
1º DIA – LISBOA / DUBAI
Comparência no aeroporto de Lis-

boa 120 minutos antes da partida. 
Assistência por um representante da 

agência que ajudará nas formalidades 
de check-in e o acompanhará durante 

toda a viagem. 13h35 – Partida em voo 
regular da Emirates, com destino ao Du-

bai. Refeições e noite a bordo.

2º DIA – BANGKOK / CHIANG MAI
01h15 – Chegada ao Dubai e mudança de 

avião.03h05 – Partida em voo regular da Emi-
rates Airlines com destino a Bangkok.

12h00 – Chegada a Bangkok. Mudança de avião, 
e pelas 17h10, partida em voo para Chiang Mai. 

Chegada pelas 18h25 e após as formalidades de 
desembarque, assistência local e transporte para o 

Hotel Holiday Chiang Mai ou similar.
Jantar e alojamento no Hotel.

3º DIA – CHIANG MAI / GRUTAS CHIANG DAO / PAI
Pequeno-almoço no hotel. Saída em minivans em dire-

ção ao distrito de Chiang Dao, para visita das suas Gru-
tas, com paragem numa quinta de produção de orquí-

deas. Visita ainda de uma pequena quinta de criação de 
borboletas. Seguimos depois para um campo de elefantes, 

onde poderemos admirar a força e o engenhoso trabalho 
destes simpáticos paquidermes. Numa verdadeira aventura 

e experiência, teremos a seguir um passeio de elefante de cer-
ca de 45 minutos, pela floresta. Regresso à aldeia em carros 

puxados por bois seguido dum rafting em jangadas de bamboo 
ao longo do rio de cerca de 45 minutos. Almoço em restaurante. 

De tarde, continuação através de estradas sinuosas por entre a 
floresta de montanha. Paragem para visita da cascata Mok Fah 

e das nascentes de água quente de Pong Deud. Check in no Hotel 
Bella Villa Resort em Pai ou similar. Jantar e alojamento.

4º DIA – PAI / MAE HONG SORN / CHIANG MAI
Pequeno-almoço no hotel e partida para Mae Hong Sorn. Durante o 
trajeto paragem em Tham Pla “Gruta do Peixe” assim chamada já que 
aqui se pode ver uma grande variedade de peixes coloridos. De segui-
da, visita de Mae Hong Sorn e os Templos Wat Jong Kham e Wat Jong 
Klang. Continuação para o topo da colina para visita do Templo de Wat 
Phra Dhat Doi Kong Moo e de onde se tem a melhor panorâmica sobe 
a cidade. Almoço em restaurante.
Daqui partimos para o aeroporto. Assistência nas formalidades de em-
barque e pelas 17h25 partida em voo para Chiang Mai. 18h05 – Chega-
da e transporte para o Hotel Holiday Inn Chiang Mai ou similar. Jantar 
no hotel e alojamento.

5º DIA – CHIANG MAI / TRIBO KAREN HILL  / CHIANG RAI
Após o pequeno almoço no Hotel partida para a montanha de Doi Su-
thep, para visita do Templo Prathat Doi Suthep.
Seguimos depois para a vila de Sankamphaeng, onde visitaremos um 
Centro de Artesanato. Prosseguimos num cenário de montanha e selva 
tropical fazendo uma paragem numas fontes de águas quentes e che-
gamos a Wat Rong Khun também conhecido como o “Templo Branco”. 
Continuação pelas estreitas estradas de montanha até Mae Chan para 
visita à famosa tribo de Karen Hill, conhecida pelas suas “mulheres gi-
rafa”. Almoço em restaurante.
De tarde, saída em direção a Chiang Sean para visita do Templo Phra 
That Chom Kitti. Visita também do templo Wat Chedee Luang. Para-
gem no Triângulo Dourado no topo da colina Sam Moom Muang para 
uma vista panorâmica que abrange 3 paises ao mesmo tempo: Tailân-
dia, Birmânia e Laos.
Se o tempo o permitir, continuação para Mae Sae o ponto mais a norte 
da Tailândia junto com a fronteira de Myanmar. Possibilidade (opcional) 
de atravessar a fronteira de Burma para visita a esta vila (dependendo 
da situação da alfandega e do tempo), ou poderá dar um passeio pelo 
mercado. (São necessárias duas fotocopias do passaporte juntamente 
com a taxa de entrada para passar a fronteira). Chegada a Chiang Rai 
e check-in no Hotel The Legend Chiangrai Boutique River Resort & Spa 
ou similar. Jantar e alojamento no Hotel.

6º DIA – CHIANG RAI / LAMPANG / SUKHOTHAI
Pequeno almoço no Hotel e visita do Templo Rong Kun ou Templo 
Branco. É considerado um dos ex-libris do Budismo na Tailândia e em 
grande parte da Ásia. Continuação para Phra Yao, localidade rural e 
paragem em Kwan Phra Yao (Lago Kwan Phra Yao) para admirar Wat 
Sri Khom Khum, a maior imagem do Buda sentado. Almoço durante o 
percurso. De tarde, continuação da viagem para Wat Prathat Lampang 
Luang, para visita de um dos mais antigos e principais templos do nor-
te da Tailândia, o elegante Templo de Lampang Luang. Continuação 
até Sukhothai. Jantar e alojamento no Hotel Sukhothai Heritage Resort 
ou similar.

7º DIA – SUKHOTHAI / SI SATCHANALAI / PHITSANULOKE
Pequeno-almoço no hotel. Saída do hotel para visita do Parque Histó-
rico Nacional de Si Satchanalai, a cerca de 10 kms de Suhkothai, con-
siderado Património Mundial da humanidade pela UNESCO. A antiga 
cidade, inicialmente chamada “Muang Chaliang” foi posteriormente 

chamada de “Si Satchanalai” durante o reinado de Phra Ruang e onde 
um novo centro administrativo foi estabelecido para substituir Cha-
liang. Foram descobertas no parque 134 ruinas de monumentos. Visita 
do parque explorando as suas ruinas de templos e mosteiros. Conti-
nuação para Phitsanuloke e almoço em restaurante. Visita do principal 
santuário de Phitsanuloke, Wat Phra Sri Ratana Maha Dhat a casa do 
famoso Phra Buddha Jinaraj, considerado pelos tailandeses a mais bo-
nita escultura de Buda na Tailândia.
Jantar e alojamento no Hotel Ayara Grand Palace Hotel ou similar em 
Phitsanuloke.

8º DIA – PHITSANULOKE / LOPBURI / AYUTTHAYA (BANG PA IN) / 
BANGKOK
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Lopburi, para visita do 
Templo dos Macacos e o Templo Khmer de Phrang Sam Yot. Conti-
nuação para Ayutthaya, a antiga capital da Tailândia, Património da 
Humanidade UNESCO 1991. A cidade foi saqueada pela Birmânia em 
1767, mas a evidência do seu esplendor persiste. Visita de algumas das 
mais importantes ruínas desta cidade histórica e dos templos Wat Phra 
Srisampetch, Wat Yai Chai Mongkol e o buda reclinado, Wat Na Phra 
Meru, assim como o majestoso Wat Chaiwatthanaram.
Almoço em restaurante durante o percurso.
Continuação para Bang-Pa-In para visita do Palácio Real de Verão e 
seus bonitos jardins. O Palácio combina uma mistura exótica da ar-
quitetura europeia e tailandesa. Visita também do Pavilhão Tailandês 
localizado no meio de um lago. Veremos ainda o “Campus Português”, 
a Sul da cidade, o “Entreposto Comercial” que fundámos durante o Rei-
nado de Rama Thibodi II ( 1491-1529). Os Portugueses foram a primeira 
Nação Ocidental a estabelecer contacto e a desenvolver relações de 
amizade com o Reino de Sião. Chegada ao Pullman Bangkok Hotel G 
ou similar. Jantar e alojamento no Hotel.

9º DIA – BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / MERCADO FLUTUANTE 
/ BANGKOK
Pequeno-almoço e partida bem cedo com destino a Damnoen Saduak, 
para visita do Mercado Flutuante, situado a 100 kms a oeste de Ban-
gkok. A visita é efetuada em típicas canoas a motor pelos vários canais 
até ao centro do mercado. Tempo livre para compras. A visita incluirá 
também Nakorn Pathom, onde se localiza a Pagoda de Phra Pathom 
Chedi, a maior do Sudeste Asiático.
Continuação para Sampran Riverside ex Quinta do Jardim das Rosas, 
para almoço. Segue-se um espetáculo que traduz as tradições, costu-
mes e atividades quotidianas do povo, para além de algumas demons-
trações desportivas, como o Boxe Tailandês e as Lutas das Espadas. 
Músicas, Danças, Ordenação de Monges e Cerimónia do Casamento 
serão aqui representados.
Regresso ao Hotel no final da visita. Jantar e alojamento no hotel.

10º DIA – BANGKOK
Pequeno-almoço no Hotel e início da visita de cidade com o Templo 
“Wat Po” com o seu colossal Buda reclinado. Segue-se um dos templos 
mais importantes da cidade, o Templo ‘Wat Trimir’ com o seu famoso 
Buda de cinco toneladas e meia de ouro maciço. Continuação com da 
visita percorrendo as suas diversas praças e avenidas, e visitando al-
guns dos seus principais templos, e o grande complexo monumental 
do “Grande Palácio”. Visita deste emblemático e magnífico local reple-
to de Palácios para as mais diversas ocasiões. Passeio de cerca de 20 
minutos em Tuk-Tuk. Almoço no restaurante tailandês ‘Supatra River 
House’ situado ao longo dos canais.
De tarde, visita do Wat Arun (Temple of Dawn – Templo da Madrugada) 
bem como das embarcações reais concentradas no Noi Canal do rio 
Chao Phraya. Thonburi, pelos seus muitos canais, é apelidada de “Ve-
neza do Oriente”. Passando ao longo dos canais pode ver-se a vida que 
leva a população que vive ao longo do rio. Regresso ao hotel.
À noite, saída para jantar Siam Niramit assistindo a uma espetacular 
atuação de Arte Thai e herança cultural. Poderá ver inclusivé uma re-
presentação de uma aldeia Thai com a sua arquitectura e costumes. 
Após o jantar transporte em autocarro, para Pat-Pong, espetacular 
mercado noturno. Regresso ao hotel e alojamento.

11º DIA – BANGKOK / KANCHANABURI / AEROPORTO DE BANGKOK
Após o pequeno-almoço, saída do hotel em direção a Kanchanaburi 
para visita do Museu da 2ª Grande Guerra e do Cemitério dos Aliados 
da Guerra onde jazem mais de 9000 prisioneiros de guerra. Visita ainda 
da famosa “Ponte sobre o Rio Kwai” como parte do caminho de ferro 
construído pelos aliados prisioneiros de guerra. Almoço em restau-
rante. Breve viagem de comboio no “Death Railway” num magnifico 
cenário passando pelo original viaduto de madeira. Antes de regressar, 
visita ainda do Museu Ferroviário e do Jeath War Museum fundado em 
1977 e situado no local de um templo, na junção dos rios Khwae Yai e 
Khwae Noi, em Kanchanaburi, fazendo parte da famosa saga do filme 
“A ponte do Rio Kwai”.
Continuação da viagem de regresso a Bangkok para o Novotel Suvar-
nabhumi Airport Hotel para jantar, após o qual continuamos para aero-
porto de Bangkok. Assistência nas formalidades de embarque.

12º DIA – BANGKOK / DUBAI / LISBOA
02h00 – Partida em voo da Emirates Airlines com destino ao Dubai. 
Refeições e noite a bordo.
05h50 – Chegada ao Dubai. Mudança de voo e continuação da viagem 
de regresso a Lisboa pelas 07h25.
12h35 – Chegada a Lisboa ao aeroporto Humberto Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe turística em voo regular da 
Emirates para percurso Lisboa / Dubai / Bangkok / Dubai / 
Lisboa;
• Voo regular da Thai para percurso Bangkok / Chiang Mai;
• Voo regular da Thai para percurso Mae Hong Sorn / Chiang 
Mai;
• Assistência (tradicional tailandesa à chegada);
• Estadia de 09 noites em hoteis de 4*** e 5***** com progra-
ma em regime pensão completa (desde o jantar do dia de 
chegada a Chiang Mai até ao jantar do dia de saída de Ban-
gkok), num total de 19 refeições;
• Guia oficial a falar espanhol ou português consoante dis-
ponibilidade;
• 01 garrafa de água por pessoa e dia durante o tour;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor actual 
cerca de € 359,09 (à data de 31.08.2016 e a atualizar e recon-
firmar na altura da emissão da documentação);
• Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA (valores atuais);
• Seguro de viagem – Multiviagens VIP – MIP € 60.0000;
• Mochila e livro de viagem contendo material informativo 
sobre os locais a visitar;
• Acompanhamento durante toda a viagem por um colabo-
rador Tryvel;
• Gratificações a guia e motorista;
 

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços não mencionados e extras efetuados 
durante a estadia tais como telefonemas, minibar, lavandaria, 
excursões opcionais, etc.
• Bebidas durante as refeições.

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação me-
diante as disponibilidades de voos e hotéis à data da V/ reser-
va. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais 
alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou 
de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas, tendo 
em conta a atual conjuntura internacional e o facto da viagem 
se realizar a um ano de distância.
Cambio do Usdólar face ao Euro : 1 Usd = € 0,93 (à data de 
08.02.2017
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

 2.810€ 490€

TAILÂNDIA

O Reino
da Tailândia


