GRUPOS RAIDHO 2019
GRUPO
INDOCHINA
Com acompanhamento de guia brasileiro

Grupos
Raidho 2019

Diferentes visões, diferentes culturas. Nós sabemos onde fica o exótico de cada parte do mundo.

10 Dias / 07 Noites
Saída: 28 de Outubro de 2019
Conhecendo: Hanoi, Halong, Hoi An, Siem Reap

Conheça uma terra cheia de cores, sabores, mistérios e muita beleza. A Indochina é conhecida por ser um dos reinos
mais antigos da Ásia, ela abriga maravilhosas praias paradisíacas, exuberantes templos e palácios de tirarem o folego!
Mais de 2.500 de anos de história fazem do Vietnã um destino especial para incluir no roteiro de qualquer viajante
pelo Sudeste Asiático. A ex-colônia francesa, que conseguiu sua independência em 1954, abriga interessantes pontos
turísticos tanto na capital Hanói como em sua área rural.
Entre os séculos IX e XV, o império Khmer reinou sobre o que é hoje o Laos, a Tailândia e o Vietnã. Ainda hoje, o
Camboja, sucessor desse império, guarda os vestígios do período nos templos de Angkor.
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ITINERÁRIO
1º DIA – 28 DE OUTUBRO DE 2019 – SÃO PAULO / DUBAI
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com destino a Dubai. Chegada e tempo de espera para conexão.
Importante: o check in será no dia 27 de outubro.

2º DIA – 29 DE OUTUBRO DE 2019 – DUBAI / HANOI
Em horário apropriado, embarque em voo com destino a Hanoi. Chegada, recepção e traslado ao hotel.

3º DIA – 30 DE OUTUBRO DE 2019 – HANOI
Após café da manhã, saída para visita à cidade. Visitaremos o Mausoléu de Ho Chi Minh (o exterior), o "One Pillar Pagoda" e o
"Museum of Ethnology" (fechado às segundas-feiras).
Almoço em restaurante tradicional local.
À tarde, visita ao Templo da Literatura. Vam Mieu Temple, ou Templo da Literatura, foi criado em honra de Confúcio, por volta de
1070, e foi a sede da primeira universidade no Vietnã, onde estudaram jovens príncipes e bem-nascidos. Passeio panorâmico pelo
bairro antigo de Hanoi. Uma rede fascinante de ruas estreitas e lojas, também conhecidas como "as 36 ruas", onde cada rua tem o
nome do produto que vende: têxteis, artesanato, remédios e lápides. Um paraíso para os amantes de artesanato e um lugar
infinitamente interessante para explorar a vida local. Visita ao Lago Hoan Kiem e ao Templo Ngoc Son. Também apreciaremos o
famoso "Water Puppet Show", uma arte milenar vietnamita que retrata, usando fantoches em um ambiente aquático, cenas
cotidianas do Vietnã antigo acompanhadas de música e cânticos tradicionais vietnamitas.
Experiência: parada em um café escondido em um beco na cidade velha de Hanoi para experimentar o típico café vietnamita,
bastante forte, mas muito aromático e servido sozinho ou com leite condensado. Você também pode experimentar a cerveja local,
tudo temperado com lanches locais. Sinta-se como um vietnamita compartilhando momentos como este.
Jantar por conta própria e alojamento no seu hotel em Hanói.

4º DIA – 31 DE OUTUBRO DE 2019 – HANOI / HALONG
Após o café da manhã, Café da manhã no hotel e viaje para Halong onde embarcaremos em um cruzeiro de 2 dias / 1 noite na Baía
de Halong. O embarque acontece entre às 12: 30h e à 13: 00h e o almoço será servido imediatamente depois. Descubra Halong
Bay "O Dragão descendo para o mar", como é conhecido em vietnamita, reconhecido como um novo patrimônio mundial de
excepcional beleza natural. A pitoresca Baía de Halong tem mais de 3.000 ilhotas de calcário emergindo de uma água esmeralda,
muitas das quais contêm lindas grutas. Jantar e alojamento a bordo.
NOTA: O itinerário está sujeito às condições meteorológicas e pode ser alterado por esse motivo.

5º DIA – 01 DE NOVEMBRO DE 2019 – HALONG / HANOI / DANANG / HOI AN
Antes do café da manhã, começaremos com uma prática de Tai Chi no convés enquanto assistimos ao nascer do sol. Café da
manhã a bordo e continuaremos com o programa de cruzeiro, retornando ao cais antes do meio dia. Ao desembarcar, tempo livre
para almoço. Retorno ao aeroporto de Hanoi para o voo com destino a Danang. Chegada em Danang, reunião com nosso guia e
traslado ao hotel em Hoi Na. Pernoite no hotel em Hoi An.

6º DIA – 02 DE NOVEMBRO DE 2019 – HOI AN
Após café da manhã no hotel, descubra a cidade histórica que costumava ser uma próspera cidade portuária durante os séculos
XVI a XVIII. Sua importante comunidade de estrangeiros resultou em um estilo arquitetônico único, com influências vietnamitas,
chinesas e japonesas. Visite a sala Phuc Kien, a ponte coberta japonesa, a antiga casa de Tan Ky e uma oficina de seda. Almoço em
restaurante tradicional local. Na parte da tarde, tempo livre para passear pela cidade por conta própria e aproveitar para visitar as
lojas típicas, ter a chance de pegar algumas roupas típicas vietnamitas ou ocidentais, passar a tarde em um café ou descansar nas
praias ou nas instalações do hotel. Pernoite no hotel em Hoi An.
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7º DIA – 03 DE NOVEMBRO DE 2019 – HOI AN / DANANG / SIEM REAP
Após café da manhã, saída para excursão de meio dia que levará você ao santuário My Son, um lugar declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, que data do século IV ao XIII. Com um guia especializado, visite a antiga capital do Reino de Champa,
considerado um dos monumentos históricos mais impressionantes da região de Hoi An. Na parte da tarde, traslado ao aeroporto
de Danang para o seu voo para Siem Reap. Chegada a Siem Reap, reunião com nosso guia e traslado ao hotel.

8º DIA – 04 DE NOVEMBRO DE 2019 – SIEM REAP
Após café da manhã. Saída para visita o Portão Sul de Angkor Thom, templo de Bayon, cujas torres dominam a floresta, e Baksei
Chamkrong Baphuon, o Terraço dos Elefantes e o Rei Leproso. Angkor foi a capital do Império Khmer que dominou a área do
Camboja e partes do Laos e da Tailândia a partir do início do século IX DC. C. até o século XV d. C., quando o reino de Ayutthaya
(Tailândia) conquistou a cidade. Almoço no restaurante tradicional. Visita aos templos de Ta Prohm. Ta Prohm, lugar de simbiose
entre a selva e os templos, com árvores gigantescas que sobem e invadem as construções sagradas, é preservado sob cuidadosa
manutenção que protege uma imagem premeditada de abandono. Mais tarde, visite os fascinantes templos de Angkor Wat, uma
das grandes maravilhas arquitetônicas do mundo até o pôr do sol. Angkor Wat é um complexo de templos que fica na região de
Angkor, no norte do Camboja, que foi construído pelo rei Suryavarman II no início do século XII, sendo seu principal templo e
capital. Este é o complexo mais bem preservado em toda a região, e manteve a sua importância religiosa ao longo dos séculos,
sendo primeiro hindu e depois budista.
Nota: Durante a visita da Torre Bakan em Angkor Wat, os visitantes devem usar vestuário apropriado, (ombros e joelhos
cobertos). Crianças menores de 12 anos não estão autorizadas a subir nesta torre. O lugar permanece fechado nos dias sagrados
budistas, quatro vezes por mês, de acordo com o calendário lunar. Jantar em restaurante tradicional com show de dança Apsara.
Pernoite no hotel em Siem Reap.

9º DIA – 05 DE NOVEMBRO DE 2019 – SIEM REAP / BANGKOK
Após café da manhã, saída para visita aos templos de Banteay Srey, Preah Khan e Neak Pean. Nota: Durante a visita, os visitantes
devem usar roupas adequadas, com os ombros e joelhos cobertos. Visite o mercado local e o centro de artesanato local "Les
Artisans d'Angkor" (se houver tempo). Almoço livre. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Bangkok. Chegada e tempo de espera para conexão.

10º DIA – 06 DE NOVEMBRO DE 2019 – BANGKOK / DUBAI / SÃO PAULO
Em horário apropriado, embarque em voo com destino a São Paulo (com conexão em Dubai). Fim dos nossos serviços.

O QUE ESTÁ INCLUSO:














07 (sete) noites de hospedagem no hotel indicado ou similar em apartamentos standard;
Café da manhã diariamente;
Alimentação: 02 almoços e 02 jantares em restaurante locais;
Trechos aéreos Hanoi / Danag – Danang / Siem Reap – Siem Reap / Bangkok, reservado e emitido pelo
operador local;
Cruzeiro de 02 Dias / 01 Noite com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) em Halong Bay;
Traslados e excursões conforme mencionado no programa;
Transporte privativo em Sprint ou Minibus;
Guia local certificado em língua espanhola;
Carta convite para visto do Vietnã;
Admissão nos museus e atrações mencionados no itinerário;
Propinas para maleteiros nos aeroportos para manuseio de bagagem, uma mala por pessoa.
Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem;
Seguro de viagem GTA FULL válido por 09 (nove) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até
75 anos de idade.
Importante: LIMITE DE IDADE - de 76 a 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 85 anos, acréscimo
de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico.
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O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO:








Passagem aérea internacional;
Passaporte e vistos consulares;
Taxas de embarque, aeroportuária, combustível, segurança e governamentais;
Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas no roteiro);
Passeios opcionais e/ou sugeridos;
Extra de ordem pessoal como telefonemas, gorjetas em geral e etc;
O que não estiver especificado como incluído.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE

Nº DE NOITES

HOTEL

CATEGORIA

Hanoi
Halong

02
01

Deluxe
Deluxe

Hoi An
Siem Reap

02
02

Pan Pacific Hotel
Indochina Sails Junk/ Superior cabin (REGULAR JUNK)
ou similar
Hoian Central Boutique hotel & spa
Borei Angkor

Deluxe
Deluxe

PREÇOS

Validade

Preços por pessoa – Mínimo de 10 adultos pagantes
Em US$ americanos
Preço por Pessoa:
Duplo
Individual

28 de outubro a 06 de novembro
de 2019

US$ 3.378

Triplo (*)

US$ 3.991

-

A incluir imposto no valor de US$ 151 por pessoa (em duplo) e US$ 180 em single

PARTE AÉREA

Data

Cia. Aérea

Voo Cl. Origem

Destino

Saída

Chegada

28OUT

SEG

Emirates

262

L

São Paulo Guarulhos

Dubai

01h25

22h55

29OUT

TER

Emirates

394

L

Dubai

Hanói Noi Bai

03h30

12h30

06NOV

QUA

Emirates

385

L

Bangcoc

Dubai

01h05

05h00

06NOV

QUA

Emirates

261

L

Dubai

São Paulo Guarulhos

09h05

18h20

* Chegada no dia seguinte.
Limite de bagagem: 02 malas de até 23 kilos cada
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Cia Aérea
Emirates

Classe
Econômica

Preços por pessoa à parte de
Em US$ americanos
Preço por Adulto:
Tarifa

Taxa de Embarque

US$ 1.325

US$ 460

Forma de Pagamento: À vista ou em 3x, 5x ou 9x sem juros nos cartões AX, VI, MC, DC
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GRUPOS RAIDHO 2019

EXTENSÃO TAILÂNDIA

Raidho 2019

Diferentes visões, diferentes culturas. Nós sabemos onde fica o exótico de cada parte do mundo.

07 Dias / 06 Noites
Saída: 05 de Novembro de 2019
Conhecendo: Phi Phi, Bangkok

Terra de templos e praias paradisíacas, o Reino da Tailândia, como o país é oficialmente conhecido, é um destino
exótico que combina cultura, gastronomia e natureza exuberante. A experiência singular pode ser explicada porque,
diferentemente de outros países do Sudeste Asiático, a Tailândia nunca foi colonizada por europeus e, por isso, possui
menos influência da cultura ocidental.
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ITINERÁRIO
9º DIA – 05 DE NOVEMBRO DE 2019 – SIEM REAP / PHUKET / PHI PHI ISLAND
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino Phuket. Chegada e traslado ao hotel (sem assistência).
Hospedagem. Traslado até o píer para sair de barco até Koh Phi Phi. Chegada e hospedagem.

10º DIA – 06 DE NOVEMBRO DE 2019 – PHI PHI ISLAND
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.

11º DIA – 07 DE NOVEMBRO DE 2019 – PHI PHI ISLAND
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.

12º DIA – 08 DE NOVEMBRO DE 2019 – PHI PHI ISLAND / PHUKET/ BANGKOK
Hospedagem disponível até as 11h00. Em horário determinado, saída de barco até o píer em Phuket. Chegada e traslado ao
aeroporto para embarque em voo com destino a Bangkok. Chegada, recepção e traslado ao hotel (sem assistência). Hospedagem.

13º DIA – 09 DE NOVEMBRO DE 2019 – BANGKOK
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.

14º DIA – 10 DE NOVEMBRO DE 2019 – BANGKOK
Dia livre para atividades pessoais.

15º DIA – 11 DE NOVEMBRO DE 2019 – BANGKOK / DUBAI / SÃO PAULO
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a São Paulo (conexão em Dubai). Fim dos nossos
serviços

O QUE ESTÁ INCLUSO:







06 (seis) noites de hospedagem no hotel indicado ou similar em apartamentos standard;
Café da manhã diariamente;
Trechos aéreos: Siem Reap / Phuket e Phuket / Bangkok, reservado e emitido pelo operador local;
Traslados e excursões conforme mencionado no programa em base regular;
Guia local certificado em língua espanhola durante passeio;
Seguro de viagem GTA FULL válido por 08 (oito) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75
anos de idade.
Importante: LIMITE DE IDADE - de 76 a 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 85 anos, acréscimo
de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico.
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O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO:








Passagem aérea internacional;
Passaporte e vistos consulares;
Taxas de embarque, aeroportuária, combustível, segurança e governamentais;
Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas no roteiro);
Passeios opcionais e/ou sugeridos;
Extra de ordem pessoal como telefonemas, gorjetas em geral e etc;
O que não estiver especificado como incluído.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE

Nº DE NOITES

HOTEL

CATEGORIA

Phi Phi
Bangkok

03
03

Hotel Phi Phi Island
Avani Riverside

Primeira
Primeira

PREÇOS

Validade

Preços por pessoa – Mínimo de 02 adultos pagantes
Em US$ americanos
Preço por Pessoa:
Duplo
Individual

05 a 12 de novembro de 2019

US$ 1.259

Triplo (*)

US$ 1.997

-

A incluir imposto no valor de US$ 55 por pessoa (em duplo) e US$ 88 em single

PARTE AÉREA

Data

Cia. Aérea

Voo Cl. Origem

Destino

Saída

Chegada

28OUT

SEG

Emirates

262

L

São Paulo Guarulhos

Dubai

01h25

22h55

29OUT

TER

Emirates

394

L

Dubai

Hanói Noi Bai

03h30

12h30

11NOV

SEG

Emirates

385

L

Bangcoc

Dubai

01h05

05h00

11NOV

SEG

Emirates

261

L

Dubai

São Paulo Guarulhos

09h05

18h20

* Chegada no dia seguinte.
Limite de bagagem: 02 malas de até 23 kilos cada
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Cia Aérea

Classe

Emirates

Econômica

Preços por pessoa à parte de
Em US$ americanos
Preço por Adulto:
Tarifa

Taxa de Embarque

US$ 1.325

US$ 480

Forma de Pagamento: À vista ou em 3x, 5x ou 9x sem juros nos cartões AX, VI, MC, DC

CONDIÇÕES GERAIS
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 25% do pacote. Esse deverá ser feito
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia;
Opções de parcelamento:
A) Através de cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Dinners):
- À vista ou
- Entrada de 25% (vinte e cinco por cento) em depósito bancário ou cheque à vista e o saldo em 05 parcelas iguais nos
cartões Mastercard, Diners ou Visa.
** Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque: serão 40% (quarenta) de entrada em
depósito bancário ou cheque à vista e saldo em 03 parcelas iguais no cartão.

B) Através de depósito bancário
- À vista; com 5% de desconto.
C) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões emitidos no exterior:
- Somente à vista.
Dados bancários
Banco Itaú - Ag 0399 / Cg 36 538 -6
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4
CNPJ -64.521.354/0001-64
Raidho Turismo Viagens Ltda
- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não poderá ser efetuado
através de cartão de crédito;
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia;
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da taxa de serviço para despesas e custos
operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato
de Intermediação de Serviços Turístico.
· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias.
aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente à passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre.
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· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
. Favor solicitar contrato de intermediação de serviços turísticos da Raidho Tour Operator para informações sobre
cláusulas de cancelamento/alteração/transferência de serviços, além de condições específicas para grupos;
. Caso haja alguma alteração governamental, aérea ou de grande variação cambial, nos reservamos o direito de revisar
os preços ou corrigir a diferença, dando a opção ao passageiro de cancelar a viagem, recebendo o reembolso do
pagamento efetuado, menos as despesas operacionais, e mediante regras de cancelamento de fornecedores (vide
contrato de prestação de serviços turísticos).
Observações Importantes
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui;
- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 15 Kg + bagagem de mão de até 5 Kg por pessoa;
- 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;
- Os valores acima são válidos para um grupo de no mínimo de 10 adultos pagantes para o acompanhamento de guia
desde o Brasil. Caso não atinja o número mínimo de pessoas, e para o mínimo de 2 pessoas, a viagem fica garantida,
em modo regular, e com o acompanhamento de guia local desde a chegada no Vietnã até o final da viagem falando
espanhol.
- Por tratar-se de um grupo de “adesão” a distribuição das acomodações duplas será feita conforme a ordem de
recebimento dos passageiros (salvo casos de casais ou de passageiros já pré-definidos como viajando juntos). Ao final
do fechamento do grupo, se não houver um segundo passageiro para compartilhar a acomodação dupla, será cobrado
à diferença para apartamento single. Em caso de cancelamentos após o encerramento do grupo, ou que por ventura
venha prejudicar ao passageiro que permanece no grupo, aquele que cancelou terá multa referente ao suplemento
para single.
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DOCUMENTOS
IMPORTANTES
(para
brasileiros)

VIETNA

CAMBOJA

TAILANDIA



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



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.

Visto

Certificado
Internacional
de Vacina
contra Febre
Amarela

O visto também pode ser
providenciado online através
do site
https://evisa.xuatnh
apcanh.gov.vn/web/
guest/trang-chu-ttdt
O visto tem validade de 30
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).



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.
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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