
        

 

  

 

Dia 10: Hue / Hoi An  
Café da manhã no hotel e embarque para cruzeiro pelo Perfume River, com visitas à 

estupa Thien Um e à tumba de Minh Mang. Almoço em restaurante local. À tarde, 

visita ao Tu Duc e às tumbas de Khai Dinh, para conhecer a história de Hue. Após o 

fim da excursão, ida à Da Nang pela estrada, através da “caminhada nas nuvens”, uma 

pitoresca rota que passa pelos povoados e plantações de arroz de Hue. Chegada à 

maravilhosa cidade comercial de Hoi An para check-in. 

 

Dia 11: Hoi An 
Café da manhã no hotel e em seguida, passeio pelos campos e vilarejos comerciais. 

Ida ao Santuário de Mi-Sön, um patrimônio da humanidade. Mais tarde, retorno a Da 

Nang para almoço em restaurante local, seguido de um passeio pela cidade em torno 

de Hoi An. Os viajantes serão transferidos do hotel até a cidade para o passeio a pé, 

passando por uma casa da comunidade chinesa. Ida ao mercado local de Hoi An.  

 
Dia 12: Hoi An / Da Nang / Saigon 
Café da manhã no hotel e traslado até o aeroporto para voo de Da Nang até Saigon. 

Recepção por guia local e traslado até o hotel. 

 
Dia 13: Saigon 
Café da manhã no hotel e saída em direção aos túneis de Cu Chi, uma vasta rede 

subterrânea de túneis construído como defesa contra os franceses e depois usada 

contra os americanos. Será possível conhecer as armadilhas secretas, as cozinhas 

subterrâneas e as salas de reunião. Os mais aventureiros poderão explorar os 

segundo e terceiro níveis. Regresso a Saigon para almoço tardio e continuação do 

tour pela cidade. Visita ao antigo Palácio Presidencial, hoje usado como museu. 

Depois, ida ao Museu de História e ao Museu de Memórias da Guerra. 

Alternativamente, pode-se visitar o Museu de Belas Artes. Em seguida, visita a Notre 

Dame, uma catedral neorromânica no centro da cidade. 

 
Dia 14: Saigon 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para voo de volta. 

Dia 1: Bangkok 
Chegada a Bangkok, recepção, e traslado ao hotel para pernoite. 

 

Dia 2: Bangkok 
Café da manhã no hotel e saída para city tour por Bangkok. Esse tour passa pelos 

principais atrativos históricos e culturais da cidade, como Chinatown, o mercado 

de flores, o Palácio Real, o Museu Nacional, a Universidade Thammasat e a 

movimentada Khao San Road. Por fim, visita à uma fábrica de gemas esculpidas à 

mão. Almoço e jantar por conta própria e tarde livre para lazer. 

 

Dia 3: Bangkok / Chiang Mai 
Café da manhã no hotel. Na hora indicada, traslado até o aeroporto para voo até 

Chiang Mai. Almoço e jantar por conta própria e dia livre para lazer. 

 

Dia 4: Chiang Mai 
Após café da manhã no hotel, city tour pela cidade. O tour passa por pequenos 

mercados, zonas residenciais e as principais ruas. Além disso, visita aos principais 

templos, como Wat Phra Sing, Chedi Luang, Chiang Man e Suan Dok. 

  

Dia 5: Chiang Mai / Phuket 
Café da manhã no hotel e dia livre até o horário do traslado até o aeroporto de 

Chiang Mai para embarque para voo até Phuket. Na chegada, traslado privativo ao 

hotel. Resto do dia livre para lazer.  

 

Dia 6: Phuket 
Café da manhã e dia livre para disfrutar das maravilhosas praias da região ou 

participar de uma excursão opcional até as Ilhas Phi Phi. 

 

Visita regular opcional às Ilhas Phi Phi: visita com assistência em língua inglesa 

e almoço incluso (sem bebidas) – USD 128 por pessoa. 

Suplemento para guia em língua espanhola: USD 175 por reserva. 

 

Visita regular opcional à baía de Phang Na: visita com assistência em língua 

inglesa e almoço incluso (sem bebidas). – USD 112 por pessoa. 

Suplemento para guia em língua espanhola: USD 180 por reserva. 

 

Dia 7: Phuket / Bangkok / Hanoi  
Café da manhã no hotel e então traslado até o aeroporto de Phuket para embarque 

no voo até Hanoi, capital do Vietnã. Recepção e traslado até o hotel, para check-in. 

 

Dia 8: Hanoi / Ha Long Bay  
Café da manhã no hotel e saída de Hanoi em direção a Ha Long Bay. Na chegada, 

embarque no tradicional Junk Boat, com um delicioso almoço de mariscos frescos, 

navegando pela baía e apreciando suas maravilhosas vistas. Parada para 

aproveitar a praia Titov. Jantar e pernoite a bordo.   

 
Dia 9: Ha Long Bay - Hue 
Café da manhã a bordo, enquanto a embarcação navega pela baía de Bai Tu Long. 

Depois do check-out, regresso à Hanoi pela estrada, com visitas à estupa But Thap. 

Saída para voo doméstico até Hue. Na chegada, traslado até o hotel e resto do dia 

livre.  

 

 

 

 

O MELHOR DE TAILÂNDIA E VIETNÃ 
BY DESTINATION ASIA 

14 Dias / 13 Noites 

Destaques do Programa: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã  

- Serviço de guia em espanhol na        

Tailândia incluso 

 



 

Reservas ou maiores informações: 
 

Reservas ou maiores informações: 
 latinmarkets@destination-asia.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

Passagens aéreas em classe econômica (por pessoa, por passagem): 

BKK – CNX USD 179 

CNX – HKT USD 378 

BKK - HKT – BKK USD 428 

BKK-HAN USD 313 

HAN-HUI USD 164 

DAD-SGN USD 164  

 
Hotéis sugeridos: 

 
TAILÂNDIA 

Cidade 4* Superior 4* 

Bangkok Pullman G Bangkok Rembrandt Hotel 

Chiang Mai Holiday Inn Chiang Mai The Empress 

Phuket Outrigger Laguna Cape Panwa Phuket 

 

VIETNÃ 

Cidade 4* Superior 4* 

Hanoi Movenpick Silk Path 

Ha Long Bay (cruzeiro) Indochina Sails Bhaya Classic Cruise 

Hue Imperial Hotel Muong Thanh Hue Hotel 

Hoi An Boutique Hoi An Hoi An Historic Resort 

Saigon Renaissance Riverside Duxton Hotel 
 

 
O pacote inclui: 
- Hospedagem nos hotéis mencionados com café da manhã diário; Tours e traslados 

mencionados, em veículo privado com ar-condicionado (base regular para cruzeiros 

de múltiplos dias e estadas nas praias); Serviço de guia em espanhol na Tailândia e 

em inglês no Vietnã; Refeições conforme mencionadas no itinerário (bebidas não 

inclusas); Garrafas de água e tolhas durante todas as visitas; Impostos; Cruzeiro em 

Ha Long. 

 

O pacote não inclui: 
- Tarifas aéreas internacionais e domésticas (ver preços acima); Early check-in e late 

check-out; Refeições não mencionadas no itinerário e bebidas; Visto de entrada no 

Vietnã; Seguros ou despesas de natureza pessoal; Gorjetas ou gratificações; Entradas 

para visitas adicionais; Sobretaxa de Jantares de gala Natal e Ano Novo; 

 
 

Porção Tailândia 
 

Hotel 4*  2 pax 3 – 5 pax 6-9 pax Supl SGL. 

01/04/18 –

31/10/2018 
USD 927 USD 799 USD 679 USD 309 

01/11/18 – 

20/12/18 
USD 1.019 USD 892 USD 772 USD 420 

21/12/18 – 

10/01/19 
USD 1.144 USD 1.017 USD 898 USD 545 

11/01/19 – 

31/03/19 
USD 1.019 USD 892 USD 772 USD 420 

 

Hotel 4* 

Superior  
2 pax 3 – 5 pax 6-9 pax Supl SGL. 

01/04/18 – 

31/10/2018 
USD 1.042 USD 914 USD 795 USD 443 

01/11/18 – 

20/12/18 
USD 1.295 USD 1.168 USD 1.048 USD 695 

21/12/18 – 

10/01/19 
USD 1.554 USD 1.427 USD 1.308 USD 955 

11/01/19 – 

31/03/19 
USD 1.295 USD 1.168 USD 1.048 USD 695 

 
   Porção Vietnã 

 
Hotel 4*  2 pax 3 – 5 pax 6-9 pax Supl SGL. 

1/04/2018 – 

31/03/2019 
USD 1.553 USD 1.314 USD 1.039 USD 589 

 

Hotel 4* 

Superior  
2 pax 3 – 5 pax 6-9 pax Supl SGL. 

1/04/2018 – 

31/03/2019 
USD 1.690 USD 1.452 USD 1.178 USD 465 

 

Preços e Condições – 2018/19 (em USD por pessoa) 

Válidos de abril/2018 a março/2019 sujeitos à alteração sem aviso 

prévio. Hotéis sujeitos à disponibilidade. 

 


