
Maravilhas da Tailândia com Phuket 
 

 

Dia a Dia 

1º dia - Bangcoc 

Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Hospedagem. 

2º dia - Bangcoc 

Café da manhã e, em horário predeterminado, saída para visita aos templos budistas de 

Bangkok. Destaque para o Wat Trimi - o templo do Buda de Ouro -, Wat Pho - o templo do 

Buda Reclinado -, o Grande Palácio Real - com a estátua do Buda Esmeralda. Restante do dia 

livre. Retorno ao hotel e hospedagem. 

3º dia - Bangcoc / Damnernsaduak / Kanchanaburi 

Café da manhã no hotel. Saída para o porto de Damnersaduak, na província de Ratchaburi, 

onde se encontra um dos mais famosos e coloridos mercados flutuantes da Ásia. Continuação 

pela estrada para visitar Kanchanaburi e a famosa “ponte sobre o rio Kwai, construídas pelos 

prisioneiros isolados durante a Segunda Guerra Mundial. Visita ao Museu da Guerra de Jeath. 

Almoço em restaurante típico. À tarde, o passeio segue pela região conhecida como passagem 

do inferno” e, mais tarde, chegada à estação Thamkrasae, para início do trecho a bordo de 

trem ao longo da “Ferrovia da Morte. Retorno ao hotel e hospedagem. 

4º dia - Kanchanaburi / Ayutthaya / Lopburi / Phitsanulok / Sukhothai 

Café da manhã no hotel. Saída para Ayuthaya, antiga capital fundada em 1350. Visita aos 

templos mais importantes do parque histórico. Na sequência, ida até Lopburi. Chegada e visita 

ao Santuário de Kala Sarn Prakarn, templo em que vivem centenas de macacos. A excursão 

continua pela província de Phitsanulok para visita ao Wat Phra Si Rattana Mahathat, um 

templo que guarda uma das imagens de Buda mais adorada da Tailândia. Chegada em 

Sukhothai. Almoço em restaurante típico. Traslado ao hotel. Hospedagem. 

5º dia - Sukhothai / Lampang / Chiang Rai 

Café da manhã no hotel. Saída para visita a um dos templos do parque histórico de Sukhothai, 

e continuação para o parque histórico de Sri Satchanarai. Em seguida, ida a Chiang Rai, 

passando por Lampang, e visita ao templo de Wat Phra That Lampang Luang. Chegada a 

Chiang Rai. Almoço em restaurante típico. Traslado ao hotel e hospedagem. 

6º dia - Chiang Rai 

Café da manhã no hotel. Saída para visita a tribos que vivem nas montanhas da província de 

Chiang Rai. Almoço em restaurante típico.  À tarde, ida à Mae Sai, uma movimentada cidade 

na fronteira com Myanmar. Continuação para Sop Ruak - o Triângulo de Ouro - onde as 

fronteiras de Tailândia, Laos e Myanmar se encontram no rio Mekong. Continuação para o 

Museu do Ópio, em Chiang Saen. Tempo livre. Sugestão de passeio (não incluído no pacote) - 

compras ou passeio em barco entre Laos e Tailândia. Retorno ao hotel e hospedagem. 

7º dia - Chiang Rai / Chiang Mai 

Café da manhã no hotel. Saída para passeio em barco típico tailandês (longtail boat). Visita à 

aldeia local. Visita ao templo Wat Rong Khun (Templo Branco). Continuação para Chiang Mai, 

via Doi Sakhet. Chegada e visita ao Bo Sang e San Kamphaeng, famosos centros de artesanato 

no norte. Almoço em um restaurante típico. À tarde, visita ao templo de Wat Prathat Doi 

Suthep, para aproveitar o clima ao redor do templo no pôr do sol. Jantar com espetáculo de 



danças folclóricas, típico do norte do país. Em seguida, visita ao mercado noturno de Chiang 

Mai. Retorno ao hotel e hospedagem. 

8º dia - Chiang Mai 

Café da manhã no hotel. Saída para o campo de entretenimento de elefantes, onde você 

poderá assistir a um show e passear no lombo dos elefantes. Em seguida, continuação para 

visita a uma das aldeias das “Mulheres Girafas” e visita a um orquidário. Almoço em 

restaurante típico. À tarde, tempo livre. Retorno ao hotel e hospedagem. 

9º dia - Chiang Mai / Phuket 

Café da manhã no hotel. Tempo livre. Em horário determinado, traslado ao aeroporto para 

embarque com destino a Phuket. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

10º dia - Phuket 

Café da manhã no hotel. Restante do dia livre. Sugestão de passeio (não incluso) - Phi Phi 

Island. 

11º dia - Phuket 

Café da manhã no hotel. Restante do dia livre. Sugestão de passeio (não incluso) - ida à James 

Bond Island. 

12º dia - Phuket 

Café da manhã no hotel. Restante do dia livre. Sugestão de passeio (não incluso) - Phuket 

Town e compras no Premium Outlet Phuket. 

13º dia - Phuket 

Café da manhã no hotel. Tempo livre e, em horário determinado, traslado ao aeroporto para 

embarque com destino ao Brasil. 

 


