
        

  

        

  

 

EXPLORANDO O  
INTERIOR DA TAILÂNDIA 

BY DESTINATION ASIA 

 

Destaques do Programa: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã  

- Serviço de guia em espanhol 

- Roteiro feito em um veículo com  

ar condicionado 

 

9 Dias / 8 Noites Preços e Condições – 2018 (em USD por pessoa) 
Válidos de abril/2018 a outubro/2018 sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

Hotéis sujeitos à disponibilidade. 

 

Reservas ou maiores informações: 
 latinmarkets@destination-asia.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

Dia 1: Bangkok 
Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao hotel para pernoite. 

 

Dia 2: Bangkok 
Café da manhã no hotel e visitas pela cidade, incluindo o Grande Palácio, Templo 

do Buda de Esmeralda, Wat Pho (o famoso Templo do Buda deitado), Templo do 

Buda de Ouro e Templo de Mármore. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 3: Bangkok / Ayuttaya / Phitsanuloke 
Café da manhã no hotel e saída para uma excursão até o norte da Tailândia. A 

primeira parada será em Ayuttaya, onde visitaremos alguns templos. Parada para 

almoço em um restaurante local e continuação até Phitsanuloke. Chegada e 

pernoite no hotel. 

 

Dia 4: Phitsanuloke / Sukhotai / Lampang 
Café da manhã no hotel e saída para visitas pela cidade de Phitsanuloke e Sukothai, 

incluindo o centro de Belas Artes, o Palácio Real, Museu Nacional e alguns templos 

e santuários. Continuação até Lampang, chegada e pernoite no hotel. 

 

Dia 5: Lampang / Chiang Rai 
Café da manhã no hotel e saída para Chiang Rai, com um almoço local incluso. 

Chegada e saída para um tour na colina de Doi Mae Salong, Retorno ao hotel para 

pernoite.  

 

Dia 6: Chiang Rai 
Café da manhã no hotel e saída para visitar algumas tribos no famoso Triângulo 

de Ouro, região onde se encontram as fronteiras de Tailândia, Myanmar e Laos. 

Tour opcional de barco pelo Rio Mekong. O tour termina com uma visita a Mae Sai, 

um local de comércio da região. Retorno ao hotel para pernoite com parada em 

Chiang Saen, com um almoço local. 

 

Dia 7: Chiang Rai / Chiang Mai 
Café da manhã no hotel e visita ao Templo Branco. Depois, saída para Chiang Mai, 

com um almoço local durante o trajeto. Chegada e visita ao bairro de artesanato 

da cidade e à tribo das Mulheres Girafas. Pernoite no hotel em Chiang Mai. 

 

Dia 8: Chiang Mai 
Café da manhã no hotel e visita ao campo de Mae Teang para um passeio de 

elefantes e um passeio em um barco de bambu pelo rio. Em seguida, visita ao 

orquidário e criadouro de mariposas. O tour inclui também uma visita ao Templo 

de Doi Suthep, um dos mais sagrados da cidade. Almoço em um restaurante local. 

Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 9: Chiang Mai 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria/Base 1 PAX 2 PAX 3-5 PAX Supl. SGL 

3* USD 3.217 USD 1.702 USD 1.279 USD 238 

4* USD 3.454 USD 1.812 USD 1.389 USD 365 

5* USD 3.997 USD 2.075 USD 1.654 USD 643 

 
Hotéis sugeridos: 
 

Cidade 3* 4* 5* 

Bangkok Furama Silom Rembrandt Pullman 

Phitsanuloke 
Ayara Grand 

Palace 

Ayara Grand 

Palace 
Patara Resort 

Lampang River Lodge River Lodge River Lodge 

Chiang Rai Wiang Inn 
The Legend 

Chiang Rai 
Le Meridien 

Chiang Mai 
Duangtawan 

Chiang Mai The Empress Ratilana 

    

 
O pacote inclui: Acomodação com café da manhã diário; Tours mencionados em base 

privada em veículo com ar condicionado; Traslados in/out com assistência; Serviço de 

guia em português/espanhol; Refeições conforme especificado no itinerário; Garrafas de 

água e toalhas umedecidas durantes as excursões; Voo Bangkok – Phuket; Taxas e 

impostos; 
 
O pacote não inclui: Tarifas aéreas internacionais; Visto; Refeições não especificadas; 

Bebidas durante as refeições; Seguros ou despesas de natureza pessoal; Sobretaxa de 

Jantares de gala Natal e Ano Novo, apenas sob consulta; Gratificações. 
. 

 

 


