
 

 

               TAILÂNDIA, VIETNÃ E CAMBOJA 

                                    

                                      INDOCHINA 
Era uma região no sudeste da Ásia que foi colônia francesa entre meados do 

século 19 e do século 20. Ela englobava três países atuais: o Vietnã, o Laos e o 

Camboja. O nome Indochina surgiu porque essa região fica justamente espremida 

entre duas grandes culturas asiáticas, a indiana (a oeste) e a chinesa (ao norte). 

 

 
“A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. 
O que vemos não é o que vemos, senão o que somos!” 
                                                                                                  Fernando Pessoa  

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

Itinerário resumido 

 

Dia 1 (05 Mar): Bangkok chegadal (-/-) 

Dia 2 (06 Mar): Bangkok – Voô para Hanoi (C,J) 

Dia 3 (07 Mar): Hanoi –  Bat Trang Ceramic Village – day tour (C,A) 

Dia 4 (08 Mar): Hanoi – Halong. Noite no cruzeiro (C,A,J) 

Dia 5 (09 Mar): Halong – Hanoi – Voô para Hue (C, BRUNCH) 

Dia 6 (10 Mar): Hue – Dia na Cidade (C,A) 

Dia 7 (11 Mar): Hue – Danang – Hoi An (C,A) 

Dia 8 (12 Mar): Hoi An – Dia todo (C,A) 

Dia 9 (13 Mar): Hoi An – Danang – Voô para Ho Chi Minh (C) 

Dia 10 (14 Mar): Ho Chi Minh – Cu Chi Tunnels – Meio Dia (C,J)  

Dia 11 (15 Mar): Ho Chi Minh – Mekong Delta (C,A) 

Dia 12 (16 Mar): Ho Chi Minh – Voô para Siem Reap (C,A) 

Dia 13 (17 Mar): Siem Reap – Dia todo na cidade (C,J) 

Dia 14 (18 Mar): Siem Reap – Dia   na cidade (C,A,J) 

Dia 15 (19 Mar): Siem Reap – Voô para Bangkok (C) 

Dia 16 (20 Mar): Bangkok –  Dia todo de passeio (C,A,J) 

Dia17 (21 Mar): Bangkok – Volta para Brasil (C) 

 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã  
A = Almoço  
J = Jantar 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

Itinerário detalhado: 

Dia 1: chegada de Bangkok (- / -) 

Todos os hóspedes serão recebidos na chegada no Aeroporto Internacional de 

Bangkok aonde Martha, Ana Lucia estarão aguardando para recepciona-los. Em 

seguida seguiremos para o check-in no hotel. Pernoite em Bangkok. 

Dia 2: Bangkok – voo para Hanoi (C / J) 

Após o café da manhã, seguiremos  para o aeroporto onde pegaremos o voô 

internacional para Hanói. 

Todos  serão recebidos na chegada no Aeroporto Internacional Noi Bai pelo nosso 

guia local, em seguida  faremos o check-in no hotel. Pernoite no hotel em Hanói 

Dia 3: Hanoi - Vila Cerâmica de Bat Trang – passeio de meio dia 

(C / A) 

Após o café da manhã, visitaremos a Vila de Cerâmica Bat Trang - a famosa vila 

está situada a aprox. 15 km fora de Hanói, rodeado por terras férteis. Assista os 

artesões, pintando e envidraçando seus produtos, que depois são cozidos por 

vários dias em enormes fornos. 

Almoço em restaurante local 

Esta tarde, descobriremos a capital de Hanoi, visitaremos o One Pillar 

Pagoda,(que foi fundada pelo rei Ly Thai To em 1049). Considerado um dos mais 

icônicos templos do Vietnã, perto dali está o Mausoléu da histórica figura paterna 

do Vietnã moderno, Ho Chi Minh a Casa do Ex-Presidente, onde ele viveu de 1958 

a 1969.  

Visitaremos a prisão de Hoa Lo, conhecida pelos americanos durante a guerra 

como o "Hanoi Hilton", dos anos 60 e início dos anos 70. Você descobrirá que o 

Lago Hoan Kiem é considerado um buquê, que desempenha um papel importante 

em tornar a paisagem da cidade mais bonita e arejada. Em seguida  

caminharemos por uma hora pelas ruas desta cidade fascinante, você ficará em 

contato com a vida diária e as atividades das ruas de Hanói ao passar pelo 

delicioso, Quarteirão Velho.  



 
Continuaremos com o bairro antigo de Hanoi, com muitas atividades 

interessantes, tais como: performance de dança, de música tradicional e outras. 

Teremos uma grande oportunidade de aprender como fazer um Tohe que é um 

brinquedo tradicional para crianças no Vietnã que é feito de pó de arroz glutinoso 

em forma de estatueta comestível, como animais, flores ou personagens em 

histórias folclóricas. Cada cliente receberá um Tohe como um presente após o 

término. 

Depois, iremos explorar o mercado noturno, que está disponível apenas durante o 

final de semana. Aqui você encontra muitos produtos locais, tais como: roupas, 

jóias, bolsas e alguns presentes para os seus entes queridos antes de voltar ao 

seu hotel. Pernoite em Hanói 

Dia 4: Hanói - Halong. Pernoite em cruzeiro (C/ A/ J) 

Hanói para Halong Bay (160 km): 2.5 - 3.0 horas 

Após o café da manhã, seguiremos para Halong Bay  

Ao chegarmos no pier, na cidade de Halong  faremos  check-in no  Barco, o 

almoço será servido enquanto estivermos navegando em direção a baía. À tarde, 

desfrute de algumas visitas e / ou atividades  ou simplesmente passe algum tempo 

relaxando a bordo. No final do dia o barco ancorará na Baia de Halong Bay. O 

jantar será servido a bordo. Pernoite na Baía,. 

Observações: 

 Em caso de más condições climáticas, por exemplo ventos fortes, monções, 

trovoadas, ciclones, tempestades, etc, o conselho de administração tem a 

autoridade para cancelar todos os cruzeiros para garantir a segurança dos 

turistas. Caso isso aconteça, a acomodação será no Ha Long City Hotel 

 

 



 
 

Dia 5: Halong - Hanói - Voe para Hue (C/ BRUNCH) 

Baía de Halong para Hanói (160 km): 2.5 - 3.0 horas 

Aproveite a manhã fresca no meio da baía, o sol nasce em Halong pela manhã e o 

café da manhã será servido  enquanto as embarcações cruzam lentamente as 

magníficas formações rochosas e voltam para o porto. Desembarque e traslado de 

volta ao aeroporto de Hanói para pegarmos o voô doméstico para Hue. 

Dia 6: Hue – passeio o dia inteiro (C /A) 

Após o café da manhã, visitaremos a ponte Thanh Toan (ponte coberta de telhas) 

feita de madeira em arco, uma obra rara e de grande valor estético entre as do 

Vietnan. Visita ao local Market, localizado no campo, onde teremos a chance de 

ver como vivem os  locais. Visita a Tumba Khai Dinh, onde descança o 12º 

imperador da dinastina Nguyen ( 1885 à 1925). Localizada na montanha Chau 

Chu perto de Hue. 

Almoço em restaurante local 

À tarde, seguiremos para a Cidade Imperial de Hue localizada ao norte do 

Perfume River e construida pelo Imperador Gia Long para seu uso exclusivo, e de 

seus agregados. A cidadela tem um uma parede de 2km abrangendo 3 recintos 

murados que são:Kinh Thauh Hue,a cidade imperial amarela,Hoan Thanh e no 

centro a cidade proibida purpura, Tu Cam Thanh, onde viveu o imperador. Foi 

reconhecida pela Unesco como Patrimonio Mundial da Humanidade. Em seguida  

iremos a Dong Ba Market para compras. 

Dia 7: Hue - Danang - Hoi An (C / A) 

Esta manhã, começamos a espetacular viagem de carro por Hai Van Pass até 

Danang, com uma visão completa do Oceano Pacífico e da famosa vila de 

pescadores de Lang Co. E seguiremos para a charmosa cidade histórica de Hoi 

An, que fica às margens do rio Thu Bon. Hoi an foi um dos principais centros 

comerciais do Sudeste Asiático no século XVI e foi declarado Patrimônio Cultural 

da Humanidade pela UNESCO em 1999. 

Almoço em restaurante local. Pernoite no hotel em Hoi An 

 

Dia 8: Hoi An - Santuário My Son – passeio de meio dia (C / A) 



 
Esta manhã, você visitará a Terra Santa, MY SON, as torres e tumbas foram 

datadas do século VII ao XIV, mas descobertas arqueológicas mostram que os 

reis Cham foram enterrados aqui desde o século IV. O total de edifícios são mais 

de 70 torres, incluindo pequenas, normais e grandes torres. My Son Sanctuary 

supostamente é o centro de religião e cultura do antigo Kinda Champa. 

  

Uma das melhores maneiras de descobrir Hoi An e seus arredores é andando. 

Durante a nossa caminhada, visitaremos algumas das históricas casas comerciais 

e/ou comunitárias, lugares de adoração e a famosa Ponte Coberta Japonesa, e o 

cotidiano das pessoas locais, arrozais verdes, hortas, mercados, templos, casas 

históricas e pescadores.Estas cenas rurais irão simplesmente hipnotizar você. 

Este passeio oferece ótimas oportunidades fotográficas e você poderá encontrar-

se conversando com os habitantes locais e inspirando memórias inesquecíveis. 

Almoço em restaurante local. Pernoite no hotel em Hoi An 

Dia 9: Hoi An - Danang - Voe para Ho Chi Minh (C) 

Após o café da manhã, transfer para o aeroporto de Danang para pegar o voo 

doméstico para Ho Chi Minh. 

Seremos recepcionados na chegada ao Aeroporto Internacional Tan Son Nhat 

pela nossa equipe, em seguida, traslado para o check-in no hotel. Pernoite no 

hotel em Saigon 

 

Dia 10: Ho Chi Minh - Túneis de Cu Chi – passeio de meio dia (C / 

A) 

Passeio matinal a Cu Chi Tunnels (70 km a noroeste da cidade de Ho Chi Minh), 

um incrível complexo de túneis subterrâneos usados durante a Guerra do Vietnã. 

Existem mais de 200 km de túneis que formam um sistema de eixos com muitos 

ramais ligando-se a esconderijos subterrâneos, abrigos e a outros túneis. Você 

terá a chance de caminhar por este incrível labirinto e  se quiser uma experiência 

mais emocionante, você poderá  testar suas habilidades de tiro em uma AK47 

entre  outras armas dos tempos da guerra. (Sujeito a uma sobretaxa). 

 

À tarde, visiraremos o Palácio da Reunificação, a Agência Central dos Correios e 

a Catedral de Notre Dame inaugurada em 1880, e poderemos sentir a  presença 



 
francesa no Oriente, assim como os Correios desenhados por Gustav Eiffel que 

lembram uma grande estação ferroviária. Seguiremos para o Museu War 

Remnants que contém exposições relacionadas à Guerra do Vietnã e à primeira 

Guerra da Indochina envolvendo os colonialistas franceses. Tempo livre para  

compras no famoso Ben Thanh Market. Pernoite no hotel em Saigon 

 

 

Ben Market 

 

 



 

 

Cu Chi Tunnels 

 

Dia 11: Ho Chi Minh - Delta do Mekong (Ben Tre) (C / A) 

Após o café da manhã, iremos para My Tho, o coração do delta do Mekong, 

famoso por seus vastos campos de arroz e pelas mais belas paisagens. 

Visitaremos o Pagode Vinh Trang no caminho e daremos um parada na margem 

do rio Tien Giang. Faremos uma viagem de barco pelo rio Mekong até a Ilha 

Phoenix, aonde  doces de coco estarão sendo feitos. Faremos uma pequena 

viagem até uma casa típica local para provar um pouco de mel caseiro e 

continuaremos por pequenos barcos sampan através dos pequenos canais e 

braços laterais do rio para observar a vida diária ao longo das margens  com uma 

parada e curta caminhada de lazer na Ilha da Tartaruga. O almoço será servido 

em restaurante local antes de voltarmos ao nosso hotel na cidade de Ho Chi Minh. 

 



 
Dia 12: Ho Chi Minh - Fly para Siem Reap (C / A) 

Após o café da manhã, seguiremos para o aeroporto de Ho Chi Minh para 

pegarmos o voo internacional para Siem Reap. 

Todos  serão recebidos na chegada ao Aeroporto Internacional de Siem Reap pela 

nossa equipe, seguiremos para o check-in no hotel. Pernoite no hotel em Siem 

Reap 

 

 

Siem Reap 

 

 

Dia 13: Siem Reap - Cidade de dia inteiro (C/ A) 
 
Após o café da manhã, visitaremos os monumentos de Roluos - que serviram de 
capital para o rei Indravarman I - que estão entre as mais antigas construções do 
Khmer e que marcaram o início da arte clássica khmer. Entre as construções de 
Roluos estão Preah Ko, construído por Indravarman I, no século IX que  foi 
dedicado aos seus antepassados; Bakong, o maior e mais interessante desses 
edifícios; e Lolei, construído em uma ilhota no centro de um reservatório 
(atualmente um campo de arroz) pelo rei Yasovarman I - o fundador da cidade 



 
onde Angkor Wat foi construído. Almoço em restaurante local. À tarde, visitaremos 
o pitoresco templo Ta Prohm. Este belo templo é uma das jóias de Angkor, cheio 
de figueiras. As magníficas raízes das árvores se fundiram ao longo dos séculos 
com enormes blocos de pedra do templo, enfatizando a sensação de "cidade 
abandonada". Depois, iremos para Preah Khan, construído no século XII pelo rei 
Jayavarman VII, que já abrigou mais de 100.000 funcionários e agentes. Após o 
passeio, voltaremos para o hotel. 
Nota: É aconselhável usar sapatos confortáveis e para superfícies irregulares 
 

Dia 14: Siem Reap – passeio de dia inteiro (C / A) 
 
Depois do café da manhã, continuamos em Angkor Thom, a antiga cidade real do 
Império Khmer com seu templo central, o Templo Bayon. Conheceremos o 
Terraço dos Elefantes, uma plataforma de onde o rei recebeu seu exército 
vitorioso e o Terraço do Rei Leproso, com esculturas detalhadas escavadas ao 
longo de uma passagem que leva ao Complexo de Baphuon. Almoço em 
restaurante local. Na parte da tarde, visitaremos Angkor Wat, uma das sete novas 
maravilhas do mundo. Considerado o maior conjunto de templos do mundo, 
Angkor é uma cidade adormecida nas florestas tropicais do Camboja, que foi 
redescoberta em 1864 por Henry Mouhot, um explorador naturalista do rio 
Mekong. Regresso ao hotel no final da tarde 
 

Dia 15: Siem Reap - Fly para Bangkok (C) 

 
Após o café da manhã, seguiremos para o aeroporto de Siem Reap para pegar um 
voô internacional para Bangkok. 
Seremos recepcionados na chegada ao Aeroporto Internacional de Bangkok pelo 
nosso guia local e em seguida pegaremos um transfer para o check-in no hotel. 
Pernoite no hotel em Bangkok 
 
 

Dia 16: Bangkok – passeio dia todo (C /A / J) 
 
Após o café da manha, seguiremos para o Royal Grand Palace, Templo do Buda 
de Esmeralda e o Templo do Buda Reclinado. Almoço no Restaurante Riverside, 
em seguida pegaremos uma balsa pelo Rio Chao Phaya para visitar o Wat Arun 
(Templo do Amanhecer). À tarde, retorno ao hotel para descansar ou fazer 
compras. Jantar Tailandês à Noite e Danças Clássicas no "Silom Village". Pernoite 
em Bangkok. 
 
 



 
 Dia 17: Bangkok - Partida (B) 

 
 Café da manhã e tempo livre para atividades independentes. Transfer para o 
aeroporto para  retorno ao Brasil. 

 
Wat Arun (Templo do Amanhecer) 

 
 



 

 
                                HOTÉIS 5 ESTRELAS 

Hotel Website Type of room 

Movenpick hotel Hanoi  
https://www.movenpick.com/en/asia/vietnam/hanoi/hotel-

hanoi/overview/ 
Superior  

Serenity cruises Halong https://halongserenitycruises.com/ Junior suite 

Pilgrimage Village Boutique 

Resort and Spa 
http://www.pilgrimagevillage.com/ Superior 

Hoi An Silk Marina Resort & 

Spa 
https://hoiansilkmarina.com/accommodation/ 

Deluxe pool view 

balcony 

Hotel Grand Saigon https://www.hotelgrandsaigon.com/accommodation/ 
Premium Deluxe city 

view 

Sofitel Angkor Phokeethra 

Golf and Spa resort 

https://sofitel.accorhotels.com/pt-br/hotel-3123-sofitel-

angkor-phokeethra-golf-spa-

resort/index.shtml#origin=sofitel 

Superior 

Todos os preços são cotados em dólares americanos por pessoa e em compartilhamento 

duplo ou Single mediante a pagamento de suplemento 

 

 

https://www.movenpick.com/en/asia/vietnam/hanoi/hotel-hanoi/overview/
https://www.movenpick.com/en/asia/vietnam/hanoi/hotel-hanoi/overview/
https://halongserenitycruises.com/
http://www.pilgrimagevillage.com/
https://hoiansilkmarina.com/accommodation/
https://www.hotelgrandsaigon.com/accommodation/
https://sofitel.accorhotels.com/pt-br/hotel-3123-sofitel-angkor-phokeethra-golf-spa-resort/index.shtml#origin=sofitel
https://sofitel.accorhotels.com/pt-br/hotel-3123-sofitel-angkor-phokeethra-golf-spa-resort/index.shtml#origin=sofitel
https://sofitel.accorhotels.com/pt-br/hotel-3123-sofitel-angkor-phokeethra-golf-spa-resort/index.shtml#origin=sofitel


 

 

 

Itens Inclusos 



 
- Acomodação no hotel com compartilhamento duplo / twin, incluindo todos os 

impostos e café da manhã (horário do check-in: 14:00 hrs e horário do check-out: 

12:00 hrs.) 

 - Transfers privados, com ar condicionado 

-  Guia em Espanhol 

- Todas os tickets de entrada, conforme indicado 

- Refeições como mencionado 

- Taxas de serviço e impostos do governo 

- Água potável fria e toalhas refrescantes para passear 

- Um jantar para o grupo se conhecer 1 mes antes da viagem. 

-Acompanhamento de Martha Salles e Ana Lucia Boainain 

*3 voos Internacionais: Bangkok – Hanoi / Ho Chi Minh - Siem Reap / Siem Reap -

Bangkok  

* 2 voos nacionais: Hanoi – Hue/ Danang - Ho Chi Minh 

 

 

Itens não incluido 

-- Carta de aprovação do visto e taxa de carimbo do visto 

- Bilhete aéreo internacional  

- Despesas pessoais 

- Seguro de viagem 

- Bebidas ou refeições que não foram mencionadas 

- Check-in antecipado e check-out tardio, sujeitos a custo adicional 

- Demais Itens não mencionados acima 

 
 
                                              CUSTO DA VIAGEM 



 
 
 
 
 
 

                Descritivo 
 

Valor por passageiro  Taxas e impostos  

Por Pessoa em ocupação 

Dupla 

 

U$ 3.690.00 por pessoa 

em ocupação Dupla 

U$ 180,00  

Suplemento Single 
 

U$ 1.100,00 por pessoa   

Pagamento 1 + taxas 
 

Pagamento 2 
Pagamento 3 

U$ 1.107,00 + U$ 180,00 
 

U$ 1.107,00 U$ 1.107,00 

Para Reservar 
 

60 dias pós reserva 
 45 dias antes do ínicio da    

viagem 

 
 

 
TODOS OS CANCELAMENTOS DEVEM SER ENVIADOS POR ESCRITO  
 
 



 
30% Sinal + taxas  não existe devolução  
Cancelamento até 90 dias antes do início da viagem, 50% saldo será devolvido.  
Cançelamento entre 89 e 69 dias antes do início da viagem, 40% do saldo será 
devolvido.  
Cancelamento entre 68 e 48 dias antes do início da viagem 30% do saldo será 
devolvido.  
Cancelamento entre 47 e 36 dias antes do início da viagem 20% do saldo será 
devolvido  
Cancelamento 35 a 0 dias antes da viagem, não haverá devolução. 

 

 

 

 

 

 



 

Martha Salles – Acompanha o grupo 

Desde muito cedo fui inserida a esta paixão por viagens, motivada a conhecer e 

ler sobre diversas culturas e isto se tornou minha vida. A curiosidade por novas 

culturas e diferentes povos, me deram a oportunidade de colecionar alguns vistos 

em meu passaporte, mais de 70 países visitados. Asia expert e roteirista.  

  

Ana Lucia Boainain acompanha o grupo 
Publicitaria e Designer de Interiores, meu destino sempre foram as artes e uma 
imensa vontade de conhecer o Mundo, Ásia em particular sempre foi uma paixão, 
e como a Ásia merece várias visitas e olhares, livres de nosso pré-conceito 
ocidental, caso contrário teremos viajado para tão longe para não irmos a parte 
alguma, gostaria de compartilhar com este grupo minha experiência! Muito Prazer! 
 

 


