
        

  

        

  

 

TAILÂNDIA CULTURAL 
BY DESTINATION ASIA 

 

6 Dias / 5 Noites Preços e Condições – 2018 (em THB por pessoa) 
Válidos de maio/2018 a outubro/2018 sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

Hotéis sujeitos à disponibilidade. Saídas às quartas e quintas. 

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

Dia 1: Bangkok / Ayuttaya / Lobpuri / Sukhothai  
Pela manhã saída ao norte do país, com primeira parada por Ayuttaya, onde os 

viajantes poderão conhecer alguns templos (Yai Chaimongkol, Mahathat y 

Phanan Choeng). O tour continua por Lobpuri, que também conta com antigos 

templos e uma expressiva quantidade de macacos. Parada para almoço incluso 

em um restaurante local e saída em direção a Sukhothai. Pernoite no hotel.   

 

Dia 2: Sukhothai / Chiang Rai 
Café da manhã no hotel e saída para day tour pelo Parque Histórico de Sukhothai. 

lar de templos, palácios, museus e estátuas sagradas. Almoço incluso. Retorno 

ao hotel para pernoite.  

 

Dia 3: Chiang Rai 
Café da manhã no hotel e visita ao famoso Triângulo de Ouro, local de encontro 

do Rio Mekong na fronteira da Tailândia, Laos e Myanmar. Almoço em 

restaurante local incluso. O tour continua com visita a dois vilarejos: Mae Sai e 

Mae Chan. Retorno ao hotel para pernoite.  

 

Dia 4: Chiang Rai / Chiang Mai 
Café da manhã no hotel e saída para visitar o Museu da Casa Negra. Depois, saída 

em direção a Chiang Mai, com uma parada em Wat Rong Kun, também conhecido 

como o Templo Branco. Almoço em restaurante local incluso. Pela tarde visita ao 

Wat Phra Doi Suthep, um templo localizado em uma montanha com belas vistas 

da cidade de Chiang Mai. A noite jantar com espetáculo de danças tailandesas. 

Pernoite no hotel. 

 

Dia 5: Chiang Mai 
Café da manhã no hotel e excursão de dia inteiro pelo Santuário dos Elefantes 

(Elephant’s Nature Park). A filosofia principal deste Santuário é promover o 

cuidado de animais com métodos não agressivos (não é permitido passeio no 

lombo do elefante) com base na criação de uma relação de confiança com o 

animal. Almoço incluso no santuário. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 6: Chiang Mai 
Café da manhã no hotel e dia livre até horário de traslado ao aeroporto.  

 

OPCIONAL: 

 

Tour de meio dia na aldeia das mulheres girafas com guia em espanhol – THB 

3.125 por pessoa (mínimo 2 pax). 

Tour de meio dia ao Reino dos Tigres com guia em espanhol – THB 3.125 por 

pessoa (mínimo 2 pax). 

 

 

 

 

Mínimo 2 pax 

Categoria DBL SUPL. SGL 

3* THB 24.194 THB 3.932 

4* THB 24.519 THB 5.282 

5* THB 31.407 THB 12.169 

 
Hotéis sugeridos: 

 
Sukhothai 

3* Sukhothai Treasure (STD room) 

4* Sukhothai Treasure (SUP room) 

5* Sriwilai (SUP room)) 

  

Chiang Rai 

3* Wiang Rai (SUP room) 

4* Imperial Chiang rai (SUP room) 

5* Le Meridien Chiang Rai (DLX room) 

  

Chiang Mai 

3* Duangtawan Chiang Mai (SUP room) 

4* The Empress (SUP room) 

5* Ratilana (DLX room) 

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

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

guia em espanhol; Refeições conforme especificado no itinerário; Garrafas de água e 

toalhas umedecidas durantes as excursões; 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. 
 

Informações Importantes:  
- O circuito começa no hotel de Bangkok na quarta-feira ou quinta-feira de manhã de 

ônibus e termina na sexta-feira no aeroporto de Chiang Mai. 

- Acomodação em Bangkok não está inclusa; é necessário reconfirmar o horário e local 

de pick-up. 

- A ordem das visitas pode ser modificada. 

Destaques do Programa: 

- Tour regular com duas saídas semanais 

- Acomodação com café da manhã  

- Serviço de guia em espanhol incluso 

- Excursão pelo Elephant’s Nature Park 

 


