
 
 

QATAR COM CAMINHOS DAS ÍNDIAS, 

TAILÂNDIA 

Extensão: ILHA PUKHET 
Doha / Nova Delhi / Samode / Jaipur / Fatehpur Silkri / Agra / 

Bangkok / Pukhet / Bangkok / Doha   

09 a 26 de Novembro de 2021 
Programação: 
1° DIA (09/11 - Terça-feira) NATAL / SÃO PAULO - GUARULHOS  
Às 09h00 apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves para 
embarque às 13h40 no voo GOL G3 1589 (Sujeito a alteração) com destino à São Paulo – 
Guarulhos. Previsão de chegada as 17:10hs. Tempo em conexão 
 

2° DIA (10//11 - Quarta-feira) SÃO PAULO / DOHA 
Reembarque às 03h20 no voo Qatar Airways QR 0774 com destino à Doha – Qatar. Previsão de 
chegada às 23h55. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel onde faremos acomodação 

em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite 
 

3° DIA (11/11 - Quinta-feira) DOHA 
Pela Manhã, faremos city tour em Doha visitando a Corniche – moderna orla de Doha, de onde se 
tem a melhor vista da Capital: O mar de um lado e, do outro, os incríveis arranha-céu do Centro 
Metropolitano, The Pearl – Ilha artificial onde fica os melhores hotéis de Doha, Souq Waqif – mais 
antigo e tradicional mercado árabe do Qatar, Museu de Arte Islâmica – maior acervo de arte 
islâmica do mundo ideal para conhecermos melhor a cultura e história de todo oriente médio, e por 
fim, finalizaremos nosso na Praia Qatara para contemplarmos um lindo pôr do sol. Pernoite 
 

4° DIA (12/11 - Sexta-feira) DOHA / NOVA DELI 
Manhã livre para atividades independentes. Às 10h00 acerto de extras no hotel e saída com destino 
ao Aeroporto Internacional de Doha para embarque às 13h40 no voo IndiGO Airlines 6E 170 (Sujeito 
a alteração) com destino à Nova Deli – Índia. Previsão de chegada às 19:50hs. Recepção, tramites 
de imigração e traslado ao Hotel onde faremos acomodação. Pernoite 
 

5° DIA (13/11 - Sábado) NOVA DELHI 
Pela manhã, visitaremos a “Velha” Deli – começando a visita pelo Raj Ghat, lugar onde foi incinerado 

Gandhi, o Templo Sikh de Bangla Sabih, a Grande Mesquita de Jamma Mashid – Construída pelo 
Shajahan e a agitada Rua de Chandni Chowk. Já em Nova Deli, visitaremos o Raj Path, passaremos 
em frente aos edifícios coloniais do Parlamento e a Porta da Índia. Finalizaremos visita ao Qutub 
Minar. Retorno ao hotel para pernoite 
 

6° DIA (14/11 - Domingo) DELI / SAMODE / JAIPUR 
Café da manhã. Acerto de extras no hotel e saída por estrada para Samode, pequena localidade a 
42km de Nova Deli, local onde encontra-se o Palácio do século XVII, transformado em hotel, 
destacando seu impressionante “Salão dos espelhos” (Durbar Hall). Continuaremos viagem à Jaipur, 
também conhecida como “A cidade das rosas”. Acomodação e pernoite 
 

7° DIA (15/11 - Segunda-feira) JAIPUR 
Pela manhã, faremos visita ao Forte do Amber, que desde a vista da estrada já oferece uma imagem 
espetacular para quem lhe visita. Subiremos até seu pátio fortificado para ver suas dependências. 



Regressaremos a Jaipur aonde visitaremos o Palácio do Marajá e seu museu, o Observatório Jai 
Singh e o Tipolia Bazar, aonde poderemos contemplar a espetacular fachada do Palácio dos 
Ventos. Pernoite 
8° DIA (16/11 - Terça-feira) JAIPUR / FATEHPUR SILKRI / AGRA  
Café da manhã. Acerto de extras no hotel e saída com destino à Agra, visitando pelo caminho a 
cidade abandonada de Fatehpur Silkri, construída pelo imperador Akbarno século XVI. Ao chegarmos 
a Agra, situada as margens do rio Yamuna e capital do império Mongol em seu máximo esplendor. A 
tarde, visitaremos o Taj Mahal, obra-prima da arquitetura mongol, monumento funenario construído 
pelo Sah Jahan como símbolo do seu amor a sua mulher Mumtaz Mahal – Hoje é considerado uma 
das 7 maravilhas do mundo. Acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite 
 

9° DIA (17/11 - Quarta-feira) AGRA 
Pela manhã, faremos visita ao Forte Vermelho cujo seu interior conserva a Mesquita da Perola e 
belos palácios com esplêndidas vistas do Taj Mahal. Retorno ao hotel. Pernoite 
 

10° DIA (18/11 - Quinta-feira) AGRA / NOVA DELHI / BANGKOK (TAILÂNDIA)  
Pela manhã, acerto de extras no hotel e saída com destino à Nova Delhi onde embarcaremos às 
16h05 no voo Air Spicejet SG 89 (Ou similar) com destino à Bangkok – Tailândia. Previsão de 
chegada às 21h40. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel onde faremos acomodação 
em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite 
  

11º DIA (19/11 - Sexta-feira) BANGKOK 
Café da manhã. Saída para visita panorâmica em Bangkok, conhecendo os mais interessantes 
templos, como o de Wat com seu enorme Buda Trimitr de cinco toneladas e meia de ouro maciço; 
logo após cruzaremos a Chinatown até chegar ao Wat Po, templo do Buda Reclinado 46 metros e 
cobertos de folhas de ouro e o chedi dos Reis – o mais alto monumento budista do mundo. 
Seguiremos até o templo de mármore branco é o templo de mármore branco, belo exemplo da 
arquitetura tailandesa. 
 

12° DIA (20/11 - Sábado) BANGKOK  
Café da manhã. Pela manhã, faremos visita ao Mercado flutuante Damnoen Saduak – típico 
programa que ‘tem que ter” em sua visita à Bangkok, passeio ideal para aprender sobre a vida 
tradicional tailandesa e aproveitar para fazer umas comprinhas nas centenas de lojinhas existentes. 
Retorno ao hotel após passeio. Pernoite   
 

13° DIA (21/11 - Domingo) BANGKOK / PUKHET  
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. Em horário a definir, faremos traslado ao 
Aeroporto para embarque em voo regular com destino à Pukhet – famosa ilha a sudoeste da 
Tailândia, no mar de Andamão, conhecida mundialmente por ter várias praias com agua calma e 
beleza exuberante. Após desembarque, faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme 
reserva).  
 

14° DIA (22/11 - Segunda-feira) PUKHET 
Dia livre para relaxarmos nas belas praias de aguas calma da Tailândia.  
 

15° DIA (23/11 - Terça-feira) PUKHET 
Dia livre para relaxarmos nas belas praias de aguas calma da Tailândia. 
 

16° DIA (24/11 - Quarta-feira) PUKHET / BANGKOK  
Café da manhã. Às 12h00 acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional 
de Pukhet para embarque às 15h25 no voo Thai Vietjet VZ 2301 (Ou similar) com destino à 
Bangkok. Previsão de chegada às 16h55. Após desembarque, faremos traslado ao hotel onde 
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite 
 

17° DIA (25/11 – Quinta-feira) BANGKOK / DOHA / SÃO PAULO 
Café da manhã. Acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de 
Bangkok para embarque às 09:05hs no voo Qatar Airways QR 0831 com destino à Doha – Qatar. 
Previsão de chegada às 12:05hs. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel onde faremos 
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite  
 

18° DIA (26/11 – Sexta-feira) DOHA / SÃO PAULO / NATAL   
Reembarque às 07:20hs no voo Qatar Airways QR 0773 com destino à São Paulo – Brasil. Previsão 
de chegada às 17:20hs. Tempo em conexão e reembarque às 23:00hs no voo GOL G3 1590 com 
destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 02:30hs do dia 27/11. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 



 

 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Circuito em ônibus de turismo; 

 Visitas panorâmicas nos trechos 
mencionados em roteiro;  

 Guia acompanhante; 

 Traslados de chegada e saída; 

 Hospedagem nos hotéis previstos 
ou similares com café da manhã; 

 Visitas guiadas; 

 Trechos aéreos internos: Nova 
Delhi / Bangkok / Pukhet / Bangkok 
/ Doha; 

 Seguro Viagem. 
 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

 Refeições e passeios não 
mencionados no programa; 

 Qualquer serviço não mencionado 
acima. 

 Vistos necessários em programa. 
 

 

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO GOL + QATAR AIRLINES (sujeito a reajuste 
sem prévio aviso): 

 U$ 1.880,00 (Um mil Oitocentos e Oitenta dólares) podendo ser em 05X nos cartões Visa e 
Master; 

 

FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE: 

 Em apto duplo: R$ 18.500,00 - Cartão de crédito ou cheque: 10X de R$ 1.850,00. 
*A excursão poderá ser paga nos cartões Visa e Mastercard. 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS:      AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 
           Site: www.avellartour.com.br  

Email: avellartour@ig.com.br 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: 

- PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento em 6 meses após o retorno da viagem) ou 

IDENTIDADE VÁLIDA COM MENOS DE 10 ANOS 

- VISTO INDIANO 

1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), 

em “muito bom” estado, com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada, ou 

com plástico aberto. Não vale CREA, OAB, EXÉRCITO e demais identidades profissionais. 

- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial, com foto 

3×4 do menor, emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil e reconhecida a assinatura em 

cartório. (2 vias). Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum 

responsável viajando com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO.  

O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação 

informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e 

nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do 

passageiro. 

A Avellar Tour poderá promover ajustes, melhorias, inversões de roteiro, cortes, substituição 

de meios de transporte e alterações que forem necessários para a realização e/ou continuação da 

viagem e/ou segurança do grupo. Eventuais acontecimentos ou cancelamentos (inclusive de vôos), 

que gerem atrasos ou mudanças necessárias, e que não prejudiquem consideravelmente a viagem, 

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 e política e mecânica. Os 

horários são orientativos e sujeitos a alterações. 

http://www.avellartour.com.br/

