
Tailândia 4 dias 

Destinos: Bangkok - Ayutthaya 

Aspectos destacados 

 Capital de Bangkok 

 Ayutthaya 
 

Incluindo:  

• Guia falando espanhol com muitas 
experiências 
• Transporte do/ao aeroporto  
• Privadas viagens e transferências 
mencionadas pelo moderno veículo com ar 
condicionado, os barcos 
• Entradas e permissões da excursão para 
todas as visitas que se mencionam no 
programa 
• Alojamento nos hoteis com buffet do café da 
manhã diária em quarto duplo 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 
Dia 1: Bangkok chegada 
Dia 2: Bangkok 
Dia 3: Bangkok - Ayutthaya 
Dia 4: Bangkok saída  
 

Telefone: 84-4 3872 1873                     Fax: 84-4 3872 1874                        Email: consultores@viajeindochina.com    

Sítio Web: www.viajeindochina.com 

Excluindo:  

• Seguro 
• Vistos 
• Bebidas e gorjetas 
• Lavanderia, chamadas telefônicas e gastos 
pessoais  
• Jantar de Gala 

Dia 1: Chegada de Bangkok (G) 
Ao chegar ao aeroporto Suvanphumi, serão recibidos e levados ao 
hotel. Tempo livre, relaxando depois de fazer check-in. Alojamento 
em Bangkok. 
 
Dia 2: Excursão de Bangkok (C, A, G) 
Depois do almoço, começará a sua visita de Bangkok com um longo 
passeio de barco pelo rio Chao Phraya para ver muitos canais 
internos que fornecem algumas vistas fantásticas da vida local. No 
caminho, visitaremos Wat Arun, o templo, antes de chegar ao grand 
palácio que dedica as ceremônias da família real tailandesa. Em 
seguida, encontraremos o magnífico Wat Phra Kaew, que é famoso 
pela imagem de Buda de Esmeralda. Depois de ver este complexo, 
você conduzirá através das muitas ruas vibrantes da cidade de 
China a alguns dos templos mais importantes de Bangkok. O marco 
de Wat Traimit é bem conhecido como o Templo de Buda de ouro, 
enquanto abriga um gigantesco Buda reclinado no Wat Pho. No final, 
alojamento em Bangkok.  
 
Dia 3: Bangkok / Ayutthaya / Bangkok (C, A, G) 
Hoje terá uma visita complete a Ayuthaya, a antiga capital de 
Tailândia (1350-1767) localizada 90 kilômetros ao norte de Bangkok. 
Nas magníficas ruínas da cidade você pode ver Wat Phra Sri 
Sanphet com três pagodes salvado, a grande imagem de Buda de 
Phra Mongkol Bophit e em seguida, visitaremos a Wat Chai 
Wattanaram- o mais belo templo com a ruinosa paisagem. Buffet de 
almoço em um restaurante local. À tarde, visitaremos Wat 
Chaimongkol e continuaremos de carro para visitar Bang Pa- em um 
palácio de Verão. Bang Pa In é servido como um palácio de verão 
para muitas monarcas tailandeses desde o século 17. Esta estrutura 
tem uma coleção fascinante das pavilhões maravilhosas em uma 
variedade de cozinha tailandesa, os estilos arquitectónicos chineses, 
italianos e vitorianos. Depois de visitar este sítio, você voltará a 
Bangkok de carro. A sua estadia será em Bangkok. 
 
Dia 4: Saída de Bangkok (C, G) 
Depois do café da manhã, estará livre até que o motorista chega 
para levá-lo/a ao aeroporto para tomar o seu vôo internacional. 

 

Fim do nosso serviço. 


