
 

  

 

 

1º dia - quinta-feira, 01 de novembro – Phnom Penh   

Chegada no aeroporto internacional de Phnom Penh no Camboja, recepção do nosso 

guia local, traslado para o hotel e acomodação imediata.   

  

2º dia – sexta-feira, 02 de novembro – Phnom Penh  

Phnom Penh, capital do Camboja, é considerada uma das cidades mais bonitas do 

oriente. Localizada na confluência dos rios Mekong e Tonlé Sap, a cidade possui amplas 

e arborizadas avenidas, e diversos edifícios da época colonial, que refletem a sua era 

gloriosa, onde as tradições asiáticas e ocidentais convivem de forma fascinante.  

Após o café da manhã, iniciaremos a nossa programação, percorrendo o bairro Francês 

e incluindo visita ao  Palácio Real, construído durante o período colonial. O pagode de 

prata no interior do Palácio possui o teto coberto com mais de 5.000 telhas de prata. Seu 

nome original é Wat Prakeo, que significa Templo do Buda de Esmeralda. No seu interior 

encontra-se uma coleção de Budas de ouro, prata, cristal e bronze.   

Dando continuidade a programação, faremos uma visita ao museu Nacional, que exibe 

uma coleção com 5.000 antigos artefatos artísticos, arqueológicos e religiosos, como a 

antiga arte Khmer.  



 

  

Ainda na programação do dia, visita ao museu do genocídio Tuol Sleng, alojado na antiga 

escola, que era usada como principal centro de detenção e tortura, chamado 'S-21'. 

Trata-se de uma visita importante, que permitirá compreender melhor o Camboja.  

  

 

 

3º dia – sábado, 03 de novembro – Phnom Penh – Siem Reap   

Em horário apropriado traslado ao aeroporto e embarque no voo K6 105 da Cambodia 

Angkor Air saindo às 10:05 com destino a Siem Reap. Chegada prevista às 11:00, traslado 

e check-in no hotel.    

À tarde, será feita uma excursão para Kampong Phluk - uma aldeia flutuante no Lago Tonle 

Sap. Será uma oportunidade para conhecer o estilo de vida dos habitantes locais. 

Restante do tempo livre.  

  

4º dia – domingo, 04 de novembro – Siem Reap   

Após o café da manhã, visita ao Portão Sul de Angkor Thom, capital de Angkor até o 

século XV, que serviu como centro religioso e administrativo do poderoso Império Khmer.    

A programação inclui entrada ao Palácio Real, ao Terraço dos Elefantes, e ao Terraço do 

Rei Leproso. Em seguida, visita ao Templo de Ta Prohm, construído no final do século XII. 

Suas gigantescas árvores de raízes espessas, que enredam por suas paredes, foram 



 

  

deixadas pelos arqueólogos, como forma de demonstrar como haviam encontrado o 

local.  Após o almoço, tarde livre para explorações independentes.   

 

 
  

5º dia – segunda-feira, 05 de novembro – Siem Reap – Luang Prabang   

Pela manhã, visita ao Templo de Angkor Wat, a antiga cidade Templo do Camboja, e uma 

das maravilhas do mundo oriental. Suas obras-primas de detalhes decorativos, seu estilo 

arquitetônico, e suas ruínas, sobrevivem como testemunho das realizações espetaculares 

da maior civilização do Sudeste Asiático. É uma réplica do universo de acordo com a 

mitologia hindu.   

As cinco torres famosas de Angkor Wat erguem-se no céu, como um arranjo geométrico 

de numerosas galerias, adornadas de crenças e de imagens em pedra de dançarinos 

celestiais.  

Almoço no restaurante local.  

À tarde, visita ao complexo Roluos, 15 km a sudoeste de Siem Reap, com seus três templos: 

Bakong, Preah  Ko e Lolei, que datam do final do século IX e correspondem à antiga 

capital de Hariharalaya, cujo nome Lolei é derivado. Os Templos eram dedicados ao 



 

  

Deuses Hindus e ainda se mantem muito conservados. As esculturas são alguns dos 

primeiros exemplos sobreviventes da arte Khmer.   

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto e embarque no voo VN 930 da Vietnam 

Airlines saindo às 17:05 com destino a Luang Prabang. Chegada prevista às 18:35, traslado 

e acomodação no hotel.    

  

Observação: Durante a visita da torre de Bakan no templo de Angkor Wat, os visitantes 

devem usar roupas adequadas, que cubram os ombros e os joelhos, pois este templo é 

considerado um local sagrado  

 

 
  

6º dia – terça-feira, 06 de novembro – Luang Prabang – Pak Ou – Luang Prabang     

De acordo com a Unesco, Luang Prabang no Laos, é a cidade mais preservada do sudeste 

asiático. Cercada por montanhas e de uma atmosfera serena, possui um conjunto de 

templos, dos quais 33 deles são originais e antecedentes à ocupação francesa.  

Pela manhã bem cedo, os hóspedes que se interessarem, poderão participar do 

tradicional ritual de refeição oferecido aos monges.   

Ainda no monastério, os monges levantam-se antes do nascer do sol para iniciar as suas 

orações. Em seguida, banham-se, vestem-se com as suas túnicas impecáveis, e saem às 

ruas da comunidade para receber a comida como oferenda.   



 

  

Há um silêncio respeitoso e uma profunda reverência ao alimento, que marca a única 

refeição do dia.  Após o café da manhã tardio, e em horário apropriado, saída para de 

barco para visitar as cavernas de Pak Ou com suas centenas e pequenas estátuas de 

Buda.   

Na volta do passeio, parada em pequenas aldeias, para apreciar a produção têxtil e o 

artesanato confeccionado em papel pelos artesãos locais.   

Retorno a Luang Prabang para almoço em restaurante local, e visitas ao templo de Wat 

Visoun e ao Centro Étnico de Arte Tradicional, onde haverá uma palestra de cerca de 30 

minutos do fundador do museu, e tempo para apreciar as habilidades das tecelãs, que 

irão demonstrar o significado da tecelagem da seda na cultura Lao.  No final da tarde 

subida ao topo da montanha Phousi para assistir ao pôr do sol.   

 

 
  

7º dia – quarta-feira, 07 de novembro – Luang Prabang – Kuangsi waterfall – Luang Prabang   

Após o café da manhã saída por terra com destino ao sul de Luang Prabang, para visitar 

a cachoeira de Kuangsi, uma torre com formações em calcário, que terminam em várias 

piscinas perfeitas para a nadar.  Em seguida, visita a Free the Bears, uma reserva 



 

  

administrada pela Austrália, onde vivem mais de 20 ursos negros asiáticos, que foram 

resgatados dos caçadores ilegais.  

No retorno do passeio, visita a tribo H'mong, na vila Ban Na Ouan, para apreciar e 

compreender o estilo de vida local. Na Chegada em a Luang Prabang, visita ao Palácio 

Real, agora Museu Nacional.  

 

 
  

8º dia – quinta-feira, 08 de novembro – Luang Prabang – Vientiane  Manhã livre.   

Após o almoço em restaurante local, traslado ao aeroporto para embarque no voo QV 

106 da Laos Airlines saindo às 14:05 com destino a Vientiane. Chegada prevista às 14:50, 

check-in no hotel, e saída imediata para um passeio pelos bairros de Vientiane, incluindo 

visita ao Talat Sao Market, uma infraestrutura labiríntica de barracas, que vendem 

mercadorias de toda a região. Lugar ideal para a compra de sarongs confortáveis, feitos 

com tecidos especiais, cuja compreensão será ainda melhor, após ter sido feita a visita ao 

museu têxtil. Neste local pode-se encontrar tecidos em seda com desenhos de Carol 

Cassidy, uma figura pública proeminente, que se tornou uma embaixadora internacional 

da tradição da tecelagem de seda Lao.. Continuação dos passeio ao longo do rio, e 

retorno para o hotel no final do dia.  

  

 

 



 

  

 

 

9º dia – sexta-feira, 09 de novembro – Vientiane – Hanói  

Após o café da manhã, visita a estupa Pha That Luang, símbolo da nação, que retrata sua 

história de mais de 1800 anos.   

Após o almoço em restaurante local, traslado ao aeroporto para embarque no voo QV 

311 da Laos Airlines saindo às 14:40 com destino a Hanói.   

Chegada prevista às 15:50, traslado para o hotel, e restante do tempo 

livre.  Aproveite a tarde em Hanói para passeios independentes.   

  

10º dia – sábado, 10 de novembro – Hanói  

Hanói foi a residência do imperador Tailandês, que estabeleceu aqui a capital em 1010 

D.C. Após esse período, Hanói foi a capital durante a Dinastia Le, fundada por Le Loi no 

período de 1.428 até 1.788, quando foi derrubada por Nguyen Hue, fundador da dinastia 

Son Tay.   

De 1.902 a 1.953, Hanói passou a ser a capital da Indochina francesa até ser proclamada 

como capital do Vietnã, após a Revolução de agosto de 1.945.   



 

  

Seguiu-se o período da Guerra dos Americanos em 1975 (assim vista pela população 

local), com a queda do regime do sul do Vietnã para o regime comunista de Hanói, o país 

foi unificado.  

Após o café da manhã, visita ao Mausoléu de Ho Chi Minh, um tributo ao adorado líder 

vietnamita (visita externa). Em seguida, visita a primeira universidade do Vietnã e ao 

Templo da literatura.  

Após o almoço em restaurante local, visita ao museu de etnologia, que alberga milhares 

de fotos e objetos de diversos grupos étnicos minoritários do Vietnã.  

Dando continuidade a programação, visita aos Templos Tran Quoc & Quan Thanh e a 

casa de número 87 da Ma May, construída no final do século XX, cuja arquitetura típica 

se mantém intacta.  

No início da noite, show aquático de marionetes. Retorno ao hotel e restante do tempo 

livre.  

  

 

 

11º dia – domingo, 11 de novembro – Hanói – Halong    

Pela manhã, em horário apropriado, saída do hotel com destino ao porto, para embarque 

no cruzeiro pela Baía de Halong (160 km).   

Com as suas velas ao vento num mar de águas tranquilas e de cor-de-jade, a navegação 

seguirá por duas noites.   

Após o coquetel de boas-vindas, a viagem iniciará rumo norte, deixando os ruídos da 

cidade para trás.  



 

  

A Baía de Halong, mesmo antes de ser inscrita como patrimônio da UNESCO, era 

considerada uma das maravilhas naturais do país e do continente asiático.   

Aos poucos entre as brumas vão surgindo as rochas calcárias e colossais da baía. São três 

mil ilhas, rochedos e morros com formas inimagináveis, que se revelam numa superfície de 

1.600 km2.   

  

 

 

12º dia – segunda-feira, 12 de novembro – Halong    

Depois de um impressionante nascer do sol, e da prática matinal de Tai-Chi, será servido o 

café da manhã e  início da programação com paradas e visitas.  

Retorno a embarcação no final dia, onde haverá uma demonstração culinária no deck, 

seguido de um happy hour no terraço.  

Às 19:15 será servido o jantar no restaurante.  O navio conta com várias opções de 

entretenimento.  

 

13º dia – terça-feira, 13 de novembro – Halong – Hanói – Da Nang – Hoi An           

Depois de mais um impressionante nascer do sol, e da prática matinal de Tai-Chi, a 

navegação continua por regiões de grande beleza.    

Em horário adequado, check-out do navio e traslado ao aeroporto de Hanoi, para 

embarque no voo VN 181 da Vietnam Airlines saindo às 16:30 com destino a Da Nanag. 



 

  

Chegada prevista às 17:50, partida por terra para Hoi An (45min), jantar e acomodação 

no hotel.  

 

  

 

14º dia - quarta-feira, 14 de novembro – Hoi An   

Hoi An, uma antiga vila de pescadores do século XVI, teve sua história entrelaçada ao 

comércio de especiarias, jade, cerâmica e ouro, que a transformou em uma das mais 

encantadoras e intrigantes cidades portuárias de toda a Ásia. Considerada um Patrimônio 

Mundial da Unesco, mantem a sua arquitetura tradicional e outros estilos arquitetônicos 

distintos. Seus habitantes procedem de diferentes locais.   

Durante a parte da manhã, passeio a pé pela cidade percorrendo suas ruas, mercados 

históricos e propriedades, que fazem parte das glórias do passado, incluindo visita ao 

Museu Nacional da Cerâmica e Phung Hung Ancient House, uma obra-prima da 

arquitetura.Na mesma região, encontra-se a Casa Quan Thang, duzentos anos mais 

antiga.   

Ao longo do caminho, paradas em lojas elegantemente restauradas, templos chineses, e 

visita a fábrica de lanternas - as famosas lanternas de Hoi An. Tarde livre para atividades 

independentes.  

  



 

  

15º dia - quinta-feira, 15 de novembro – Hoi Na / Da Nang / Hue   

Pela manhã saída com destino a Da Nang. A cidade, atrai colecionadores de todos os 

lugares, devido a boa produção de produtos em laca, gravuras, carimbos, e lojas de 

confecções.   

Na chegada, visita ao Museu Cham, que exibe a melhor coleção de esculturas Cham do 

mundo.  Após o almoço em restaurante local, saída por terra com destino a Hue (3h 

30min). Chegada, traslado e acomodação no hotel.      

 

  

 

16º dia - sexta-feira, 16 de novembro – Hue – Ho Chi Minh (Saigon)  

Hue é considerada a mais bela cidade do Vietnã. Foi capital do país de 1802 a 1945 

servindo a 13 imperadores da dinastia Nguyen. Durante esse período, foi o centro religioso, 

cultural e político do país.  

Após o café da manhã excursão a Cidadela (fortificação), e visita a Cidade Vermelha 

Proibida e ao recinto real.  

Após o almoço em restaurante local, visita ao Mausoléu da Dinastia Nguyen, onde 

encontra-se as tumbas dos antigos reis Minh Mang e Khai Dinh.  

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque no voo VN 1375 da Vietnam 

Airlines saindo às 1745 com destino a Ho Chi Minh.  Chegada prevista às 1915, traslado ao 

hotel e restante do tempo livre.  

  



 

  

17º dia – sábado, 17 de novembro – Ho Chi Minh       

Pela manhã, saída do hotel para visitar os túneis Cu Chi. Uma grande rede subterrânea de 

túneis que se extende por mais de 200 km, e que desempenhou um papel vital durante a 

guerra entre o Vietnã e os Estados Unidos, permitindo que os guerrilheiros Viet Cong 

tivessem o controle de uma grande aérea.   

Com vários níveis de profundidade, os túneis possuíam inúmeras armadilhas, áreas de 

estar, instalações de armazenamento, fábricas de armas, hospitais de campo, centro de 

comando, cozinhas equipadas, e várias instalações. A visita aos túneis é uma experiência 

inesquecível.   

No retorno a Ho Chi Min, passeio a pé pelos marcos históricos da cidade, percorrendo a 

Rue Catinat de Graham Greene, a Opera House - um teatro clássico de três andares 

construído para entreter os colonos franceses (visita externa); o antigo Hotel de Ville 

construído para os burocratas franceses da Indochina em 1901, atualmente um edifício 

do Comitê Popular sem acesso público; a Catedral de Notre Dame, um edifício de tijolo 

vermelho incrivelmente maciço e de torres gêmeas. Um lembrete claro de que os 

franceses dominavam a cidade.  

Dando continuidade a programação, visita ao prédio do Correio Central, influenciado 

pela arquitetura renascentista, e Palácio da Reunificação (parte externa), onde a guerra 

americana terminou oficialmente em 30 de abril de 1975. No final do dia iremos apreciar 

o pôr do sol sobre o rio Saigon.  

 

 

 



 

  

18º dia – domingo, 18 de novembro – Ho Chi Minh – Cai Be – Ho Chi Minh   

Após o café da manhã, saída do hotel direto para o píer, e embarque no cruzeiro de dia 

inteiro pelo exuberante Delta do Mekong com destino a cidade de Cai Be.   

O rio Mekong nasce no planalto tibetano e atravessa a Tailândia, a Birmânia, o Laos e o 

Camboja, antes de entrar no Vietnã. Aqui, ele se divide em numerosos canais que nutrem 

a agricultura.  

Durante a viagem será possível testemunhar a vida dos habitantes que vivem sobre as 

águas, e visitar fábricas, fazendas de peixe, e arrozais, aprendendo um pouco sobre a 

economia local.  

Na chegada a Cai Be, iremos descobrir a beleza do seu mercado flutuante. Na aldeia de 

local haverá oportunidade de visitar uma oficina de fabricação de papel de arroz, 

processos de produção de doces de coco, música folclórica da região e atrações 

diversas. Retorno a Ho Chi Min no final do dia e restante do tempo livre.  

 

 
  

19º dia - segunda-feira, 19 de novembro – Ho Chi Minh  Manhã livre.   

Após o meio-dia, saída para visitar a China Town. No caminho, iremos passar pelo 

monumento de Thich Quang Duc, um monge budista mahayana, que se queimou em 11 

de junho de 1963, para protestar contra a perseguição do governo do Vietnã do sul aos 

budistas, cujo presidente na época era Ngo Dinh Diem.  Faremos visitas aos principais 

pontos turísticos tais como: mercado Binh Tay, o maior da cidade, Templo Nhi Phu, 



 

  

construído no final do século XVII por imigrantes chineses da província de Fukkien, igreja 

Cha Tam,  que teve um papel importante na história da guerra do Vietnã. Após um golpe 

em 1 de novembro de 1963, o presidente Ngo Dinh Diem e seu irmão fugiram de seu 

palácio através de uma rede de túneis e buscaram segurança nessa catedral. Eles 

passaram a noite escondidos nos terrenos da igreja, mas depois que os esforços para 

contatar os oficiais simpatizantes fracassaram, eles se renderam.Um transporte militar foi 

enviado para buscá-los nos terrenos da igreja, mas durante a transferência, os soldados 

responsáveis os assassinaram. Os corpos foram posteriormente enterrados em uma cova 

sem identificação, não muito longe da residência do embaixador dos EUA.   

Finalizando a programação do dia, faremos uma visita ao museu Fito, uma casa que foi 

transformada em museu, e que conta a história da medicina vietnamita. Um local muito 

interessante, principalmente para quem se interessa por fitoterapia.   

Almoço em restaurante local.  

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto Internacional de Tan Son Nhat em Ho Chi 

Minh para embarque no voo EK 393 DA Emirates saindo às 23:55.  

Chegada prevista em Guarulhos às 04:25 do dia 20 de novembro 

 Fim dos nossos serviços  

  

Este programa está sujeito a alterações na ordem das excursões segundo a 

disponibilidade do operador local.  

   

  

Preços por pessoa da parte terrestre em dólares americanos     

Com alojamento em quarto duplo 1  US$ 5.914  

Suplemento para alojamento em quarto individual 2  US$ 2.030  

Suplemento para os transfers de chegada e saída para voos 

que não sejam os sugeridos   
US$ 105   

1A diária começa às 15:00 e termina às 12:00;   
2 O alojamento em quarto individual nos hotéis deve ser solicitado no momento da reserva 

de lugar no tour;  

  

Vistos:  

Camboja: Será feito na chegada. O valor a ser pago localmente é de USD 50    

Laos: Será feito na chegada. O valor a ser pago localmente é de USD 40   

Vietnã: Será feito na chegada. O valor a ser pago é de USD 50    

  

 

 



 

  

OS PREÇOS DOS VISTOS E DAS PASSAGENS AÉREAS DOS VOOS INTERNOS DESTE PROGRAMA 

ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME DISPONIBILIDADE. 

  

Os preços da parte terrestre incluem:  

  

• Imposto de Renda Retido na Fonte de 6,38% sobre a remessa de valores destinados 

à cobertura de gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no Brasil em 

viagens de turismo, nos termos da lei 13.315/2016;  

• Passagens aéreas em classe econômica com limite de bagagem de 20kg para os 

trechos: Pnompenh / Seam Reap - Seam Reap / Luang Prabang - Luang Prabang / 

Vientiane - Vientiane / Hanoi - Hanoi / Da Nang - Hue / Ho Chi Minh;   

• Alojamento com café da manhã buffet nos hotéis: Hotel Sunway ou similar em 

Phnompenh; Hotel Borei Angkor ou similar em Seam Reap; Hotel Angthong ou similar 

Luang Prabang; Hotel Mercure ou similar em Vientiane; Hotel Silk Path ou similar em 

Hanói; Hotel Indochina Palace ou similar em Hue; Hotel Victoria ou similar em Hoi An; 

Hotel Liberty ou similar em Ho Chi Minh;   

• Traslado de chegada e saída para os voos sugeridos;   

• 02 noites a bordo do navio Paradise durante o cruzeiro pela Baía de Halong;  

• Água mineral durante os passeios;   

• Transporte em veículo com ar condicionado durante as excursões;  

• 18 cafés da manhã (2º ao 19º dia); 17 almoços (2º ao 12º dia e do 14º dia ao 19º dia) 

e 3 jantares (11º ao 13º dia);   

• Excursões conforme programa, incluindo ingressos para os passeios mencionado;   

• Guias em espanhol durante todo o programa;  

• Kit viagem;    

• Seguro-viagem Europa Max de 21 dias - com cobertura de até € 60.000 DMC 

(Despesas médicas hospitalares) para passageiros com idade até 74 anos  

(passageiros acima de 75 anos, acréscimo de 50% nas tarifas);  

 

 

Os preços da parte terrestre não incluem:  

  

• Passagem aérea de saída e retorno ao Brasil;    

• Taxas de embarque aéreas para os voos intercontinentais;   

• Taxas consulares e despesas de vistos;    

• Refeições além das mencionadas no programa;  

• Serviço de guarda-volumes e de carregadores de bagagem em hotéis e 

aeroportos;    



 

  

• Excursões, passeios, visitas e apresentação de espetáculos OPCIONAIS que constem 

ou não no programa e que venham a ser oferecidos pelos guias locais;  

• Gorjetas;  

• Nenhum material impresso (toda a documentação de viagem é enviada apenas 

eletronicamente);  Bebidas estrangeiras   

• Gastos de caráter pessoal, como despesas adicionais em hotéis, bebidas nas 

refeições, telefonemas,  

táxi etc., sendo estas de responsabilidade exclusiva do passageiro;  

  

Condições de pagamento:  

Os valores em dólar serão convertidos em reais ao câmbio do dia podendo ser pagos:  

A vista com desconto de 5 % sem o uso de cartões de crédito ou sinal de 30% do preço 

total do tour somente à vista (sem o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% em até 9 

vezes sem juros em todos os cartões de crédito exceto american express.  

A Rota da Seda reserva-se o direito de alterar a forma de pagamento sem aviso prévio a 

qualquer momento antes do recebimento do sinal.   

  

Voos sugeridos Emirates:    

  

1ª Opção: Voo sem pernoite   

  

EK  264      (31OCT)      GUARULHOS / DUBAI                           07:45 - 05:15     

EK  388     (01NOV)      DUBAI / PHNOM PENH                          09:00 - 20:45      

EK  393     (19NOV)      SAIGON (HO CHI MINH) / DUBAI                23:55 - 04:25       

EK  261     (20NOV)    

  

  

  DUBAI / GUARULHOS                           08:00 - 17:15    

2ª Opção: Com pernoite de 31/10 a 01/11 em Dubai por conta do passageiro.  

  

EK 262   (31OCT)    SÃO PAULO/ DUBAI      01:25-22:55  

EK 388  (01NOV)                    DUBAI / PHNOM PENH    09:00-20:45  

EK 393        (19NOV)                HO CHI MIN (SAIGON) / DUBAI                       23:55-04:25 

EK 261        (20NOV)              DUBAI/ SÃO PAULO                                       08:00-17:15  

  

Observações importantes:  

1)-A reserva de lugar no tour se dá mediante confirmação imediata pela Rota da Seda no 

dia do recebimento do sinal, e a inscrição é efetivada no momento do recebimento pela 

Rota da Seda da integralização do pagamento. O pagamento do tour à vista ou do sinal 



 

  

pelo passageiro implica sua aceitação integral do programa, dos preços, da forma de 

pagamento e das condições gerais da Operadora.  

2)-Os preços deste tour estão fixados em dólar, e serão convertidos para reais pelo câmbio 

turismo a ser informado pela Rota da Seda no dia do pagamento do tour à vista ou do 

sinal. Não serão aceitos pagamentos em moeda estrangeira.  

3)-O envio da autorização de débito corretamente preenchida e assinada sem rasuras, 

da fotocópia legível da frente e do verso do cartão de crédito usado para o pagamento, 

da carteira de identidade e do CPF do seu titular deve ser feito à Rota da Seda no prazo 

máximo de uma semana após o pagamento do sinal. A não observação deste prazo, 

bem como o envio de documentos incompletos, rasurados, incorretamente preenchidos 

ou sem assinatura válida, serão consideradas desistência do tour, com o consequente 

cancelamento dos serviços solicitados e aplicação da multa de cancelamento.  

4)-Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo (inclusive de 

saúde) até trinta dias antes do início do tour, será cobrada multa de 20% (vinte por cento) 

do valor total do tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de trinta dias do início 

do tour, a multa será acrescida de todo e qualquer valor a qualquer título que 

comprovadamente venha a ser cobrado da Rota da Seda pelos seus fornecedores. 


