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DIA 1. BRASIL - BANGKOK
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Bangkok. Noite a bordo.

DIA 2. BANGKOK
Chegada a Bangkok e traslado ao hotel, durante o 
qual nosso guia local irá apresentá-lo a esta bela país. 
Tempo livre. Tour de orientação em Bangkok. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 3. BANGKOK
Pequeno almoço. Pela manhã, possibilidade de vi-
sita opcional para o deslumbrante Palácio Real, re-
sidência oficial dos reis. O Grande Palácio é uma das 
amostras mais bonita de um antigo tribunal siamês, 
e costumava seja a residência dos reis de Bangkok. 
Aqui você vai ver palácios que foram usados para di-
ferentes ocasiões: o Palácio Funerário, o Palácio da 
Recepção, o Salão do Trono, o Salão de Coroação, a 
Casa Real de Convidados e Wat Phra Kaew, o belo 
Templo do Buda Esmeralda. Almoço no restaurante 
local. Na parte da tarde, visita de três dos mais im-
portantes templos budistas em Bangkok. Wat Trai-
mit, também conhecido como o Templo do Buda de 
Ouro, abriga uma estátua de 3 metros de altura feita 
de ouro maciço e com um peso de 5,5 toneladas. 
Então passará por Chinatown. No caminho para Wat 
Pho, o Templo do Buda Reclinável, com 46 metros de 
comprimento e 15 metros de altura, o Buda é o maior 
em Bangkok e ilustra a passagem do Buda para o 
nirvana. Veremos a casa dos Chedis de los Reyes, 
dedicada aos quatro reis Chakri. Retorno ao hotel. 
Hoje à noite, temos incluindo um jantar com show 
onde vamos desfrutar da famosa dança tailandesa 
e outras atrações. Hospedagem.

DIA 4. BANGKOK
Dia livre com pensão completa. Pela manhã possibi-
lidade fazer uma excursão opcional ao Mercado Flu-
tuante Damnoen Saduaok, uma das atrações mais 
famosa do centro da Tailândia. De todos os mercados 
flutuantes, Damnoen Saduak é sem dúvida o maior 
e mais conhecido. Em Damnoen Saduak, existem 
muitos fornecedores em um barco que de onde você 
olha, sempre há uma bela foto (de um cartão postal) 
para capturar com a câmera para levar uma lem-
brança da Tailândia mais autêntico. Almoço no hotel. 
Tarde livre. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITSANULOK / 
SUKHOTHAI (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida em 
direção a Ayuthaya, antiga capital do Reino do Sião, 
onde governou 33 reis da dinastia siamesa. Visita 
dos templos de Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra 
Mahathat e Wat Phanang Choeng. Almoço no restau-
rante. Partimos em direção a Lopburi para contem-
plar o exterior do Templo dos macacos, e ruínas de 
Wat Phra Sri Ratana Maha That. Sair para Phitsanu-
lok / Sukhothai, chegada, traslado ao hotel. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 6. PHITSANULOK / SUKHOTHAI - LAMPANG-
CHIAN RAI (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita ao tem-
plo mais sagrado de Phitsanulok, também chamado 
de Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Em seguida, visita 

de Sukhotai, capital do primeiro reino tailandês e 
onde está o Parque Histórico, declarado Patrimônio 
da humanidade pela UNESCO. Tour incluído em bici-
cleta por Jardins das planícies de Sukhothai. Partida 
para Chiang Rai. Durante o passeio, visite o templo 
Wat Phra That Lampang Luang. Almoço no restau-
rante. Já de volta, no caminho, pare para admirar o 
Lago Phayao. Chegada em Chiang Rai, traslado ao 
hotel. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI (Viagem de um 
dia completo)
Buffet de café da manhã. Pela manhã, iremos ao 
Triângulo de Ouro, ponto geográfico onde se unem 
as fronteiras da Tailândia com Myanmar (Birmânia) 
e Laos. Iremos para o ponto de vista que nos oferece 
a panorâmica dos três países separados pelo canal 
de um dos rios mais famosos da Ásia e do mundo. 
Depois do panorâmica, vamos descer para a mar-
gem do rio Mekong para navegar em barco típico 
para o seu canal. Almoço em restaurante. Saída pela 
estrada na direção de Chiang Mai, a “Rosa do Norte”, 
uma cidade maravilhosa localizada nas margens do 
rio Ping que ofusca todos os viajantes que pisa em 
suas ruas, conhece seu povo e sua cultura. Vamos 
parar para contemplar o famoso templo Wat Rong 
Khun, ou o Templo Branco. É um templo budista e 
hinduísta diferente do resto por ser completamente 
pintado de branco e revestido com pequenos espel-
hos. É um templo contemporâneo, mas não por isso 
menos conhecido na Tailândia e em todo o mundo. 

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 950

Spto. habitación individual ........................ 290

Desconto méia pensão ............................... -90

Notas de interesse

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

i

Incluído no passeio

• Guía local falando em espanhol durante todo o 
passeio.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 
MP: 8 cafés da manhã 7 jantares (1/2 lt de água 
incluído). 
PC: 8 cafés da manhã, 6 almoços e 7 jantares 
(1/2 lt  de água incluído).

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok. 
Excursão a Sukhotai, Templo de Wat Phra 
That Lampang Luang, lago Phayao, Chiang 
Rai. Excursão Chiang Mai: triângulo dourado, 
passeio em barco no rio Mekong e noite a pé 
pelo Mercado de rua de Chiang Maii.

• Outras visitas e excursões: 
Tour de orientação de Bangkok. Visita à 
Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit.

• Entradas incluídas: 
Templo de Wat Pho, Wat Trimit. Mostra 
tailandesa do jantar em Banguecoque. 
Ayutthaya: Wat Yai Chaimongkhon templos, Wat 
Phra Mahathat e Wat Phanang Choeng. 
Em Lopburi Monkey Temple e Wat Phra Sri 
Ratana Maha That. Templo de Wat Phra Sri 
Ratana Mahathat em Phitsanulok Parque 
Histórico de Sukhotai. Passeio de bicicleta. 
Templo de Wat Phra That Lampang Luang em 
Chiang Rai 
Passeio de barco no rio Mekong (triângulo de 
ouro). Mercado noturno típico de Chiang Mai. 
Jantar show no Benjarong Kantoke.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Los billetes de cámara / video en los monumen-
tos no incluidos.

Plantação de chá (Chiang Mai)

Templo de Ayutthaya Tuk Tuk

Navio Guarda Real (Bangkok) Mar de flor de loto 

Translados para Chiang Mai. Chegada ao hotel, ins-
crição e jantar. À noite, depois do jantar, caminhe 
pelo mercado típico excursão noturna de Chiang Mai 
com o guia acompanhante. Hospedagem.

DIA 8. CHIANG MAI
Dia livre em pensão completa. Pela manhã, excursão 
opcional para o acampamento de elefantes, locali-
zado em plena selva, para ver como são grandes e 
ágeis criaturas e visitar a aldeia de mulheres girafa, 
que vem da Birmânia. Almoço no restaurante. À 
tarde, visita à uma plantação de orquídeas. Em se-
guida, visita ao templo Wat Phra That Doi Suthep, 
templo budista considerado o mais popular e linda 
da região. Este lugar é geralmente conhecido como 
Doi Suthep, o nome da colina que se encontra, diz-
se que foi feito quando um elefante branco vestindo 
uma relíquia com o osso do ombro de Buda morreu 
neste mesmo lugar depois de bater no chão com sua 
tromba três vezes. Isso foi tomado como um sinal 
para fazer o templo pelo Rei Nu, no final do século 
XIV. Na maior parte descendo a colina, teremos que 
subir 309 degraus para chegar à parte onde estão o 
templo e seus pagodes. A partir daqui teremos uma 
vista espetacular de Chiang Mai. Retorno ao hotel. 
Jantar com espetáculo em Benjarong Kantoke. Re-
torno ao hotel e hospedagem.

DIA 9. CHIANG MAI
Buffet de café da manhã. Traslado ao aeroporto de 
Chiang Mai. Fim da viagem e nossos serviços.

Datas de saídas do Brasil

Maio 13 20 28

Junho 3 12 24

Setembro 16 23 30

Outubro 7 14 21 28

Novembro 4 11 18

Hotéis  previstos ou similares 

Bangkok Furama Silom 4**** 

Sukhothai Le Charme Sukhothai Park R.  3***Sup

Chiang Rai La Luna Resort 4**** 

Chiang Mai Empress Hotel 4**** 

TAILÂNDIA CLÁSSICA
Bangkok, Ayuthaya, Phitsanulok, Sukhothai, Chiang Rai e Chiang Mai

 pensão completa ou meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmica de Bangkok.

• Templos budistas de Bangkok: Wat Trimit, Wat Pho

• Jantares espetáculos em Bangkok e Chiang Maii.

• Templos Ayuthaya: Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra Mahathat e Wat Phanang Choeng

• Templo sagrado de Phitsanulok e Parque Histórico de Sukhothai..

• Visita ao Triângulo Dourado e passeio de barco no rio Mekong.

9  dias  ... a partir de  950 $ USA
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Bangkok
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Chiang Rai

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


