
12 dias | 11 noites

Bangkok, Chiang Mai e Krabi

Tailândia Essencial



Dia 1 | Bangkok

Chegada ao aeroporto de Bangkok, encontro com assistente e traslado ao hotel. Chegada ao 

hotel, check-in e hospedagem.

Dia 2 | Bangkok

Café da manhã no hotel. Saída para uma visita completa de Bangkok. Visita ao palácio e o 

templo mais importante de Bangkok, o Grande Palácio, onde encontra-se o impressionante 

Wat Prah Kaew, local que está o Buda de Esmeralda esculpido em uma única peça de jade. 

Após, continuação para Wat Po, famoso por sua escola de massagem tailandesa e seu 

gigantesco Buda reclinado. Parada para almoçar em um restaurante local e em seguida, ir ao 

poderoso rio Chao Phraya, para um passeio em um barco de cauda longa, onde pode-se ver 

Bangkok de uma perspectiva diferente. Sairemos do rio principal em direção aos canais 

Thonburi, onde observa-se um modo de vida mais tranquilo e tradicional ao subir e descer os 

canais. Após o desembarque, embarque em uma balsa para cruzar o rio e seguir para Wat Arun, 

um dos templos mais icônicos de Bangkok. Pode-se ver de perto e subir até o topo do pagode 

para ter uma vista panorâmica do Chao Phraya. Por fim, ida ao movimentado distrito de 

Yaworat em Bangcoc (China Town), para ver o Buda de Ouro em Wat Traimit e fazer um passeio 

a pé pelo animado distrito de China Town. Retorno ao hotel em Bangkok e hospedagem.

Dia 3 | Bangkok

Café da manhã no hotel. Saída com destino a Damnoen Saduak para ver os barcos coloridos do 

mercado. No camino, parada no Mae Klong Train Market, onde há mercadorias dos vendedores 

em ambos os lados do trilho, é incrível a cena do trem passando por este mercado! Depois, 

breve parada em uma pequena casa onde é produzido o açúcar de palma, podendo ver a como 

é a produção e provas alguns produtos derivados. 

Em Damnoen Saduak, embarque em uma lancha particular para percorrer alguns dos canais a 

caminho do mercado e ter uma visão real do canal lateral. Tempo livre para explorar o 

mercado. Após, retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 4 | Bangkok - Chiang Mai

Café da manhã no hotel e check-out. Em horário determinado traslado ao aeroporto de 

Bangkok para vôo com destino a Chiang Mai (voo não incluído). Desembarque no aeroporto de 

Chiang Mai, encontro com o representante e traslado até o hotel. Chegada, check-in e 

hospedagem.

Roteiro



Dia 5 | Chiang Mai

Café da manhã no hotel. Saída com destino à cidade velha para ver o fosso e as paredes em 

ruínas. Início do passeio no Templo Chedi Luang, com a estrutura mais alta remanescente em 

Chiang Mai até hoje. Perto está Phra Singh, que contém exemplos maravilhosos da arte Lanna

compreendendo o estilo Lanna Viharn e ostenta a melhor substituição dessas escrituras em 

todo o norte da Tailândia. Almoço incluso em restaurante local. Continuação pela estrada até o 

templo de Wat Phrathat Doi Suthep, onde se visita o pagode dourado, uma das relíquias 

sagradas de Buda. A vista panorâmica da cidade de Chiang Mai e do vale do Ping desde o topo 

da montanha, é incrível. Após, retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 6 | Chiang Mai

Café da manhã no hotel. Saída para visita ao acampamento de elefantes Eco Valley com um 

guia em espanhol para ter uma experiência inesquecível montando um elefante. Todos os 

elefantes do local foram resgatados de condições de trabalho inadequadas e o objetivo desta 

experiência é apoiar a manutenção dos animais e fornecer-lhes as necessidades diárias básicas, 

como comida e abrigo. No passeio é possível colher grama alimentar os elefantes, caminhar até 

Alto Eco Valley nas costas de elefantes, plantar uma bananeira ou árvore de ervas, fazer bolas 

de ervas e frutas com vitaminas, alimentar os elefantes com as bolas nutritivas, banhá-los / 

regá-los com água e lama e comer lanches da população local (batata frita, frutas, bebidas). 

Após, visita a uma cidade real com pessoas reais, não apenas uma "exposição", onde cerca de 

50 famílias de duas tribos Karen vivem em paz, livres para continuar seus costumes 

tradicionais: tecer, cultivar e cuidar de elefantes. Almoço gourmet incluso no acampamento. 

Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 7 | Chiang Mai - Krabi

Café da manhã no hotel e check-out. Em horario determinado traslado até o aeroporto de 

Chiang Mai e embarque em voo com destino a Krabi (voo não incluido). Desembarque no 

aeroporto de Krabi e traslado até o hotel. Chegada, check-in e hospedagem.

Dia 8 | Krabi

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Hospedagem.

Roteiro



Dia 9 | Krabi – Koh Phi Phi

Café da manhã no hotel. Saída para passeio regular com um guia em inglês às famosas Ilhas Phi

Phi. Traslado ao cais para embarque em lancha. Visita as Ilhas Phi Phi e tempo livre nas praias 

da Ilha Bamboo, Maya Bay e Tonsai Beach ou Lohdalum Bay. Duas paradas de mergulho em 

águas abertas. Cruzeiro ao redor da Ilha onde se ve cavernas, uma lagoa e paisagens incríveis 

com águas cristalinas. A ordem do roteiro pode variar de acordo com as marés e condições do 

mar. Almoço buffet, servido no Koh Phi Phi Don e após, duas horas de tempo livre para fazer 

compras ou explorar a ilha por conta própria. Retorno ao porto e traslado ao hotel. 

Hospedagem.

Dia 10 | Krabi

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Hospedagem.

Dia 11 | Krabi

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Hospedagem.

Dia 12 | Krabi

Café da manhã no hotel e check-out. Em horario determinado traslado até o aeroporto e 

embarque em voo de retorno.

Roteiro

• Fast track na chegada ao aeroporto;

• 11 noites de hospedagem;

• Café da manhã diário;

• Traslados privados de chegada e saída;

• Passeios privados (exceto quando mencionado)

• Guia em espanhol (exceto quando mencionado);

• Refeições conforme itinerário;

• Kit Mercatur Premium.

O programa inclui



• Passagens aéreas internacionais e domésticas;

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Vistos consulares e 

• passaporte;

• Excesso de bagagem;

• Antecipação no horário de chegada (early check in);

• Prorrogação no horário de saída (late check out);

• Refeições e bebidas não mencionadas;

• Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Entradas aos locais de visitação durante os passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

• Valores vigentes para viagens realizadas até dezembro 2021, com base em duas pessoas 

viajando juntas;

• Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, realizaremos nova cotação com opções 

similares;

• É de responsabilidade do viajante possuir a documentação adequada conforme destino de 

viagem (passaporte/identidade, conforme exigências do país, vistos de entrada e 

permanência, vacinas necessárias e assistências de viagem obrigatórias).

• Recomendado sempre ter certificado internacional da vacina da febre amarela.

O programa NÃO inclui

Observações:

Formas de pagamento:

30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa, 

Mastercard, Amex e Elo).



Cidade Categoria Luxo Categoria Deluxe

Bangkok The Peninsula Bangkok Pullman Bangkok Hotel G

Chiang Mai Anantara Resort & Spa Tamarind Village

Krabi Rayavadee The ShellSea

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a 

disponibilidades e alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, 

categorias de hotéis e valores.  Valor não inclui IRRF,  fornecido no ato da reserva.

Categoria Período Duplo Sinlge

Luxo

01 a 30 abril / 01 novembro a 
19 dezembro

5062 8903

01 maio a 31 outubro 4398 7267

Deluxe

01 a 30 abril / 01 novembro a 
19 dezembro

3166 4803

01 maio a 31 outubro 2777 4024

Hotel previsto (ou similar)

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:


