
UZAKDOĞU

BANGKOK (3) PHUKET (3)

Türk Havayolları Tarifeli Seferi ile

21 Ocak hareket 2018

01.Gün İSTANBUL – BANGKOK

Atatürk  Havalimanı  Dış  Hatlar  gidiş  terminalinde  saat  17.00‘da hazır  bulunulması  ve  Bagaj,  bilet  ve  check in
işlemlerinin ardından Türk Havayollarının TK 64 sefer sayılı uçuşu ile saat 20.10’da Bangkok’a hareket.

02.Gün BANGKOK Yerel  saat  ile  09.25’de  Bangkok’a  varış. Pasaport  ve  bagaj  işlemlerinin  ardından,  Bangkok
havalimanında geleneksel kıyafetli Tayli kızlarla çiçekli karşılama eşliğinde özel otobüsümüz ile Bangkok şehir turu.
Şehir turunda içinde dünyaca meşhur 46 metre uzunluğu ve 15 metre yüksekliğiyle, Yatan Buddha Heykeli, Oturan
Buddha Heykeli,  Stupa’lar (mezar taşları),  Kraliyet Tapınağı Wat Pho ve içinde 5,5 ton ağırlığında Altın Buddha
Heykeli bulunan Wat Traimit Tapınağı’nı geziyoruz. Daha sonra Çin Mahallesi,  Çiçek Pazarı,  Demokrasi Anıtı ve
Caddesi,  Bakanlıklar  Caddesi,  Parlamento  Binası  ve  Tayland’ın  şu  andaki  kralının  Bangkok’taki  Malikanesi
görülecektir. Oda anahtarlarının dağıtılması ve serbest zaman. Akşam yemegi ve program için otelden hareket
Geceleme otelinizde.

 Baiyoke Sky Tower açık büfe akşam yemeği & Patpong Gece pazarı turu

03.Gün BANGKOK Sabah kahvaltısının ardından Yüzen Çarşı & Yılan Çiftliği turumuz için hareket ediyoruz. Bu
turumuzda Bangkok’un disina cikarak yol uzerinde ilk once dunyaca taninmis Siam Ikizleri’nin dogdugu Samut
Songkram kasabasinda bir Hindistan cevizi çiftliğine ugruyoruz. Burada Hindistan cevizi agacindan Tay halkinin
nelerde faydalandiklari hakkinda bilgi alip, bu agactan yapilmis hediyelik esyalari goruyoruz, ayrica icerdeki orkide
bahcesini de gezebilirsiniz. Burdan hareket edip 10 dk civarinda otobus yolculugundan sonra Tay stili teknelerin
kalktigi  iskeleye geliyoruz.  Burdan teknelere binip nefis egzotik uzakdogu manzaralari  esliginde yaklasik yarim
saatlik zevkli bir yolculuktan sonra dergilere kapak, belgesellere jenerik olmus meshur Yuzen Carsi’ya geliyoruz,
nehir üzerindeki kanoların içinde kurulan açık pazarı görecek ve alışveriş yapma imkanına sahip olacaksınız Yuzen
carsiyi oglen kapanana kadar geziyoruz. Ayrica bir yilan ciftligine ugrayacak, burada Kobra ve Piton gibi yilanlarla
yapilan ilginc bir gosteri  izleyecegiz. Donus yolunda ağaç oymacılığının en güzel örneklerinin bulunduğu agac
oyma atolyesini  gezecek,  burada gul  ve tik  gibi  degerli  agaclarin sanatcilarin elinde nasil  mukemmel bicimde
sekillendigini gorecegiz. Bangkok’a donus yolunda rehberinizin alacagi Tayland’in en meshur tropic meyvelerinin
tadina bakacaksinizTur sonrası otele dönüş ve serbest zaman. Rehberimizin belirleyeceği saatte  Akşam yemekli
 Chao  Praya  Dinner  Cruise  & Asiatique  Riverfront  Gece  Pazari turu  için  hareket  ediyoruz.Uzakdoğunun
Venedik’i olarak bilinen Bangkok’un krallar nehri Chao Praya üzerinde 41 metre genişliğindeki teknemizde canlı
müzikli akşam yemeği sizleri bekliyor. Yemegimizin ardindan tarihi Siam Kraligina dayanan ,okyanus otesi Avrupali
ulkeler  ile  Tayland  arasinda  ilk  ticaretin  yapildigi  bolgede  insa  edilmis  ,  tarih  ve  modernizmin  icice  gectigi,
icerisinde 1500’den fazla dukkan ve restaurant ile , Bangkok’un en yeni eglence merkezi olan Asiatique gidiyoruz.
Alisveris  icin  serbest  zaman  gecirirken  krallar  nehri  olarak  bilinen  Chao  Praya’a  karsi  iceceklerinizin  tadini
cikarmanin tam zamani. Tur sonrası otelinize transfer. Geceleme otelinizde.

 Akşam yemekli Chao Praya Dinner Cruise & Asiatique Riverfront Gece Pazari turu

04.Gün BANGKOK

Öğleden sonra Rehberimizin belirleyeceği saatte Bangkok Kanal Gezisi turuna katılmak için buluşuyoruz. Bu tura
katılmadan Bangkok  görülmüş  sayılmaz.  Turumuz  esnasında  Bangkok’un  tarihi  kanallarında  özel  teknemiz  ile



dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz ilginç manzaraları görme fırsatı. Tay’lıların kanallar uzerindeki yasamini
yakindan taniyacak,  Tayland’ın  zengin ile  fakir  kesiminin  kaynaşmasına şahit  olacaksınız.  Tapinaklardan birinin
onunde kutsal kedi baliklarini besleyecek, ve gezimizi bitirmeden once Bangkok’un en meshur 3 tapinagindan biri
olan muazzam mimarisiyle Wat Arun’u gezecegiz. Geceleme otelinizde.

 Bangkok Kanallar Turu

05.Gün BANGKOK - PHUKET

Sabah kahvaltisinin ardindan odalarin boşaltılması ve Bangkok havalimanına transfer. Yol üzerinde bir mücevher
fabrikası gezecek, Tayland’da çıkan safir, yakut gibi değerli taşların nasıl işlendiğini ve mücevher haline getirildiğini
göreceğizPasaport  ve  bagaj  işlemlerinin  ardından  yerel  havayolları  ile  Phuket’e  hareket.  Pasaport  ve  bagaj
işlemlerinin ardından, yerel havayollari ile Phukete ucuyoruz. Phuket’e varisimiza istinaden ozel otobusumuz ile
otel’e  transfer  ve  oda  anahtarlarinin  dagitilmasi  ve serbest  zaman.Belirlenen  saatte  buluşup   akşam
yemekli Phuket  Fantasea turumuza  gidiyoruz.  Şov  öncesi  akşam yemeğimizi  açık  büfe  olarak  aldıktan  sonra
gösterinin yapıldığı tiyatro kısmına geçiyoruz. Las Vegas stili bu muhteşem gösteride; 4 boyutlu efektler, havada
bale, akrobasi, özel efektler, fil gösterisi ve Tay kültürünün masalsı bir dilde ışık ve sahne dekorlarıyla anlatımını
büyülü  bir  atmosferde  izliyoruz.  Her  yaştan  ziyaretçileri  büyüleyen  bu  gösteride  çok  güzel  bir  gece
geçireceğinizden eminiz. Otele dönüş. Geceleme otelimizde.

 Phuket Fantasea turu açık büfe akşam yemekli

06.Gün PHUKET Sabah kahvaltısının ardından tam gün olarak düzenlenen  Phi Phi Adası turuna katılıyoruz.Sürat
teknelerimizle Phuket’in yakınındaki iki cennet mercan adasından ilki Phi Phi Don’a hızlı bir şekilde ulaşım. Palmiye
ağaçları ile bezenmiş kumsalı ve tertemiz turkuaz rengi deniziyle Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio’nun “The
Beach” filminin bazı bölümlerinin çekildiği “Maya Bay”’de denize girme ve güneşlenme imkanı. İkinci sırada Phi Phi
Ley’e uğruyoruz. Burada Viking Mağarası’nı ziyaret ediyoruz. Öğle yemeğimiz Phi Phi Adası’nda. Akşam yine sürat
teknelerimizle otelimize dönüş. Geceleme otelimizde.

 Tam gün olarak düzenlenen ögle yemekli Phi Phi Adası Turu Sürat teknesi ile

07./08.Gün PHUKET – İSTANBUL ( ODALARI KULLANIYORUZ / CHECK OUT GECE 01:30 GIBI OLACAKTIR )

Sabah kahvaltısının ardından  James Bond Adası turu için harekete geçiyoruz.Gezi teknemizle hizli bir sekilde ilk
duragimiz bir cok belgesele konu olmus Panak ve Hong adalari olacak. Ozel kanolarimiz ile yapacagimiz bu gezi
sirasinda , koy ve magaralar arasinda muthesem doga manzarlarina sahit olacaginiz bir mecara sizleri bekliyor.
Acik  bufe olarak  teknemizde alacagimiz  ogle  yemeginin  ardindan bir  sonraki  duragimiz  James Bond “Altin
tabancali adam” bolumunun cekildigi James Bond Adasi. Bu adadaki meshur kayayi ve sahili goruyoruz , adadaki
Musluman koylulerden  alisveris  yapabilmek  ve bol  bol  fotograf  cektirmek  icin  serbest  zaman.  James Bond
adasindan  soraki  en  son  duragimiz  snorkel  yapabilecegimiz,  yuzup sahilinde  guneslenip  dinlenebilecegimiz
Lawa adasi veya Naka Adasi olacaktir. (Hava sartlarina gore karar verilecek) Tur bitimi otelimize dönüş.

 Teknede  açık büfe ögle yemekli James Bond Adası turu

Gece saatilerinde belirlenen transfer saatinde Phuket Havalimanı’na hareket. Pasaport ve check in işlemlerinin
ardından Türk Havayollarının TK 173 sefer sayılı uçuş ile saat 05.30‘da İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 12.00’de
İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.



Bangkok – 5* Ramada Riverside vb.
Phuket – 4* Sleep With Me vb. 

(Ankara’dan Ankara’ya)

2 ve 3 Kişilik
Oda / Kişi başı

Tek Kişilik
Oda Farkı

3 – 12 Yaş
Çocuk

0 – 2 Yaş
Çocuk

21 Ocak 2018 * 450 Euro 1.220 Euro 295 Euro

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ

Baiyoke Sky Tower & Patpong Gece Pazarı, ( Açık büfe Akşam yemeği ) 
 Yüzen Çarşı & Yılan Çiftliği (Egzotik Meyveler) 
 Chao Praya Dinner Cruise & Asiatique Riverfront Gece Pazari ( Canlı müzikli Akşam yemeği ) 
 Bangkok Kanal Gezisi 
 Phuket Fantasea ( Akşam yemeği ) 
 Phi Phi Adası ( Ögle yemeği ) 
 James Bond ( Açık büfe ögle yemeği ) 
 Türk Havayolları ile İstanbul (IST) – Bangkok  (BKK) / Phuket (HKT) – İstanbul (IST) parkurunda ekonomik sınıf
uçuşları, 
 Yerel Havayolları ile Bangkok – Phuket  parkurunda ekonomik sınıf uçuşları, 
 Seçilen kategorideki otellerde oda kahvaltı bazında 6 gece konaklama, 
 Tüm havaalanı otel - havaalanı ve şehirlerarası transferler, 
 Bangkok havalimaninda geleneksel kıyafetli Tayli kızlarla çiçekli karşılama, 
 Otellerde welcome coctaili ( Tayland )
 Otellerde bagaj tasima islemleri ( Tayland ), 
 Bangkok’da panoramik şehir tanıtım turu, 
 Havalimanı Vergileri,
 TURSAB zorlunlu mesleki sorumluluk sigortası 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ
 Seyahat Sağlık Sigortası 10 Eur
 Kişisel harcamalar, 
 Yurtdışı çıkış harcı bedeli. 

ÖNEMLİ NOTLAR & UYARILAR
***Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori  bilgisi  verildiği  ve/veya aynı  destinasyon için seçenekli
bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce acentanız tarafından bildirilecektir.

*** Tura katılacak misafirlerimiz fırsat kodlarına ilave olarak acentemize 470 Euro fark ödemelidir.

*** Rezervasyon esnasında T.C Kimlik numaralarınızı ve doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak tarafımıza belirtiniz.

***Fuar,  kongre,  konser,etkinlik,  spor  turnuvası  vb.  gibi  dönemlerde oteller  belirtilen lokasyonlardan veya km’
lerden daha fazla mesafede kullanılabilir.  Böyle bir  durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce acentanız
tarafından bilgi verilecektir.

*** 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak
standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar. Açma-
kapama  ve  coach  bed  olarak  adlandırılan  yataklardan  oluştukları  için  Tur  katılımcısı  3.  Kişi  ve/veya  çocuk
rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk
indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.



***Tur programında dahil olan hizmetlerden Otelde alınan Kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne uygun
olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı
bir mönü ile sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.

***Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin  genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber
anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik
turlar,  programda belirtilen diğer  turlar  da dahil  olmak üzere,  tura  denk gelen gün ve saatte  yerel  otoriteler
tarafından gezilmesine,  girilmesine izin verilmeyen veya her hangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle
gerçekleşmediği takdirde, keza hava şartları  nedeniyle turun yapılması imkansız hale geldiği durumlarda bahse
konu turların  yapılamamasından Elegance Tur sorumlu değildir.  Bazı  turlar kapalı  yollar veya araç girişine izin
verilmeyen noktalarda  imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.

***Pakete dahil olan extra turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerde ki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma
durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.

*** Elegance Tur, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne tabidir. Tarifeli ve
özel  uçuşlarda  rötar  riski  olabilir  veya  mevcut  gezi  ve  uçuş  öncesinde  saatler  değişebilir.  Elegance  Tur,  bu
değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Yolcu saat değişme riskini kabul ederek geziyi satın almıştır.
0-2 yaş arası çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler.

Vize;

T.C. vatandaşlarına Tayland’da vize uygulaması yoktur. Geziye katılabilmek için, seyahat bitiş tarihinden itibaren 6
ay geçerli pasaport yeterlidir.  Pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama yetkisi vardır. Bu durumdan Elegance Tur
sorumlu  değildir,  sorumluluk  yolcuya  aittir.  Türk  vatandaşı  olmayan  misafirlerimizin  ilgili  konsolosluklara
danışmaları gerekmektedir.

T.C.  yeşil  pasaportu  ile  seyahat  edecek  misafirlerimizin,  eğer  pasaportlarının  alınış  tarihi  10  yıldan  eski  ise;
pasaportlarını  yenilemeleri  gereklidir.  Aksi  halde  gidecekleri  ülkeye  kabul  edilmeyebilirler  ve/veya  Türkiye'den
havayolu firması tarafından uçuşları gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir. 

Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribat(lar)a uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret edilecek ülke sınır
kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına ; anılan pasaportların yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize
uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir.  

18  yaşından küçük  misafirlerimiz  tek  başlarına  ya  da yanlarında  anne  ya  da babadan sadece biri  ile  seyahat
ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak muvafakatini gösterir belge sorulması
ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye
ederiz.


