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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 
O mesmo, mas diferente. Essa filosofia da camiseta tailandesa resume Bangkok, uma cidade onde o familiar e o 
exótico colidem como os sabores em um prato de Pad thai. 
 
AYUTTHAYA 
Foi fundada em 1350 pelo Rei U-Tongue, que a transformou na capital do Reino de Ayuthaya ou Sião, uma posição 
que manteve até 1767. 
 
PHITSANULOK 
É uma cidade histórica da Tailândia e capital da província de Fitsanuloque. É uma das mais antigas cidades da 
Tailândia, tendo sua fundação se dado a mais de 600 anos. 
 
CHIANG RAI 
Vale a pena conhecer esta cidade pequena e agradável, com seu ambiente descontraído e boa comida local. Isso 
apesar do fato de a província de Chiang Rai ter tanta diversidade de atrações que sua capital é frequentemente 
negligenciada. É também a base lógica para planejar excursões para os cantos mais remotos da província. 
 

CHIANG MAI 
A antiga sede do reino Lanna é um local calmo e descontraído para relaxar e recarregar as baterias. Participe de 
uma vasta gama de atividades oferecidas ou apenas passeie pelas ruas secundárias e descubra uma cidade que 
ainda é firmemente tailandesa em sua atmosfera e atitude. 
 
KOH SAMUI 
Com uma área de 247 km2, é a terceira maior ilha da Tailândia e, em apenas uma década, tornou-se um dos 
principais destinos turísticos do Sudoeste Asiático. É um destino procurado não apenas por aqueles que preferem 
a tranquilidade de uns dias de praia, descansando ao sol e refrescando-se nas águas azul-turquesa, mas também 
pelos entusiastas da ação, já que a ilha oferece uma diversidade de atrações desportivas, tais como: mergulho, 
snorkeling, windsurf entre outros.   
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01 dia | (quarta-feira)  
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 | (quinta-feira)  
BANGKOK 
Café da manhã no hotel. 
Saída para visita meio dia a cidade de Bangkok, começaremos com 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 com o passeio 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, 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 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.  Retorno ao hotel e tarde livre. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 

03 dia | (sexta-feira)  
BANGKOK >>> KANCHANBURI >>> AYUTTHAYA 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, em horário pré-determinado, traslado para cidade de Kanchanaburi. Visitaremos a famosa ponte sobre 
o rio Kwai. Após o passeio visitaremos o Museu da Guerra de Jeath e faremos um passeio no "Trem da Morte" no rio Kwai, 
onde poderá apreciar a beleza de suas paisagens. Chegada no hotel selecionado em Ayutthaya. Jantar no hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar).  
 

04 dia | (sábado)  
AYUTTHAYA >>> LOPBURI >>> PHITSANULOK 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, em horário pré-determinado, traslado para Ayuthaya, antiga capital do país, para visitarmos seus 
maravilhosos templos, entre os quais Wat Chaiwathanaram e Wat Mahathat. Almoço em um restaurante local. À tarde, 
sairemos para Lopburi, para visitar ao Templo dos Macacos, Prang Sam Yod (a Pagoda Sagrada) e as ruínas de Wat Phra Sri 
Ratana Mahathat. Chegada no hotel selecionado em Phitsanulok. Jantar no hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar).  
 
 
 
 

ITINERÁRIO | 12 dias / 11 noites  
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05 dia | (domingo)  
PHITSANULOK >>> SUKHOTHAI >>> CHIANG RAI 
Café da manhã no hotel. 
Sairemos para visitar o templo Wat Phra Sri Ratana Mahathat, o mais sagrado de Phitsanulok. Continuaremos para o Parque 
Histórico de Sukhothai, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Há um passeio de bicicleta pelos jardins 
entre suas ruínas e lagoas. A partir daqui vamos conhecer um dos ícones mais importantes, o grande Buda Branco de Wat Sri 
Chum. Almoço em um restaurante local. Após almoço continuaremos para Chiang Rai, no caminho para uma parada no lago 
Payao. Chegada ao hotel selecionado em Chiang Rai. Jantar no hotel.  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar).  
 

06 dia | (segunda-feira) 
CHIANG RAI 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, saída para visita dia inteiro a Chang Mai, visitaremos a Mae Chan, anteriormente o centro de obras de 
prata, posteriormente convertido em um centro de transações comerciais entre as tribos Yao e Akha, onde é possível ver 
membros de diferentes etnias. Almoço e passeio pelo rio Mekong em um barco tradicional tailandês. Este rio serve como uma 
fronteira natural entre Myanmar (antiga Birmânia), Laos e Tailândia. Atravessaremos o rio até a cidade de Don Xao, localizada 
ao lado da fronteira com o Laos. Visita à Casa do Ópio. Retorno ao hotel. Jantar no hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar).  
 

07 dia | (terça-feira)  
CHIANG RAI >>> CHIANG MAI 
Café da manhã no hotel. 
Saída para passeio de barco tradicional, visitando as aldeias Karen, Lahu (Muser) ao longo do Rio Kok. Visita ao Wat Rong Khun, 
o famoso templo branco. Partiremos de Chiang Rai para Chiang Mai por estrada (3 horas). Almoço em um restaurante local. 
Chegando a Chiang Mai, visitaremos o templo mais conhecido da cidade, Wat Doi Suthep, localizado no topo de uma pequena 
colina 15 km a noroeste. Chegada no hotel selecionado em Chiang Mai. Jantar Kantoke, com comida e danças típicas do norte 
da Tailândia.  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar).  
 

08 dia | (quarta-feira) 
CHIANG MAI 
Café da manhã no hotel. 
Saída para visitar o Centro de treinamento de elefantes, onde temos a possibilidade de montar e passear de elefantes 
(opcional). Visita a Vila Karen das famosas mulheres girafas. Almoço na fazenda de orquídeas. À tarde, visitaremos as fábricas 
de artesanato na área de Sankampaeng. Retorno e jantar no hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar).  
 
Opcional Sugerido: Patara Elephant Farm (meio dia) 
Em horário predeterminado saída para conhecer mais sobre o dia a dia e os cuidados com os Elefantes no Patara Elephant 
Farm. Durante o passeio serão realizadas, caminhada para encontrar os elefantes em seu habitat natural, aprendizado sobre 
os elefantes e sua influência no processo agrícola, alimentação e cuidados da higiene, gravidez e cuidados com os bebês 
elefantes e muito mais. Pausa para almoço estilo picnic e em horário adequado regresso ao hotel.  
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09 dia | (quinta-feira)  
CHIANG MAI >>> KOH SAMUI  
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto, para tramites de check in e embarque em voo com destino a Koh Samui, 
chegada ao aeroporto de Koh Samui e após retirada das bagagens recepção e traslado ao hotel selecionado.  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 

10 dia | (sexta-feira)  
KOH SAMUI  
Café da manhã no hotel.  
Dia livre para atividades pessoais. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
Opcional Sugerido: Tour pela Ilha de Koh Samui (meio dia) 
Explore a maior das três ilhas da costa leste da Tailândia, passando pelas praias de Chaweng e Lamai, as formações rochosas 
Hin Ta e Hin Yai (Rocha do vovô e rocha da vovó), a deslumbrante cachoeira de Na Muang e o grande Buda de mais de 15 
metros de altura e que se está localizado na costa norte da ilha. Ao fim do tour vista ao centro turístico de Nathon para compra 
de souvenirs, regresso ao hotel. 
 
Opcional Sugerido: Ang Thong Island (dia inteiro) 
Conheça as águas esmeraldas do arquipélago de Samui iniciando o passeio pelo Parque Marinho Nacional de Angthong, com 
mais de 250km² de área preservada. No parque é possível conhecer grandes ilhas e rochedos verdejantes cercados por águas 
cristalinas. Visita a Mae Koh, ilha com uma encanadora praia e lago de água salgada chamado Thale Nai Esmeralda. Almoço em 
restaurante local em Koh Paluay. Tempo livre para nado, banho de sol, passeio em barco ou simplesmente relaxar-se nas praias 
de areia branca. Ao fim do passeio regresso ao hotel. 
 

11 dia | (sábado)  
KOH SAMUI  
Café da manhã no hotel.  
Dia livre para atividades pessoais. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
Opcional Sugerido: Koh Tao e Koh Nang Yuan (dia inteiro) 
Explore três das mais paradisíacas ilhas do mundo unidas por um estreito caminho de areia, as ilhas são repletas de belezas 
naturais com sua vida animal e deslumbrante selva tropical. Há possibilidade de realizar mergulho em locais como o Japanese 
Garden, chamado assim devido à zona de corais se assemelhar a um jardim japonês, além das belas praias é possível subir até 
um mirante natural de onde pode-se ver toda a ilha. Almoço em restaurante local e tempo livre para atividades independentes 
como mergulho, banho de sol ou simplesmente conhecer mais das encantadoras praias, ao fim do tour, regresso ao hotel. 
 

12 dia | (domingo)  
KOH SAMUI  
Café da manhã no hotel. (apartamento disponível até o meio dia). 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto de Koh Samui, para tramites de check in e embarque em voo com destino 
a cidade de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 
 

Fim de nossos serviços. 
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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, e entre cidades de acordo ao itinerário em serviço regular (compartilhado), com 
assistência de guia local no idioma espanhol, exceto em Koh Samui somente com motorista no idioma local ou inglês: 
- Passeios e visitas de acordo ao itinerário com ingressos incluídos em serviço regular (compartilhado) e com    
acompanhamento de guia local no idioma espanhol; 
- e-ticket doméstico no trecho Chiang Mai/ Koh Samui em classe econômica, a ser entregue pelo operador local; 
- 11 (onze) noites de hospedagem com café da manhã diário (check-in 13h0 ou 14h00 e check-out 11h00 ou 12h00);  
- 12 (doze) refeições em todo o itinerário, sendo 06 (seis) almoços e 06 (seis) jantares;  
- Cartão de assistência por 12 (doze) 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 
 

Superior Plus   
Bangkok 02 Conrad Bangkok ou similar G Deluxe 
Ayutthaya 01 Kantary Resort ou similar Studio 
Phitsanulok 01 Pattara Resort ou similar Superior 
Chiang Rai  02 Le Meridien ou similar Deluxe 
Chiang Mai 02 Le Meridien ou similar Deluxe 
Koh Samui 03 Six Senses ou similar Hideaway Villa 

Superior   
Bangkok 02 Pullman Bangkok G ou similar G Deluxe 
Ayutthaya 01 Kantary Resort ou similar Studio 
Phitsanulok 01 Topland Hotel ou similar Superior 
Chiang Rai  02 The Riverie by Katathani ou similar Deluxe Garden 
Chiang Mai 02 Dusit D2 Chiang Mai ou similar Deluxe 
Koh Samui 03 Sala Chaweng ou similar Garden Deluxe Balcony 

Primeira   
Bangkok 02 Novotel Silom Road ou similar Superior 
Ayutthaya 01 Kantary Resort ou similar Studio 
Phitsanulok 01 Topland Hotel ou similar Superior 
Chiang Rai  02 Legend Resort ou similar Standard 
Chiang Mai 02 Holiday Inn ou similar Superior 
Koh Samui 03 Meliá Beach Resort ou similar Deluxe 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Econômica   
Bangkok 02 56 Surawong ou similar Standard 
Ayutthaya 01 Kantary Resort ou similar Studio 
Phitsanulok 01 Topland Hotel ou similar Superior 
Chiang Rai  02 Phowadol ou similar Standard 
Chiang Mai 02 Holiday Inn ou similar Superior 
Koh Samui 03 Ozo Chaweng ou similar Superior 

    
 
 
 
 
 

Categoria Temporada Duplo Individual 

Superior Plus 

Abril de 2022: 06 e 13 3.497,00 5.549,00 

 

Abril de 2022: 20 e 27 

Maio de 2022: 04, 11, 18 e 25 

Junho de 2022: 01, 08, 15, 22 e 29 

Julho de 2022: 06 e 13 

Setembro de 2022: 07, 14, 21 e 28 

Outubro de 2022: 05, 12, 19 e 26 

 

3.373,00 5.301,00 

Julho de 2022:  20 e 27 

Agosto de 2022: 03, 10, 17, 24 e 31 
3.593,00 5.745,00 

   

Superior 

 

Abril de 2022: 06 e 13 

 

2.943,00 

 

4.574,00 

 

Abril de 2022: 20 e 27 

Maio de 2022: 04, 11, 18 e 25 

Junho de 2022: 01, 08, 15, 22 e 29 

Julho de 2022: 06 e 13 

Setembro de 2022: 07, 14, 21 e 28 

Outubro de 2022: 05, 12, 19 e 26 

 

2.503,00 3.674,00 

Julho de 2022:  20 e 27 

Agosto de 2022: 03, 10, 17, 24 e 31 
2.623,00 3.934,00 

   

 
 

Primeira 
 
 

 

Abril de 2022: 06, 13, 20 e 27 

Maio de 2022: 04, 11, 18 e 25 

Junho de 2022: 01, 08, 15, 22 e 29 

Julho de 2022: 06 e 13 

Setembro de 2022: 07, 14, 21 e 28 

Outubro de 2022: 05, 12, 19 e 26 

 

 

2.262,00 

 

3.149,00 

Julho de 2022:  20 e 27 

Agosto de 2022: 03, 10, 17, 24 e 31 
2.442,00 3.509,00 

   

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  
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Econômica 

 

Abril de 2022: 06, 13 e 20 

 

2.115,00 

 

2.906,00 

 

Abril de 2022: 27 

Maio de 2022: 04, 11, 18 e 25 

Junho de 2022: 01, 08, 15, 22 e 29 

Julho de 2022: 06 

Setembro de 2022: 07, 14, 21 e 28 

Outubro de 2022: 05, 12, 19 e 26 

 

2.035,00 2.766,00 

Julho de 2022:  13, 20 e 27 

Agosto de 2022: 03, 10, 17, 24 e 31 
2.155,00 2.986,00 

 

    

Opcionais & Suplementos Regular 
(Compartilhado) 

Dusit D2 Chiang Mai – 12 a 15 abr, 1 a 6 mai, 29set a 4out e 30 out ’21 (suplemento por noite/pessoa) 67,00 

Patara Elephant Farm 80,00 

Tour pela ilha de Koh Samui 70,00 

Ang Thong Island 97,00 

Joh Tao e Koh Nang Yuan 119,00 

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. 
 
 
 
 
 

1) Cancelamentos até 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 com 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 valor total da viagem; 
6) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
  
 
 
 
 
 
 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTO 
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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) se tiverem o passaporte válido. 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); apresentação de teste RT-PCR de até 72 horas 
antes da chegada ao país; realizar um teste em até 24 horas após a chegada à Tailândia, agendado e pago até 07 dias antes 
da viagem no site do departamento de saúde responsável; 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 
50.000. (Atualizado em 16 de Março de 2022) 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 

tp.consular.go.th/en/)

