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A Tailândia oferece uma combinação irresistível de belezas naturais impressionantes, templos inspiradores, reconhecida 
hospitalidade, ótima cozinha e ruínas de antigos impérios. No norte do país se encontram montanhas mágicas, de onde 
se avistam as terras de Myanmar, combinado com um charme rústico e hospedagem em hotéis que oferecem o 
máximo em conforto e relaxamento.  
Myanmar ou Birmânia, como também é conhecida, é um país do sul da Ásia continental, com extraordinários sítios 
arqueológicos, templos, stupas e diversos monumentos de Buda. Visite as lojas de sedas e artesanato, onde são 
vendidos objetos de prata e madeira, além de comidas deliciosas. Os incríveis templos de Bagan, o maravilhoso Lago 

Inle, a ponte de U’Bein em Amarapura, ou as ilhas do mar Andaman são algumas das atrações que podem ser 
encontradas em Myanmar, um país exótico e fascinante. 
 
1º Dia – Sábado – São Paulo  
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos para aguardar embarque. 
 

NOTA IMPORTANTE: Os horários e dias de saída e chegada dos voos variam de acordo com a Cia. Aérea utilizada. Favor verificar os 
horários e/ou necessidade de pernoite na cidade de conexão com seu consultor de viagens no momento da consulta.  

 
2º Dia – Domingo – São Paulo / Cidade de conexão / Bangkok  
Em horário determinado, embarque em voo com destino a Bangkok, com conexão em cidade de acordo com a 
companhia aérea escolhida.    
 
3º Dia – 2ª feira – Bangkok  

Chegada em Bangkok, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 03 noites.  
 
4º Dia – 3ª feira – Bangkok  

Saída pela manhã, para passeio de meio dia para visitar os principais templos da cidade, como o Templo Wat Trimitr do 
Buda de Ouro, que pesa 5,5 toneladas, Wat Po o templo de Buda Reclinado, com 46 metros de comprimento e 15 
metros de altura e o Grand Palace, antiga moradia de reis da Tailândia, o templo do Buda de Esmeralda entre outros 

pontos de interesse da cidade. Retorno ao hotel. Tarde livre para atividades pessoais.  
 
5º Dia – 4ª feira – Bangkok  
Dia livre para atividades pessoais. 
 
6º Dia – 5ª feira – Bangkok / Yangon 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Yangon. Calma e charmosa com 

impressionantes construções coloniais e religiosas, é considerada uma das mais fascinantes cidades do sudoeste da 
Ásia. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre para atividades pessoais. Hospedagem por 01 noite. 
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Tailândia e Myanmar 
 
16 Dias / 12 Noites 
 
Saída: Sábados 
 
Visitando: Bangkok, Yangon, Heho, Lago Inle, Mandalay, 
Amarapura, Ava, Monywa e Bagan. 
 
Roteiro Terrestre e Aéreo interno 
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7º Dia – 6ª feira – Yangon / Heho / Lago Inle 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Heho. Chegada e traslado a Nyaung 
Shwe para embarcar em uma viagem de barco até o Lago Inle. Chegada ao hotel para descanso e depois saída de 
barco para visitar a Pagoda Phaungdaw Oo, a mais importante e venerada pelos habitantes, ao Mosteiro 
Ngaphechaung, conhecido pelos seus gatos acrobatas, e outros locais. Almoço em restaurante local. Hospedagem por 
02 noites. 
 

8º Dia – Sábado – Lago Inle 
Pela manhã, saída para passeio de barco para conhecer os principais pontos turísticos da região, como o famoso 
complexo de Inn Thein, ruínas de templos antigos e a aldeia Inpawkhon. Almoço em restaurante local. 

 
9º Dia – Domingo – Lago Inle / Heho / Mandalay  
Café da manhã e saída para visitar a aldeia Mine Thauk e conhecer o Mosteiro Taw Ya. Almoço em hotel local. Em 
seguida, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Mandalay. Chegada e traslado ao hotel. 

Hospedagem por 02 noites.  
 
10º Dia – 2ª feira –  Mandalay / Amarapura / Ava / Mandalay 
Saída para passeio de dia inteiro, começando pela visita a imagem do Buda Mahamuni, uma das mais sagradas de 
Myanmar, revestido com uma tonelada de ouro e pedras preciosas como diamantes, rubis, pérolas, safiras e 
esmeraldas. Continuação a Amampura, antiga capital do reino birmano, onde poderá observar como estudam e vivem 
os cerca de mil monges que residem no local, visitar uma fábrica de seda, parar na Ponte U Bein, entre outros locais de 

interesse. O passeio segue com destino a Ava, onde visita-se em carruagens de cavalos o Mosteiro Okkyaung e o 
Mosteiro Bargayar, famoso por suas gravuras de madeira. Retorno a Mandalay e almoço em restaurante local. Logo 
depois visita a Pagoda Kuthodaw, com 729 placas em mármore onde estão escritos os ensinamentos de Buda. O dia é 
finalizado sobre a colina Mandalay contemplando um belo pôr-do-sol (sujeito as condições climáticas). 
 

11º Dia – 3ª feira – Mandalay / Monywa  

Após café da manhã, saída para conhecer o Palácio de ouro. Em seguida, viagem por cerca de 4 horas com destino a 
Monywa. Chegada e visita ao Templo Thanbode, que possui mais de 550.000 imagens de Buda e o Templo 
Boditahtaung, com Buda reclinado que mede 200 m. Almoço em restaurante local. Traslado ao hotel e hospedagem por 
01 noite. 
 
12º Dia – 4ª feira – Monywa / Bagan 
Visita às grutas de Powintaung, onde abrigam mais de 400 mil imagens do Buda. Depois do almoço em restaurante 

local, seguir viagem de aproximadamente 3 horas em direção a Bagan. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem por 
02 noites.  
 
13º Dia – 5ª feira – Bagan 
Saída para visita panorâmica da cidade, passando pelo mercado local; Pagoda Shwezigon, construída há 900 anos; 
Templo de Htilominlo; Mosteiro de Nathaukkyaung, com várias escrituras e imagens de Buda; Templo Ananda, a obra-
prima de Bagan que data do século XI; Pagoda Dhamayangyi e o Templo Sulamani. Almoço em restaurante local. Ao 

entardecer, finalize o dia observando o pôr-do-sol do topo de um templo (sujeito as condições climáticas).  

 
14º Dia – 6ª feira – Bagan / Yangon 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Yangon. Chegada e traslado ao 
hotel. Em seguida, visita ao mercado Bogyoke (exceto feriado). Após almoço em restaurante local, saída para conhecer 
o Templo Chaukhatgyi, com seu enorme Buda reclinado e a Pagoda Shwedagon, um dos mais belos templos budista 

que existe. Jantar em restaurante local e hospedagem por 01 noite.  
 
15º Dia – Sábado – Yangon / Bangkok  
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Bangkok. Chegada e apresentação 
ao hotel próximo do aeroporto por conta própria (aproximadamente 5 minutos de caminhada pela passarela climatizada 
do metrô ou shuttle gratuito em área sinalizada pelo hotel). Acomodação até o horário do embarque. Em horário 
apropriado, apresentação por conta própria ao aeroporto para embarque em voo com destino a São Paulo, com 

conexão em cidade de acordo com a companhia aérea escolhida.   
 
 



 

 

 Raidho Ásia 
 

 
 
 
 
 
 

16º Dia – Domingo – Bangkok / Cidade de conexão / São Paulo 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, desembarque e fim de nossos serviços. 
 

 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Acomodação Categoria 

01 

Bangkok 3 Eastin Grand Sathorn Superior Room Primeira Superior 

Yangon 2 
Rose Garden Hotel ou 

Best Western Green Hill 

Superior Room 
Deluxe Room 

Turística Superior 

Lago Inle 2 
Paramount Inle Resort ou 

Amazing Nyaungshwe 
Superior Room 
Deluxe Room 

Turística 

Mandalay 2 
Amazing Mandalay ou 

Bagan King Hotel 

Deluxe Room 
Superior Room 

Turística 

Monywa 1 Win Unity Hotel Junio Suite Turística 

Bagan 2 
Bawgatheiddhi ou 
Shwe Yee Pwint 

Superior Room Turística 

Bangkok Day use Novotel Suvarnabhumi Airport Superior Primeira 

02 

Bangkok 3 Sofitel So So Cosy Luxo 

Yangon 2 Sedona Hotel Superior Room Primeira Superior 

Lago Inle 2 
Paramount Inle Resort ou 

Ananta Inle 

Deluxe Bungalow  
Deluxe Room 

Turística 

Mandalay 2 Sedona Mandalay Hotel Superior Room Primeira 

Monywa 1 Win Unity Hotel Deluxe Garden View Turística 

Bagan 2 Amazing Bagan Resort Deluxe Room Primeira 

Bangkok Day use Novotel Suvarnabhumi Airport Superior Primeira 

 

O que inclui:  
- Passagens aéreas em classe econômica nos trechos internos Yangon / Heho / Mandalay // Bagan / Yangon, a serem 
emitidas pelo operador local; 

- Passagem aérea em classe econômica nos trechos Bangkok / Yangon / Bangkok, a ser emitida pelo operador local; 
- 12 (doze) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Day use em Bangkok no final da viagem; 
- 08 (oito) almoços e 01 (um) jantar (sem bebidas) conforme mencionados no roteiro; 
- Traslados de chegada e saída, em serviço privativo, com assistência em idioma espanhol em Bangkok; 
- Passeio panorâmico de meio dia, em serviço regular, acompanhado de guia local em idioma espanhol em Bangkok; 

- Transporte terrestre em veículo com ar condicionado entre as cidades e passeios em serviço regular, acompanhado 

de guia local em idioma espanhol em Myanmar; 
 - Entrada aos monumentos e lugares a serem visitados conforme mencionados no roteiro; 
- Seguro de viagem TRIP PROTECTOR por 16 dias – coberturas e valores válidos para passageiros de até 70 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas no roteiro); 
- Guia acompanhante em Yangon no 6º e 15º Dia; 

- 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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 Data de início do tour desde Yangon, Myanmar: saída as Quintas-feiras. 
 

PARTE TERRESTRE E AÉREO INTERNO 

Preços por pessoa em US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Validade 
Em US$ Em R$ 

Duplo Individual * Duplo Individual* 

01 01-Mar a 30Abr'17 2.811 3.655 9.810 12.756 

02 
01 a 31Mar'17 3.209 4.467 11.199 15.590 

01 a 30Abr'17 2.659 3.906 9.280 13.632 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre e impostos 
 

* Valores válidos para apartamento individual em viagens com dois ou mais passageiros. 

  

SUPLEMENTO EM MYANMAR 

Preço por pessoa em US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Pensão Completa Em US$ Em R$ 

01 
+ 7 jantares servidos no hotel (do 7º ao 13º Dia) 

150 524 

02 224 782 
 

 

Passeios opcionais partindo de Bangkok (Mínimo 2 passageiros) 

Preço por pessoa em US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Passeio Descrição Saídas Em US$ Em R$ 

CANAIS EM THONBURI 
Passeio em lancha rápida, em serviço regular, 
pelos Canais em Thonburi, conhecida com a 

“Veneza do Oriente”. 

Diárias 
14h00 às 18h30 

Em idioma espanhol 
47 164 

MERCADO FLUTUANTE 
DAMNOEN SADUAK 

Passeio em serviço privativo pelo mercado 
flutuante mais importante e pitoresco da 
Tailândia, situado a 110 km de Bangkok. 

Inclui visita a Nakron Pathom. 

Diárias 
07h30 às 12h30 

Em idioma espanhol 
71 248 

WAT SUTHAT 
THEPWARARAM 

Passeio em serviço privativo a um dos melhores 
templos reais em Bagkok, construído pelo rei 

Rama I em 1807. 

Diárias 
09h00 às 12h00 ou 

14h00 às 17h00 
Em idioma espanhol 

31 108 

AULA DE CULINÁRIA  
NA ESCOLA BAIPAI 

Aprender sobre a culinária tailandesa 
diretamente com um chefe local qualificado. 

Diárias (exceto 
domingo e feriado) 
09h30 às 13h30 
Em idioma inglês 

87 304 

AYUTTHAYA, CRUZEIRO 
GRAND PEARL 

Passeio em serviço regular a Ayutthaya, antiga 
capital do país, situada a 80 km ao norte de 

Bangkok. Visita à cidade e aos seus principais 
atrativos. Ida em veículo terrestre e volta em 

barco Grand Pearl, com almoço a bordo incluído. 
Saída do passeio desde o hotel Oriental. 

Diárias  

07h30 às 17h00  

Em idioma espanhol 

77 269 

 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar e Real, considerando o câmbio de US$ 1 = 3,49 
da data de 01/08/2016 e estão sujeitos à variação cambial. 
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Informações Gerais: 
 
Formas de Pagamento: 

· Será acrescida ao valor total da parte terrestre a taxa de serviço de 12%. 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da taxa de serviço.  O pagamento desta taxa deverá ser 
feito à vista em deposito bancário e em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

Opções de Financiamento:  
A) Através de cheques pré-datados ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners):  

- Entrada de 18% (dezoito por cento) à vista e o saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais;  
- À vista;  
 

B) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões emitidos no exterior:  
- Somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
· Pagamento à vista da taxa de serviço (12% do valor da parte terrestre) em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
- Entrada de 28% (vinte e oito por cento) à vista em depósito bancário e o saldo em até 03 (três) parcelas iguais 

através de cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners); 
 

- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não poderá ser efetuado 
através de cartão de crédito; 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da taxa de serviço para despesas e custos 
operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turístico. 

· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias. 
aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente a passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre. 
· 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. 
 
Observações Importantes: 
- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 

- Exige-se Certificado Internacional de Vacina contra Febre Amarela, que deve ser providenciada no prazo mínimo de 
até 10 (dez) dias antes do embarque; 
- Brasileiro não precisa de visto para uma permanência de até 90 dias na Tailândia; 
- É necessário visto para viagem a Myanmar. O passageiro deverá efetuar a emissão do e-Visa pelo site 
http://www.evisa.moip.gov.mm. Taxa de visto no valor de USD 50 por pessoa (sujeito a alteração) e pode ser pago com 
cartão de crédito Visa ou MasterCard (não reembolsável). Será necessário apresentar os bilhetes aéreos de ida e volta e 
foto colorida recente (4 cm x 6 cm) na chegada ao Aeroporto Internacional de Yangon. Caso a solicitação do visto seja 

aceita, o passageiro deverá imprimi-lo e apresentá-lo no balcão da companhia aérea no momento do check-in e 
mostrar também ao Departamento de Imigração na chegada em Yangon. O visto deve ser utilizado no prazo de três 
meses após emissão, e é válido para permanência de até 28 dias em Myanmar. Devido à instabilidade política do país, 
este procedimento poderá sofrer alteração sem prévio aviso. Consulte-nos para obter as informações atualizadas; 
- É necessário mínimo de 2 passageiros viajando juntos para saída garantida do tour em serviço regular; 
- 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; 

- 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; 

http://www.evisa.moip.gov.mm/
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- 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; 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem TRIP PROTECTOR incluído no pacote clicando aqui; 
- 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 permite 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. 
 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

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

