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R E F. C 4020

12 dias 
DESDE

1.940$
 

PHUKET

DIA 01 – BANGKOK
Chegada a Bangkok e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIAS 02 – 03 – BANGKOK
Café da manhã e hospedagem. Dias li-
vres na cidade. No destino será informa-
do do dia exato da “Visita da cidade e 
seus templos com o Grande Palácio”. 
Percurso pelas principais avenidas de 
Bangkok atravessando o bairro de Chi-
natown. Continuação pela margem do 
rio Chao Phraya até o centro histórico 
da cidade, onde visitaremos o Templo 
Wat Pho, Wat Benjamabophit ou Tem-
plo de Mármore. A continuação, iremos 
pelo Grande Palácio, símbolo da cidade 
e antiga residência do Rei da Tailândia 
do Séc. XVIII até o Séc. XX. Na visita do 
Grande Palácio e inclusa a visita para 
Wat Phra Kaew ou Templo do Buda Es-
meralda o mais importante da Tailândia. 
De regresso ao hotel, visita a uma fábri-

ca do pedras preciosas. Por favor, utili-
zem roupa adequada.

DIA 04 – BANGKOK –  
KANCHANABURI (RIO KWAI)
Café da manhã. Partida desde Bangkok 
rumo a Kanchanaburi, entramos na 
história do Río Kwai, sua relevância na 
segunda guerra mundial e seu presente. 
Vamos passar pelo memorial dedicado 
às vítimas dessa época antes de pegar o 
trem histórico que atualmente funciona 
como uma linha de trem local, a fim de 
explorar este lugar e ser capaz de con-
templar a melhor vista panorâmica da 
área Depois do passeio de trem, almoço 
em um restaurante local para continu-
ar a nossa visita para o impressionante 
ao Hellfire pass, lugar nas montanhas 
onde poderemos passear entre partes 
originais de seus trilhos e aprendere-
mos num pequeno museu com a ajuda 
de artefatos, de aqueles que viveram 

e morreram na construção do trem 
rumo à Birmânia. Chegada ao hotel.  
Hospedagem.

DIA 05 – KANCHANBURI – 
AYUTTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOK 
Café da manhã bem cedo e conti-
nuação a Ayuthaya, a antiga capital 
do Reino do Sião, onde nos aguarda 
impressionantes ruínas de fortalezas 
e templos, hoje Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO. Almoço em rota. 
A continuação, partida para Wat Phra 
Prang Sam Yot, um famoso santuário 
pela grande quantidade de macacos 
que moram no templo. Partida para 
Phitsanulok, um dos principais lugares 
da peregrinação do país. Chegada pela 
tarde e hospedagem.

DIA 06 – PHITSANULOK – 
SUKHOTAHAI – CHIANG RAI
Cedo pela manhã, quem o deseje, per-
to do hotel faremos uma oferenda aos 
monges e sentir um dos rituais mais im-
portantes da cultura budista. Regresso 
ao hotel. Café da manhã. Partida para 
Sukhothai e visita do parque arqueoló-
gico, Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Continuação para Chiang Rai 
atravessando Lampang e desfrutando 
das vistas do Lago Payao. Almoço em 
rota. Chegada. Hospedagem.

REINO THAI COM PRAIA
Segundas 
De 01/Abr/2021  a 31/Mar/2022

DATAS DE INÍCIO

Cat. Primeira Sup. Cat. Luxo

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*

Kanchanaburi (Rio Kwai) Resotel River Kwai 3*sup Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok Topland 4* (Superior) Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai Grand Vista 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai Holiday Inn 4* Dusit D2 5*

Phuket Cape Panwa 4* Renaissance 5*

SUKHOTHAI

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

VÔO
CHIANG MAI – PHUKET  

INCLUÍDO
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DIA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Partida para a fronteira 
natural do rio Mekong (conhecida como 
Triângulo do Ouro) onde Tailândia, Birmâ-
nia e Laos são divididos pelo rio Mekong. 
Aproveitaremos para fazer uma visita a 
Casa de Ópio. Além, visitaremos o templo 
branco de Wat Rong Kun. Almoço em rota. 
Chegada a Chiang Mai. Hospedagem.

DIA 08 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acam-
pamento de elefantes onde poderemos 
ver a força e habilidade destes animais. 
Continuação com um safari em elefan-
te pela margem do rio até o lugar onde 
moram as tribos do país com as Mulhe-
res Girafa (Long Neck). Almoço. Visita a 
um jardim de orquídeas. Pela tarde, su-
bida para a Montanha Doi Suthep para 

desfrutar das vistas da cidade. Regresso 
ao hotel. Hospedagem.
**NOTA INFORMATIVA: Para os pas-
sageiros que não desejem a visita ao 
acampamento de elefantes tradicional, 
poderá escolher por uma das opções 
que apresentamos. A seleção do acam-
pamento tem que solicitar-se no mo-
mento da solicitação da reserva:
- ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA: tour 

de meio dia com guia de fala ingle-
sa: suplemento 65 USD por pessoa. 
Os clientes se reúnem com o resto do 
grupo no almoço.

- KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou simi-
lar: tour de dia completo com guia de 
fala inglesa: suplemento 145 USD por 
pessoa. Os passageiros terão tudo dia no 
centro de conservação e não realizaram 
as atividades do programa original.

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Cat. Primeira Sup.  06/Abr-20/Out 26/Out-14/Dez 21/Dez-04/Jan 11/Jan-15/Fev 22/Fev-29/Mar

Em duplo/triplo 1.940 2.035 2.460 2.160 2.050

Supl. Single 820 915 1.340 1.040 930

Noite extra Bangkok p/pax em Dbl/Trpl 85 95 95 95 95

Noite extra Bangkok em single 170 190 190 190 190

Cat. Luxo 06/Abr-20/Out 26/Out-14/Dez 21/Dez-04/Jan 11/Jan-15/Fev 22/Fev-29/Mar

Em duplo/triplo 2.155 2.575 3.650 2.680 2.680

Supl. Single 1.035 1.455 2.530 1.560 1.560

Noite extra Bangkok p/pax em Dbl/Trpl 115 130 130 130 130

Noite extra Bangkok em single 230 260 260 260 260

Nota: Preços On Request nas seguintes datas: 11-16/Abr (Ano Novo Tailandês); 15-25/Nov (Loy Krathong); 19/Dez/21-05/Jan/22 (Natal e Reveillon); 
08-18/Fev/22 (Ano Novo Chinês).

• Traslados de chegada e partida. 
• 3 Noites em Bangkok, 5 noites 

circuito e 3 noites em Phuket.
• Visitas e excursões indicadas 

por tour regular, com guia de 
fala espanhola. 

• Passeio em barco no rio Kwai.
• Hospedagem e café da manhã 

em Bangkok e meia pensão no 
circuito.

• Visita de meio dia em Bangkok.
• Guias locais de fala espanhola e 

entradas às visitas mencionadas. 
• Voo Chiang Mai / Phuket.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Qualquer serviço não especifi-
cado em "O preço inclui".

• Suplemento por jantar de 
gala obrigatório nos dias 24 
e 31 de dezembro. Por favor, 
consultem.

O PREÇO NÃO INCLUI

DIA 09 – CHIANG MAI – PHUKET
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para tomar o voo (incluído) com desti-
no Phuket. Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIAS 10 E 11 – PHUKET
Café da manhã. Dias livres a dispo-
sição dos clientes na “Ilha de Cris-
tal”, cujo charme reside não apenas 
em suas praias de areia branca, mas 
também em suas colinas, sua costa 
rochosa e uma paisagem tropical exu-
berante. Suas águas são ricas em seus 
recifes marinhos adequados para mer-
gulho. Hospedagem.

DIA 12 – PHUKET
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 
Fim dos serviços.

BANGKOK




