida diretamente nas agências representantes e
entrega antecipada da documentação;
SERVIÇOS NÃO INCLUSOS
× Passagens domésticas da cidade de origem do passageiro até São Paulo e vice-versa;
× Confecção de passaportes, identidade ou outros documentos necessários;
× Marcação especial de assentos, como saídas de emergência ou outros em específico;
× Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas;
× Extras nos hotéis;
× Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens;
× Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja
expressamente citado como incluído no roteiro.
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO
USD 4.390,00 + Taxas de Embarque e IRRF (USD 190,00)
Suplemento para apartamento individual USD 1.010,00
** As taxas de embarque estão passando por mudanças em todas as empresas aéreas, deste
modo, são sujeitas a alterações sem aviso prévio e deverão ser consultadas e confirmadas no
dia do fechamento do contrato.
Condições de Pagamento:

Entrada de 30% e saldo parcelado em até 6x sem juros em cheques, boletos ou cartões.
** À vista, desconto de 5% no valor do pacote, exceto taxas.
IMPORTANTE
• Obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses, a partir da data de chegada ao
exterior.
• Obrigatório Certificado de Vacinação da febre amarela emitido pela Anvisa.
• Passagens aéreas em classe econômica.
• A franquia de bagagens para os voos EMIRATES é de 1 mala de até 23 kg.
• A franquia de bagagens para os voos THAI SMILE é de 1 mala de até 20 kg.
• Os preços ficarão garantidos mediante o pagamento e adesão ao contrato.
• Com antecedência mínima de 10 dias contados do início da viagem, a operadora enviará a
documentação de viagem, contendo dicas, orientações, relação definitiva dos hotéis, etc.
CONDIÇÕES GERAIS:
É facultado à SUMOND promover ajustes, melhorias, inversões, cortes, substituição de meios de
transporte ou alterações que forem necessárias para a continuação da viagem e segurança do
grupo. Eventuais cancelamentos (inclusive de voos), atrasos ou mudanças, por força maior,
alheio à vontade da agência, não serão de sua responsabilidade e não darão direito a descontos
proporcionais ou indenizações, uma vez que o roteiro foi projetado e elaborado
antecipadamente, dentro de situações normais de clima, tráfego, política e mecânica. Os
horários são orientativos e sujeitos a alterações.
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