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ROTEIRO COM GUIA FALANDO ESPANHOL – SAÍDAS ÀS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS 

 
Dia 1 – Bancoc  
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado para o hotel. 
Check-in no hotel em horário regular e restante do tempo 
livre para descanso. 
 
Dia 2 – Bancoc 
Café da manhã* Dia livre pra compras ou participar de 
passeio opcional.  
 
Sugestão de passeio opcional:  
Mercado Flutuante Damnoen Saduak com almoço 07:30 – 18:00 
Com guia local falando espanhol 
A 110 km de Bancoc está localizado o mercado flutuante mais 
importante e pitoresco da Tailândia. O passeio inclui uma visita a 
Nakron Pathom, onde se encontra a tumba mais alta do país e o 
maior pagode do sudeste asiático. Breve parada em Maeklong, o 
mercado de trem. Almoço incluso em Sampran Riverside onde se 
assiste a um espetáculo que apresenta aspectos importantes da 
vida tailandesa. 
 

Dia 3 – Bancoc 
Café da manhã* Meio dia de passeio incluindo os              
templos mais importantes de Bancoc. Início da visita por                 

Wat Trimitr, antigo templo cujo exterior dourado abriga a 
maior estátua de Buda de ouro maciço do mundo que 
pesa 5,5 toneladas e tem uma altura de 3 metros. 
Passando por China Town, continuação para Wat Pho, o 
grande complexo real de templos, onde está localizado o 
Buda Reclinado de 46 metros de comprimento e as 
tumbas dos reis, e, em seguida, para o Grande Palácio, um 
dos mais belos exemplos das cortes de Sião (antigo nome 
da Tailândia). Antigamente era utilizado como residência 
dos reis. Abriga palácios usados em distintas ocasiões: o 
palácio dos funerais, a sala de coroação, a casa dos 
convidados reais e o maravilhoso Buda de Esmeralda. 
Tarde livre. 

 
Sugestão de passeio por conta própria: 
Asiatique Market (a partir das 17h), um mercado noturno aberto 
que reúne atrações como lojas, restaurantes e entretenimento. 
 

Dia 4 – Bancoc 
Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular. 
Em horário adequado, traslado ao aeroporto (sem guia). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Hospedagem em Bancoc 

Categoria Hotel 

Standard Holiday Inn Express – Quarto Standard 

Superior Rembrandt Hotel & Towers – Quarto Superior 

Deluxe Mövenpick Resort Sukhumvit – Quarto Superior 

Preços por pessoa (em dólar americano) 

Mínimo de 2 participantes 

Categoria Quarto Individual Quarto Duplo 

Standard USD 410,00 USD 270,00 

Superior USD 480,00 USD 310,00 

Deluxe USD 650,00 USD 410,00 

 

Opcional Mercado Flutuante USD 120,00 

Preços válidos até 31 de outubro de 2021. 

(Nota: Os valores ficam sujeitos a alteração) 

O pacote inclui 

3 pernoites no hotel com impostos 

Café da manhã no hotel e 1 almoço 

Traslados em veículo privativo 

Visita aos pontos turísticos com guia falando espanhol. 

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


