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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 | LUANG PRABANG
Café da manhã no hotel. Transfer para o aeroporto 
para o voo para Luang Prabang. Chegada ao 
aeroporto Luang Prabang (voo de chegada não 
está incluído) e transfer para o seu hotel.

DIA 5 - LUANG PRABANG 
Café da manhã e saída para descobrir alguns dos 
monumentos agora sob a proteção da UNESCO 
como Patrimônio da Humanidade. Visite a antiga 
residência da família real do Laos. A próxima visita 
é a Vat Siphouthabat, uma escola de monges. 
Visite o Museu Nacional de Luang Prabang, 
anteriormente o Palácio Real. Visite Wat Xieng 
Thong - que é considerado a construção mais 
bela de Luang Prabang e Wat Visoun, o templo 
mais velho da cidade, com uma coleção antiga 
do Buda de madeira. Pausa para almoço em um 
restaurante local (incluído). Depois viagem para 
visitar as Cachoeiras de Kuang Sii. Visite o “Bear 
Rescue Center”, centro de proteção dos ursos 
negros na parte norte do Laos. Resto do dia livre.

que permitem uma vista em profundidade para a 
cidade fascinante e da história da Matiz. Fim do 
passeio, vamos por estrada para Da nang através 
da caminhada das nuvens. Refeição incluída: Café 
da manhã, almoço.

DIA 11 - HOI AN – EXCURSIÓN
Saída cedo de manhã para uma visita à My Son, 
o mais importante sítio arqueológico do reino de 
Champa e Património da Humanidade pela Unesco. 
Mais tarde voltamos a Da Nang para almoçar em 
um restaurante local seguido de uma visita à cidade 
comercial de Hoi An, apenas a uma curta distância 
de Da nang. Faremos um passeio a pé que inclui 
uma visita a casa comunal / pagodas chinesas. 
Você também terá a oportunidade de visitar o 
mercado local de Hoi An ou lojas de arte em uma 
das inúmeras galerias e aproveitar o ambiente do 
rio. Refeição incluída: Café da manhã, almoço

DIA 12 - HOI AN | DA NANG | SAIGON
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto tomar 
o voo de Da Nang para Saigon VN105 / 07.00 
- 08.15 (a programação está sujeita a alterações). 
Após a sua chegada, você será recebido pelo nosso 
guia local e trasladado para a cidade para visitar 
Ho Chi Minh, ainda chamada de Saigon por muitos 
moradores locais. Saímos de Saigon para visitar a 
vasta rede subterrânea de túneis construídos pela 
primeira vez como defesa contra os franceses. 
Alimento incluído: café da manhã

DIA 13 - SAIGON | SIEM REAPN
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e 
voo para Siem Reap. O voo não está incluído. 
Chegada em Siem Reap, encontro com o nosso 
guia e traslado ao hotel para fazer o check-in e 
refrescar-se. Esta tarde, vamos visitar Angkor Wat, 
a maior construção religiosa do mundo. Aproveite 
o pôr do sol ao longo deste magnífico edifício, 
uma experiência inesquecível! Refeição incluída: 
Café da manhã

DIA 14- SIEM REAP
Café da manhã no hotel. Esta manhã faremos 
um tour para visitar a magnificência monumental 
de Angkor Thom - a última capital do Khmer; 
Começamos a nossa visita no Terraço do Rei 
Leproso. Continuamos pelo Terraço dos Elefantes 
originalmente usado como um lugar para o rei 
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DIA 6 - LUANG PRABANG | CRUCERO    
Esta manhã você terá a oportunidade de começar 
o dia cedo com uma das vistas mais memoráveis de 
Luang Prabang - o Tak Bat. Ao amanhecer centenas 
de monges vestidos com suas túnicas se movem 
em silêncio pelas ruas para coletar doações de 
alimentos (oferendas de comida). Depois do café 
da manhã, vá com o seu guia para o Dock Xieng 
Thong e comece uma viagem relaxante fluvial no 
estilo local com o seu guia no poderoso Rio Mekong 
para visitar as famosas e sagradas Cavernas de Pak 
Ou. Mais tarde, aproveite 1.30 horas de cruzeiro 
pelo Rio Mekong no conforto do seu barco privado 
com cenário montanhoso de tirar o fôlego. Retorno 
para Luang Prabang final da tarde e restante do 
dia livre. 

DIA 7 - LUANG PRABANG | HANOI 
Café da manhã no seu hotel. Você estará livre para 
explorar por conta própria antes do traslado para 
aeroporto para pegar seu voo para Hanói, Vietnã 
por VN2904 LPQ - HAN em 17: 10/18: 10 - Voo 
de partida não está incluído. Transferência em 
veículo particular para o hotel para o check-in.

DIA 8 - HA NOI | HA LONG BAY 
A partida 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 9 - 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 
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 10- HUE | HOI AN
Café da manhã no hotel e saída para um cruzeiro 
fluvial com visitas a Thien Mu Pagoda e a Tumba de 
Minh Mang. Almoço em um restaurante local, e à 
tarde visitaremos Tu Duc e os túmulos de Khai Dinh, 
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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;

• Acomodação sujeito a disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação de acordo com o itinerário mencionado acima com café da manhã 

americano incluído todos os dias;

• Passeios e transferências em serviço privativo, conforme especificado, incluindo ingressos, 

em veículos com ar condicionado;

• Serviço de guias locais em inglês em cada destino, incluindo visitas e transferências. 

(Guias em espanhol aplicam um suplemento);

• Refeições conforme indicado no itinerário (somente bebidas);

• Impostos e taxas de serviço do governo;

• Cruzeiro em Ha Long.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos (veja o preço dos bilhetes de avião cotados 

separadamente);

• Taxa de visto do Vietnã (- custa USD 20 para documento de pré-aprovação) do visto 

obrigatório que deve ser obtido com um mínimo de duas semanas antes da chegada, 

e USD 25 em dinheiro para a taxa de visto de entrada única a ser paga no aeroporto 

à chegada);

• Taxa de visto do Laos (o visto para o Laos na chegada custa atualmente USD 35);

• Visto para o Camboja (visto de turista emitido na chegada para a maioria das 

nacionalidades, USD 30);

• Refeições não especificadas como incluídas;

• Bebidas durante as refeições incluídas;

• Seguro de viagem; Gorjeats; Atividades opcionais.

para presidir desfiles, shows e esportes tradicionais. 
No extremo sul está Baphuon, um dos mais belos 
templos de Angkor. Nosso destaque é o enigmático 
e encantador templo do Bayon. Refeição incluída: 
Café da manhã

DIA 15- SIEM REAP | PHNOM PENH
Café da manhã no hotel. Fazendo uma pausa de 
templos, esta manhã você vai se dirigir para o lago 
Ton le Sap, o maior lago de água doce do Sudeste 
Asiático. Saltando a bordo de um pequeno barco 
e se movendo entre as casas flutuantes e pequenas 
fazendas de peixes que você vai experimentar de 
perto da vida cotidiana do lago. À tarde, traslado 
para o aeroporto de Siem Reap para o voo de regresso 
para Phnom Penh. Voo doméstico para Phnom Penh 
por voo K6 (ver preço separado para voo) (Nota: 
Confirmação sujeita a disponibilidade e cronograma 
de assunto a alterações de acordo com a política da 
companhia aérea). Chegada ao aeroporto de Phnom 
Penh, encontro com guia e traslado para o seu hotel. 
Mais tarde, passe à noite ao longo do rio Mekong em 
um cruzeiro relaxante de 2 horas. Alimento Incluído: 
café da manhã, jantar

DIA 16- PHNOM PENH 
Café da manhã no hotel. Esta manhã, nosso guia o 
levará você para visitar o Museu do Genocídio Toul 
Sleng. Esta tarde vamos explorar o impressionante 
complexo de Palácio Real, a casa da família real 
do Camboja e um símbolo da nação. Em seguida, 
passamos o Pavilhão de Napoleão III feito de ferro. 
Continuamos para a Pagoda de Prata, assim chamado 
por causa do 5000 telhas de prata que cobrem o chão. 
No interior estão alguns dos tesouros mais preciosos 
do país, incluindo um Buda dourado em tamanho 
natural cravejado com 9584 diamantes, o maior com 
um peso de 25 quilates. Tarde da noite, transferência 
com um guia para o Aeroporto Internacional de Phnom 
Penh, voo de partida para outros destinos. Refeição 
incluída: café da manhã.

CIDADE

BANGKOK Rembrandt Bangkok

LUANG 
PRABANG Vi la Maly 

HANOI Si lk Path Hotel

HA LONG BAY Bhaya Classic Cruise

HUE Muong Thanh

HOI AN Hoi An Histor ic Resort

SAIGON Duxton Hotel

SIEM REAP Shinta Mani Shack

PHNOM PENH Himawari  Hotel

A PARTIR DE USD 6.450

ESTILO DE VIAGEM   | 


