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

DIA 2 - BANGKOK 
Café da manhã no hotel e saída para visitar as 
principais atrações da cidade, como 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 | SUKHOTHAI   
Após o café da manhã, saída de amanhã para 
a mais bela jornada para o norte da Tailândia 
passando pela antiga capital de Ayuttaya, onde 
vamos visitar alguns dos seus templos. Vamos 
visitar os três principais templos: Yai Chaimongkol, 
Mahathat e Phanan Choeng. Vamos continuar a 
rota e vamos parar na cidade de Lopburi, onde 
podemos testemunhar e interagir com uma grande 
multidão de macacos que abriga um dos seus 
templos. O almoço está incluído em um restaurante 
local durante o caminho. Continuaremos a jornada 
até chegarmos no povoado de Sukhothai. O jantar 
é livre por conta própria. Refeições: café da manhã 
e almoço

DIA 4 - SUKHOTHAI | CHIANG RAI 
Café da manhã no hotel e sairemos em seguida 
para visitar o Parque Histórico de Sukhothai, outra 
das grandes capitais da Tailândia. O parque é 
conservado pelo Departamento de Belas Artes da 
Tailândia com a ajuda da Unesco, que o declarou 
Patrimônio da Humanidade. O parque recebe 
milhares de visitantes por ano que se maravilham 
com antigas figuras do Buda, edifícios do palácio 

DIA 7 -  CHIANG MAI 
Café da manhã no hotel. Saída para um tour de dia 
inteiro ao santuário de elefantes Elephant’s Nature 
Park ou similar (08.00 - 17.00). Trata-se de um 
santuário de elefantes asiáticos e de animais em 
geral, resgatados de todos os tipos de situações de 
abuso. É uma introdução maravilhosa ao elefante 
Asiático baseado em seu habitat natural único 
em Mae Aro, perto de Chiang Mai. A filosofia 
principal deste Santuário é promover o cuidado 
dos animais com métodos não agressivos (não 
subir em lombo de elefantes) baseado na criação 
de um relacionamento de confiança com o animal. 
O almoço será servido no mesmo Santuário de 
elefantes. De tarde retorno ao hotel. Refeições: 
café da manhã e almoço.

DIA 8 - CHIANG MAI  
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado 
ao Aeroporto de Chiang Mai. Refeições: café da 
manhã.

BANGKOK | SUKHOTHAI |  CHIANG RAI | CHIANG MAI

e templos. O parque pode ser facilmente visitado 
por meio de uma bicicleta ou a pé. O almoço será 
em um restaurante local a caminho de Chiang Rai 
para check in e pernoite no hotel. Refeições: café 
da manhã e almoço

DIA 5 -  CHIANG RAI  
Café da manhã no hotel. Saída para conhecer 
o famoso Triângulo Dourado do rio Mekong, 
oitavo maior rio do mundo, onde as fronteiras 
da Tailândia, Laos e Myanmar se encontram. 
Almoçaremos durante a rota em um restaurante 
local. Vamos continuar em direção à cidade de 
Mae Sai, fronteira com a Birmânia (Myanmar) 
e lá podemos andar por um curioso mercado de 
produtos típicos birmaneses e podemos observar 
o movimento constante entre bens e pessoas no 
posto fronteiriço. Finalmente vamos nos mover em 
direção a Mae Chan para visitar as aldeias que 
vivem nas montanhas e alguns grupos étnicos como 
o “Akha”, do Tibete, conhecido por seus coloridos 
ternos, ou o “Yao”, da China, muito influenciado por 
suas tradições. Retorno para Chiang Rai. Refeições: 
café da manhã e almoço.

DIA 6 - CHIANG RAI | CHIANG MAI
Café da manhã no hotel. Nós vamos começar o 
dia visitando o famoso Black House Museum em 
Chiang Rai (Baan Dam), onde vamos testemunhar 
a obra de arte criada pelo famoso arquiteto, pintor 
e escultor Thawan Duchanee. Em seguida vamos 
partir para Chiang Mai, fazendo uma parada 
no popular Templo Branco (Wat Rong Kun em 
tailandês). Vamos almoçar em um restaurante 
local durante o percurso. De tarde, já em Chiang 
Mai, visitaremos o Wat Phra Doi Suthep, um templo 
localizado na montanha de onde você pode 
desfrutar de algumas belas vistas de Chiang Mai. 
À noite jantar no Khantoke (incluído) com show de 
dança tradicional thai. Refeições: café da manhã, 
almoço e jantar.
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TAILÂNDIA CULTURAL
7 NOITES

CIDADE

BANGKOK Furama Si lom Holiday Inn Silom Bangkok
Mil lenium Hil ton 

Bangkok

SUKHOTHAI Sukhothai Treasure Sukhothai Treasure Sr iwi lai 

CHIANG RAI Wiang Inn The Legend 
The River ie by 

Katathani

CHIANG MAI Duangtawan Chiang Mai Movenpick Sur iwonsge Rat i lana

A PARTIR DE USD 1070 USD 1269 USD 1614

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Tour com saída mínima de 2 passageiros;

• Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio;

• Alojamento sujeito a disponibilidade. 

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

• Traslados em serviço regular de chegada e saída sem assistência apenas motorista;

• Refeições de acordo com o itinerário (sem bebidas);

• Tours em serviço regular/compartilhado com guias em espanhol, exceto no 

acampamento que só é feito com guias em inglês. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais;

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

• Cenas de gala obligatória (bajo consulta) de Navidad o Año Nuevo 

• Excursão a um santuário de elefantes em Chiang Mai 
para interagir com os animais amigáveis;

• Visitar o Parque Histórico de Sukhothai, outra das 
Grandes capitais da Tailândia.

BANGKOK

CHIANG MAI

CHIANG RAI

SUKHOTHAI

SAÍDAS: Tour com saídas semanais todas as segundas e terças-feiras.

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL


