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DIA 1 - BANGKOK    
Chegada em Bangkok, boas-vindas e recepção por 
nossa equipe local que fala espanhol. Traslado e 
check-in no hotel. Resto do dia livre.

DIA 2 - BANGKOK
Partida do hotel para um tour pelas principais ruas 
de Bangkok, como pelo Bairro chinês da cidade 
e seguindo o curso de Chao Praya River para o 
centro histórico, onde está localizado o famoso 
Wat Po. Em seguida a visita ao Grande Palace, 
que abriga templos como Wat Phra Kaew, um dos 
mais importante na Tailândia. De volta o passeio, 
visite uma fábrica de pedras preciosas esculpidas 
a mão. Regresso ao hotel e tarde livre.

DIA 3 - BANGKOK 
Visita de meio dia ao Mercado Flutuante e Jardim 
das Rosas com almoço buffet internacional 
(almoço não incluído no preço). A caminho você 
visita o maior mercado flutuante e mais colorido 
de Tailândia, Damnuen Saduak. Tempo livre para 
dar um passeio em um barco contemplando 
diferentes lojas flutuantes com frutas, alimentos e 
vegetais locais. Mais tarde, continue o tour visitando 
Nakhon Pathom, que é uma das maiores pagodas 
do mundo.

DIA 4 -  BANGKOK 
Dia Livre para atividades opcionais. Refeições: 
café da manhã

DIA 5 -BANGKOK | HANOI 
No horário agendado, transferência privada com 
guia em inglês para pegar o vôo para Hanoi. 
Encontro com nosso representante para traslado 
até o seu hotel. Refeições: café da manhã

DIA 6 - HANOI | HA LONG BAY    
A partir de Ha Noi saímos em direção a Ha Long 
esta manhã para um cruzeiro na baía. Na chegada 
em Ha Long, embarque em um barco tradicional e 
desfrute de um delicioso almoço de frutos do mar a 
bordo enquanto navega a Baía. Sua acomodação 
esta noite é a bordo do barco. Refeição incluída: 
Café da manhã, almoço e jantar. 

DIA 7 - HA LONG BAY | HUE
Desfrute do café da manhã a bordo no silêncio da 
manhã para continuar cruzando os limites de Bai 
Tu Long Bay e explorar suas numerosas cavernas 

originalmente usado como um local para o rei 
presidir desfiles, shows e esportes tradicionais. 
Esta tarde, continuamos nossa exploração de 
impressionantes templos e ruínas da cidade de 
Angkor com o templo de Ta Prohm. Continue 
com Preah Khan “The Holy Sword”, um extenso 
complexo monástico coberto com mais de 56 
hectares construídos pelo rei do Khmer Jayavarman 
VII como um mosteiro e templo de ensine. Continue 
a visita a Neak Pean, único, já que é um santuário 
localizado no centro de um lago artificial e cercado 
por 4 pontos exatamente como os Lake Cardinals. 
Refeições: café da manhã.

DIA 13 - SIEM REAP 
Esta manhã, nos dirigimos a Banteay Srei; a 
cidadela das mulheres. Continuação para Banteay 
Samre, um templo em Angkor, Camboja, localizado 
a Leste de Baray Oriental. Fazendo uma pausa 
dos templos, esta tarde vamos ao Lago Tonle Sap, 
o maior lago de água doce no sudeste da Ásia, 
é a alma da indústria pesqueira do Camboja. 
Refeições: pequeno almoço

DIA 14- SIEM REAP | PHNOM PENH
Transfer para o aeroporto de Siem Reap para tomar 
voo com destino a Phnom Penh. Voo doméstico 
para Phnom Penh por voo K6 (ver preço separado 
para voo). Chegada no aeroporto de Phnom Penh 
e recepção por nosso guia local falando inglês e 
em direção ao hotel. Esta tarde, nosso guia vai 
levá-lo para visitar o Museu do Genocídio Toul 
leng. Refeições: café da manhã

DIA 15- SIEM REAP | PHNOM PENH
Esta manhã, visitaremos o impressionante complexo 
do Palácio Real, a casa da família real do Camboja 
e um símbolo da nação. Saímos do Palácio 
Real e continuamos pelo Museu Nacional nas 
proximidades, local que abriga a melhor coleção 
mundial de escultura do tempo de Angkor. À tarde, 
traslado com guia para o aeroporto Phnom Penh. 
Refeições: café da manhã.

BANGKOK  | HANOI | HA LONG BAY |HOI AN | SAIGON | SIEM REAP | PHNOM PENH

e canais. Após o check-out e retornar a Hanói 
pela estrada, a caminho visitando a Pagoda Mas 
Thap. traslado para tomar o voo da tarde para 
Hue: VN 1545/1915 a 2025 (horário de voo é 
atual e está sujeito a alterações. Bilhete aéreo não 
está incluído.) Refeição incluída: Café da manhã.

DIA 8 - HUE | HOI AN
Esta é uma combinação de meio dia de cruzeiro 
fluvial e visitas da pagoda de Thien Mu e o 
túmulo de Minh Mang pela manhã. Almoço em 
um restaurante local e à tarde visita às Tumbas 
de Tu Duc e Khai Dinh. Ao final do tour, viagem 
para Da nang através da caminhada das nuvens. 
Chegada em Danang e check-in. A poucos 
passos de Da nang encontra-se a bela cidade 
comercial de Hoi An. Refeições: café da manhã 
e almoço

DIA 9 - HOI AN 
Café da manhã e saída para explorar os limites 
de Bai Tu Long Bay. Depois de check-out retorno 
a Hanói por estrada, em rota visita ao But Thap 
Pagoda. Saída para o Voo da tarde para Hue: 
VN 1545/1915 a 2025 (O horário do voo está 
atualizado e sujeito a alterações. O bilhete 
de avião não está incluído.) Transferência de 
chegada ao hotel do aeroporto de Hue e resto 
do dia livre. Refeições: café da manhã e brunch 

DIA 10 - HOI AN | DA NANG | SAIGÓN
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto 
para tomar o voo de Da Nang para Saigon 
VN105 / 7: 00-8: 15 (A programação está 
sujeita a alterações). Após a sua chegada, você 
será recebido pelo nosso guia local para levá-lo 
a fazer a visita do Cidade de Ho Chi Minh, ainda 
chamada Saigon por muitos moradores locais. 
Refeições: café da manhã 

DIA 11 - SAIGÓN | SIEM REAP
Chegada a Siem Reap, uma cidade que dá as 
boas-vindas especiais a todo mundo. Encontro 
com o nosso guia no ponto de reunião. 
Transferência para o hotel para check-in. 
Refeições: café da manhã.

DIA 12 - SIEM REAP
Esta manhã, faça um tour em remok para 
visitar a magnificência monumental de Angkor 
Thom. Continuamos pelo Terraço dos Elefantes, 
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SAÍDAS: Diárias

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Alojamento sujeito a disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslados privados de chegada e partida;

• Passeios privados com guia em inglês (consulte o suplemento de guia 

em espanhol na lista de preços);

• Refeições de acordo com o itinerário.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

• Visitar a magnificência monumental de Angkor Thom - última capital dos 
Khmers, no Camboja;

• Visitar o impressionante complexo do Grande Palácio, símbolo da cidade 
de Bangkok e antiga residência oficial do rei da Tailândia.

CIDADE

BANGKOK Rembrandt Bangkok Pullman Bangkok 

HANOI Si lk Path Hotel Movenpick Ha Noi Hotel 

HA LONG BAY Bhaya Classic Cruise Indochina Sails 

HUE Muong Thanh Hue Hotel Imperial Hotel 

HOI AN Hoi An Histor ic Resort Boutique Hoian Resort 

SAIGON Duxton Hotel Renaissance Riverside Hotel 

SIEM REAP Shinta Mani Resort Shinta Mani Resort

PHNOM PENH Himawari  Hotel Himawari Hotel 

A PARTIR DE USD 2.818 USD 3.278

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL


