
      Cursos & Vivências
TAILÂNDIA

*Aula de anatomia
     em cadáveres

*Curso  de
 Thai aroma massage

*Turismo local

DE 6 A 17 DE NOVEMBRO 
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POR QUE FAZER  
UM INTERCÂMBIO  

NA TAILÂNDIA?

O intercâmbio na Tailândia é para as pessoas que estão prontas 
 para uma imersão em uma nova cultura, ter novas experiências  

e aprender novas técnicas de terapias, além de aproveitar  
as vivências do programa.
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ROTEIRO

Sua chegada será em Bangkok, a capital da Tailândia

BANGKOK

CHIANG MAI Aula de anatomia em cadáveres.

Curso de Thai aroma massage


City tour em Chiang Mai

Visita a aldeia das mulheres Girafas


Visita a templos locais

BANGKOK

Retorno para Bangkok e embarque ao país de origem
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O QUE ESTÁ INCLUSO?
TRANSLADOS

- Todos os translados inclusos na programação do pacote.

´´Não estão inclusos os traslados até o aeroporto de Nagoya,  

e traslados de passeios particulares em horários livres``. 

HOSPEDAGENS

- Hospedagem em hotel com piscina ao lado do shopping. 

- Uma pernoite em hotel resort de luxo na montanha.

- As refeições (café da manhã, almoço e jantar) não estão inclusos no pacote. 

``Consumação de extras feitas pelos alunos tais como: 
 Pedido de refeições, bebidas e serviços do hotel, estão  

sob responsabilidade dos mesmos´´.

CRONOGRAMA
06/11 Chegada em Bangkok ir para hotel

 

07/11 Embarque para Chiang mais as 6:30 

da manhã e as 10:00 começa 

curso de Thai na maca ou aroma

 

08/11Curso Thai na maca ou aroma


09/11 Curso Thai na maca ou aroma


10/11 Aldeia das mulheres girafas - long neck

 

11/11 Maesa elefantes e Panviman resort para 

almoço

 

12/11 De amanhã anatomia na faculdade de Medicina, a tarde vivência Lanna


13/11 Segundo dia vivência Lanna (atender os aldeões no templo)


         14/11 Formação TOK SEN (para inscritos) Curso não incluso no pacote (opcional)

         15/11 Formação TOK SEN (para inscritos) Valor do curso com ferramentas ￥30.000

         16/11 Formação TOK SEN (para inscritos) Para aqueles que não irão participar, será dado indicações

                                                                              de passeios (dias livres)


          17/11 Palestra sobre Thai Spa e a tarde embarque de volta para Japão
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INVESTIMENTO
Formas de pagamento:


Para quem mora fora da região de Hamamatsu e

não tem a possibilidade de efetuar o pagamento

diretamente na PURE BEAUTY, temos a opção 


de pagamento via correio ou via PAY PAL valor + taxa (4.0%).

                                       **Caso haja desistência, não será devolvido o valor pago **

- À vista ￥270.000 individual

- Parcelamento em cartão de crédito valor + taxa (3.7%)

- Parcelamento PURE BEAUTY 2X de ￥135.000  

Primeira parcela no ato da inscrição e a última até 31 Outubro

OBS: CASO DESEJAR É POSSÍVEL ESTENDER A VIAGEM. 
CONSUTE-NOS

CLIQUE E SE INSCREVA

https://www.purebeauty-ece.com/ficha-de-cadastro-para-cursos

