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DIA 01 – BANGKOK
Chegada a Bangkok e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIAS 02 – 03 – BANGKOK
Café da manhã e hospedagem. Dias 
livres na cidade. No destino será informa-
do do dia exato da “Visita da cidade e 
seus templos com o Grande Palácio”. 
Partida após o café da manhã para efe-
tuar um percurso pelas principais aveni-
das de Bangkok, atravessando o bairro de 
Chinatown. Continuação pela margem 
do rio Charo Praya até o centro históri-
co da cidade onde visitaremos o Templo 
Wat Pho, Templo de Mármore e a con-
tinuação o complexo do Grande Palácio, 
antiga residência do Rei da Tailândia do 
Séc. XVIII ate o Séc. XX. Na visita ao Gran-
de Palácio é inclusa la entrada para Wat 

Phra Kaew ou Templo do Buda Esmeralda, 
o mais grande da Tailândia. Ao regresso,
visita a uma fábrica de pedras preciosas.
Por favor, utilizem roupa adequada.

DIA 04 – BANGKOK – 
KANCHANABURI (RIO KWAI)
Café da manhã. Partida desde Bangkok 
rumo a Kanchanaburi, entramos na 
história do Rio Kwai, sua relevância na 
segunda guerra mundial e seu presente. 
Vamos passar pelo memorial dedicado 
às vítimas dessa época antes de pegar o 
trem histórico que atualmente funciona 
como uma linha de trem local, a fim de 
explorar este lugar e ser capaz de con-
templar a melhor vista panorâmica da 
área Depois do passeio de trem, almoço 
em um restaurante local para continuar 
a nossa visita para o impressionante ao 
Hellfire pass, lugar nas montanhas onde 
poderemos passear entre partes originais 
de seus trilhos e aprenderemos num pe-
queno museu com a ajuda de artefatos, 
de aqueles que viveram e morreram na 
construção do trem rumo à Birmânia. 
Chegada ao hotel. Hospedagem.

DIA 05 – KANCHANBURI – 
AYUTTHAYA – LOPBURI – 
PHITSANULOK 
Café da manhã bem cedo e continuação 

a Ayuthaya, a antiga capital do Reino 
do Sião, onde nos aguarda impressio-
nantes ruínas de fortalezas e templos, 
hoje Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Almoço em rota. A continu-
ação, partida para Wat Phra Prang Sam 
Yot, um famoso santuário pela grande 
quantidade de macacos que moram no 
templo. Partida para Phitsanulok, um 
dos principais lugares da peregrinação 
do país no coração da Tailândia. Chega-
da pela tarde e hospedagem.

DIA 06 – PHITSANULOK – 
SUKHOTAHAI – CHIANG RAI
Cedo pela manhã, quem o deseje, per-
to do hotel faremos uma oferenda aos 
monges e sentir um dos rituais mais im-
portantes da cultura budista. Regresso 
ao hotel. Café da manhã. Partida para 
Sukhothai e visita do parque arqueo-
lógico, Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Continuação para Chiang Rai 
atravessando Lampang e desfrutando 
das vistas do Lago Payao. Almoço em 
rota. Chegada. Hospedagem.

DIA 07 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Partida para a fron-
teira natural do rio Mekong (conhecida 
como Triângulo do Ouro) onde Tailân-
dia, Birmânia e Laos são divididos pelo 

GRANDE TOUR DA INDOCHINA
(Tailândia, Camboja, Malásia e Singapura)

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Bangkok Holiday Inn Silom 4* Pullman G 5*

Kanchanaburi (Rio Kwai) Resotel River Kwai 3*sup Resotel River Kwai 3*sup

Phitsanulok Topland 4* (Hab. Sup) Topland 4* (Hab. Deluxe)

Chiang Rai Grand Vista 4* Imperial River House 5*

Chiang Mai Holiday Inn 4* Dusit D2 5*

Siem Reap Tara Angkor 4* Sokha Angkor 5*

Kuala Lumpur Journal Boutique 4* Renaissance West Wing 5*

Singapura Grand Copthorne  
Waterfront 5*

Grand Copthorne  
Waterfront 5*

HOTÉIS PREVISTOS  
OU SIMILARES

Segundas 
De 01/Abr/2021 a 31/Mar/2022  

DATAS DE INÍCIO

CHIANG RAI

KUALA LUMPUR

R E F. C 3249
(Programa completo)

18 dias 
DESDE

4.505$

R E F. C 3249.1
(Parcial 

Bangkok – Kuala Lumpur)

15 dias 
DESDE

3.260$

 VOOS 
   INTERNOS 

    INCLUÍDOS
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ras surpreendentes inspiram respeito 
e admiração a todos os que as vêm. 
No centro da fortaleza encontramos 
o templo de Bayon, que também vi-
sitaremos. Este tour também inclui 
a visita à varanda dos elefantes, do 
rei leproso e às 12 torres idênticas de 
Prasat Suor Prat. Almoço. Pela tarde, 
continuaremos visitando os templos 
de Preah Khan, Neak Pean e Ta Som. 
Regresso ao hotel. Hospedagem.

DIA 12 –SIEM REAP –  
KUALA LUMPUR
Café da manhã. Excursão em barco 
pelo lago Tonle Sap e visita das aldeias 
flutuantes. Traslado ao aeroporto para 
tomar o voo com destino Kuala Lumpur 
(incluído). Chegada e traslado ao ho-
tel. Hospedagem.

DIA 13 – KUALA LUMPUR
Café da manhã. Cita com o guia no 
hall do hotel para Visita de meio dia 
da cidade incluindo: Palácio do Rei, 
Mesquita Nacional (fechada às sex-
tas). Faremos uma paragem para foto 
às Torres Petronas. Também veremos o 
Tugu Nagara ou War Memorial, onde se 
honra os que morreram na guerra. Pas-
saremos pela estação de trem, e iremos 
a Merdeka Square, onde se podemos 
admirar a Corte Federal de estilo mou-
risco e o Cricket Club de estilo Tudor. 
Também visitaremos o Templo Tean 
Hou (no caso de estar fechado, visita 
ao Museu Nacional). Resto do dia livre. 
Hospedagem.

DIA 14 – KUALA LUMPUR 
(MALACCA)
Café da manhã. Cita com o guia no 
hall do hotel para Visita de dia com-
pleto a Malacca, que durante 400 anos 
foi colonizada por portugueses, ho-
landeses, britânicos e depois ocupada 
pelos japoneses durante a Segunda 
Guerra Mundial. Visitaremos a Praça 
Holandesa Stadthuys, a Igreja de Cristo, 
a Clocktower e a Fonte da Rainha Vitó-
ria. A seguir passaremos pela “Porta de 
Santiago” a antiga porta da fortaleza 
portuguesa. Também veremos o Tem-
plo chinês mais antigo da Malásia, o 
Cheng Hou Teng. Almoço. Tempo livre 
na famosa Jonker Street, onde pode-
remos apreciar seus bazares e lojas de 
antiguidades. Volta a Kuala Lumpur. 
Hospedagem.

DIA 15 – KUALA LUMPUR – 
SINGAPURA
Café da manhã. Traslado ao aero-
porto para tomar o voo (incluído) 
com destino Singapura. 
Fim dos serviços para o programa 

de 15 dias (não incluído o voo Kuala 
Lumpur / Singapura)
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 16 – SINGAPURA
Café da manhã. Visita da cidade, onde 
descobriremos o Barrio Cívico, passare-
mos pelo Pangang, Cricket Club, Parla-
mento, Prefeitura... Breve paragem no 
Parque Merlion. Visita de Thian Hock 
Keng, uno dos templos mais antigos 
de Singapura. Passeio pelo bairro do 
Chinatown. Ao final do percurso, visita 
ao Sands Sky Park, uma impressionante 
maravilha da engenheira nas 3 torres 
do hotel Marina Bay Sands. Tarde livre. 
Hospedagem.

DIA 17 – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre a sua dispo-
sição. Hospedagem.

DIA 18 – SINGAPURA – CIDADE  
DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to para tomar o voo de saída. Fim de 
nossos serviços.

• Serviços não especificados.
• Jantares de gala obrigatórios 

nos dias 24 e 31 de Dezembro.

O PREÇO NÃO INCLUI

• Traslados de chegada e partida.
• Voos: Chiang Mai/Siem Reap/

Kuala Lumpur (programa 15 
dias) + Kuala Lumpur/Singa-
pura (programa 18 dias).

• 3 Noites em Bangkok, 5 noites 
de roteiro em Tailândia, 3 
noites em Siem Reap, 3 noites 
em Kuala Lumpur e 3 noites 
em Singapura.

• Visitas e excursões em serviço 
regular com guia de fala 
espanhola.

• Hospedagem e café da manhã 
em Bangkok e meia pensão 
no roteiro em Tailândia.

• 2 Almoços em Camboja.
• Guias locais de fala espanhola. 
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Cat. Primeira
06/Abr-31/Out 01/Nov-29/MarPrograma 18 dias

Em duplo / triplo 4.505 4.620
Supl. Single 1.430 1.540
Programa 15 dias
Em duplo / triplo 3.260 3.375
Supl. Single 870 985
Cat. Primeira Sup.

06/Abr-31/Out 01/Nov-29/Mar
Programa 18 dias
Em duplo / triplo 4.930 5.050
Supl. Single 1.750 1.855
Programa 15 dias
Em duplo / triplo 3.685 3.805
Supl. Single 1.195 1.300

NOTAS: 
- Preços On Request nas seguintes datas: 11-16/Abr (Ano Novo Tailandês); 15-25/Nov (Loy Krathong); 
19/Dez/21-05/Jan/22 (Natal e Reveillon); 08-18/Fev/22 (Ano Novo Chinês).

- Nas partidas onde a estadia em Kuala Lumpur coincide com as seguintes datas:01/Mai, 13 y 14/Mai, 
31/Jul, 01/Ago, 20/Ago, 31/Ago, 16/Set, 29/Out, 14/Nov, 25/Dez-01/Jan e 01-02/Fev, terão um 
suplemento a informar no momento da reserva por festividade em Kuala Lumpur.

BANGKOK

rio Mekong. Aproveitaremos para fa-
zer uma visita a Casa de Ópio. Além, 
visitaremos o templo branco de Wat 
Rong Kun. Almoço em rota. Chegada a 
Chiang Mai. Hospedagem.

DIA 08 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acam-
pamento de elefantes onde podere-
mos ver a força e habilidade destes 
animais. Continuação com um safari 
em elefante pela margem do rio até 
o lugar onde moram as tribos do país 
com as Mulheres Girafa (Long Neck). 
Almoço. Visita a um jardim de orquí-
deas. Pela tarde, subida para a Mon-
tanha Doi Suthep para desfrutar das 
vistas da cidade. Regresso ao hotel. 
Hospedagem.
**NOTA INFORMATIVA: Para os pas-
sageiros que não desejem a visita ao 
acampamento de elefantes tradicio-
nal, poderá escolher por uma das op-
ções que apresentamos. A seleção do 
acampamento tem que solicitar-se no 
momento da solicitação da reserva:
- ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA: 

tour de meio dia com guia de fala 
inglesa: suplemento 65 USD por pes-
soa. Os clientes se reúnem com o res-
to do grupo no almoço.

- KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou 
similar: tour de dia completo com 
guia de fala inglesa: suplemento 145 
USD por pessoa. Os passageiros terão 
tudo dia no centro de conservação e 
não realizaram as atividades do pro-
grama original.

DIA 09 – CHIANG MAI – SIEM REAP
Café da manhã. Traslado ao aeropor-
to e partida com destino Siem Reap 
(incluído). Chegada e traslado ao ho-
tel. Hospedagem.

DIA 10 – SIEM REAP
Café da manhã. Excursão ao Templo 
Banteay Srei, dedicado ao deus Visnú. 
Caminho de volta, visitaremos Ban-
teay Samre. A continuação veremos 
três templos do Séc. X: Eastern Mebon, 
Pre Rup e Prasar Kravan. Almoço. Pela 
tarde, descobriremos o complexo dos 
Templos de Angkor Wat. Volta para o 
hotel. Hospedagem.

DIA 11 – SIEM REAP
Café da manhã. Começaremos o dia 
visitando Angkor Thom ou ‘Grande 
Cidade’. Inclui muitos dos melhores 
templos do reinado de Jayavarman VII, 
que reinou de 1181 a 1220. Na porta 
sul de Angkor Thom, poderemos admi-
rar a imponente frente de pedra de 23 
metros de Avalokiteshvara, que aparece 
no filme de Tomb Raider. Estas escultu-




