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GRANDE  PALÁCIO DE BANGKOK 
 

Se trata de um complexo de templos, construções reais e 
governamentais que impressiona pela riqueza de detalhes, 
ornamentos e pintura em sua arquitetura. O templo do 
Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew) é uma das atrações do 
complexo e abriga um Buda esculpido em jade que usa 
trajes feitos com fios de ouro e que são trocados a cada 
estação.  

 
 

 

AYUTTHAYA 
 
Situada a 90 km de Bangkok, foi a antiga capital da 
Tailândia, fundada em 1350. Não faltam templos, estátuas 
gigantes, monastérios, museus, colunas, torres e muitas 
ruínas para ver. Visite o Wat Phra Si Sanphet, que é o 
maior templo da cidade, além do Viharn Phra Mongkol 
Bopi, que possui uma enorme estátua de Buda em bronze. 

SUKHOTHAI 
 
Possui um Parque Histórico cercado por restos de uma 
muralha que guarda 21 construções históricas, resquícios 
de quando Sukhothai foi a primeira capital do Reino de 
Siam. A área de Sukhothai é bem agradável concentrada 
num parque arborizado com lagos e pontes. Saindo do 
quadrado principal, vale a pena ver o Wat Sri Chum, com 
um pavilhão externo com um poderoso Buda de 15 
metros de altura. 

 

 

TEMPLO BRANCO 
 
Localizado em Chiang Rai, o templo Wat Rong Khun 
destaca-se pelo seu simbolismo, pois além dos elementos 
derivados das tradições budistas e hindus, estão presentes 
inúmeras referências à cultura pop ocidental. 

MULHERES GIRAFAS 
“Mulher girafa” é o apelido que se dá às mulheres que 
usam uma espiral de cobre em volta do pescoço. Elas 
pertencem à tribo dos Karen Padaung, uma das tribos 
que, há 60 anos, fugiram da brutalidade do regime 
militar na vizinha Myanmar procurando refúgio nas 
montanhas do noroeste tailândes. Vivendo em aldeias, 
as Karen Padaung dedicam-se à tecelagem, cultivam 
arroz, recolhem mel e vivem do turismo, preservando, 
na medida do possível, seu modo de vida milenar. 

 
   Consulte seu agente de viagens

  

   

  



 

 

 

 

 

 

 

Saídas: Às quintas-feiras  

Bangkok   Ayutthaya   Lopburi   Phitsanulok    Sukhothai   Chiang Rai    Chiang Mai   Bangkok 

 
1º dia – ... / Bangkok      [ - , - , - ] 

Chegada ao aeroporto de Bangkok, recepção e traslado ao 
hotel.  Check-in disponível a partir das 14h00. 
 
2º dia – Bangkok     [ C , - , - ] 

Meio dia de passeio com visita ao Templo Wat Traimit, ao 
Templo Wat Pho, ao Grande Palácio e ao Templo do Buda 
de Esmeralda. 
 
3º dia – Bangkok / Ayuthaya/Lopburi/Phitsanulok 
  [ C , A , J ] 

Partida com destino à Ayutthaya e visita aos templos Wat 
Chaiwathanaram e Wat Mahathat. Seguiremos com 
destino a Lopburi para visita ao Templo dos Macacos e ao 
Templo Phra Prang Sam Yod. Traslado com destino a 
Phitsanulok. Chegada e acomodação no hotel. 
 
4º dia – Phitsanulok / Sukhothai / Chiang Rai  [ C , A , J ] 

Dia todo de passeio com visita ao santuário Wat Phra Sri 
Ratana Mahathat. Prosseguimento ao Parque Histórico de 
Sukhothai, onde faremos um passeio de bicicleta para 
visita aos seus jardins planos entre ruínas e lagos, e onde 
apreciaremos o Grande Buda Branco de Wat Sri Chum. 
Prosseguimento a Chiang Rai, com parada no Lago Payao.  
 

5º dia – Chiang Rai [ C , A , J ] 

Dia todo de passeio com visita ao vilarejo Mae Chan, 
passeio em barco tradicional tailandês pelo rio Mekong, 
ao povoado Don Xao e à Casa do Ópio.  
 
6º dia – Chiang Rai / Chiang Mai [ C , A , J ] 

Dia todo de passeio com visita ao Templo Branco Wat 
Rong Khun e navegação em barco tradicional pelo Rio 
Mae Kok para visita a alguns vilarejos locais e tribos 
étnicas. Traslado a Chiang Mai e visita ao Templo Wat Doi 
Suthep. À noite, saída para jantar típico tailandês 
“Kantoke” com apresentação de danças locais e músicas 
de várias tribos das montanhas.  
 
7º dia – Chiang Mai [ C , A , J ] 

Dia todo de passeio ao povoado Karen onde encontram-
se as famosas Mulheres Girafas, a fazenda de orquídeas e 
à fábrica de artesanato de Sankampaeng.  
 
8º dia – Chiang Mai / Bangkok/...  [ C , - , - ] 

Check-out em horário regular (10h00).  Traslado ao 
aeroporto e embarque em voo com destino a Bangkok. 
Chegada ao aeroporto e fim dos nossos serviços. 

 
 
 
Observações: 
- Há saídas diárias em base privativa. Caso haja interesse, consulte-nos sobre os valores; 
- Limite de uma bagagem de até 20 kg/por pessoa no voo doméstico; 
- Todos os preços e condições devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à alteração sem prévio aviso e 

disponibilidade no momento da reserva. Os valores mencionados são POR PESSOA em dólares americanos; 
- O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos locais de visitação quanto alguns passeios poderão ser 

substituídos. 
 
 
 
 
 
 



 
Documentos necessários para portadores de passaporte brasileiro: 

- Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia contra a febre amarela; 
- Tailândia: Não necessita de visto de turismo. 
 

* A qualquer momento e sem prévio aviso poderão ocorrer alterações na documentação exigida para a entrada de cada país.   
* A obtenção de toda a documentação exigida para esta viagem é de exclusiva responsabilidade do passageiro.  
 
 
 
Pacote Inclui: 
- Passagem aérea doméstica, em classe econômica, no trecho: Chiang Mai/Bangkok, a ser emitida e entregue pelo 

operador local; 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares; 
- Refeições conforme descritas, sem bebidas. (Legenda: C-café da manhã, A-almoço e J-jantar); 
- Serviços com guia local falando espanhol; 
- Traslados e passeios em base regular, conforme o programa. 
 
 
 
Pacote Não Inclui: 
- Passagem aérea internacional de chegada e saída na Tailândia; 
- Taxas de embarque; 
- Seguro viagem; 
- Impostos vigentes; 
- Gorjetas para guias, motorista e maleteiros dos hotéis; 
- Despesas com vistos e documentações; 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 
 

CIDADES NOITES STANDARD SUPERIOR LUXO 

Bangkok 2 
Furama Silom 

(Superior) 
Novotel Fenix Silom 

(Superior) 
Pullman Bangkok G 

(G deluxe) 

Phitsanulok 1 
Topland  

(Superior) 
Topland 

(Superior) 
Topland 

(Superior) 

Chiang Rai 2 

Phowadol 
(Standard) 

Legend Resort 
(Superior) Le Meridien (Deluxe garden) ou 

The Riverie by Katathani (deluxe 
Garden) 

Chiang Mai 2 

Holiday Inn 
(Superior) 

Holiday Inn 
(Superior) 

Le Meridien 
(Deluxe) ou Dusit D2 (deluxe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Informações Gerais: 

Reservas e pagamento terrestre (FIT): 
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), cópia digitalizada dos 
passaportes válidos e condições gerais assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.  
 
Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões 
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos); 
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento; 
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não 
são reembolsáveis em caso de cancelamento. 
 

Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio 
 
 
 

Observações Importantes: 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo; 
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser 
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque; 
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas 
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem previamente; 
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote. 
 
** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os 
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. ** 
 
 

http://www.investur.com.br/cambio

