
Vietnã - Laos - Camboja - Tailândia - 
Myanmar 30 dias 

Destinos: Ho Chi Minh - Cu Chi - Delta de Mekong - 
Hoi An - Hue - Hanói - Halong - Luang Prabang - 
Siem Riep - Bangkok - Ayutthaya - Chiang Rai - 
Chiang Mai - Yangon - Inle - Mandalay - Bagan 

Aspectos destacados 

 Cidade Ho Chi Minh 

 Delta de Mekong 

 Cidade antiga Hoi An 

 Capital de Hanói 

 Baía maravilhosa de Halong 

 Caverna Pak Ou  

 Cachoeira de Kuang Si 

 Complexo de Angkor 

 Capital de Bangkok 

 Capital antiga de Ayutthaya 

 Chiang Rai - Chiang Mai 

 Cidade de Yangon 

 Lago Inle 

 Mandalay 

 Bagan - cidade dos templos 

Incluindo:  
• Guia falando espanhol com muitas experiências 
• Transporte do/ao aeroporto  
• Privadas viagens com 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: Ho Chi Minh - Hue, Danang - Hanói, Hanói - 
Luang Prabang, Luang Prabang - Siem Reap, Siem Reap - 
Bangkok, Chiang Mai - Yangon, Yangon - Inle, Inle - Mandalay, 
Bagan - Yangon 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 
Dia 1: Ho Chi Minh chegada 
Dia 2: Ho Chi Minh - Cu Chi  
Dia 3: Ho Chi Minh - Delta de Mekong - Hoi An 
Dia 4: Passeio por Hoi An 
Dia 5: Hoi An - Hue 
Dia 6: Hue - Hanoi 
Dia 7: Passeio de Hanói 
Dia 8: Hanói - Halong 
Dia 9: Halong - Hanói 
Dia 10: Hanói - Luang Prabang 
Dia 11: Kuang Si - Pak Ou 
Dia 12: Luang Prabang - Siem Reap 
Dia 13: Complexo de Angkor 
Dia 14: Complexo de Angkor 
Dia 15: Siem Reap - Bangkok 
Dia 16: Bangkok 
Dia 17: Bangkok - Ayutthaya 
Dia 18: Ayutthaya - Lopburi - Sukhothai 
Dia 19: Sukhothai - Payao - Chiang Rai 
Dia 20: Chiang Rai - Chiang Mai 
Dia 21: Chiang Mai - Campo de elefante 
Dia 22: Chiang Mai - Yangon 
Dia 23: Yangon - Inle 
Dia 24: Inle 
Dia 25: Indein - Inle - Mandalay 
Dia 26: Mingun - Mandalay 
Dia 27: Mandalay - Bagan 
Dia 28: Bagan 
Dia 29: Bagan - Yangon  
Dia 30: Yangon saída 
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Excluindo:  
• Seguro 
• Vistos 
• Bebidas e gorjetas 
• Lavanderia, chamadas telefônicas e gastos 
pessoais  
 



 

Dia 1: Chegada à cidade de Ho Chi Minh (G) 
Bem vindo a Ho Chi Minh. Recibidos por guia e motorista. 
Traslado ao hotel para check-in. Alojamento no hotel em 
Ho Chi Minh. 
 
Dia 2: Visita Ho Chi Minh – Os tuneis de Cu Chi (C, G) 
Café da manhã, visita 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 Saigão (Ho Chi Minh), 
começando o passeio pela cidade que inclui: Catedral 
Notre Dame de Saigão, Palácio da Reunificação, Museu 
das  Relíquias da Guerra e Mercado de Ben Thanh. 
 
Dia 3: Ho Chi Minh – Delta do Mekong – Hoi An (C, A, 
G) 
Depois do café da manhã, vai para o espetacular Delta do 
Mekong. É cerca de dois horas de carro para ir da delta 
às ruas movimentadas e animadas da cidade de Ho Chi 
Minh. Uma vez em 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. Volta à costa para fazer um 
passeio com um carro de cavalo e, em seguida, passa de  

um barco pelos canais de vegetação espessa. 
Deslocando a Ho Chi Minh para tomar um vôo a Danang. 
Traslado a Hoi An. Alojamento em Hoi An.  
 
Dia 4: Hoi An – barco no rio de Thu Bon (C, G) 
Depois do café da manhã, visita Hoian que é um 
importante porto comercial da Ásia nos século XVII e 
XVIII cuja arquitetura e o estilo relaxado da vida tem 
mudado nos últimos anos. Passeio pelo centro da cidade 
antiga de pé  para visitar a ponte coberta Japonês, de 
mais de 400 anos da antiguedade, a capilha da família 
Tran, o templo chinês Phuc Kien assim como um fábrica 
dos famosos lanternas de Hoian. Almoço pela sua conta. 
À tarde, faz uma excursão de barco no Rio Thu Bon – o 
rio poética que forma a natureza verde e o rico patrimônio 
cultural de Hoian. Para no caminho para visitar duas 
aldeias de artesanato localizadas nas margens dos rios: a 
aldeia de cerâmica de Thanh Ha e a aldeia de carpintaria 
Kim Bong bem conhecido pelos seus produtos de 
artesanato agradáveis. Volta ao hotel. Alojamento. 
 
Dia 5: Hoi An – Hue (C, G) 
Café da manhã no hotel antes de traslado a Hue. À tarde, 
visitar a Cidade Imperial onde estabeleceu a última 
Dinastia Nguyen que governou entre 1802 e 1945. 
Alojamento em Hue.  
 
Dia 6: Hue – Hanói (C, G) 
Café da manhã no hotel antes da nossa visita na última 
capital feudal. O passeio relaxante num barco privado de 
Dragão no rio de Perfume nos faz sentir que esta cidade é 
mais romântica e verde. Continuar a nossa visita à tarde 
para atender alguns túmulos reais da última dinastia 
Nguyen, incluindo os imperadores Tu Duc e Khai Dinh 
que são mais notáveis. À tarde, toma o voo para a cidade 
de Hanói. 
 
Dia 7: Visita Hanói (C, G) 
Dia na profundidade descoberta de Hanói: Mausoléu de 
Ho Chi Minh (aberto todos os dias, exceto segunda-feira, 
sexta-feira e os meses de setembro e outubro),  
residência de Ho Chi Minh, o Pagode de um pilar que fica 
perto do Mausoléu e é o símbolo da cidade. Em seguida, 
visita o Templo da Literatura que é a "Primeira 
universidade do Vietnã". Continuar com uma visita ao 
Museu de Etnologia - o museu 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 espetáculo de fantoche 
de água. Alojamento em Hanói. 
 
Dia 8: Hanoi – Baía de HaLong (C, A, J, G) 
Café da manhã, traslado 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  
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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 9: Baía de HaLong – Hanói (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, traslado ao 
aeroporto, tomando voo para. Alojamento. 
 
Dia 10: Hanói – Luang Prabang (C, G) 
Café de manhã traslado ao aeroporto de Chiang Mai para 
o vôo para Luang Prabang. À chegada ao aeroporto, 
traslado ao seu hotel. Luang Prabang é uma cidade mais 
bem preservada tradicionalmente  no Sudeste Asiático. 
Com a tranquilidade e o charme desta cidade com a sua 
esplêndida vista de paisagens naturais e culturais, torna-
se um dos lugares mais bonitos e adoráveis para visitar 
no Laos. Se tempo permite, subir até o topo do Monte de 
Phousi para uma exploração agradável dos stupas 
sagrados de ouro, bem como uma bela vista do por do sol 
da cidade e do rio Mekong. A partir daí, vai explorar o 
mercado nocturno, onde pode encontrar uma linda 
seleção de tecidos artesanais feitos pelos hilltribe e locais 
pessoas em torno Luang Prabang. Alojamento em Luang 
Prabang.  

Dia 11: Kuang Si – Pak Ou (C, G) 
Café da manhã, traslado para visitar a caverna Pak Ou ao 
lado de um penhasco de pedra de calcário e em frente à 
foz do Mekong e os rios Ou. Os santuários de Pak Ou 
consistem em duas grandes cavernas, muitos repositórios 
de milhares de imagens de Buda, que vão de simples 
centímetros a dois metros de altura. No caminho, as 
aldeias típicas de Laos só são vísíveis atrás de uma tela 
de folhagem. As canoas finas flutuantes na costa, varas 
de bambu e os flutuadores marcando a localização das 
redes e as armadilhas para peixes. A primeira paragem 
será na proibição Muangkeo, uma aldeia conhecida por 
uísque de arroz tradicional, ou seja, Laoh-Khao destilado. 
Nós convidamos você para provar e levar também. O 
almoço é servido em um restaurante junto ao rio. À tarde, 

visitar a cachoeira de Kuangsi, embora não seja tão alta, é 
espetacular e realmente bonita rodeada pela preservação 
do Parque Nacional. Alojamento em Luang Prabang. 
 
Dia 12: Luang Prabang – Siem Reap (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado para visitar alguns 
tempos Wat Visoun, Wat Aham, Wat Xiengthong. Depois, 
traslado ao aeroporto de Luang Prabang para tomar o voo 
a Siem Reap, Camboja.  
 
 
Dia 13: Angkor Thom e Angkor Wat (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado para visitar os templos 
de Angkor: Angkor Thom – Baksei Chamkrong, o Portão  
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do Chamkrong, o Portão do Sul, o Bayon, o Baphoun, o 
Terraço dos Elefantes, o Terraço do Rei Leproso e o 
Templo Phimean Akas. À tarde visita Angkor Wat – o 
Patrimônio Mundial estabelecido pela UNESCO. Subindo 
ao topo de Bakheng para assistir o pôr do sol ao longo do 
templo de Angkor Wat. Alojamento em Siem Reap.  
 
Dia 14: Exploração de Angkor (C, G) 
Café da manhã, traslado para visitar Prasat Kravan com 
as esculturas de tijolos exclusivos, Srah Srang, que foi 
usado para o banho ritual, BanteayKdei, cercado por 
quatro paredes concêntricas, Ta Prohm, que ainda é 
coberto pelas florestas, Takeo, Thommanon, 
ChaosayTevoda e a Porta dos mortes de Angkor Thom. 
Visita da Porta do Norte de Angkor Thom, Preah Khan 
que foi construído pelo rei Jayavarman. Ao contrário de 
Ta Prohm, no entanto, o templo do Preah Khan está em 
um estado razoável de preservação e os esforços de 
restauração em curso devem manter e até mesmo 
melhorar esta situação, Neak Pean. Alojamento em Siem 
Reap.  
 
Dia 15: Siem Reap – Bangkok (C, G) 
Café da manhã no hotel. faz uma curta viagem de carro 
para o lago Tonle Sap, fazendo um passeio de parco por 
aldeia flutuante. Depois, traslado ao aeroporto 
internacional de Siem Reap para tomar um voo para 
Bangkok. Alojamento em Bangkok. 
 
Dia 16: Visita Bangkok (C, G) 
Café da manhã no hotel. Traslado para visitar o Mercado 
de Frutas e Flores, em seguida, o Grande Palácio Real e 
o Templo de Buda de Esmeralda. Wat Po – o templo de 
Buda reclinado. Almoço num restaurante local. À tarde, 
tomar um barco de cauda ao longo do Rio Chao Phraya 
para ver o estilo da vida quotidiana tailandês, o contraste 
entre os condomínios de luxo e as casas em ruínas ao 
longo das duas margens do canal, Wat Arun – o templo 
do Amanhecer Prang que é o mais alto da Tailândia. 
Voltar ao hotel para descansar. Alojamento em Bangkok. 
 
Dia 17: Bangkok - Ayutthaya (C, G) 
Café de manhã, traslado a Ayuthaya, a antiga capital de 
Tailândia (1350-1767) localizada 90 kilômetros ao norte  

de Bangkok. Nas magníficas ruínas da cidade, você pode 
ver Wat Phra Sri Sanphet com três pagodes salvado, a 
grande imagem de Buda de Phra Mongkol Bophit e em 
seguida, visitaremos a Wat Chai Wattanaram- o mais belo 
templo com a ruinosa paisagem. Buffet de almoço em um 
restaurante local. À tarde, visita Wat Chaimongkol e Bang 
Pa- em um palácio de Verão. Bang Pa In é servido como 
um palácio de verão para muitas monarcas tailandeses 
desde o século 17. Esta estrutura tem uma coleção 
fascinante das pavilhões maravilhosas em uma variedade 
de cozinha tailandesa, os estilos arquitectónicos chineses, 
italianos e vitorianos. Alojamento em Ayutthaya. 
 
Dia 18: Ayutthaya – Lopburi – Sukhothai (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado para visitar as áreas em 
Ayuthaya: templos Wat Mahatat e Wat Prasisanphet. 
Depois, traslado à cidade de Lopburi onde você está para 
ver o templo de estilo cambojano Prang Sam Yot e no 
interior do qual habitam centenas de macacos. Almoço no 
caminho. Continua para Sukhothai, que foi a primeira 
capital da Tailândia. O Reino de Sukhothai é considerado 
como a Era de ouro da civilização tailandesa e arte 
religiosa e arquitetura da época representam o estilo 
tailandês mais clássico e puro. Chega e visita templo de 
Wat Sri Chum, onde a imagem de Buda maior de 
Sukhothai com os seus 15 metros de altura. Check-in no 
hotel. Alojamento. 
 
Dia 19: Sukhothai – Payao – Chiang Rai (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado ao Parque Histórico de 
Sukhothai para visitar os templos. Um passeio de bicicleta 
ao templo Mahatat (o templo real) e os templos  
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circunvizinhos. Em seguida,  continua a sua viagem até o 
lago Payao, tendo a oportunidade de desfrutar de belas 
paisagens. Almoço. Depois, traslado a Chiang Rai, a 
segunda maior cidade no norte da Tailândia. Check-in no 
hotel. Alojamento. 
 
Dia 20: Chiang Rai – Chiang Mai (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado à cidade de Chiang 
Saen, onde o famoso Triângulo Dourado, a área onde 
encontra-se três países, Myanmar, Laos e Tailândia, 
dividida pelo rio. Visita o museu de Opio. Um passeio de 
barco no rio Mekong e desfrutar da bela paisagem dos 
três países. Em seguida, visita o templo Wat Rongkhun, 
famoso com nome “Templo Banco”. Almoço num 
restaurante local. Depois, continua para Chiang Mai, a 
Rosa do Norte e a cidade mais importante do norte da 
Tailândia. Após a chegada, visita o centro de artesanato 
de Chiang Mai onde eles são fabricados, guarda-sóis, 
sedas, pedras preciosas, etc. Alojamento. 
 
Dia 21: Chiang Mai – Campo de Elefante (C, G) 

Café da manhã no hotel. Traslado a Campo de 
Conservação de Elefantes. Um agradável passeio de 
elefantes (um elefante cada duas pessoas) passando pelo 
rio. Finalmente, assiste um espectáculoem que pode ver 
as habilidades desses animais. Em seguida, visita famoso 
Tiger Kingdom, onde você pode ver tigres. Almoço. À 
tarde, visita o Templo de Doi Suthep, verdadeiro símbolo 
da cidade de Chiang Mai, localizado numa colina a 1000 
metros de altura e centro importante de peregrinação para 
tailandês. Retorno ao hotel. Alojamento. 
 
Dia 22: Chiang Mai - Yangon (C, G) 
Café da manhã no hotel, tempo livre até quando traslado 
ao aeroporto de Chiang mai para tomar o voo a Yangon, 
Mianmar. Alojamento.  
 
Dia 23: Yangon - Inle (C, G) 
Café da manhã, traslado ao Centro da cidade e ao 
Pagode de Sule, o marco da cidade de Yangon, seguido 
do lago Kandawgyi para fotografar a vista panorâmica do 
Lago com a vista ao Pagode Shwedagon. Em seguida,  
 
 

traslado ao aeroporto para tomar um vôo a Inle. Ao 
chegar, terá que tomar um carro de cerca de uma hora 
para chegar a Nyaung Shwe e pernoitar em Nyaung 
Shwe/ Inle Lago. 
 
Dia 24: Inle (C, G) 
Café da manhã, uma viagem de um dia inteiro ao Lago 
Inle, um dos lagos mágicos na Birmânia localizado a 900 
metros acima do nível do mar, cercado pelas belas 
montanhas do platô de Shan, é a pátria da tribo Inthar. Se 
a agenda de hoje coincide com o dia do mercado, vamos 
visitar o mercado regional realizada numa base rotativa 5 
dias em diferentes áreas do lago. Visitaremos o Pagode 
Phaungdawoo - famoso pelas suas cinco ricas pequenas 
imagens douradas de Buda; o mosteiro Ngaphechaung 
(Também é conhecido como monastério salto gato) foi 
construído mais de um século e meio atrás e tem uma 
série de interessantes imagens antigas de Buda. As 
outras atrações incluem: o único estilo de perna-rowing e 
o método de pesca da Inthar, os jardins flutuantes 
utilizadas como e as plantações vegetais, seda e os 
cabines de tecelagem de algodão e ferro. Pernoite no lago 
Inle/ Nyaung Shwe. 
 
Dia 25: Indein – Inle – Mandalay (C, G) 
Depois do café da manhã, vamos explorar a parte do sul 
do lago de barco través dos pequenas voltas e os 
córregos para chegar a Indein. Esta pequena aldeia situa- 
se na margem sudeste do lago. É famosa pelos seus  
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cachos arruinados dos pagodes que datam no século 16. 
O ambiente tranquilo e as ruínas cobertas de arbustos 
trará-lhe aos séculos atrás. Toma o vôo da tarde a 
Mandalay, a última capital do Reino de Birmânia e chegue 
a Mandalay. Deslocando para fazer check-in no hotel e 
alojamento em Mandalay.  
 
Dia 26: Mingun – Mandalay (C, G) 
Café da manhã no hotel. A partir do desembarque de 
Mandalay Gawwein, vamos fazer uma curta viagem de 
barco através do rio para chegar a Mingun, localizado no 
outro lado do rio Irrawaddy e ao norte de Mandalay. A 
viagem de barco é sempre mais agradável do que se 
pode aprender os caminhos da vida local ao longo do rio. 
Os inúmeros pontos de interesse incluem Pathodawgyi, 
que é acreditado que ser uma das bases maiores de tijolo 
no mundo e ser uma das maravilhas do mundo no caso 
de se é terminada; o Sino Mingun, dizem que os toques 
do sino rachado maior do mundo do Pagode Myatheindan 
representam a cosmologia budista. Volta a Mandalay. À 
tarde, chega a Mosteiro Shwenandaw, a obra-prima 
arquitetônica ainda existe do último reino de Myanmar na 
escultura em madeira de teca; o Pagode Kuthodaw. É 
conhecido como o maior livro do mundo, e a colina de 
Mandalay é considerada como uma torre de vigia natural 
na região do planície de Mandalay. Pernoite em 
Mandalay. 
 
Dia 27: Mandalay – Bagan (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado à montanha de Popa - 
um vulcão extinto conhecido como "Casa dos Espíritos" e 
observar a vida rural e artesanato, tais como a produção 
da indústria de doce. Podemos parar em vários lugares  
 

para tirar fotos e desfrutar da paisagem. Subir 777 
degraus para chegar ao topo da montanha de Popa. Após 
a visita, descer e traslado para Bagan. Alojamento em 
Bagan. 
 
Dia 28: Bagan (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado para visitar Mercado 
Nyaung Oo – um mercado típico da zona, o Pagode 
Shwezigon. É mais santo porque algumas pessoas 
dedicaram dente e cabelo da Buda a este Pagode; o 
Templo Gubyaukgyi (a aldeia Wetkyiinn) do século 13 - 
"templo de caverna" com os finos afrescos das cenas de 
Jakatas; o templo Anada - uma das obras-primas que 
sobrevivem e permanecem em Bagan e que são 
consideradas como o estilo da arquitetura Mon. Pela 
tarde, visitaremos uma fábrica de laca Ware seguido de 
uma visita à aldeia local. Antes do pôr do sol, voltaremos 
para tomar um passeio de barco pelo rio Irrawaddy para 
apreciar o pôr do sol e relaxar. Pernoite em Bagan. 
 
Dia 29: Bagan livre - Yangon (C, G) 
Café da manhã, tempo livre para seu proprio 
descobrimento. Depois, tomando voo para Yangon. 
Alojamento em Yangon. 
 
Dia 30: Yangon saída (C, G) 
Café da manhã no hotel, tempo livre até quando traslado 
ao aeroporto, tomando voo para seu próximo destino. 
 

Fim dos nossos serviços 
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