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2 Semanas 
Com um pouco mais de tempo, você vai ter a oportunidade 

de experimentar os sabores do norte e do sul do país. Se 

você quiser curtir um clima mais bucólico em meio às 

famosas ruínas de outra antiga capital da Tailândia, troque 

Ayutthaya por Sukhothai. Se quiser optar por uma região 

menos explorada turisticamente, mas ainda assim 

absolutamente fascinante, troque (Chiang Mai + Pai) por 

(Chiang Rai + Triângulo Dourado). 

• Bangkok (2 dias)  

• Ayutthaya (2 dias)  

• Chiang Mai (3 dias)  

• Pai (2 dias)  

• Railay (3 dias)  

• Ko Phi Phi (2 dias) 

 

 

 

 

 

 

  

    Os motoboys, com suas inconfundíveis vestes laranjas, são um ícone de Bangkok. 
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Dicas práticas: 

• Ko Samui fica a aproximadamente 60 km 

da costa de Surat Thani. Os voos diretos 

de Bangkok para Samui geralmente não 

são baratos, então muitos viajantes 

optam por fazer o trajeto de Bangkok até 

Surat Thani (voando com alguma low-

cost, ou de trem), para depois pegar um 

barco até Samui. 

• Há alguns píeres em Surat Thani de onde 

partem barcos para Samui, sendo o 

Donsak, o Tha Thong e o Ban Don (de 

onde parte o barco noturno) muito 

comumente utilizados. Lomprayah, 

Seatran Discovery e Raja (cujos barcos 

são frequentemente citados como os 

mais lentos e menos confiáveis) são 

empresas que operam barcos neste 

trajeto.  Elas oferecem o combo ferry + 

transfer, tanto do aeroporto quando da 

estação de trem de Surat Thani, até Ko 

Samui. Acho mais prático comprar o 

combo, do que comprar cada trajeto individualmente.  

• A Nok Air e a Air Asia são empresas aéreas de baixo custo, que oferecem todo o pacote 

voo+transfer+barco, de Bangkok até Samui. A Songserm oferece o combo ônibus + barco de 

Bangkok até Samui, em uma viagem que pode levar mais de 17 horas. 

• Samui possui quatro píeres: Nathon, o maior e mais movimentado píer da ilha, situado na costa 

oeste; Lipa Noi, também na costa oeste; Bangrak (também chamado Big Buddha Pier), que fica 

no nordeste da ilha, próximo ao aeroporto; e Maenam, no norte da ilha. 

Informações práticas: 

Localização: Samui fica no sul do país, no Golfo da Tailândia. 

Como chegar: 

A partir de Bangkok: a forma mais rápida e prática é pegando um voo direto. Duas empresas aéreas 

oferecem voo direto, a Bangkok Airways e a Thai Airways. Outra opção, geralmente mais barata (e 

mais demorada), é pegar um voo (ou trem) para Surat Thani, seguido de um táxi/ônibus para o píer, 

e um barco para Samui. Conforme citado acima, há empresas que oferecem um combo, com todos 

os transfers, para este trajeto. Os horários dos trens podem ser consultados aqui. É importante 

ressaltar que há três estações de trem em Bangkok: a Hualampong, a Thon Buri (que fica do outro 

lado do rio) e a Bang Sue Junction, que fica no distrito Chatuchak. Neste site de consulta, “Bangkok” 

se refere à estação Hualampong. Para ver o itinerário dos trens que saem das outras estações, há 

que se selecionar as mesmas. 

O Rocky’s é um resort que fica no sul de 

Lamai. O resort é excelente, contando com 

serviço de primeira e restaurantes 

maravilhosos, sob o comando de um 

renomado chef malaio. Outro ponto positivo 

para o Rocky’s é que ele tem sua pequena e 

atraente praia, que nunca fica cheia; perfeita 

para quem quer fugir da muvuca. E mesmo 

que você não se hospede no resort, 

recomendo que reserve uma noite para jantar 

em um de seus restaurantes. São excelentes! 

Já o The Lookout é uma vila privada que fica 

em uma parte alta da ilha, com vista 

maravilhosa para o mar e a poucos minutos 

de Bang Po. É uma boa opção a se considerar, 

principalmente estando em um grupo 

pequeno.  

 

http://www.lomprayah.com/
https://www.seatrandiscovery.com/
https://www.rajaferryport.com/
http://www.nokair.com/nokconnext/aspx/Index.aspx
https://songserm.com/
http://www.bangkokair.com/eng
http://www.thaiairways.com/en_TH/index.page
http://www.railway.co.th/checktime/checktime.asp?lenguage=Eng
https://www.booking.com/hotel/th/rockysboutiqueresort.pt-br.html?aid=952300;sid=04fe0f78800baffd160c4d76a3b15d56;all_sr_blocks=4151504_88871238_0_2_0;checkin=2017-05-19;checkout=2017-05-20;dest_id=900040645;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;highlighted_blocks=4151504_88871238_0_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srfid=a8a2af42c9d700ab8c69032c76ace8a8959a00aeX1;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
http://www.thelookoutsamui.com/
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snorkel é no navio naufragado, que afundou em 1962, na extremidade sul da praia. Dá para ir 

andando até Sairee. 

No sudoeste da ilha temos Sai Nuan, uma das praias mais amáveis de Ko Tao: areia macia, água 

cristalina, coqueiros balançando ao vento, nada de aglomerações e nem tumulto. Uma praia para se 

desconectar do mundo. Um local ótimo para fazer snorkeling. Como ela tem duas partes, diz-se que 

esta é a Sai Nuan 1. A segunda praia fica ao lado, e conta com o intrigante Banana Rock Bar. De Mae 

Haad, dá uns 30 minutos de caminhada.   

Chalok Baan Kao, no sul da ilha, é o hub mais tranquilo. A praia é superbonita e possui uma 

atmosfera muito agradável. É uma ótima opção para quem quer escapar do tumulto de Sairee, curtir 

uma vibe mais tranquila, e ainda contar com as facilidades de bares, restaurantes e cafeterias.  

De qualquer forma, Sairee, Mae Haad e Chalok Baan Kao ficam próximos, e para quem tem 

disposição, é possível conhecer os três locais, fazendo uma caminhada. Do norte de Sairee até Chalok 

Baan Kao são apenas uns 5 km. 

De Chalok, continuando em direção ao sul, você vai passar pela praia Taa Toh e chegar à belíssima 

Freedom Beach, com suas águas cristalinas, sua areia macia, e seus ares de refúgio. Apesar da beleza 

da praia não ser uma novidade entre os turistas, Freedom Beach ainda se mantém relativamente 

tranquila. É uma praia pequena, com algumas árvores enfileiradas bem de frente para o mar. Uma 

taxa de acesso de 50 baht é cobrada, e o único bar da praia aluga máscara para fazer snorkeling.  

Freedom beach dá acesso ao também belíssimo John-Suwan Viewpoint: “O” mirante de Ko Tao. Ele 

oferece uma belíssima vista panorâmica de duas baías, a Chalok Baan Kao e a Thian Og, e dos picos 

montanhosos da parte norte (lembra o viewpoint da baía dupla de Ko Phi Phi). A trilha que leva ao 

mirante representa uns 10 ou 15 minutos de subida, e é aconselhável não usar chinelos do tipo 

havaianas. Tem corda em alguns trechos para auxiliar no trajeto, e uma taxa de acesso de 50 baht é 

cobrada (total de 100 baht, levando em conta os 50 baht pagos na Freedom Beach). Considerando 

                                                    John-Suwan Viewpoint; belíssima vista! 


