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DESTAQUES DO ROTEIRO: BANGKOK, CHIANG MAI E PHUKET 
 

 
 

 

    GRANDE PALÁCIO DE BANGKOK 
 
O Grande Palácio é sem dúvida o monumento mais famoso 
da cidade. Construído de 1782, foi por 150 anos a casa do 
rei da Tailândia, corte real e sede do governo. Seu 
complexo de edifícios antigos impressiona os visitantes 
pela sua arquitetura e riqueza de detalhes. 

 

WAT DOI SUTHEP 
 
O magnífico Templo Wat Doi Suthep fica oculto nas 
montanhas, a mais de 1000 metros de altitude. Este 
templo proporciona uma bela vista da cidade e possui 
diversas imagens e afrescos. 
 

 

  

ILHAS PHI PHI 
 

As ilhas Phi Phi são compostas por duas ilhas, a menor Phi 
Phi Leh, onde fica a Baía Maya, cenário do filme “A Praia”, 
e a maior Phi Phi Don, onde há colinas escarpadas e 
extensas praias com águas cor de esmeralda e sua colorida 
vida marinha. 

 

Consulte seu agente de viagens 
  

  

  



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Saídas: Diárias. 

Bangkok  Chiang Mai  Phuket 
 
 

1º Dia – .../ Bangkok [ - , - , - ] 

Chegada em Bangkok, recepção e traslado ao hotel da 
categoria escolhida.  
 
2º Dia – Bangkok [ C , - , - ] 

Pela manhã, meio dia de passeio e visita ao Templo Wat 
Trimitr, onde está o Buda Dourado com 3 metros de 
altura e 5 toneladas e meia de ouro maciço, ao Templo 
Wat Po, o maior e o mais antigo templo de Bangkok, que 
abriga o Buda Reclinado e folheado a ouro, ao Grande 
Palácio, que costumava ser a residência da realeza, e ao 
belo Templo do Buda de Esmeralda. Retorno ao hotel e 
tarde livre.  
  
3º Dia – Bangkok  [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes. 
 
4º Dia – Bangkok/ Chiang Mai [ C , - , - ] 

Em horário conveniente, traslado ao aeroporto para 
embarque no voo com destino a Chiang Mai. Chegada, 
recepção e traslado ao hotel. 
 
5º Dia – Chiang Mai [ C , - , - ] 

Pela manhã, saída rumo a Baan Tong Luang para visitar 
diversas vilas tribais. Conheça as mundialmente famosas 
mulheres girafas, com seus anéis de latão adornando o 
pescoço. Visita também a outras tribos vindas de 
Myanmar, como os povos Karen, Lahu e Palong, que usam 

anéis de metal sobre suas cinturas. Na volta, visita a uma 
fazenda de orquídeas com uma grande variedade de 
espécies tailandesas. 
 
6º Dia – Chiang Mai [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes. 
 
7º Dia – Chiang Mai/ Phuket [ C , - , - ] 

Traslado ao aeroporto para embarque no voo com 
destino a Phuket. Chegada, recepção e traslado ao hotel.  
 
8º Dia – Phuket/ Ilhas Phi Phi/ Phuket [ C , A , - ] 

Saída pela manhã para passeio em lancha até as ilhas Phi 
Phi. É possível aproveitar o dia para mergulhar ou 
simplesmente nadar em suas águas cristalinas. Visita às 
ilhas Phi Phi Leh e Phi Phi Don. Retorno a Phuket no final 
do dia. 
 
9º Dia – Phuket [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes. 
 
10º Dia – Phuket/... [ C , - , - ] 

Café da manhã e check-out em horário regular. Em 
horário adequado, traslado ao aeroporto de Phuket. Fim 
dos nossos serviços. 
 
 

 
Observações: 
- Valores válidos de 01 de novembro de 2017 a 31 de outubro de 2018; 
- Tarifas não válidas durante o período de festas, entre 23 de dezembro de 2017 a 10 de janeiro de 2018, eventos e 

feriados. Consulte-nos. 
- Para categoria Superior, de 15 a 28 de fevereiro de 2018 haverá suplemento de U$325,00 por pessoa em apartamento 

duplo ou U$315,00 em single. 
- O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos locais de visitação, quanto alguns passeios poderão ser 

substituídos. 
- A franquia de bagagem permitida nos voos internos é de 20 kg por pessoa, por trecho. 
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Pacote Inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica nos trechos: Bangkok/ Chiang Mai/ Phuket, a ser emitido e entregue pelo 

operador local; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo; 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares;  
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar; 
- Passeios mencionados em serviço regular com guia local falando espanhol, exceto no passeio às Ilhas Phi Phi em que o 

guia será em inglês; 
- Entradas aos monumentos mencionados. 

 
 
 

Pacote Não Inclui: 
- Parte aérea internacional. 
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível. 
- Seguro de viagem. 
- Early check-in e late check-out. 
- Despesas com documentações. 
- Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis. 

- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 
 
 

Hotéis previstos ou similares 

Cidades Noites STANDARD SUPERIOR LUXO 

Bangkok 3 
Novotel Fenix Silom 

(Superior) 
Pullmann Bangkok G  

(Deluxe) 
COMO Metropolitan 

(City) 

Chiang Mai 3 
U Chiang Mai 

(Superior) 
Le Meridien 

(Deluxe) 
Ratilanna Riverside 

(Deluxe Suite) 

Phuket 3 
Novotel Phuket Karon 

(Standard) 
Pullman Phuket Arcadia 

(Deluxe) 
JW Marriott 

(Deluxe Garden) 

 
 
 
 

PARTE TERRESTRE + AÉREOS INTERNOS  
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2  passageiros 

Período Apartamento Standard Superior Luxo 

06 de Novembro a 
23 de Dezembro de 2017 

Duplo 1.740,00 1.950,00 2.350,00 

Suplemento Single 760,00 935,00 1.370,00 

10 de Janeiro a 
31 de Março de 2018 

Duplo 1.825,00 2.010,00 2.455,00 

Suplemento Single 850,00 995,00 1.475,00 

01 a 30 de Abril de 2018 
Duplo 1.620,00 1.775,00 2.255,00 

Suplemento Single 640,00 770,00 1.275,00 

01 de Maio a  
31 de Outubro de 2018 

Duplo 1.570,00 1.815,00 2.005,00 

Suplemento Single 590,00 805,00 1.025,00 

 
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 Dólares Americanos. 
 
 
 
 
 



  

 
 

 Informações Gerais: 
Reservas e pagamento terrestre (FIT): 
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), cópia escaneada dos 
passaportes válidos e as condições gerais assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.  
 
Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões 
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).  
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não 
são reembolsáveis em caso de cancelamento. 
 

Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte-nos (11)5585-1485 
 
 
 

Observações Importantes: 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo; 
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser 
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque; 
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas 
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia; 
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote. 
 

** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os 
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. ** 

 
 
 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Watanabetur 

Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou 

Cecilia@watanabetur.com.br 

Rua Vergueiro, 2253 – 1013 – Vila Mariana SP 

04101-100 
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