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DIA 1 - BANGKOK 
Chegada ao aeroporto de Bangkok e traslado 
ao hotel. Resto do dia livre.

DIA 2 - BANGKOK 
Café da manhã no hotel e saída para visitar as
principais atrações da cidade, sendo: o Templo 
do Buda de Ouro, que abriga um impressionante 
e sólido Buda de ouro de 3 metros de altura e 
o Templo do Buda Reclinado. Então nós iremos 
para o famoso Grand Palace, cujo recinto possui 
vários edifícios, entre os quais se destaca o 
renomado Templo do Buda de Esmeralda. 
Regresso ao hotel com tempo para descansar. 
Tarde livre disponível para os clientes.

DIA 3 - BANGKOK   
Partimos para o maior e mais pitoresco mercado 
flutuante da Tailândia, Damnoen Saduak, 
localizado a cerca de 100 quilômetros de 
Bangcoc. No caminho, faremos uma pequena 
parada para visitar o mercado de trens, onde, se 
corrermos com sorte, podemos testemunhar como 
os vendedores pegam seus toldos enquanto o trem 
passa pelo meio do mercado. (Não é garantido 
que o trem seja visto, pois possui horários muito 
irregulares). Em seguida, continuaremos em um 
píer onde tomaremos uma rápida lacha que nos 
levará à vizinhança do mercado flutuante. Teremos 
tempo livre para passear no mercado, observar 
as barracas flutuantes com frutas, alimentos e 
vegetais locais e aproveitar a atmosfera.

DIA 4 -  BANGKOK | CHIANG RAI
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto 
para voo com destino a Chiang Rai. Após 
chegada, visita do “Triângulo Dourado”, 
localizado na fronteira entre Tailândia, 
Myanmar e Laos, local onde convergem os 
rios Mekong e Ruak. Após o almoço em um 
restaurante local, iremos ao Museu do Ópio. 

BANGKOK | CHIANG RAI | CHIANG MAI | PHUKET

Continuaremos o passeio pelas aldeias de algumas 
das minorias étnicas da região: os Akha, do Tibete 
e conhecidos por seus trajes coloridos; e o Yao, 
da China. Retorno ao hotel e resto da tarde livre.

DIA 5 - CHIANG RAI | CHIANG MAI
Partimos para Chiang Mai, mas não antes de 
visitar o famoso Templo Branco de Wat Rong Kung. 
Faremos uma parada no caminho para almoçar 
em um restaurante local. Ao chegar a Chiang Mai, 
visitaremos o Templo Doi Suthep, o templo mais 
sagrado da província, localizado no topo de uma 
montanha ao norte da cidade. De lá, apreciaremos 
as espetaculares vistas panorâmicas sobre a cidade 
de Chiang Mai. À noite, assistiremos a um jantar 
tradicional do norte do país, conhecido como jantar 
“Khantoke”. No restaurante as pessoas se sentam 
em almofadas no chão e apreciam a comida, 
enquanto a noite é animada com os tradicionais 
shows de danças tradicionais. Retorno ao hotel.

DIA 6 - CHIANG MAI
Após o café da manhã, visitaremos um centro de 
resgate de elefantes; onde podemos interagir e 
aprender tudo sobre essa incrível criatura. Em 
seguida, continuaremos com a visita da famosa vila 
de artesanato do distrito de Sankamphaeng. É aqui 
que a maioria dos objetos decorativos tradicionais 
do norte é feita, como guarda-chuvas pintados 
à mão, jóias, seda, esculturas em madeira, entre 
outras coisas.

DIA 7 - CHIANG MAI | PHUKET
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado ao 
aeroporto para tomar voo com destino a Phuket. 
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre.

DIA 8 - PHUKET 
Café da manhã no hotel e dia livre por conta dos
clientes. Sugerimos um passeio de um dia até
a praia de Maya Bay, nas ilhas Phi Phi
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TAILÂNDIA DE NORTE A SUL
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CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em quarto 

compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslados privativos;

• Tours em serviço privativo com guia em espanhol;

• Refeições de acordo com o itinerário.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais;

• Jantares de gala obrigatórios (sob consulta) Natal ou Ano Novo.

• Wat Phra Doi Suthep, um templo localizado nas montanhas de onde 
você pode desfrutar de belas vistas de Chiang Mai;

• Mercado Flutuante de Klong Damnersaduak, localizado na província de 
Ratchaburi, e considerado o mais importante do país.
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SAÍDAS: Diárias

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL

DIA 9 - PHUKET
Café da manhã no hotel e dia livre por conta dos
clientes.

DIA 10 - PHUKET
Café da manhã no hotel e dia livre até o horário de
traslado ao aeroporto.

CIDADE

BANGKOK Furama Si lom Novotel Pul lgman G Si lom

CHIANG RAI Khamthana Hotel The Legend The River ie

CHIANG MAI Movenpick Sur iwongse Dusi t  D2 Rat i  Lanna

PHUKET Ashlee Hub Patong Andaman Seaview JW Marr iot t  Phuket  

A PARTIR DE USD 1.450 USD 1.662 USD 1.933

Hotéis previstos (ou similares):
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