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DIA 1 - BANGKOK 
Chegada ao aeroporto de Bangkok e traslado 
ao 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   
No horário agendado, saída no hotel para dirigir-
nos por estrada para o mercado flutuante de 
Klong Damnersaduak, localizado na província 
de Ratchaburi, e considerado o mais importante 
do país. Uma vez nas proximidades do mercado 
vamos fazer um passeio de barco a motor através 
da área do canal até o mercado e ter tempo 
livre para explorar seus produtos e desfrutar da 
atmosfera animada do local. Depois de terminar 
a visita ao mercado, retorno a Bangkok para 
visitar a Pagoda Phra Pathom Chedia localizada 
nas margens do rio Tah Chene na cidade de 
Nakhon Pathom, muito importante porque é o 
maior Pagoda do mundo (127 metros) em seu 
estilo. Almoço em um restaurante local. Regresso 
ao hotel em Bangkok. Refeições: café da manhã 
e almoço.

DIA 4 - BANGKOK | CHIANG MAI 
Café da manhã no hotel e no horário indicado, 
traslado para o aeroporto de Bangkok para 
embarcar no voo com destino a Chiang Mai. 
Chegada e transferência para hotel. De tarde 

BANGKOK | CHIANG MAI | PHUKET 

visitaremos o Wat Phra Doi Suthep, um templo 
localizado na montanha de onde você pode 
desfrutar de belas vistas de Chiang Mai. Retorno 
ao hotel. Refeições: café da manhã.

DIA 5 -  CHIANG MAI 
Café da manhã no hotel. Partida para visitar o 
Centro de treinamento de elefantes, possibilidade 
de montar no elefante (Opcional – dado o impacto 
que esses campos de elefantes têm em relação 
à proteção do mesmo, a caminhada elefante é 
deixado para decisão e pagamento direto dos 
clientes no local - US $ 35). Almoço na fazenda de 
orquídeas. De tarde visitaremos o Sankamphaeng 
Crafts village para ver produtos de artesanato 
do norte incluindo seda, prata, papel etc. À noite 
jantar no Khantoke (incluído) com show de dança 
tradicional Thai. Refeições: café da manhã, almoço 
e jantar.

DIA 6 - CHIANG MAI | PHUKET 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto 
para voo com destino a Phuket. Chegada e 
transferência ao hotel. Refeições: café da manhã.

DIA 7 -  PHUKET  
Café da manhã no hotel e dia livre para a conta 
dos clientes. Sugerimos um passeio de um dia até 
a praia de Maya Bay, nas ilhas Phi Phi. Refeições: 
café da manhã.

DIA 8 - PHUKET 
Café da manhã no hotel e dia livre por conta dos 
clientes. Refeições: café da manhã.

DIA 9 - PHUKET
Café da manhã no hotel e dia livre até o horário de 
traslado ao aeroporto. Refeições: café da manhã.

CÓD: A G T H 0 5

TAILÂNDIA DE NORTE A SUL
8 NOITES

CIDADE

BANGKOK Furama Si lom Holiday Inn silom Pul lman G Bangkok 

CHIANG MAI Duangtawan Hotel The Empress 
Hol iday Inn Chiang 

Mai

PHUKET Ashlee Hub Cape Panwa  Outr igger Laguna  

A PARTIR DE USD 923 USD 1178 USD 1432

ROTA CIA AÉREA TARIFA

Bangkok - Chiang Mai Disponível USD 120

Chiang Mai - Phuket Disponível USD 268

Phuket -  Bangkok Disponível USD 147

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos.

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

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio.

• Acomodação sujeito a disponibilidade.  

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

• Traslados em serviço privado, a chegada com assistência em espanhol;

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

• Passeios em serviço privado com guias locais em espanhol.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais;

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

• Wat Phra Doi Suthep, um templo localizado nas montanhas de onde 
você pode desfrutar de belas vistas de Chiang Mai;

• Mercado Flutuante de Klong Damnersaduak, localizado na província de 
Ratchaburi, e considerado o mais importante do país.
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