
Visitar Vietnã – Camboja – Tailândia 15 dias 

Destinos: Hanoi - Halong - Ho Chi Minh -  Mekong - 
Siem Riep - Bangkok - Chiang Rai - Chiang Mai 

Aspectos destacados 

 Capital de Hanói 

 Baía maravilhosa de Halong 

 Saigão (Ho Chi Minh) 

 Rio de Mekong e mercado fluante 

 Complexo de Angkor 

Incluindo:  

• Guia falando espanhol com muitas experiências 
• Transporte do/ao aeroporto  
• Privadas viagens e transferências mencionadas 
pelo moderno veículo com ar condicionado, os 
barcos 
• Entradas e permissões da excursão para todas as 
visitas que se mencionam no programa 
• Alojamento nos hoteis com buffet do café da 
manhã diária em quarto duplo 
• Passagens aéreas: Hanói - Ho Chi Minh, Ho Chi 
Minh - Siem Reap, Siem Reap - Bangkok, Bangkok 
- Chiang Rai, Chiang Mai - Bangkok. 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 

Dia 1: Hanói chegada 
Dia 2: Visita a Hanói 
Dia 3: Hanói - Baía de Halong 
Dia 4: Baía de Halong - Hanói - Ho Chi Minh 
Dia 5: Ho Chi Minh - Cu Chi 
Dia 6: Ho Chi Minh - My Tho - Can Tho 
Dia 7: Can Tho - Ho Chi Minh - Siem Reap 
Dia 8: Siem Reap 
Dia 9: Siem Reap 
Dia 10: Siem Reap - Bangkok 
Dia 11: Passeio por Bangkok 
Dia 12: Bangkok - Chiang Rai 
Dia 13: Chiang Rai - Chiang Mai 
Dia 14: Chiang Mai - Bangkok saída 
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Excluindo:  

• Seguro 
• Vistos 
• Bebidas e gorjetas 
• Lavanderia, chamadas telefônicas e gastos 
pessoais  
• Jantar de Gala 

 



 

Dia 1: Hanoi (G) 
Bem-vindos na capital Hanói pelo seu guia e motorista. 
Traslado ao hotel para check-in. Tempo livre na capital 
para descansar após o longo voo. Alojamento no hotel.  
 
Dia 2: Passeio por Hanoi (C, G) 
Todo o dia descobriremos Hanói: começar com uma visita 
ao Mausoléu de Ho Chi Minh (aberto todos os dias, 
exceto segunda-feira, sexta-feira e os meses de setembro 
e outubro), à residência de Ho Chi Minh, o Pagode de um 
pilar que fica perto do Mausoléu e é o símbolo da cidade. 
Em seguida, visitar o Templo da Literatura, conhecido 
como "Primeira universidade do Vietnã", museu de 
Etnologia - o mais interessante em Hanoi com muitas 
coisas diferentes sobre os 54 grupos étnicos vietnamitas 
(fechado em todas as segundas-feiras). Depois, visitar o 

Templo de Ngoc Son no lago Hoan Kiem. Tempo livre 
para explorar as ruas estreitas do Bairro Antigo, onde o 
espírito de suas origens ainda é conservado. À noite 
assistir um espectáculo de marionete de água. 
Alojamento. 

 
Dia 3: Hanoi - Baía de Halong (C, A, J, G) 
Café da manhã, vamos para o impressionante Baía de 
Halong, um dos cinco Patrimónios Mundiais no Vietnã 
reconhecidos pela UNESCO. Tomar um delicioso almoço 
com os frutos do mar frescos. O cruzeiro começa com a 
visita a uma aldeia flutuante de pescadores e terá a 
oportunindade de ver a sua vida diária. À tarde, continuar 
com a visita à caverna “das surpresas”, uma das maiores 
da Baía, depois tempo livre para nadar no mar. Uma noite 
tranquila no nosso confortável barco de junco nas cabines 
privadas. 
 
Dia 4: Baía de Halong – Hanoi – Ho Chi Minh (C, A, G) 
De manhã, tempo livre para relaxar, enquanto continua 
excursão para o paraíso de milhares das ílhas de pedras 
verdes. Depois do almoço, voltar para Hanói, tomando 
voo para Ho Chi Minh. Alojamento.  
 
Dia 5: Ho Chi Minh - Os Túneis de Cu Chi (C, G) 
De manhã, visitar os túneis de Cu Chi, uma imensa rede 
de galerias subterrâneas e estreitas, escavados à mão  

pelos guerrilheiros para fugir e defender durante a Guerra 
do Vietnã. Voltando para Sai Gon, fazendo passeio pela 
cidade que inclui a parte externa da Catedral de Notre 
Dame, Palácio de Reunificação, museu das Relíquias da 

Guerrra e mercado de Ben Thanh. Alojamento no hotel. 
Dia 6: Ho Chi Minh – My Tho – Can Tho (C, G) 
Depois do café da manhã iremos para o espetacular Delta 
do Mekong. Chegada a My Tho, um barco (1h30min) 
levará- nos através dos canais estreitos, cercada por uma 
vegetação espessa para o coração da Delta. É um mundo 
completamente diferente onde a vida gira em torno do rio. 
Durante todo o dia, você pode desfrutar muitos produtos 
locais, como frutas exóticas nativas cultivadas nos jardins 
do Delta, vinho de arroz da casa, mel e doces de coco 
feitos nas fábricas familiares. Depois fazer um passeio 
com um carro de cavalo e, em seguida,  andar de um 
barco pelos canais de vegetação espessa. Almoço num 
restaurante local e translado a Can Tho e alojamento no 
hotel. 
 
Dia 7: Can Tho – Ho Chi Minh – Siem Reap (C, G) 
Café da manhã, andar de barco para participar do 
mercado flutuante de Cai Rang, o maior e animado 
mercado flutuante do delta do Mekong. A cena é 

esplêndida: centenas de sampana do motor cheio com 
arroz, frutas e artesanato que se reúnem para 
intercambiar e vender. Abandonaremos o mercado, e, em  
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Detalhes 



 
seguida, visitaremos o jardim do Senhor Ba Cong, 
provando algumas frutas típicas da região. Voltar à 
Cidade de Ho Chi Minh e tomar o voo a Siem Reap. 
 
Dia 8: Angkor Thom – Angkor Wat (C, G) 
Depois do cafe da manhã, traslado para visitar o Portão 
Sul de Angkor Thom (a Grande Cidade), o famoso templo 
de Bayon construído ao fim do século XII para dedicar ao 
Deus Hindu Shiva, o Terraço de Elefante, o Terraço do 
Rei Leproso e Phimean Akas (o Palácio Celestial). À 
tarde, visitar o Património Mundial de Angkor Wat - o 
maior edifício religioso do mundo. Em seguinte, terá a 
oportunidade de desfrutar um espetacular pôr do sol do 
templo de Phnom Bakheng. Volta ao hotel. Alojamento em 
Siem Reap. 

Dia 9: Banteay Srei – Ta Prohm (C, G) 
Café da manhã, traslado para visitar Banteay Srei - a 
Citadela das Mulheres - construído quando o Império de 
Khmer foi ganhando poder significativo e território e 
dedicado a Shiva. É uma obra-prima da Arte Khmer com a 
estrutura de pedra arenita rosa e a desenha recarregada. 
Em seguinte, visitar o templo de Banteay Samre do 
mesmo estilo com Angkor Wat. 
À tarde, visitar Ta Prohm coberto por raízes e ramos de 
enormes figueiras. Este é um dos primeiros projetos do 
templo de Jayravarman VII que foi dedicado à sua mãe, 
Thommanon e que foi construído ao mesmo tempo com 
Angkor Wat e templo Chau Say Tevoda, Banteay Kdei -  

cercado por quatro paredes concêntricas, Srah Srang - 

"Os Banhos Reais" que uma vez foram utilizados no 
banho ritual e Ta Keo - conhecidos como "A montanha 
com os picos de ouro" dedicados a Shiva. Alojamento no 
hotel. 
 
Dia 10: Siem Reap - Bangkok (C, G)   
Café da manhã no hotel. Fazendo um passeio no barco 
pelo lago Tonle Sap e desfrutaremos um cruzeiro por uma 
aldeia flutuante. Visita às escolas locais. Volta à cidade, 
tempo livre para fazer as compras no mercado local. À 
tarde, toma um voo para Bangkok. Alojamento em 
Bangkok. 
 
Dia 11: Passeio por Bangkok (C, G) 
Café da manhã, trasaldo para visitar Bangkok com um 
passeio de barco no Rio Chao Phraya para ver muitos 
animados canais internos que oferecem as vistas 
fantásticas sobre a vida local. No caminho parando em 
Wat Arun, o templo do amanhecer antes de continuarmos 
ao Palácio Gran, que se focalize nas cerimónias da 
família real tailandesa. Encontrar o magnífico Wat Phra 
Kaew que fica muito perto daí e que é famoso pela 
imagem do Buda de Esmeralda. Depois traslado às ruas 
movimentadas chinesas para visitar alguns dos mais 
importantes templos em Bangkok. O templo Wat Traimit é 
bem conhecido como o Templo do Buda de Ouro, a casa 
Pho Wat com um Buda reclinado gigante. Alojamento. 
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Dia 12: Mercado flutuante – Jardim de Rosas (C, G)
Café da manhã no hotel. De manhã, iremos ao sul de 
Bangkok, na província de Samut Songhkhram no delta do 
rio Mekong. No primeiro lugar, visitaremos um mercado 
único rural ao longo das rotas de trem. Vendo o trem 
levando a gente ao mercado. Mais tarde, continuaremos 
visitando o Mercado flutuante fascinante Damnoen 
Saduak a 110 km de Bangkok, na província de 
Ratchaburi. Ao chegar, visite a fábrica local de Palma de 
açúcar antes de visitar a placa em um barco de cauda 
longa através dos canais de Damnern. Depois de passar 
tempo no mercado flutuante, continuaremos visitando a 
teca esculpida. Ao voltar a Bangkok, paragem no Jardim 
de Rosas, um complexo rural de pintoresco de mais de 50 
hectares de paraíso tropical com jardins de flores, árvores 
frutíferas e uma aldeia típica tailandesa. Desfrute os 
espectáculos culturais tailandeses, você pode ver a 
ordenação na dança de unhas, boxe tailandês, dança dos 
povos montanhosos, os elefantes no trabalho e as danças 
folclóricas. Alojamento em Bangkok. 

Dia 13: Bangkok – Chiang Rai (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado ao aeroporto de 
Bangkok para tomar um voo de manhã a Chiang Rai. Ao  

chegar, visitar o famoso Triângulo de Ouro, onde se unem 

as fronteiras de três países (Tailândia, Laos e Mianmar). 
Desfrutar da vista panorâmica do rio Mekong e o Salão de 
ópio e o passeio de barco pelo rio Mekong, fazer uma 
paragem na aldeia Don Sao, Laos. Em seguida, traslado 
à cidade de Mae Sai, a fronteira entre a Tailândia e 
Mianmar. Depois, traslado ao hotel e check-in, tempo 
livre. Alojamento em Chiang Rai.  
 
Dia 14: Chiang Rai – Chiang Mai (C, G) 
Café da manhã no hotel, fazendo check-out do hotel e em 
seguida traslado a Chiang Mai. No caminho, visita o Wat 
Rongkun, conhecido pelo seu famoso templo branco. 
Depois do passeio procede a Chiang Mai, visita Wat 
Phrathat Doi Suthep. Este templo foi construído em 1383. 
Fica a 15 km da cidade e 3.500 metros da altura acima do 
nível do mar. Pode desfrutar a vista paronâmica da 
Cidade de Chiang Mai e Vale de Ping desde a cima de 
Doi Suthep. Depois traslado ao hotel e check-in 
alojamento em Chiang Mai.  
 
Dia 15: Chiang Mai – Bangkok (C, G) 
Depois do café da manhã, tempo livre até traslado ao 
aeroporto, tomando voo para Bangkok. De Bangkok, 
tomando voo internacional para o seu próximo destino. 
 
 

Fim dos nossos serviços.  
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