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COM MARIANA NEGRÃO E DIEGO MARQUETE 

- 27 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2021 - 

THAILAND BEAUTY AND WELLNESS EXPERIENCE 

 

CIDADES VISITIADAS:  

BANGKOK . AYUTTHAYA . CHIANG MAI . KRABI . KOH PHI PHI  
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DHARMA . INSTITUTO 
DE THAI MASSAGEM 

 

contato@diegomarquete.com 

 

+55 (11) 97987.4481 

(48) 98427.6537 

 

- 

DIEGO MARQUETE 
Instituto Thai Massagem 

SÃO PAULO . 
FLORIANÓPOLIS 

 

_________ 
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SAWADEE! 

Sawadee é o olá, oi, bom dia, boa tarde, boa noite 
utilizado na Tailândia, local que logo estaremos 
visitando. 

Neste descritivo uma breve explanação de nossa viagem 
que busca explorar a história dos antigos reinos que hoje 
formam a Tailândia. 

Além da proposta de conhecer as belezas e a história 
destes países, nossa viagem busca oferecer uma 
introdução à cultura, apresentando aspectos da 
espiritualidade, culinária e outros costumes deste antigo 
império. Além disso, a experiência oferece um 
aprofundamento em conhecimento para os integrates, 
através de cursos de terapia manual e técnicas de 
estética e Spa. 

Na sequência das páginas, enviamos o itinerário da 
viagem de janeiro de 2021. Aguardamos seu contato e 
esperamos que possamos voar juntos para o Sudeste 
Asiático! 

 

Atenciosamente, 
 

Diego Carlos Marquete e Mariana Negrão 

Instituto DHARMA . Instituto de Thai Massagem 
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– ROTEIRO – 

VIAGEM TAILÂNDIA 2021 

SAÍDA DO BRASIL ENTRE 25 E 26 DE JANEIRO .  

:: BANGKOK :: 

• 27 de janeiro – Chegada Bangkok e ida para o hotel *UMA RESIDENCE 
BANGKOK.  Descanso e saída no entardecer para jantar.  

• 28 de janeiro – Visitação à antiga capital da Tailândia, AYUTTHAYA. 

Cidade histórica com inúmeros templos que fazem parte do complexo de 
ruínas da antiga capital da Tailândia, quando esta era conhecida como 
Reino do Sião – Almoço incluso em restaurante, sistema de buffet. 
Almoço, sobremesa e café inclusos. Bebidas não estão inclusas no custo 
da refeição. Visita as principais ruínas do império do Sião e retorno a 
Bangkok. Noite jantar/show em CRUISE DINNER pelo Rio Chao Praya, rio 
que corta a cidade. Jantar em barco com música ao vivo, apresentação 
de danças e performances e oportunidade para contemplar a cidade de 
Bangkok à noite. Vista do templo Wat Arun, Palácio Real e Templo Wat 
Pho. Jantar incluso, chá e café inclusos, demais bebidas não inclusas 

 

 

• 29 de janeiro – Após café da manhã visitação ao GRAND PALACE de 
Bangkok (Palácio Real);  WAT TRAIMIT (Templo de Buda de Ouro de 5 
toneladas) ; WAT ARUN (Templo de arquitetura Khmer – Cambodja) e a 
primeira escola de medicina da Tailândia WAT PHO, famosa por ser o 
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Templo do Buda Deitado. Buda coberto de ouro de 63 metros. Parada 
para almoço no restaurante da marinha, não incluso no passeio. Retorno 
ao hotel no final do dia e tempo livre para descanso e noite livre. 
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:: CHIANG MAI :: 

• 30 de janeiro – Chegada em Chiang Mai e ida ao hotel *THE ECHO HOTEL. 
Saída para visitar o vilarejo Doi Pui e o templo Doi Suthep no alto das 
montanhas de Chiang Mai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 31 de janeiro - ELEPHANT DAY – nas montanhas de Chiang Mai. Dia para 
contato com elefantes, alimentar os elefantes, dar banho nos animais e 
cuidar deles preparando sua alimentação. Estaremos visitando uma 
reserva que cuida de elefantes, não havendo neste local show de 
elefantes ou passeios sobre o mesmo. Noite livre em Sunday Market na 
Old City. 
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::SEMANA DE AULA 

• 01 de fevereiro – Primeiro dia de aula no MANTRA SPA (9h às 15h). Após 
a aula, retorno ao hotel e a saída para programa e visitação de Spa na 
cidade de Chaign Mai.  

• 02 de fevereiro – Segundo dia de aula.  Atividade de sauna ao final do dia 
e retorno ao hotel. Noite em Night Bazaar.  

• 03 de fevereiro – Terceiro dia de aula. Noite, teatro/show Kanthoke. 
Atividade de apresentação de danças típicas das tribos locais e arte 
marcial tailandesa; com jantar tradicional. 

• 04 de fevereiro – Ida ao Parque Buak Hard para aula de Chi Kung e 
alimentar os peixes. Retorno ao Mantra School e início do quarto dia de 
aula. Após a aula encontro na ITM School para palestra sobre a realidade 
do setor Estética e Spa na Tailândia; sunset em Spa de Chiang Mai.  

• 05 de fevereiro – Ida ao Mantra Spa para avaliação final. Noite 
confraternização.   

• 06 de fevereiro – Voo para Krabi, ida ao hotel e dia livre.  

 

 

 

 

 

 

 

 



. VIAGEM TAILÂNDIA 2021 . 

:: KRABI:: 

• 06 de fevereiro – Voo para Krabi. Chegada a Krabi e ida ao hotel. Dia livre 
para descanso e ida à praia.  

• 07 de fevereiro – Passeio pelas ilha de Koh Hong com stop em Lao Lading 
Island, PakBia Island e Hong Lagoon. Atividades de snorkel, caiaque e 
relax na praia. 

• 08 de fevereiro – Café da manhã e dia livre na praia de Railway Beach. 

Passeio opcional.  

• 09 de fevereiro – Passeio à ilha de Koh Phi Phi, Maya Bay, Bamboo Island, 
Phi Phi Lagoon.  

• 10 de fevereiro – Café da manhã e dia livre na praia com sugestões de 
passeios a diversas ilhas oferecidas pelos barqueiros. 

• 11 de fevereiro – Café da manhã, descanso e retorno a Bangkok.  

• 12 de fevereiro – Chegada ao Brasil. 
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• AGÊNCIA BRASIL 
ANFITRIÃO GRAMADO – RESPONSÁVEL: MÁRCIO ZANATTA – F.: +55 
54.99126.1448 
ANFITRIAOGRAMADO@GMAIL.COM 
 

• AGÊNCIA TAILÂNDIA  
GREAT SIAM – RESPONSÁVEL: TONY AND GIGI – F.: +66 89.215.1943  
GREATSIAMT@GMAIL.COM 
 

• COORDENADOR RESPONSÁVEL 
DIEGO MARQUETE –  F.: +55 48.98427.6537 – 
DIEGOMARQUETE@YAHOO.COM.BR 
 

• COORDENADOR SÃO PAULO 
DEBORA FERREIRA –  F.: +55 11.97987.4481 – 
CONTATO@DIEGOMARQUETE.COM.BR 
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______________- ::INFORMAÇÕES ÚTEIS:: ______________ 

* DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMBARQUE E ENTRADA NA TAILÂNDIA: 

1. PASSAPORTE VÁLIDO POR MÍNIMO 6 MESES 
2. CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO DA FEBRE AMARELA  

* A falta destes documentos no momento do embarque gera proibição do mesmo 
pela companhia aérea. Por favor verifique sua documentação e na dúvida nos 
contate para consulta. 

 

• SEGURO VIAGEM 
SEGURO VIAGEM A SER REALIZADO COM A AFFINITY SEGUROS. O CONTRATO 
SERÁ ENCAMINHADO PARA O E-MAIL E CÓPIA ENTREGUE NO DIA DA VIAGEM.  

 
• INVESTIMENTO: R$ 17.630,00 – valor para inscrição até 30 de 
agosto  - entrada 30% e restante parcelado 
• À Vista – 16.820,00  
Pagamento Inicial – 30% 
Restante Parcelado via depósitos ou no cartão de crédito em até 12X  
 

• Após 30 de agosto - R$ 18.190,00 – Valor válido até 30 de outubro. Após 

esta data consulte programa com valores atualizados. 

 

• Há a opção de acompanhar a viagem sem realizar cursos. Para esta 
escolha disponibilizamos um programação paralela com passeios 
acompanhados por guia em substituição aos cursos no SPA.  
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O VALOR INTEGRAL DA VIAGEM INCUÍ:  
• PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL – saída de SÃO PAULO; 
• HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ; 
• INCLUSO OS PASSEIOS MENCIONADOS NO PROGRAMA;  

• DOIS CURSOS NO SPA MANTRA SCHOOL; 
• PASSAGENS ÁREAS DENTRO DO PAÍS VISITADO;  
• GUIAS LOCAIS E GUIA BRASILEIRO ACOMPANHANDO A VIAGEM; 
• VAN COM ÁGUA GRATUÍTA NOS PASSEIOS; 
• UMA ÁGUA DIÁRIA NO QUARTO GRATUÍTA; 

• 3 JANTARES – CHAO PRAYA DINNER CRUISE; KANTHOKE SHOW 
E JANTAR PAGO PELOS ORGANIZADORES EM CHIANG MAI 
(DESPEDIDA) 

• 3 ALMOÇOS INCLUSOS – AYUTTHAYA DAY – ELEPHANT DAY E E 
KOH HONG 

• SEGURO VIAGEM INCLUSO; 


