2 GECE BANGKOK – 3 GECE PATTAYA
Geztour’dan Vizesiz Bangkok & Pattaya Turu
Royal Jordanİan Havayolları ile En Az Aktarma Süresi İle
Uçuş / Uçakta Sıcak İkram
1. Gün: ISTANBUL – BANGKOK
Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar gidiş Terminali Geztour kontuarı önünde saat
20:00’da buluşma. Royal Jordanian Havayolları tarifeli seferi ile 22:20’de
Umman’a hareket ve 23:45’te Umman’a varis..02:25’te Bangkok ‘a Hareket ve
15:25’te Bangkok ‘a varış .
2. Gün: BANGKOK
Bangkok'a varısimizi takiben , Bangkok panoramik şehir turunda Altın Buddha
tapınağı, Uyuyan Buddha tapınağı, çiçek pazarı,çin mahallesi,parlemento
binası,demokrasi anıtı görülecek yerlerden bazilaridir. Bu turumuz esnasında hem
Bangkok’un egzotik güzelliğini hem de Tayland’ı derinden etkileyen Budizmi daha
yakından tanıma fırsatımız olacaktır.
Tur bitimini takiben otelimize transfer.
Öğleden sonra arzu eden misafirlerimiz extra BANGKOK KANALLAR Turuna (40 USD)
katılabilirler. Bu turumuzda Bangkok’un meşhur su kanallarında tekneler ile
yapacağınız gezinti unutulmaz anılara sahip olmanızı sağlayacaktır.
Akşam,extra SEA FOOD RESTAURANT ve PATPONG GECE PAZARI TURU......(20 USD)
'' EGER YUZUYORSA BIZDE VARDIR! '' Sloganı ile bizleri karşılayan bu görkemli
restoranda vardigimizda,Once bu 2000 kisilik buyuk restoranin MARKET bolumunden
secegimiz deniz mahsulleri ve tropikal meyve, sebzeleri satın alıp, Masamiza
oturdugumuzda, her biri deniz mahsulleri konusunda uzman gorevlilere sectiginiz
yiyeceklerin nasıl pişirileceği ve servis edileceğini soyluyoruz. Afiyet olsun... Yemeğin
ardından dünyaca ünlü tüm markaların taklit ürünlerininin bulunduğu Gece
Pazarında alışveriş yapabilirsiniz. Geceleme otelinizde.
3. Gün: BANGKOK

Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Arzu edenler 07.30 hareket ile extra CNN
Televizyonunun jeneriklerine giren dünyaca ünlü Yüzen Çarşı turuna (50 USD)
katılabilirler, Hindistan Cevizi çiftliği, meşhur Tik ağacı atölyesi ve dar kanalların
içinde yerel köylülerin el emeklerinin satıldığı yerlerden alışveriş yapma imkanı
bulabilirler..
Aksam 18.30 hareket ile extra SIAM NIRAMIT SHOW (60 USD)...Büyük Siam Krallığı
döneminden essiz sahneler ve özellikle cennetin anahtarına ulaşmak için yapılan o
muhteşem festival görüntüleri ile büyüleneceksiniz... Geceleme otelinizde.
4. Gün: BANGKOK – PATTAYA
Sabah kahvaltısından sonra 09.00’da Pattaya’ya hareket ve yolculuğumuz esnasında
arzu edenler için extra MILLION YEAR STONE PARK ve TIMSAH CIFTLIGI TURU…(30
USD) Cevresi tamami orjinal volkanik taslar ile donatılmış bu parkta, Timsah
çiftliğinde yüzlerce timsahı bir arada görme olanagi,Timsah show, Kaplan ve yavrusu
ile fotoğraf çektirme fırsatı bulacaksınız… Ardından Dünyaca unlu Mücevher Fabrikası
ziyareti… Thailand’in en unlu eğlence beldesi olan Pattaya’ya varis ve otelimize
yerleşme..
Öğleden sonra dileyen misafirlerimiz icin extra 15.00 hareket ile Fil Safarisi (45 USD)
…
Aksam arzu eden misafirlerimiz extra Dünyaca ünlü ALCAZAR SHOW turuna (40 USD)
katılıp VIP koltuklarından birbirinden ilginç sahne ve kostümlerin değiştiği Showları
seyredebilirler. Show sonrasında sizleri bir SUPRİZ bekliyor...... Geceleme otelinizde.

5. Gün: PATTAYA
Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz icin 09.00
hareket ile extra MERCAN KAYALIKLARI ILE UNLU OGLE YEMEKLI MERCAN ADASI
TURU...(50 USD) Sinirsiz güneş ve okyanus keyfi... Öğle yemeği menusu : Balık, Deniz
mahsulü Mezeler, Sebzeli pilav, Salata ve Tropikal meyveler...
Geceleme otelinizde.
6. Gün: PATTAYA
Sabah kahvaltısından sonra arzu edenler icin 12.00 hareket ile extra Geleneksel THAI
DANSLARI ,EVLİLİK SEREMONISI, FILLERIN BIRBIRINDE ILGINC SHOWLARINI ,500
hektarlık alana kurulmuş BOTANIK BAHCESI ve ORKIDE

BAHCELERINI kapsayan NONG NOOCH TROPICAL GARDEN&DANCE SHOW (40 USD)
turuna katılabilirsiniz. Geceleme otelinizde.
7. Gün: PATTAYA - BANGKOK – İSTANBUL
Bangkok havalimanına transfer Royal Jordanian Havayolları tarifeli seferi ile
00:30’da Umman’a uçuşumuz gerçekleşiyor.
8. Gün: İSTANBUL
Umman’a 05:05’te varış . 11:15’te Umman’dan İstanbula hareket 14:40’ta
İstanbul Atatürk Havaalanına varış ve turumuzun sonu .
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
•Royal Jordanian ile İstanbul – Umman – Bangkok/ Bangkok – Umamn - İstanbul
parkurunda ekonomi sınıf uçuşları,
•Bangkok ve Pattaya otellerinde oda kahvaltı bazında 5 gecekonaklama,
•Bangkok havalimanında geleneksel kıyafetli Taylı kızlarla çiçeklikarşılama,
•Otellerde hoş geldin kokteyli ( Tayland ),
•Otellerde bagaj taşıma işlemleri ( Tayland ),
•Tüm havalimanı – otel – havalimanı ve şehirlerarası transferler,
•Bangkok’da panoramik şehir tanıtım turları,
• Geztour profesyonel rehberlik hizmetleri.
•Zorunlu Seyahat Sigortası
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
•Yurt dışı çıkış harcı bedeli (15 tl)
•Her türlü otel ekstraları ve kişisel harcamalar
•Opsiyonel turlar
•Müze ve ören yerleri giriş ücretleri
•Tüm öğle/akşam yemekleri ve içecekler
•Seyahat sigortası

