DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS. NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO.

Tailândia, Laos, Vietnã e Camboja
16 Dias / 15 Noites
Saída: Quintas-feiras

28 anos de experiência e qualidade!
O fascínio da Indochina é facilmente detectado pela forma delicada com que esta região preservou seus patrimônios
culturais e arquitetônicos ao mesmo tempo em que investe em modernas infraestruturas. Apresenta uma cultura
exótica, proporcionando inúmeros motivos para se vivenciar uma inesquecível experiência.
Saída do Brasil – 10/04
1º Dia – Quinta-feira – Bangkok 11/04
Chegada em Bangkok, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
2º Dia – Sexta-feira – Bangkok 12/04
Saída pela manhã para um passeio de meio dia, incluindo visita aos principais templos da cidade, como o Wat Trimitr
do Buda de Ouro, Wat Po do maior Buda reclinado (46 metros de comprimento e 15 metros de altura) e o Grand
Palace, antiga moradia de reis da Tailândia. A principal atração é o templo situado ao lado onde se encontra o Buda de
Esmeralda, considerado o mais sagrado da Tailândia. Tarde livre para atividades pessoais. Hospedagem.
3º Dia – Sábado – Bangkok 13/04
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.
Sugestão: verifique um dos nossos passeios opcionais.
4º Dia – Domingo – Bangkok / Luang Prabang (Início da excursão) 14/04
Café da manhã e no horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Luang Prabang. Chegada,
recepção e traslado ao hotel. À tarde visita ao Templo Wat Vixoune, Thar Makmo cuja estupa tem a forma de melancia.
Em seguida, visitaremos o Vat Xieng Thong, um dos templos mais bonitos de Luang Prabang do século XVI, subiremos
a colina Phou si com uma bela vista da cidade e seus arredores. Retorno ao hotel. Jantar incluído. Hospedagem.
5º Dia – Segunda-feira – Luang Prabang 15/04
Bem cedo pela manhã visita ao Tagbat, um ritual que é realmente parte vida do povo do Laos e oferece uma
experiência memorável. Retorno ao hotel para o café da manhã. Em seguida, saída para visitar o Museu do Palácio real
(fechado às 3as feiras), esta casa é o tesouro mais importante do passado recente de Laos. Embarque em um barco
onde faremos um cruzeiro pelo rio Mekong para visitar as cavernas de Tham Ting e Tham Phoum com centenas de
imagens de Buda. Almoço em restaurante local. Retorno a Luang Prabang com parada no caminho para conhecer Ban
Xang Khong, onde é produzida uma forma única de papel. Chegada e passeio no mercado Hmong. Hospedagem.
6º Dia – Terça-feira – Luang Prabang / Hanói 16/04
Após o café da manhã, saída até às cascatas de Kuang SI, com três níveis que formam piscinas naturais. Visitaremos
uma aldeia local Hmong e Khmu. Almoço no estilo piquenique. Retorno a Luang Prabang. No horário oportuno traslado
ao aeroporto para embarque com destino a Hanói. Chegada à capital do Vietnã, recepção e traslado ao hotel. Restante
do dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.
A cidade ainda é um reflexo do seu passado comunista. Você perceberá nitidamente as diferenças em comparação com
a antiga Saigon, hoje Ho Chi Minh.
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7º Dia – Quarta-feira – Hanói 17/04
Após o café da manhã, saída para visitar o exterior do Mausoléu de Ho Chi Minh (sem entrada), visita a Pagoda de um
pilar e ao Museu de Etnologia do Vietnã (fechado às segundas-feiras). Almoço em restaurante local.
À tarde, visita ao Templo da Literatura, Templo de Ngoc Son e lago Hoan Kiem. Depois, saída para assistir a um show
típico de marionetes aquáticas no teatro Thang Long. Continuação com um passeio pelo antigo bairro de Hanói (Old
Quarter) e tempo livre para experimentar uma bebida local ou uma taça de cerveja Bia Hoi. Retorno ao hotel.
Hospedagem.
8º Dia – Quinta-feira – Hanói / Halong 18/04
Viagem com destino a Halong Bay, declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1993. "Dragão descendo para o mar",
como é conhecida em vietnamita, a pitoresca baía possui mais de três mil pequenas ilhas em calcário, muitos delas
com belas grutas. Embarque no navio por volta de 12h30. Almoço servido a bordo. Durante o cruzeiro, serão visitadas
algumas ilhas e cavernas. Jantar e hospedagem a bordo por 01 noite.
Nota: A rota é sujeitos a condições meteorológicas e, pode sofrer alterações por esse motivo.
9º Dia – Sexta-feira – Halong / Hanói / Danang / Hoi An 19/04
Café da manhã a bordo e prática de Tai Chi no cruzeiro. Em horário apropriado, desembarque no porto de Halong antes
do meio dia e viagem com destino ao aeroporto de Hanói. Chegada em Hanoi à tarde e embarque em voo para
Danang. Chegada à noite e traslado ao hotel situado em Hoi An (aproximadamente 40min). Hospedagem.
A cidade de Hoi An é conhecida como a cidade das lanternas. Aqui você encontrará uma variedade enorme de lojas que
fazem roupas sob medida em pouco tempo. Aproveite o tempo livre para caminhar pela cidade antiga ou para desfrutar
das instalações do hotel.
10º Dia – Sábado – Hoi Na 20/04
Saída para conhecer Hoi An, com seu estilo arquitetônico único devido à influência dos povos vietnamitas, chineses e
japone ses. Descubra a pé a cidade antiga, que foi um dos principais centros comerciais do sudeste asiático no século
XVI ao século XVIII. Visita ao Phuc Kien Hall, ponte japonesa, Casa Velha de Tan Ky e atelier de seda. Almoço em
restaurante local.
Tarde livre para atividades pessoais. Hospedagem.
11º Dia – Domingo – Hoi An / Danang / Hue 21/04
Saída em direção a Danang, cidade moderna e que foi utilizada pelos americanos como base durante a guerra. Visita ao
Museu Cham. Depois, continuação rumo à cidade de Hue, passando pelo Hai Van Pass. Almoço em restaurante local. Á
tarde, visita a Cidade Imperial e o mercado de Dong Ba. Hospedagem.
12º Dia – Segunda-feira – Hue / Ho Chi Minh 22/04
Saída para realizar um passeio de barco pelo rio Perfume. Visita a Pagoda de Thien Mu e o túmulo real de Tu Duc. Em
seguida, passeio de bicicleta até o antigo vilarejo próximo de Hue. Almoço incluído na casa de uma família local. A
família anfitriã contará sobre seus costumes e tradições, e também ensinará a preparar uma refeição caseira autêntica
com ingredientes de seu jardim. Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a
Ho Chi Minh. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
Na cidade de Ho Chi Minh, antiga Saigon, você encontrará uma metrópole que vem crescendo e atraindo muito
investimento estrangeiro. Aproveite para conhecer um dos bares ou restaurantes rooftops com uma linda vista da
cidade.
13º Dia – Terça-feira – Ho Chi Minh / Túneis Cu Chi / Ho Chi Minh 23/04
Pela manhã, saída com destino a Cu Chi para conhecer o impressionante complexo de túneis subterrâneos usados
durante a Guerra do Vietnã. Retorno a Ho Chi Minh. Almoço em restaurante local, onde poderá experimentar o Pho,
uma sopa tradicional vietnamita. À tarde, visita ao Museu da Guerra e Correio Central. Parada para fotos no exterior do
antigo Palácio Presidencial e Catedral Notre Dame. Tempo livre para compras no Mercado de Ben Thanh ou acompanhe
o guia até a rua Le Cong Kieu um paraíso para os amantes de artesanato. Hospedagem.
14º Dia – Quarta-feira – Ho Chi Minh / Siem Reap 24/04
Café da manhã no hotel. No horário oportuno, traslado para o aeroporto para embarque em voo com destino a Siem
Reap. Chegada , recepção e traslado ao hotel. Á tarde, saída para visitar a famosa loja Arisans D'Angkor e o mercado
local. Jantar no hotel. Hospedagem.
15º Dia – Quinta-feira – Siem Reap 25/04
Café da manhã. Saída para visitar o portão sul de Angkor Thom, o templo de Bayon e Baksei Chamkrong, o terraço dos
elefantes e o terraço do rei leproso. Almoço em restaurante local. À tarde visita ao famoso templo de Angkor Wat e Ta
Phrom. Jantar em restaurante local com show de dança Apsara. Hospedagem.
ATENÇÃO: O visitante deve usar roupas que cubram os ombros e pernas.

16º Dia – Sexta-feira – Siem Reap / Bangkok 26/04
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Bangkok e fim de nossos serviços.

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Opção

01

02

03

Cidade

Noites

Hotel

Acomodação

Bangkok

3

Holiday Inn Silom

Deluxe

Turística Superior

Luang Prabang

2

Parasol Blanc Hotel ou Maison
Dalabua

Superior

Primeira

Hanói

2

Anise Hotel

Standard

Turística Superior

Halong Bay

1

Indochina Sails Cruise

Cabine Superior

Primeira

Hoi An

2

Phu Thinh Boutique

Standard

Turística Superior

Hue

1

Romance Hotel

Standard

Turística Superior

Ho Chi Minh

2

Emm Hotel

Superior

Turística Superior

Siem Reap

2

Lotus Blanc Hotel ou Somadevi
Angkor

Deluxe ou Superior

Turística Superior

Bangkok

3

AETAS Lumpini

Deluxe

Primeira

Luang Prabang

2

Parasol Blanc Hotel ou Maison
Dalabua

Superior

Primeira

Hanói

2

Mercure La Gare

Standard

Primeira

Halong Bay

1

Indochina Sails Cruise

Cabine Superior

Primeira

Hoi An

2

Little Hoi An Central Boutique
Hotel

Deluxe Room

Primeira

Hue

1

Imperial Hotel

Deluxe City View

Primeira

Ho Chi Minh

2

Norfolk Hotel Saigon

Deluxe Room

Primeira

Siem Reap

2

Prince D'angkor Hotel & Spa

Superior Room

Primeira

Bangkok

3

Pullman Bangkok

Superior

Primeira Superior

Luang Prabang

2

Victoria Xieng Thong Palace ou
Xieng Thing Palace

Suite

Luxo

Hanói

2

Pan Pacific

Luxury Room

Luxo

Halong Bay

1

Indochina Sails Cruise

Cabine Superior

Primeira

Hoi An

2

Victoria Hoi An Beach

Garden View Room

Primeira Superior

Hue

1

La Résidence Hue

Superior Room

Luxo

Ho Chi Minh

2

Caravelle Hotel

Deluxe Room

Luxo

Siem Reap

2

Borei Angkor Resort & Spa

Standard Room

Luxo

O que inclui:

Categoria

- Passagens aéreas em classe econômica nos trechos Bangkok / Luang Prabang / Hanói / Danang e Hue / Ho Chi Minh /
Siem Reap / Bangkok, a serem emitidas e entregues pelo operador local;
- 14 (quatorze) noites de hospedagem com café da manhã;
- Cruzeiro de 02 Dias / 01 Noite com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) em Halong Bay;
- 09 (nove) almoços e 04 (quatro) jantares. Não inclui bebidas;
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma espanhol em Bangkok;
- Passeio de meio dia em Bangkok em serviço regular com guia local em idioma espanhol;
- Transporte terrestre entre as cidades e passeios em serviço regular com guia local em idioma espanhol (sujeito a
disponibilidade) em Laos, Vietnã e Camboja;
- Entrada aos monumentos e locais a serem visitados, conforme mencionados no roteiro;
- Seguro viagem GTA FULL válido por 16 dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos de
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura.

O que não inclui:
-

Passagem aérea internacional;
Passaportes e vistos consulares;
Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais;
Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas);
Passeios opcionais ou sugeridos;
Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc;
O que não estiver especificado como incluído.
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PARTE TERRESTRE
US$ = Dólar americano / R$ = Real
Período

Opção

01

02

03

01 a 30Abr'19
01Mai a 30Set'19
01 a 30Out'19
01 a 30Abr'19
01Mai a 30Set'19
01 a 30Out'19
01 a 30Abr'19
01Mai a 30Set'19
01 a 30Out'19

Em US$

Em R$

Por pessoa

Por pessoa

Quarto
Duplo

Quarto
Triplo

Quarto
Individual

Quarto
Duplo

Quarto
Triplo

Quarto
Individual

3.898
4.251
4.220
3.847
4.197
4.241
4.668
4.853
5.006

3.875
4.228
4.229
3.830
4.171
4.275
4.738
4.914
5.029

4.882
5.271
5.304
5.181
5.580
5.602
6.715
7.007
7.179

15.436
16.834
16.711
15.234
16.620
16.794
18.485
19.218
19.824

15.345
16.743
16.747
15.167
16.517
16.929
18.762
19.459
19.915

19.333
20.873
21.004
20.517
22.097
22.184
26.591
27.748
28.429

À incluir imposto. Consulte-nos.
PASSEIOS OPCIONAIS – saindo de Bangkok (mínimo 2 passageiros)
Preços por pessoa em US$ = Dólar Americano / R$ = Real
Passeio

Descrição

US$

R$

MERCADO FLUTUANTE
importante e pitoresco da Tailândia, situado a 110 km de Bangkok.
DAMNOEN SADUAK

98

386

Passeio em serviço privativo a um dos melhores templos reais em
Bangkok, construído em 1807 pelo Rei Rama I, que queria transformá-lo
em um centro religioso.
Saída: Diária. Horário: 09h00 às 12h00 ou 14h00 às 17h00. Guia:
idioma espanhol

43

170

AULA DE CULINÁRIA
NA ESCOLA BAIPAI com um chefe local qualificado. Saída: Diária (exceto domingo e feriado).

122

482

Passeio de dia inteiro em serviço regular a Ayutthaya, antiga capital de
Tailândia, situada a 80 Km ao norte de Bangkok. Suas grandiosas ruínas
ainda são objeto de escavações arqueológicas. Visita a antiga residência
de verão dos reis de Siam Bang Pa In. O retorno até Bangkok é feito de
barco, com almoço buffet servido a bordo. O cruzeiro, com duração
média de 4 horas pelo rio Chao Praya deixará uma recordação muito
bonita da Tailândia. Saída: Diária.
Horário: 07h30 às 17h00. Guia: idioma espanhol.

103

406

Passeio de meio dia em serviço privativo pelo mercado flutuante mais
Saída: Diária. Horário: 07h30 às 12h30. Guia: idioma espanhol.

WAT SUTHAT
THEPWARARAM

Oportunidade para aprender sobre a culinária tailandesa diretamente
Horário: 09h30 às 13h30. Profissional: idioma inglês

AYUTTHAYA
CRUZEIRO GRAND
PEARL

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 3,96 da
data de 09/08/2018 e estão sujeitos à variação cambial.

Informações Gerais:
Formas de Pagamento
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia;
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300.
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard,
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.
* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito.
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista.
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia;
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· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator.
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.
Observações Importantes
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem;
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte;
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da
Polícia Federal;
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais;
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário;
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais;
- Acomodação Triplo em hotel: apartamento duplo + cama extra dobrável;
- Acomodação Triplo em barco: cabine dupla + cabine individual;
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local. São
viagens com datas predeterminadas que não permitem qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser
incluídas noites antes ou depois do tour regular. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem
permitido durante a viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com
pessoas de diferentes nacionalidades e costumes;
- É necessário mínimo 2 passageiros viajando juntos para saída garantida do tour em serviço regular;
- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 20 Kg + bagagem de mão de até 5 Kg por pessoa;
- Do dia 04 a 08 de Fevereiro de 2019 será celebrado o TET (Ano Novo Vietnamita). O roteiro poderá sofrer alterações
devido a fechamento de mercados, lojas, museus, restaurantes entre outros locais, durante este período de
festividade;
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio
aviso

DOCUMENTOS
IMPORTANTES
(para brasileiros)

TAILÂNDIA

VIETNA

LAOS

CAMBOJA

✓
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao Brasil

Passaporte

✓

✓

Visto



O visto pode ser obtido no
desembarque no aeroporto
com o custo aproximado de
US$ 25.
A Raidho providenciará a
carta convite para que o
visto possa ser tirado na
chegada.
O visto também pode ser
providenciado online
através do site
https://evisa.xuatnha
pcanh.gov.vn/web/gu
est/trang-chu-ttdt

O visto tem validade de 30

✓
O visto é obtido no
desembarque mediante
pagamento de taxa
local (valor aproximado
de US$ 30 por pessoa).
Para o visto é
necessário foto 3x4

O visto pode ser obtido no
desembarque mediante
pagamento de taxa local (valor
aproximado de US$ 30 por
pessoa). Para o visto e visita
ao templo de Angkor Wat é
necessário foto 3x4.
O visto também pode ser
providenciado online através
do site
www.evisa.gov.kh
O visto tem validade de 30
dias e deve ser providenciado
com no máximo 3 meses de
antecedência.
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dias e deve ser
providenciado com 2
semanas de antecedência.
O custo é de USD 25 e o
pagamento deve ser
online.
É válido para os seguintes
aeroportos, Cat Bi Int
Airport (Hai Phong), Cam
Ranh Int Airport (Khanh
Hoa), Can Tho International
Airport, Da Nang
International Airport, Noi
Bai Int Airport (Ha Noi), Phu
Bai Int Airport, Phu Quoc
International Airport, Tan
Son Nhat Int Airport (Ho Chi
Minh City).
Certificado
Internacional de
Vacina contra
Febre Amarela

O custo é de USD 36 e o
pagamento deve ser feito
através de cartão de crédito.
É válido somente para
entradas pelos aeroportos de
Phnom Penh e Siem Reap.

✓
Deve ser providenciada no prazo mínimo de até 10 (dez) dias antes do embarque

✓ - obrigatório  - não obrigatório
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