
Coneção do Vietnã com Laos, Camboja, 
Tailândia 18 dias 

Destinos: Bangkok - Chiang Rai - Chiang Mai - 
Luang Prabang - Hanói - Halong - Hoi An - Hue - Ho 
Chi Minh - Mekong - Siem Reap 

Aspectos destacados 

 Capital de Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai 

 Capital antiga Luang Prabang - Khuang Si - Pak Ou 

 Capital de Hanói 

 Baía maravilhosa de Ha Long 

 Bairro antigo Hoi An, capital antiga Hue 

 Ho Chi Minh e Delta de Mekong 

 Complexo de Angkok 

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 domésticas: Bangkok - Chiang 
Rai, Hanói - Danang, Hue - Ho Chi Minh, 
• Passagens aéreas internacionais: Chiang Mai - 
Luang Prabang, Luang Prabang - Hanói, Ho Chi 
Minh - Siem Reap. 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 

Dia 1: Bangkok chegada 
Dia 2: Bangkok  
Dia 3: Bangkok - Chiang Rai 
Dia 4: Chaing Rai - Chiang Mai 
Dia 5: Chiang Mai - Luang Prabang 
Dia 6: Luang Prabang - Pak Ou 
Dia 7: Luang Prabang - Khuang Si - Hanói 
Dia 8: Hanói 
Dia 9: Hanói - HaLong 
Dia 10: HaLong - Hanói - Hoi An 
Dia 11: Hoi An 
Dia 12: Hoi An - Hue 
Dia 13: Hue - Ho Chi Minh 
Dia 14: Ho Chi Minh - Cu Chi 
Dia 15: Ho Chi Minh - Mekong - Siem Reap 
Dia 16: Siem Reap - Angkok 
Dia 17: Siem Reap - Angkok 
Dia 18: Siem Reap saída 
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Excluindo: 

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

 



 

Dia 1: Chegada de Bangkok (G) 
Bem-vindo ao aeroporto de Bangkok pelo guia e 
motorista. Traslado ao hotel e fazer check-in. Tempo livre 
e alojamento em Bangkok.  
 
Dia 2: Passeio por 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 3: 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 4: 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 5: Chiang Mai – Luang Prabang - Phou Si (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. Em seguida, 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 6: Luang Prabang – Pak Ou (C,  G) 
Café da manhã, fazendo um passeio pelo rio Mekong 
para uma visita interessante à caverna misteriosa Pak Ou, 
lotada de milhares de estátuas de Buda de ouro lacado 
em várias formas e tamanho. No caminho pararndo para 
visitar a aldeia de Ban Xanghai, onde se destila o vinho 
de arroz e ao voltar, passar pela aldeia de Ban Phanom 
que é famoso pelo tecido. Alojamento no hotel. 
 
Dia 7: Luang Prabang – Kuangsi – Hanói(C, G) 
Café da manhã, traslado à bela cachoeira de Kuangsi 
situada no meio de uma vegetação exuberante. No 
caminho parando no mercado de frutas Talad Phosy, as 
aldeias de Ban Na Oune que moraram os H’mong e Tha 
Ban Pane de Kh'mu. Almoço de piquenique perto da 
cachoeira de Kuangsi. Tempo para desfrutar a natureza e 
nadar na água fria. Volta a Luang Prabang, traslado ao 
aeroporto, tomando voo para Hanói, capital do Vvietname. 
Alojamento no hotel em Hanói. 
 

Dia 8: Passeio por Hanoi (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  
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Detalhes 



 
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 9: 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 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 10: Baía de Halong – Hanoi – Hoi An (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 11: Hoi An e barco no Rio deThu 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 12: Hoian - 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 13: Hue – Ho Chi Minh (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 
Ho Chi Minh. 
 
Dia 14: 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 Ho Chi Minh (Saigão), 
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. 
Alojamento em Ho Chi Minh. 
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 Dia 15: Ho Chi Minh – Delta do Mekong – Siem Reap 
(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 Siem 
Reap. Alojamento em Siem Reap.  
 
Dia 16: Angkor Thom – Angkor Wat (C, A, G) 
Depois do cafe da manhã, desloca 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, visita o Património Mundial de Angkor Wat - o maior 
edifício religioso do mundo. Em seguinte, você terá a 
oportunidade de desfrutar um espetacular pôr do sol do 
templo de Phnom Bakheng. Volta ao hotel. Alojamento em 
Siem Reap. 
 
Dia 17: Banteay Srei – Ta Prohm (C, A, G)  
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, visitaremos o templo de Banteay Samre do 
mesmo estilo com Angkor Wat. À tarde, visita 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. 
 
Dia 18: Saída de Siem Reap (C, G) 
Café da manhã no hotel. faz uma curta viagem de carro 
para o lago Tonle Sap. Montaremos num barco de motor 
para desfrutar do cruzeiro para uma aldeia flutuante. Visita 
as escolas locais numa aldeia flutuante. Volta à cidade e 
aproveita o tempo livre para fazer compras no mercado 
local. Deslocando ao aeroporto internacional de Siem 
Reap para tomar um vôo internaiconal.  
 

Fim do nosso serviço  
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