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DESTAQUES DO ROTEIRO:

PÉROLAS DO SUDESTE ASIÁTICO

GRANDE PALÁCIO DE BANGKOK
Se trata de um complexo de templos, construções reais e
governamentais que impressiona pela riqueza de detalhes,
ornamentos e pinturas em sua arquitetura. O templo do
Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew) é uma das atrações
do complexo e abriga um Buda esculpido em jade que usa
trajes feitos com fios de ouro e que são trocados a cada
estação.

SIAM NIRAMIT SHOW
Trata-se de uma produção teatral que apresenta um
cenário estonteante, com mais de 500 fantasias
extravagantes, efeitos especiais de última geração e um
elenco de 150 artistas que fazem representações de
tradições espirituais e artísticas da Tailândia. Com duração
de cerca de 1 hora e 20 minutos, o show é precedido por
um buffet de jantar da cozinha ocidental e tailandesa.

PETRONAS TOWERS
As Petronas Twin Towers ou Torres Petronas são dois
arranha-céus situados em Kuala Lumpur, sendo que as
torres, de 88 andares e 427 metros de altura, estão
ligadas por uma passarela dupla entre os 41º e 42º
andares, que formam um portal. A passarela é o ponto
mais alto acessível aos visitantes.

MERLION PARK
O Merlion Park é a casa do Merlion, o símbolo turístico de
Cingapura por excelência, uma figura mitológica meio leão
e meio peixe, como se fosse uma sereia felina. O parque
recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano e faz parte
do complexo Fullerton Heritage. Neste parque é possível
apreciar uma das melhores vistas da cidade.

JARDIM NACIONAL DAS ORQUÍDEAS
Situado no centro do Jardim Botânico de Cingapura, o
National Orchid Garden é o líder mundial em hibridação,
pesquisa e conservação de várias espécies de orquídeas.
Desde sua inauguração em 1995, o National Orchid
Garden tem exibido as mais raras e exuberantes espécies
dessa planta aos turistas e habitantes de Cingapura.

Consulte seu agente de viagens

2019

8 dias
Bangkok

Saídas: Diárias
Kuala Lumpur

1º Dia – ... / Bangkok
[-,-,-]
Chegada ao aeroporto de Bangkok, recepção e traslado ao
hotel da categoria escolhida. Bangkok, capital da
Tailândia, é uma cidade com valiosa herança cultural. Já
foi conhecida como “Veneza do Oriente” e os canais
provenientes do Rio Chao Phraya ainda respiram vida pela
cidade.
2º Dia – Bangkok
[C,-,J]
Pela manhã, meio dia de passeio e visita ao Templo Wat
Traimit, onde está o Buda Dourado com quase 5 metros
de altura e 5 toneladas e meia de ouro maciço, ao Templo
Wat Pho, o maior e o mais antigo templo de Bangkok, que
abriga o Buda Reclinado e folheado a ouro. Por fim, visita
ao Grande Palácio, monumento mais famoso da cidade
que costumava ser a residência da realeza e abriga o belo
Templo do Buda de Esmeralda. Retorno ao hotel e tarde
livre. No início da noite, traslado para jantar e show Siam
Niramit. Ao final do show, retorno ao hotel.
3º Dia – Bangkok
Dia livre para atividades independentes.

[ C , - , -]

4º Dia – Bangkok/ Kuala Lumpur
[ C , - , -]
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para
embarque no voo com destino a Kuala Lumpur, capital e
maior cidade da Malásia. Chegada, recepção e traslado ao
hotel. Tarde livre para atividades independentes.
5º Dia – Kuala Lumpur
[ C , - , -]
Saída para passeio de meio dia para visita aos principais
pontos turísticos da cidade. Passagem pelos jardins do
lago com paradas na Mesquita Nacional e Praça da
Independência. Dalí, uma curta caminhada até o Mercado
Central, passando pelo encontro dos rios Gombak e Klang

Cingapura

até Masjid Jamek, um dos primeiros edifícios construídos
em Kuala Lumpur. Visita ao bairro chinês, em ônibus.
Continuação a Kampung Baru, zona típica, onde a maioria
das casas está construída ao estilo Malaio.
Prosseguimento até o KLCC para realizar fotografias com
as Torres Gêmeas de Kuala Lumpur. Ao final do passeio,
retorno ao hotel. Tarde livre para atividades
independentes.
6º Dia – Kuala Lumpur/ Cingapura
[C,-,-]
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para
embarque no voo com destino a Cingapura. Chegada,
recepção e traslado ao hotel.
7º Dia – Cingapura
[C,-,-]
Saída para meio dia de passeio pela cidade, explorando o
Distrito Civil, passando por Padang, pelo Clube de
Críquete, Parlamento, Corte Suprema e Prefeitura. Visita
ao Parque Merlion, onde é possível tirar fotos com a
estátua da figura mitológica, metade leão e metade peixe,
além de desfrutar da belíssima vista de Marina Bay.
Visitaremos o templo Budista-Taoísta Thian Hock Keng, o
bairro de Chinatown e o Jardim Nacional de Orquídeas no
Jardim Botânico de Cingapura, com mais de 60.000
espécies catalogadas de orquídeas. Finalizaremos no
bairro conhecido por Pequena Índia, com seus mais
variados aromas e sabores. Ao final do passeio, retorno ao
hotel e restante do dia livre.
8º Dia – Cingapura/...
[C,-,-]
Café da manhã e check-out em horário regular. Em
horário apropriado, traslado ao aeroporto de Cingapura
para embarque no voo de retorno. Fim dos nossos
serviços.

Observações:
- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado por motivos de força maior, os passeios poderão ser
substituídos por outras atividades ou visitas a outros locais.
- Preços não válidos para o período de Natal, Réveillon, Fórmula 1, feiras e eventos.
- As tarifas aéreas dos trechos internos estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Os voos internos tem franquia de 1 bagagem de 20 kg por pessoa, por trecho.
Documentos necessários para brasileiros* a serem providenciados pelo Passageiro/Agência:
- Passaporte com validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
Tailândia
- Passageiros com passaporte brasileiro não necessitam de visto de turismo para permanência inferior a 90 dias na
Tailândia.
- É exigido Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia contra a febre amarela para todos os viajantes acima de 09
meses de idade.
- É recomendada vacinação contra a malária, para passageiros em viajem à Tailândia.
Malásia
- Passageiros com passaporte brasileiro não necessitam de visto de turismo para permanência inferior a 90 dias na Malásia.
- É exigido Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia contra a febre amarela para todos os viajantes acima de 01
ano de idade.
- É recomendada vacinação contra a malária, para passageiros em viajem à Malásia.
Cingapura
- Passageiros com passaporte brasileiro não necessitam de visto de turismo para permanência inferior a 30 dias em
Cingapura.
- É exigido Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia contra a febre amarela para todos os viajantes acima de 1
ano de idade.
*Para passageiros com passaporte de outras nacionalidades, favor consultar os órgãos competentes.

Pacote Inclui:
- Passagem aérea em classe econômica para os trechos: Bangkok/ Kuala Lumpur/ Cingapura, a serem emitidas e entregues
pelo fornecedor local.
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares.
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar.
- Traslados e passeios em base regular em Bangkok e em base privativa em Kuala Lumpur e Cingapura, com guia local
falando espanhol.
Pacote Não Inclui:
- Passagem aérea internacional de chegada em Bangkok e de saída de Cingapura.
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível.
- Seguro de viagem.
- Early check-in ou late check-out nos hotéis.
- Gorjetas para guia, motorista e maleteiros dos hotéis.
- Despesas com vistos e com documentações.
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

Hotéis previstos ou similares
CIDADES

NOITES

STANDARD

SUPERIOR

LUXO

Bangkok

3

Novotel Fenix Silom

Anantara Sathorn

Conrad Bangkok

Kuala Lumpur

2

Cosmo Hotel

Double Tree by Hilton

Ritz Carlton

Cingapura

2

V Hotel Lavender

Park Clarke Quay

Parkroyal Pickering

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 digitalizada dos
passaportes válidos e 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: www.investur.com.br/cambio

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. **

