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A Tailândia contém uma grande riqueza arquitetônica, cultural, gastronômica e de tradições com um 
espírito exclusivamente tailandês. Por outro lado, com o seu charme, hospitalidade e um temperamento 
alegre, os tailandeses têm uma tendência natural de fazer qualquer visitante se sentir em casa. Um 
cenário rico e variado estende-se desde a região nortenha com as suas montanhas nebulosas e selvas, aos 
arrozais esmeralda nas planícies centrais, até às costas oeste e sul com as suas praias ladeadas de 
palmeiras e ilhas tropicais. 
 
 
BANGKOK  
Um dos poucos países asiáticos que resistiram ao processo de colonização europeia, a Tailândia preserva em seu interior uma 
belíssima riqueza natural e cultural, sendo a sua capital, Bangkok, um dos lugares mais fascinantes para conhecer. 
 
Sede histórica da monarquia e dos governantes tailandeses, o Grande Palácio de Bangkok é um dos marcos arquitetônicos 
nacionais mais significativos, valendo a pena conhecer seu acervo, que conta a história do país que resistiu às invasões 
francesas e britânicas no século XIX.  
 
O Templo do Buda de Esmeralda, ou Wat Phra Kaew, faz par atração parte do circuito de atrações turísticas imperdíveis para 
conhecer em Bangkok. Com suas torres, prédios e estátuas banhadas em ouro e esculpidas em outros metais e pedras 
preciosas, é um dos cenários políticos e religiosos mais significativos da nação. Um dos templos budistas mais antigos para 
explorar na capital, o Wat Arun foi construído em 1656, também conservando em seu interior um importante acervo de arte 
religiosa. 
 
O Buda de Ouro é outra atração imperdível de Bangkok que certamente merece sua atenção. Localizado na área central da 
cidade, este templo conta com uma estátua de 3 metros da divindade budista, além de uma bonita paisagem arquitetônica. Já 
para os amantes da cozinha e dos sabores tailandeses, a Rua Khaosan é uma das melhores pedidas, oferecendo aos visitantes 
os melhores sabores locais.  
 
Por fim, não deixe de conhecer o belíssimo Parque Lumpini, que dispõe de uma das paisagens mais bucólicas da cidade e o 
imponente Templo da Montanha Dourado, construído pelo rei Rama III, é um dos exemplos mais marcantes da arquitetura 
tradicional tailandesa. 
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01 dia | 
BANGKOK 
Chegada ao aeroporto internacional de Bangkok - Suvarnabhumi, após tramites de imigração, retirada de bagagens e 
alfândega, recepção e traslado ao hotel selecionado. Tempo livre até o check-in no hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições). 

 
02 dia |  
BANGKOK 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, visitaremos o  WatTraimit. Localizado no final de Chinatown, na Yaowarat Road, perto da estação de 
trem de Hualampong, é o lar do maior Buda de ouro maciço do mundo, medindo quase cinco metros de altura e um peso de 
cinco toneladas e meia. Em seguida, continuaremos em direção a WatPho, o maior templo de Bangkok, o templo do enorme 
Buda reclinado e os Chedis dos Reis. Está localizado atrás do templo do Buda, é famoso por seu gigantesco Buda reclinado, 
com 46 metros de comprimento e coberto de ouro. Em seguida, visitaremos o Palácio Real. Construído em 1782, e por 150 
anos a casa do rei da Tailândia, a corte real e a sede administrativa do governo, o Grand Palace em Bangkok é um prédio antigo 
que continua impressionando seus visitantes com sua bela arquitetura e detalhes. Dentro do complexo, há WatPhraKaew ou 
o Templo do Buda Esmeralda (oficialmente conhecido como WatPhra Sri RattanaSatsadaram), considerado o templo budista 
mais importante da Tailândia, consagra a imagem de um Buda muito reverenciado meticulosamente esculpido em um único 
bloco de jade. Após visitas, tempo livre para atividades independentes. Retorno ao hotel por conta própria.   
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 

03 dia |  
BANGKOK 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional de Bangkok - Suvarnabhumi, para tramites de check in e 
embarque em voo com destino a sua cidade de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERÁRIO | 03 dias / 02 noites  
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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, e entre cidades de acordo ao itinerário em serviço regular (compartilhado) com 
assistência no idioma espanhol (transporte de uma mala por pessoa no tamanho padrão até 20kg); 
- Passeios e visitas de acordo ao itinerário com ingressos incluídos em serviço regular (compartilhado) e com    
acompanhamento de guia local no idioma espanhol; 
- 02 (duas) noites de hospedagem com café da manhã diário (check-in 13h0 ou 14h00 e check-out 11h00 ou 12h00);  
- Cartão de assistência de viagem por 05 (cinco) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- e-tickets aéreos internacionais; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 

Econômica    
Bangkok (01Abr a 31Out’22)  03 Furama Silom ou similar Superior 

Bangkok (01Nov’22 a 31Mar’23) 03 56 Surawong ou similar Standard 

Primeira   
Bangkok 03 Novotel Silom Road ou similar Superior 

Primeira Superior    
Bangkok (01Abr a 31Out’22) 03 Pullman Bangkok Hotel G ou similar G Deluxe 

Bangkok (01Nov’22 a 31Mar’23) 03 Montien Surawong ou similar Deluxe 

Superior   
Bangkok 03 Lebua at State Tower ou similar G Deluxe 

 
 
 
 
 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Temporada  Categoria Duplo Individual 

01 Abr a 31 Out 2022 

Econômico  279,00 372,00 

Primeira 306,00 419,00 

Primeira Superior 359,00 526,00 

Superior 412,00 626,00 

01 Nov 2022 a 31 Mar 2023 

Econômico  279,00 372,00 

Primeira 306,00 419,00 

Primeira Superior 352,00 526,00 

Superior 426,00 686,00 

 
 

Noites Extras 
Categoria Temporada Duplo Individual 

Econômico  
01 Abr a 31 Out 2022 40,00 80,00 

01 Nov 2022 a 31 Mar 2023 30,00 60,00 

Primeira 

01 Abr a 31 Out 2022 54,00 107,00 

01 Nov a 29 Dez 2022 / 03 a 19 Jan 2023 
/ 01 Fev a 31 Mar 2023 

54,00 107,00 

30 Dez 2022 a 02 Jan 2023 / 
20 a 31 Jan 2023 

80,00 154,00 

Primeira Superior 
01 Abr a 31 Out 2022 80,00 160,00 

01 Nov 2022 a 31 Mar 2023 65,00 125,00 

Superior 

01 Abr a 31 Out 2022 107,00 214,00 

01 Nov a 23 Dez 2022 / 30 Dez 2022 a 
02 Jan 2023 / 28 Jan a 31 Mar 2023 

127,00 247,00 

24 a 29 Dez 2022 / 21 a 27 Jan 2023 140,00 274,00 

 
 

Opcional Regular 
(Compartilhado) 

Mekong Train Market & Damnoen Saduak Floating Market (Diário) 116,00 

 
 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Prazo da reserva: as saídas são encerradas 30 dias antes da data de partida. A confirmação de reservas subsequentes está 
sujeita à disponibilidade. 
3) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 

 
 
 
 
 
Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

FORMAS DE PAGAMENTO 
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1) Cancelamentos mais de 35 (trinta e cinco) dias antes da saída, sem multas (exceto voos, cruzeiros e serviços extras); 
2) Cancelamentos entre 35 (trinta e cinco) e 25 (vinte e cinco) dias antes da saída, multa de 30% (trinta por cento) do valor 
total da reserva;  
3) Cancelamentos entre 24 (vinte e quatro) e 10 (dez) dias antes da saída, multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total 
da reserva;  
4) Cancelamentos menos de 09 (nove) dias antes da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
5) Cancelamentos recebidos até o dia da saída: multa de 100% (cem por cento) do custo total da viagem; 
6) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
 
 
 
 
 
 
1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; apresentar voucher de hospedagem cobrindo todo o período de permanência do país; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina – Tailândia: Os visitantes temporários que venham à Tailândia por turismo ficam isentos de vistos (máximo 90 
dias). No próprio aeroporto internacional de Bangkok (Suvarnabhumi), o viajante irá receber um carimbo no passaporte com 
validade prévia para 03 meses, o visto na verdade é a declaração de bens e itens que o turista recebe no avião, esse papel vai 
ficar grampeado no passaporte até sua partida da Tailândia. O serviço é gratuito para brasileiros e não há necessidade de foto, 
é necessário apresentar o CIV (Certificado Internacional da Vacina) contra febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 
dias antes do embarque. 
4) É necessária apresentação de Certificado de Vacinação com esquema vacinal completo para Covid-19 (CoronaVac, 
AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sputinik V ou Covaxin); preencher o formulário de viagem “Thailand Pass” 
(tp.consular.go.th/en/) com antecedência de 07 dias da viagem e possuir seguro viagem com cobertura mínima de USD 
10.000. (Atualizado em 20 de Junho de 2022) 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 

file://///asiasrv001/Operacional/PRO/PRO_ATR_05/ATR%20WORD/tp.consular.go.th/en/)

