
16 *Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Tailândia, Vietnã, Camboja e Indonésia

Dia 1º (Qui): Bangkok 
Chegada à Bangkok e traslado ao hotel (check-in 
após às 14h.) Restante do dia livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 2º (Sex): Bangkok
Café da manhã.  Visita de manhã para fazer um 
passeio pelas principais avenidas de Bangkok, 
atravessando o movimentado bairro de China-
town, onde faremos nossa primeira parada: o 
templo Wat Traimit ou mais conhecido como 
Templo de Buda dourado e abrigando uma ima-
gem de Buda de 5 toneladas de ouro maciço. 
Nossa próxima parada será o Templo de Wat Pho 
ou Templo do Buda Reclinado, um dos Budas re-
clinados maiores do mundo, com 46 metros de 
comprimento e em cujos pés encontramos uma 
gravura espetacular de 108 imagens represen-
tando ações positivas do budismo. Retornando 
ao hotel visita à  fábrica de pedras preciosas 
do estado. Resto de Dia livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 3º (Sáb): Bangkok / Rio Kwai
Café da manhã. Saída de Bangkok onde faremos 
a primeira parada na cidade de Kanchanaburi, 
onde a ponte sobre o rio Kwai está localizada. Vi-
sitaremos o museu e o cemitério da guerra. Fare-
mos uma viagem de barco no rio Kwai, e depois 
subiremos na estrada apreciando a bela paisa-
gem até o ponto “Hellfi re Pass” para o almoço. 
Transfer para o hotel e tempo livre para desfrutar 
do ambiente espetacular. Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Dom): Rio Kwai / Ayutthaya / 
Phitsanulok
Café da manhã. Saída para Ayutthaya, centro 
arqueológico por excelência do país e antiga 
capital do Reino do Sião. Visitaremos seu com-
plexo arqueológico declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Em seguida, iremos 
a Phitsanulok, considerado um dos mais impor-
tantes centros de peregrinação budista do país. 
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Almoço no caminho e chegada em Phitsanulok. 
Acomodação no hotel.

Dia 5º (Seg): Phitsanulok / Sukhotai / 
Chiang Rai
De manhã cedo, e para quem quiser, iremos para 
a periferia do hotel para fazer uma oferenda aos 
monges e viver de perto um dos aspectos mais 
emblemáticos da cultura tailandês. Após o café 
da manhã, saída para o Parque Arqueológico de 
Sukhotai. Declarada Património da Humanidade 
pela UNESCO pela sua incrível beleza, sendo a 
estrela da visita deste dia. Cotinuação para Chiang 
Rai desfrutando durante o caminho das maravil-
hosas vistas. Almoço no caminho e chegada em 
Chiang Rai. Tempo livre e acomodação no hotel.

Dia 6º (Ter): Chiang Rai
Café da manhã. De manhã, visitaremos a aldeia 
de Akha, um grupo étnico conhecido por seus 
trajes coloridos. Em seguida, iremos para Chiang 
Saen, onde o famoso “Triângulo de Ouro” do rio 
Mekong, áreas abrangentes da Tailândia, Laos e 
Birmânia, fazendo uma parada no “Museu do 
Ópio”. De lá, nos iremos para Mae Sai, uma 
cidade fronteiriça com a Birmânia, onde en-
contraremos um curioso mercado de produtos 
birmaneses. Almoço e retorno a Chiang Rai. Res-
tante do dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Qua): Chiang Rai / Chiang Mai
Café da manhã. Saída e parada no espetacular 
White Temple (Wat Rong Kun em tailandês). Al-
moço e continuação a Chiang Mai, onde uma vez 
lá subiremos ao templo conhecido da montanha 
(Wat Doi Suthep em tailandês) de onde podere-
mos apreciar a cidade de Chiang Mai em todo 
seu esplendor. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Qui): Chiang Mai
Café da manhã. Iremos para o acampamento 
dos elefantes, localizado no meio da selva, onde 
veremos uma demonstração de sua força e habi-

lidade. Em seguida, começaremos o nosso safari 
em elefante seguindo o leito do rio e atraves-
sando a vegetação densa. Depois descemos o 
rio em jangadas de bambu e uma carroça pu-
xada por bois. Almoce e visite uma plantação 
de orquídeas onde podemos testemunhar sua 
beleza incomparável. Retorno ao hotel e tempo 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Sex): Chiang Mai / Phi Phi
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e 
partida em voo para Phi Phi (vôo não incluído). 
Chegada e traslado ao seu hotel. Restante do 
dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Sáb): Phi Phi
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das ins-
talações do hotel, praias ou excursões opcionais. 
Acomodação no hotel.

Dia 11º (Dom): Phi Phi
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das ins-
talações do hotel, praias ou excursões opcionais. 
Acomodação no hotel.

Dia 12º (Seg): Phi Phi / Phuket
Café da manhã. Transfer em ferry até Phuket e 
transfer para o aeroporto para pegar o vôo para 
seu próximo destino.Fim dos nossos serviços. 
Até uma próxima viagem!

Phuket

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A
Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*
Río Kwai Resotel 4* Resotel 4* Resotel 4*
Phitsanulok Topland 3* Topland 3* Yodia Heritage
Chiang Rai Wiang Inn 3* Grand Vista 4* Le Meridien 5*
Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4* Shangri-La 5*

Phi Phi Holiday Inn Phi Phi 4* 
(garden bungalow)

Phi Phi Island Village Resort 5*
(Superior Bungalow)

Phi Phi Island Village Resort 5* 
(Superior Bungalow)

Hotéis previstos ou Similares

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguros, lavanderia assim como chamadas 
telefônicas. 

• Outras refeições não mencionadas no itine-
rário.

• Voos indicados por separado

O Tour não incluiNO
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• Mínimo 2 passageiros
• A ordem das visitas poderá ser modifi cada.
• Para realizar o traslado a Phi Phi, deverá che-

gar a Phuket antes das 14hrs.
• Consultar suplementos de Natal e Reveillon e 

permanência mínima requisitada em Phi  Phi

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM812

Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

01 Jan / 29 Feb 2.355 1.220 2.570 1.430 2.945 1.725
01 Mar / 31 Mar 2.225 1.090 2.530 1.390 3.055 1.530
01 Abr / 19 Abr 2.225 1.090 2.550 1.410 3.075 1.550
20 Abr / 31 Out 2.055 920 2.225 1.080 2.750 1.225
01 Nov /19 Dez 2.245 1.110 2.620 1.475 3.130 1.610
20 Dez / 07 Jan 2.545 1.410 3.270 2.130 3.785 2.260
08 Jan / 28 Fev 2.410 1.280 2.660 1.520 3.175 1.650
01 Mar / 31 Mar 2.245 1.110 2.660 1.520 3.175 1.650

$

INTRODUÇÃO
Tour para desfrutar do mais tradicional da Tailândia, seus templos e 
mercados, juntamente com experiências como a selva ao redor do 
rio Kwai, a antiga capital do Reino de Siam de Ayuttaya, as tribos 
ao lado do Mekong em Chiang Rai, vamos dar um passeio de ele-
fante em Chiang Mai e alguns dias na maravilhosa ilha de Phi Phi.

• Acomodação com café da manhã em hotéis 
mencionado ou similar.

• Ônibus com ar condicionado.
• 11 noites de hospedagem nos hotéis mencio-

nados ou similar.
• Café da manhã e refeições diárias, de acordo 

com o programa.
• Serviço de língua espanhola em turnê regular, 

de Bangkok para Chiang Mai
• Ingressos para as visitas mencionadas.
• Transferes do aeroporto de Phuket para o 

porto de Ao Po e vice-versa, em inglês.
• Bilhetes de ferry: Phuket - Phi Phi – Phuket
• Seguro de Assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI
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Suplemento Voos internos 
(sujeito a modificações)$

Suplemento NETO voos internos Chiang Mai / Phuket: 120 $
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