TAILÂNDIA
COMPLETA
Itinerário

9 dias

Bangkok, Rio Kwai, Phitsanulok,
Chiang Rai, Chiang Mai

A partir de

DATAS DE INÍCIO
2018
Mai.:
Jun.:
Jul.:
Ago.:
Set.:
Out.:

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

990

______________________________
Nov.: 06, 13, 20, 27
Dez.: 04, 11, 18, 25
2019
Jan.: 01, 08, 15, 22, 29
Fev.: 05, 12, 19, 26
Mar.: 05, 12, 19, 26

PREÇOS POR PESSOA (USD)
Mai - Out

USD

_________________

Turística

Primeira

Luxo

Duplo
Supl. Individual

990
325

1.150
475

1.295
565

Nov.18 - Mar19

Turística

Primeira

Luxo

Duplo
Supl. Individual

990
325

1.160
475

1.325
565

O PROGRAMA INCLUI ___________________________
· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Voo em classe econômica: Chiang Mai-Bangkok.
· Hospedagem e café da manhã e 5 almoços.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

________

3 Bangkok

Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo
Turística
Primeira
Luxo

1 Rio Kwai

1 Phitsanulok

1 Chiang Rai

2 Chiang Mai

Furama
Holiday Inn Silom
Metropolitan
Resotel
Resotel
Resotel
Topland
Topland
Topland
Wiang Inn
Dusit Island
Dusit Island
The Empress
Holiday Inn
Dusit D2

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto internacional de Bang kok. Assistência e traslado ao hotel escolhido.
Restante do dia livre. Bem-vindo a Bangkok,
uma das cidades mais cosmopolitas da Ásia,
com templos e palácios majestosos, canais au tênticos, mercados movimentados e uma ani mada vida noturna, cheia de contrastes. Este
lugar oferece de tudo: centenas de templos
budistas, arranha-céus e enormes shopping
centers. Esta maravilhosa cidade abraça o de senvolvimento moderno e tem as lojas mais
exclusivas, um paraíso para os amantes das
compras. Hospedagem.
2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Passeio pelas principais avenidas de Bangkok,
atravessando o movimentado bairro de China town e seguindo o curso do rio Chao Phraya até
chegar ao centro histórico da cidade, onde vi sitaremos o Templo de Wat Pho, conhecido por
abrigar um dos maiores Budas reclinados do
mundo e. em seguida o Wat Benchamabophit ou
comumente chamado Templo de Mármore. De
volta ao hotel, visita à fábrica de pedras precio sas do estado. Tarde livre. Hospedagem.

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre a sua disposição para seguir desfru NOTAS ______________________________________________ tarndo desta vibrante cidade. Tempo livre para
passear por suas animadas ruas ou fazer com Para estadias durante as festividades de Loi Krathong (20 a
pras. Possibilidade de realizar a excursão opcio 25 de novembro de 2018), Natal / Ano Novo (19 de dezem nal ao mercado flutuante. Hospedagem.
bro a 4 de janeiro) e Ano Novo Chinês (31 de janeiro a 10 de
fevereiro de 2018), consulte suplementos para temporada
alta e / ou jantares de gala obrigatórios. O hotel Dusit Island,
durante a sua renovação, de abril até novo aviso, será subs tituído pelo hotel Wiang Inn (quarto Deluxe).

4º Dia. BANGKOK - RIO KWAI
Meia pensão.
Saída de ônibus de Bangkok, cedo pela manhã,

rumo à província de Kanchanaburi, conhecida
graças à famosa ponte do rio Kwai, cenário de
alguns eventos ocorridos durante o período da
Segunda Guerra Mundial.
Visitaremos o museu e o cemitério da guerra,
onde estão os prisioneiros que perderam suas
vidas durante a construção da ponte. Faremos
um passeio de barco ao longo do rio Kwai e, ao
chegar à ponte, embarcaremos no famoso trem
da morte até a estação Tham Krasae. Durante
o trajeto de trem, vamos atravessar belas pai sagens, testemunhas de uma parte importante
da história do país. Almoço na peculiar estação
de Tham Krasae. Visitaremos também o insó lito trecho ferroviário conhecido como “Hellfire
Pass”, que foi construído pelos prisioneiros de
guerra aliados (principalmente ingleses e aus tralianos) durante a Segunda Guerra Mundial.
Traslado para o hotel do rio Kwai e tempo livre.
Hospedagem.
5º Dia. RIO KWAI - AYUTTHAYA - LOPBURI PHITSANULOK
Meia pensão.
Nossa primeira visita do dia será em Ayuttha ya, antiga capital do reino de Sião, e centro ar queológico por excelência do país. Visitaremos o
sítio arqueológico de grande interesse histórico
e declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO.
Ayutthaya é uma amostra remanescente da im portância e do rico patrimônio deste país. Em
seguida, iremos para Wat Phra Prang Sam Yod,
um famoso santuário nas proximidades, conhe cido pelo grande número de macacos que vivem
neste templo e onde podemos fazer uma diver tida visita com estes peculiares animais. Mais
tarde iremos para Phitsanulok, uma cidade no
coração da Tailândia, considerada um dos mais
importantes centros de peregrinação budista do
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país. Durante a viagem, vamos testemunhar a
mudança da paisagem, que se torna cada vez
mais verde e exuberante, antecipando o cenário
de selva do norte do país. Almoço no caminho.
Chegada a Phitsanulok na parte da tarde. Hos pedagem.
6º Dia. PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG
RAI
Meia pensão.
No início da manhã, para aqueles que assim
o desejarem, iremos para o templo Wat Phra
Putthachinarat para fazer uma oferenda aos
monges e viver de perto um dos rituais mais
importantes da cultura budista. Partida para a
cidade de Sukhotai. A estrela do dia é a visita
ao Parque Arqueológico que abriga esta cidade,
declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO por
sua incrível beleza, um verdadeiro testemunho
dos vários séculos de prosperidade da civili zação tailandesa, capaz de construir cidades
monumentais e templos sofisticados. Uma vez
finalizada a visita, seguiremos para Chiang Rai
via Lampang, deleitando-nos com as maravi lhosas vistas ao longo do caminho e do lago
Phayao. Almoço no caminho. Continuação para
Chiang Rai, um dos destinos mais sedutores
para desfrutar de férias exóticas. Sua riqueza
natural, cultural e etnográfica são algumas de
suas principais atrações. A cidade de Chiang Rai
faz fronteira com Laos e Myanmar. É uma das
regiões mais rurais do país, coberta por planí cies férteis e emoldurada por altas montanhas,
onde florescem papoulas, plantas das quais se
extrai a resina utilizada para fazer o ópio. Até
recentemente, a província de Chiang Rai era o
centro da indústria desta substância e a cidade
foi considerada a porta de entrada do Triângulo
de Ouro. Traslado ao hotel. Hospedagem.

7º Dia. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Meia pensão.
Visita ao “Triângulo de Ouro” do rio Mekong,
que abrange zonas da Tailândia, Laos e Birmâ nia anteriormente dedicadas ao tráfico de ópio.
Por essa razão, aproveitaremos para fazer uma
visita ao “Museu do Ópio”, localizado na cidade
de Chiang Rai, antes de partir para Chiang Mai.
Durante a viagem, de cerca de 3 horas, vamos
parar no espetacular e contemporâneo Templo
Branco (Wat Rong Khun em tailandês). O branco
representa a pureza e o cristal, a sabedoria de
Buda como a “luz que brilha no mundo e no uni verso”. Segundo os aldeões, Buda atravessou
a ponte do templo para pregar o dogma pela
primeira vez. Almoço no caminho. Na parte da
tarde, chegada a Chiang Mai. Hospedagem.

9º Dia. CHIANG MAI - BANGKOK
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto
para embarcar no voo doméstico com destino a
Bangkok. Chegada ao aeroporto. Fim da viagem
e de nossos serviços.

8º Dia. CHIANG MAI
Meia pensão.
Na jornada de hoje seguiremos para o acam pamento de elefantes, situado em plena selva,
onde veremos uma demonstração de força e
habilidade destas grandes criaturas. Após esta
pequena exibição, tem início nosso safari ao
longo do rio montados em elefantes através da
densa vegetação da selva para chegar a um lu gar onde coabitam tribos de diferentes grupos
étnicos do país, destacando-se as surpreen dentes Mulheres-Girafa (Long Neck), originá rias de Mae Hong Son. Almoço e visita a uma
plantação de orquídeas, onde vamos testemu nhar a beleza única desta bela espécie floral.
Na parte da tarde subiremos a montanha até
o famoso templo Doi Suthep, de onde podemos
apreciar uma bela vista de Chiang Mai em todo
seu esplendor. Traslado ao hotel e tempo livre.
Hospedagem.
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