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ROTEIRO COM GUIA LOCAL FALANDO ESPANHOL 
 

 
Dia 1 – BANCOC 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Bancoc. Recepção e traslado ao hotel em Bancoc, capital 
da Tailândia que chegou ao topo dos destinos mais visitados do mundo. A rica culinária tailandesa, 
apreciada internacionalmente, a cultura milenar, a hospitalidade de seu povo, além das praias 
paradisíacas, são os principais atrativos deste país de forte tradição budista, localizado no sudeste 
asiático.  
 
   

Dia 2 – BANCOC  
Café da manhã* Meio dia de passeio iniciando pela visita ao Templo Wat Traimit que abriga o 
maior  Buda em ouro maciço que mede quase cinco metros de altura, com um peso de cinco 
toneladas e meia. Continuação para Wat Po, o templo do Buda Reclinado que mede 46 metros de 
comprimento e está coberto de ouro. Prosseguimento para o Palácio Real que, além de ser um dos 
mais belos exemplos das cortes de Sião (nome anterior da Tailândia), abriga o maravilhoso Buda 
de Esmeralda, o mais venerado no país. Tarde livre. 
 

      
Dia 3 – BANCOC / MERCADO FLUTUANTE DAMNOEN SADUAK /BANCOC                                                
Café da manhã* Saída para o mercado flutuante de Damnoen Saduak, localizado 
a 110 km a oeste de Bancoc. O mercado  é popular entre turistas que podem 
observar a comercialização de frutas, vegetais e outras mercadorias de forma 
tradicional e das mais antigas do país: em pequenas embarcações. Almoço 
inlcuso. A seguir, visita a oficinas  de arte e artesanato na área de Rim Klong e 
retorno a Bancoc no final do dia. 
 
Dia 4 – BANCOC 
Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular. Em horário adequado, 
traslado ao aeroporto. 
 

     
    O PACOTE INCLUI 
    • 3 pernoites no hotel escolhido com impostos locais inclusos; Café da manhã no hotel e 1 almoço;  
    • Traslados e passeios privativos com guia local falando espanhol; Ingresso dos pontos turísticos conforme citados no 
programa. 
 

 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) – BASE APTO. DUPLO 
Valores válidos para mínimo de 2 participantes 

HOTEL 2 pessoas 4 pessoas 6 pessoas 
FURAMA BANGKOK SILOM USD 600,00 USD 500,00 USD 430,00 
NOVOTEL BANGKOK FENIX SILOM USD 635,00 USD 535,00 USD 465,00 
PULLMAN BANGKOK HOTEL G USD 720,00 USD 620,00 USD 550,00 

Nota: Valores sujeitos a alteração dependendo do período da viagem 
 

     
    
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

         BANCOC (4 dias / 3 noites) – Pacote terrestre privativo 


