
 

TAI & PHI PHI & PHUKET - 2020 
 

Pacote regular em espanhol - 11 dias (10 noites) - Saídas às quartas e aos sábados
 
Dia 1 – BANCOC (Tailândia) 
Chegada ao aeroporto internacional de Bancoc, recepção pelo guia 
falando espanhol e traslado ao hotel. Nota: Os quartos estarão 
disponíveis após as 14h. 
 

Dia 2 – BANCOC  
Café da manhã no hotel. Dia de visita a três templos começando por 
Wat Trimit que abriga o maior Buda de ouro maciço do mundo, 
medindo quase cinco metros de altura com um peso de cinco 
toneladas e meia. Prosseguimento para Wat Pho, o maior templo de 
Bancoc, onde está o Buda reclinado e os Chedis (pagodes) dos Reis. O 
Buda reclinado mede 46 metros de comprimento e está coberto de 
ouro. Em seguida, visita ao Palácio Real, que é sem dúvida o 
monumento mais famoso da cidade. Construído em 1782 e, por 150 
anos, a casa do rei da Tailândia, a corte real e a sede administrativa 
do governo, o Grande Palácio de Bancoc é um edifício antigo que 
continua impressionando seus visitantes com sua bela arquitetura e 
detalhes. Dentro do complexo se encontra o Buda de Esmeralda (Wat 
Phra Kaew). Considerado o templo budista mais importante da 
Tailândia, consagra a imagem de um reverenciado Buda 
meticulosamente talhada em um único bloco de jade. 
 

Dia 3 – BANCOC  
Café da manhã no hotel. Dia livre. 
 

Dia 4 – BANCOC / CHIANG RAI 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Bancoc para 
embarque ao destino Chiang Rai. Chegada e visita ao Triângulo 
Dourado, onde as fronteiras entre Mianmar (antiga Birmânia), Laos e 
Tailândia estão localizadas no rio Mekong. Passeio de barco 
tradicional de 30 minutos curtindo a vida cotidiana do povo do Laos. 
Almoço incluso. Após, visita à Casa Del Opio antes de visitar as aldeias 
das minorias étnicas Akha e Yao, e a cidade das famosas mulheres 
girafas. 
 

Dia 5 – CHIANG RAI / CHIANG MAI 
Café da manhã no hotel. Saída para o cais, embarque em barco  

 
tradicional para visitar as aldeias de minorias étnicas Karen ao longo 
do rio Kok. Continuação para o Templo Wat Rong Suea 
 

Tean, também conhecido como o Templo Azul. Em seguida, visita ao 
famoso templo branco Wat Rong Khun. Saída de Chiang Rai para 
Chiang Mai por via terrestre (3 horas de viagem). Almoço incluso no 
caminho. Chegada a Chiang Mai, visita ao templo mais conhecido da 
cidade, Wat Doi Suthep, localizado em cima de uma pequena colina a 
15 km ao noroeste. Jantar incluso. 
 

Dia 6 – CHIANG MAI 
Café da manhã no hotel. Visita a fábricas de artesanato local como 
lacado, tecidos de seda, dos tradicionais guarda-chuvas de papel e 
escultura de madeira e a local onde se pode comprar antiguidades 
birmanesas. Prosseguimento para o vale de Mae Sa para visitar a 
fazenda de orquídeas. Almoço incluso. Saída para o santuário dos 
elefantes para aprender sobre eles e interagir, oferecer comida e 
tomar banho, uma experiência inesquecível. Retorno ao hotel. Jantar 
incluso. 
 

Dia 7 – CHIANG MAI / ILHA PHI PHI  
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Chiang Mai para 
embarque com destino a Phuket. Chegada e traslado ao hotel em 
barco para a Ilha de Phi Phi.  
 

Dia 8 – ILHA PHI PHI 
Café da manhã no hotel. Dia livre. 
 

Dia 9 – ILHA PHI PHI / PHUKET 
Café da manhã no hotel. Dia livre. Traslado de barco e van do hotel 
da Ilha Phi Phi para o hotel em Phuket. 
 

Dia 10 – PHUKET 
Café da manhã no hotel. Dia livre. 
 

Dia 11 – PHUKET 
Café da manhã no hotel. Em horário adequado, traslado ao 
aeroporto.

Nota: Hotéis e tipos de quarto conforme mencionados ou similares. 
  

PACOTE REGULAR  –   PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) - mínimo de 2 participantes 
01 Abril 2020 a 31 Outubro 2020 

STANDARD (USD) SUPERIOR (USD) DELUXE (USD) 
Indiv. Duplo Indiv. Duplo Indiv. Duplo 

2.250,00 1.685,00 2.700,00 1.905,00 3.710,00 2.485,00 
Nota: Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

 

SUPLEMENTOS – PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) 
PASSAGENS AÉREAS – Classe econômica – Taxas inclusas 

Bancoc / Chiang Rai   
715 

Chiang Mai / Phuket via Bancoc 
OBS:  Tarifas sujeitas a alteração sem aviso prévio.  

 
O PACOTE INCLUI 
 10 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
 Café da manhã e refeições indicadas; 
 Traslados e passeios com guia local falando espanhol, exceto 

Ilha Phi Phi sem guia; 

 Ingresso dos pontos turísticos mencionados no programa.  
Notas importantes: 
1. Passagem aérea dos trechos mencionados não inclusos no 

pacote (ver tabela de preços); 
2. Consulte os voos programados para se adequar ao roteiro.  

HOSPEDAGEM  
CIDADE STANDARD SUPERIOR DELUXE  

BANCOC FURAMA SILOM 
quarto superior 

NOVOTEL SILOM ROAD 
quarto superior 

ANANTARA SATHORN 
quarto premier 

CHIANG RAI 
PHOWADOL 

quarto standard 
LEGEND RESORT 
quarto superior 

LEGEND RESORT 
quarto superior 

CHIANG MAI 
HOLIDAY INN 

quarto superior 
HOLIDAY INN 

quarto superior 
LE MERIDIEN 
quarto deluxe 

ILHA PHI PHI PHI PHI NATURAL 
quarto standard 

HOLIDAY INN PHI PHI 
quarto garden bungalow 

PHI PHI ISLAND VILLAGE 
quarto superior 

PHUKET BEST WESTERN PATONG 
quarto superior 

THE OLD PHUKET 
quarto sino deluxe 

RENAISSANCE PHUKET 
quarto deluxe 


