
BANGKOK – PATTAYA TURU 
 

TURKMENISTAN AIRLINES TARIFELI SEFERI ILE 
 

 

BANGKOK (2) - PATTAYA (3) 
 
1.GÜN ISTANBUL - BANGKOK  
Istanbul Ataturk hava limanindan Turkmenistan hava yollari T5-986 tarifeli seferi ile 17.40 hareket ve 23.30 Askabat’a 
varis..T5-647 tarifeli seferi ile 03.40’ta hareket ve 11.55’te Bangkok'a varısimizi takiben , hotele giris saati olan 
14.00’a kadar , zamanimizi degerlendirmek icin extra thai saglik masaji opsiyonu ve ardindan ozel aracimiz ile 
yapılacak olan Bangkok panoramik şehir turunda Altın Buddha tapınagi, Uyuyan Buddha tapinagi, 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! '' Slogani ile bizleri karsilayan bu gorkemli restoranta vardigimizda,Once bu 2000 
kisilik buyuk restoranin MARKET bolumunden secegimiz deniz mahsulleri ve tropikal meyve, sebzeleri satin alip, 
Masamiza oturdugumuzda, herbiri deniz mahsulleri konusunda uzman gorevlilere sectiginiz yiyeceklerin nasil 
pisirilecegi ve servis edilecegini soyluyoruz.Afiyet olsun... Yemegin ardindan dünyaca ünlü tüm markaların taklit 
ürünlerininin bulunduğu Gece Pazarında alışveriş yapabilirsiniz.Geceleme otelinizde. 
 
2.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 ciftligi, meşhur Tik ağacı atölyesi ve dar 
kanalların içinde yerel köylulerin el emeklerinin satıldığı yerlerden alışveriş yapma imkanı bulabilirler..  
Aksam 18.30 hareket ile extra SIAM NIRAMIT SHOW (60 USD)... Buyuk Siam Kralligi doneminden essiz sahneler ve 
ozellikle cennetin anahtarina ulasmak icin yapilan o muhtesem festival goruntuleri ile buyuleneceksiniz... Geceleme 
otelinizde. 
 
3.GÜN BANGKOK - PATTAYA  
Sabah kahvaltısından sonra 09.00’da Pattaya’ya hareket ve yolculugumuz esnasinda arzu edenler icin extra MILLION 
YEAR STONE PARK ve TIMSAH CIFTLIGI TURU…(30 USD) Cevresi tamami orjinal volkanik taslar ile donatilmis bu 
parkta,Timsah ciftliginde yuzlerce timsahi birarada gorme olanagi,Timsah show,Kaplan ve yavrusu ile fotograf cektirme 
firsati bulacaksiniz… Ardindan Kraliyet ailesine ait olan Dunyaca unlu Mucevher Fabrikasi ziyareti… Thailand’in en unlu 
eglence beldesi olan Pattaya varis ve otelimize yerlesme..  
Ogleden 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. 
 
4.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...Ogle yemegi menusu : Balik, Deniz mahsulu Mezeler, Sebzeli pilav, Salata ve Tropikal meyveler... 
Geceleme otelinizde. 



5.GÜN PATTAYA 
 
Sabah kahvaltısından sonra arzu edenler icin 12.00 hareket ile extra Geleneksel THAI DANSLARI ,EVLİLİK SEREMONISI, 
FILLERIN BIRBIRINDEN ILGINC SHOWLARINI ,500 hektarlık alana kurulmuş BOTANIK BAHCESI ve ORKIDE BAHCELERINI 
kapsayan NONG NOOCH TROPICAL GARDEN&DANCE SHOW (40 USD) turuna katılabilirsiniz.Geceleme otelinizde. 

 

6.GÜN PATTAYA - BANGKOK - iSTANBUL 
Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Otelden Check-out işlemleri sonrası serbest zaman.. 
Ogleden sonra özel aracimiz ile Bangkok havalimanına transfer..T5-642 tarifeli seferi ile 04.40 hareket ve 10.00’da 
Askabat’a varis..T5-985 tarifeli seferi ile 14.10 hareket ve Istanbul Ataturk hava limanina 16.10’da varis ile 
Turumuzun sonu…  
 

 

 

 

3* H-RESIDENCE vb 3* RED PLANET vb 
DOUBLE & TRIPLE PP : 599 USD 
SINGLE SUPPLEMENT : 149 USD 

 

4* PRESIDENT PARK vb 4* CENTARA vb 
DOUBLE & TRIPLE PP : 649 USD 
SINGLE SUPPLEMENT : 179 USD 

 

5* AVANI ATRIUM vb 5* SIAM BAYSHORE RESORT vb 
DOUBLE & TRIPLE PP : 799 USD 
SINGLE SUPPLEMENT : 299 USD  

 
 
 
 

 

OZEL AVANTAJLI EXTRA TUR PAKETIMIZ 1 : 

 

BANGKOK 
Kanallar gezisi / Yuzen carsi / SeaFood market&Patpong gece pazari  

PATTAYA 
Timsah ciftligi / Nong nooch tropical bahceleri / Mercan adasi 

 

230 usd yerine , sadece 200 usd odersiniz..(6 tur toplamıdır.) 
 

OZEL AVANTAJLI EXTRA TUR PAKETIMIZ 2 : 

 

BANGKOK 
Kanallar gezisi / Yuzen carsi / SeaFood market&Patpong gece pazari / Siam niramit show 

PATTAYA 



Timsah ciftligi / Nong nooch tropical bahceleri / Mercan adasi / Alcazar show 

 

330 usd yerine , sadece 280 usd odersiniz..(8 tur toplamıdır.)  
 
 
 
 
 

 

PROGRAMIMIZA DAHIL OLAN SERVISLERIMIZ VE ONEMLI HATIRLATMALAR: 

 

SECILEN TESISLERDE ODA+KAHVALTI BAZINDA KONAKLAMA 
TUM ANA UCUSLAR  

TUM GEREKLI ALAN/HOTEL/ALAN TRANSFERLERI  
 


