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Tailândia Exótica  
09 Dias / 08 Noites 

Saída: Domingos 

29 anos de experiência e qualidade! 

A Tailândia é um dos países mais fascinantes do planeta, com templos e lugares impressionantes. Uma cultura para ser 
conhecida e desvendada. Sua exuberante natureza, aldeias intocadas pela modernidade e diversos templos sagrados 
são somente algumas das possibilidades de programas a serem realizados neste maravilhoso destino. No norte do país 
se encontram montanhas mágicas de onde se avistam as terras de Myanmar e Laos, combinado com um charme 

rústico e hospedagem em hotéis que oferecem o máximo em conforto e relaxamento. 

 
1º Dia – Domingo - ... / Bangkok  
Chegada em Bangkok, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 03 noites. 
 
2º Dia – Segunda-feira - Bangkok  
Saída pela manhã para um passeio de meio dia, incluindo visita aos principais templos da cidade, como o Wat Trimitr 

do Buda de Ouro, Wat Po do maior Buda reclinado (46 metros de comprimento e 15 metros de altura) e o Grand 
Palace, antiga moradia de reis da Tailândia. A principal atração é o templo situado ao lado onde se encontra o Buda de 
Esmeralda, considerado o mais sagrado da Tailândia. Tarde livre para atividades pessoais. 
* Passeio oferecido às 2as, 4as, 6as e Domingos.  
 
3º Dia – Terça-feira - Bangkok 
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 

Sugestão: Aproveite para conhecer a cidade ou consulte-nos sobre um de nossos passeios opcionais. 
Você pode conhecer o famosos Mercado Flutuante. 

 
4º Dia – Quarta-feira - Bangkok / Ayuthaya / Phitsanuloke 
Após o café da manhã, saída com destino a cidade de Ayuthaya. A cidade foi a antiga capital de Tailândia, situada a 80 
Km ao norte de Bangkok. Suas grandiosas ruínas ainda são objeto de escavações arqueológicas. Visita aos templos de 

Wat Chaiwathanaram e Wat Phra Srisampetch. Almoço em restaurante local. Seguiremos com destino a Phitsanuloke, 
parando para visitar o templo dos macacos e as ruínas de Wat Phra Sri Ratana Maha That e Prang Sam Yod. Chegada 
em Pitsanukole e hospedagem. 
  
5º Dia – Quinta-feira – Phitsanuloke / Sukhothai / Chiang Rai 
Após o café da manhã, saída para visitar os templos de Phitsanulok, Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Seguiremos em 
direção a cidade de Sukhothai visitando o Parque Histórico que foi declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela 

UNESCO. Visita aos jardins de Sukhothai entre suas ruínas e lagos. Veremos um dos ícones do país, o Buda branco de 
Wat Sri Chum. Almoço em restaurante local. Seguiremos com destino a Chiang Rai, com uma parada no Lago Payao. 
Chegada e hospedagem. 
 

 
 
 

 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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6º Dia – Sexta-feira - Chiang Rai 

Após o café da manhã, saída para visitar Mae Chan, antigo centro de artesanato em prata e que hoje funciona como 
centro comercial entre as diferentes tribos da região. Visitaremos o famoso triângulo de ouro, ponto de fronteira entre 
Laos, Myanmar e Tailândia. Visitaremos a casa de Opio. Almoço em restaurante local. Tarde livre. Hospedagem. 

 
7º Dia – Sábado - Chiang Rai / Chiang Mai 
Após o café da manhã, saída do hotel e embarque em um barco tradicional onde visitaremos as minorias étnicas da 
região no rio Kok. Seguiremos viagem de carro com destino a Chiang Mai, viagem de aproximadamente 3horas. No 
caminho parada para visitar o templo Wat Rong Khun conhecido como Templo Branco.  Almoço em restaurante local. 
Chegada em Chiang Mai e traslado ao hotel. À noite teremos um jantar Kantoke, onde poderemos provar a deliciosa 

culinária local enquanto apreciamos um show de danças. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
8º Dia – Domingo - Chiang Mai 
Após café da manhã, saída para visitar o Campo de Elefantes, situado na zona de Mae Tang, para observar como os 
animais são cuidados e treinados. Passeio no dorso do elefante (não incluído). Almoço em um restaurante local. Saída 
para visitar o complexo de templos Wat Phrathat, mais conhecido como Doi Suthep, construído no topo de uma 

montanha a mais de mil metros de altitude. Possui uma das vistas mais bonitas do vale da cidade e é considerado o 

mais sagrado de Chiang Mai. O templo guarda umas das relíquias mais veneradas de Buda e por isso é um dos templos 
mais visitados no norte da Tailândia. Continuação até uma das fábricas de artesanato da região. Retorno ao hotel e 
hospedagem. 
 
9º Dia – Segunda-feira - Chiang Mai / ... 
Hospedagem disponível até as 11h00. Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de 
retorno e fim de nossos serviços. 

*Sugestão: Você pode estender sua viagem para um dos destinos de praia da Tailândia. Consulte-nos. 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Acomodação Categoria 

Bangkok 03 
Novotel Bangkok Silom Road 

(EX Novotel Fenix Silom) 
Superior Primeira 

Phitsanuloke 01 Topland Hotel Superior Studio Room Primeira 

Chiang Rai 02 The Legend Chiang Rai Superior Room Primeira 

Chiang Mai 02 Holiday Inn Chiang Mai Superior Room Turística Sup. 
 
 

 

 

PARTE TERRESTRE  

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Período 

Em US$ Em R$ 

Por pessoa  Por pessoa 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

01Nov'19 a 27Dez19´   

03Jan a 22Jan´20                  
29Jan a 31Mar´20      

1.366 1.379 1.942 5.423 5.475 7.710 

28Dez´19 a 02Jan´20 
23Jan a 28Jan´20 

1.448 1.445 2.104 5.749 5.737 8.353 

01Abr a 30Jun´20 1.327 1.332 1.888 5.269 5.289 7.496 

01Jul a 31Ago´20 1.344 1.343 1.921 5.336 5.332 7.627 

01Set a 31Out´20 1.335 1.338 1.905 5.300 5.310 7.563 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 3,97 da 
data de 01/08/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
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PASSEIOS OPCIONAIS – saindo de Bangkok (mínimo 2 passageiros) 
Preços por pessoa em US$ = Dólar Americano / R$ = Real 

Passeio  Descrição US$ R$ 

MERCADO FLUTUANTE 
DAMNOEN SADUAK 

Passeio de meio dia em serviço privativo pelo mercado flutuante mais 

importante e pitoresco da Tailândia, situado a 110 km de Bangkok. 
Saída: Diária. Horário: 07h30 às 12h30. Guia: idioma espanhol. 

240       
(1PAX) 

936  
(1Pax) 

127       
(2~3PAX) 

496 
(2~3PAX) 

WAT SUTHAT 
THEPWARARAM 

Passeio em serviço privativo a um dos melhores templos reais em 
Bangkok, construído em 1807 pelo Rei Rama I, que queria transformá-lo 
em um centro religioso. 
Saída: Diária. Horário: 09h00 às 12h00 ou 14h00 às 17h00. Guia: 
idioma espanhol 

55 
(Min 2PAX) 

211 
(Min 2PAX) 

AULA DE CULINÁRIA  
NA ESCOLA BAIPAI 

Oportunidade para aprender sobre a culinária tailandesa diretamente 
com um chefe local qualificado. Saída: Diária (exceto domingo e feriado). 
Horário: 09h30 às 13h30. Profissional: idioma inglês 

152 
(Min 2PAX) 

593 
(Min 2PAX) 

AYUTTHAYA 
CRUZEIRO GRAND 

PEARL 

Passeio de dia inteiro em serviço regular a Ayutthaya, antiga capital de 
Tailândia, situada a 80 Km ao norte de Bangkok. Suas grandiosas ruínas 
ainda são objeto de escavações arqueológicas. Visita a antiga residência 
de verão dos reis de Siam Bang Pa In. O retorno até Bangkok é feito de 
barco, com almoço buffet servido a bordo. O cruzeiro, com duração 
média de 4 horas pelo rio Chao Praya deixará uma recordação muito 
bonita da Tailândia. Saída: Diária. 

Horário: 07h30 às 17h00. Guia: idioma espanhol. 

127 496 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 3,94 da 
data de 19/07/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 
 

O que inclui: 
- 08 (oito) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Traslados de chegada em Bangkok em serviço regular com assistência em idioma espanhol; 
- Passeio de meio dia em Bangkok em serviço regular com guia local em idioma espanhol; 

- Viagem entre as cidades em serviço regular com assistência em idioma espanhol; 
- 05 (cinco) almoços e 01 (um) jantar incluído sem bebidas conforme itinerário; 
- Passeios em serviço regular com guia local em idioma espanhol; 
- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 09 (nove) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 

70 anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 

 
O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 

- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
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Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  

* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  

Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 

· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  

Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem TRIP PROTECTOR incluído no pacote clicando aqui 

- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 

- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 

- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 20 Kg + bagagem de mão de até 5 Kg por pessoa; 

- Acomodação em Triplo: apartamento duplo + cama extra, cama dobrável ou sofá-cama; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local. São 
viagens com datas predeterminadas que não permitem qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser 
incluídas noites antes ou depois do tour regular. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem 
permitido durante a viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com 
pessoas de diferentes nacionalidades e costumes; 

- É necessário mínimo 2 passageiros viajando juntos para saída garantida do tour em serviço regular; 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/
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DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

TAILÂNDIA 

 

Passaporte  

 

 

✓  

Válido por pelo menos 6 meses da data de 

retorno ao Brasil 

Visto  

Certificado Internacional de Vacina contra 

Febre Amarela 

✓ 
Deve ser providenciada no prazo mínimo de 

até 10 (dez) dias antes do embarque 

          ✓ - obrigatório     - não obrigatório 


