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Tailândia/ Vietnam/ Cambodia/ Laos/ Myanmar/ Indonésia/ China/ Hong Kong e Cingapura

A EMPRESA
A Trails of Indochina é uma operadora de turismo de
luxo de Sudeste Asiático, especializada em criar viagens
com foco em experiências. Seus roteiros customizados
abrangem todo o Sudeste Asiático – Tailândia, Vietnam,
Cambodia, Laos, Cingapura e Indonésia. Atuam também
na China e Hong Kong.
O objetivo da empresa é criar experiências únicas e que
fogem do comum, proporcionando uma viagem de
conhecimento, mostrando as belezas naturais e a rica
história da região. A Trails of Indochina se destaca no
mercado pela sua excelência e pontualidade nos serviços
e por suas sugestões em cada destino. Em Ho Chi Minh
uma das sugestões é o tour em vespa pelos mercados de
rua com um especialista gastronômico. No Cambodia os
amantes de história ficarão maravilhados com um tour
pelos templos de Angkor com um arqueologista Khmer.
Na Tailândia, apaixonados por gastronomia podem participar e uma experiência de culinária orgânica em Chiang
Mai ou se deliciar na exclusiva experiência de Chef’s Table no Blue Elephant de Bangkok. Em Myanmar um
passeio de barco típico em Inle Lake permite observar as construções locais e a vida das comunidades na beira
do lago. Em Bali uma das melhores maneiras de explorar os templos e vilarejos é com um passeio de bike guiado.
O que não faltam são sugestões, sempre de acordo com as preferências e interesses de cada cliente.
A Trails of Indochina foi fundada em 1999, a sede fica em Ho Chi Minh, antiga Saigon, no Vietnam e conta com
mais 7 escritórios próprios espalhados na região. O time é formado por especialistas com amplo conhecimento
dos destinos. Eles viajam; se hospedam nos mais luxuosos hotéis para avaliar o serviço; testam os passeios,
selecionam os melhores guias, tudo para garantir que seus clientes tenham uma viagem perfeita. Atenciosa aos
detalhes, em cada roteiro desenvolvido a Trails of Indochina entrega ao cliente um brochura com mapas e
detalhes de seu itinerário, guia com dicas de restaurantes e explicações sobre como funciona a gorjeta no
destino.
Além de toda a parte operacional e negociação com os melhores hotéis e parceiros, a Trails of Indochina é
administradora da Heritage Line Cruises, que oferece cruzeiros de barco boutique nos rios Mekong Vietnam,
Halong Bay e Ayeyarwady.
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CONTATOS
Endereços
Endereço:

33 Le Trung Nghia Street, Ward 12
Tan Binh District
Ho Chi Minh City
Vietnam

Telefones
O escritório da Trails of Indochina está aberto das 08h30 – 17h30 durante a semana, e 08h30 – 12h30 aos
sábados. Para emergências com clientes durante a viagem, entrar em contato através do número de emergência.
Telefone
Fax
Telefone para emergências

+84 8 3811 3388
+84 8 3811 4888
+84 918 713 456

Website: http://www.trailsofindochina.com

RESERVAS
Todas novas reservas deverão ser enviadas para sofia.p@trailsofindochina.com com
brazil@trailsofindochina.com
para garantir a rapidez em resposta, em até 48 horas da equipe.

cópia

para

Observação: Favor copiar Paula Marques no email paula@TLPortfolio.com em todas as solicitações para que
possamos acompanhar o processo e garantir um serviço diferenciado para seu cliente.

PAGAMENTO
Por favor efetuar todos os pagamentos eletronicamente para as contas especificadas abaixo. Favor não enviar
pagamentos via correio devido a risco de fraude.
Enviar notificação para o departamento financeiro por email ar@trailsofindochina.com com cópia para o
consultor responsável pela reserva, incluindo nome do passageiro e número do invoice e a referência do
booking. Somente assim sera possível creditar sua conta com esta transação.
Incluir todas as tarifas adicionais de banco pois estas não estão inclusas.
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DADOS PARA DEPÓSITO
Conta em USD
Favorecido:
Número da conta
Banco:
Endereço do banco:
SWIFT Code:

TOI International Limited
503 187 163 301
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
65 Chulia Street #01-01
Singapore 049513
OCBCSGSG

SOBRE A TL PORTFOLIO
Lançada em 2012, a TL Portfolio é uma empresa de consultoria de vendas, marketing, relações públicas e
branding que representa experiências e destinos exclusivos junto ao Mercado brasileiro.
www.TLPortfolio.com
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