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BANGKOK – PHUKET TURU 
TÜRK HAVAYOLLARI İLE 5 GECE 

 

 

 

  

1.GÜN İSTANBUL - BANGKOK 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gezigen turizm kontuarı önünde saat 17:00'da  buluşma. 
(Münferit kalması durumunda havalimanı buluşması olmayacaktır.) Pasaport, bilet ve bagaj 
işlemlerinin ardından Türk  Hava Yolları'nın TK64 tarifeli seferi ile saat 20:10'da Bangkok'a 
hareket. Gece uçak yolculuğu. 

  

2.GÜN BANGKOK 

Yerel saat 09:25'de varış. Bangkok, 1782’den beri Tayland’ın başkentidir. I.Rama tarafından Chao 
Phraya Nehri’nin deltasına kurulan şehri, yine aynı nehir ikiye böler. Chao Phraya Nehri ve şehrin 
içinden geçen irili ufaklı diğer birçok kanal sebebiyle Bangkok’a “Doğu’nun Venedik’i” 
denilmektedir. Bangkok'a varışımızın ardından havalimanında bekleyen aracımız ile yapacağımız 

panoramik Bangkok şehir turunda; 46 metre uzunluğu ve 15 metre yüksekliği ile Uyuyan Buda, 
Altın Buda, Oturan Buda, Parlamento Binası, Demokrasi Meydanı, Kraliyet Caddesi ve 
Devlet Konukevi (Eski Parlamento) görülecek yerler arasındadır. Arzu eden misafirlerimiz 
ekstra Bangkok Kanallar turuna katılabilirler. Turumuzun ardından otelimize transfer, odalara 
yerleşme ve serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği 
Sea Food Market ve Pat-Pang Gece Pazarı turuna katılabilirler. Sea Food Market'de günlük 
olarak getirilen deniz ürünlerinden seçip, istediğiniz gibi piştirterek akşam yemeğinizi burada 

alabilirsiniz. Ardından Bangkok’un en meşhur pazarı olan ve şehre gelen her turistin mutlaka 
ziyaret ettiği Çin ve Tayland stili ürünleri ve ayrıca ünlü markaların taklit ürünlerinin bulunduğu 
Pat-Pong Gece Pazarında serbest zaman. Pazarlık yapmayı ihmal etmeyiniz. Turumuzun ardından 

otelimize transfer ve geceleme otelimizde. 

  

3.GÜN BANGKOK 

Sabah kahvaltısının ardından alışveriş ve çevre gezileriniz için tam gün serbest zaman. Arzu eden 

misafirlerimiz rehberinizin ekstra olarak düzenleyeceği meşhur Yüzen Çarşı turuna 
katılabilirler. Bu turumuzda Bangkok dışına çıkılarak, önce bir Hindistan cevizi çiftliği gezdikten 
sonra Uzakdoğu’nun Venedik’i diye adlandırılan, yüzlerce su kanalının arasında kurulan köylerin 
içinden özel teknemiz ile geçerek Yüzen Çarşı’nın bulunduğu bölgeye geliyoruz. Bu bölge turizme 
açılmadan önce de yörede yaşayan köylü halk çevrenin taşıt trafiğine müsait olmaması sebebiyle 
küçük kanoları vasıtasıyla kanallardan geçerek burada kurdukları pazarda el emekleriyle yaptıkları 

hediyelik eşyaları, kendi yetiştirdikleri yöresel meyve ve sebzeleri satmaktadırlar. Yüzen Çarşı’da 
bir müddet alışveriş molası verdikten sonra Tayland’da çok fazla miktarda yetiştirilen ve ihraç 
maddesi olan meşhur Teak Ağacı atölyesini gezerek buradaki mobilyaların ve hediyelik eşyaların 
yapımından satımına kadar geçen süreci görme imkânı bulacaksınız. Tek parça ağaçtan yapılan 
muhteşem eserlere hayran kalacaksınız. Ayrıca buradaki dükkandan alışveriş imkanı da 

bulacaksınız. Turumuzun ardından otelimize transfer ve serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz 
rehberinizin ekstra olarak düzenleyeceği Siam Niramit Show turuna katılabilirler. Siam Niramit 

Showda, yüzlerce kişilik kadrosu, göz alıcı ses ve ışık gösterileri ile size nefis bir dans gösterisi 
sunacaklar. Turumuzun ardından otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 

  

 
 
 
4.GÜN BANGKOK - PHUKET 
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Sabah kahvaltısının ardından odaların boşaltılması havalimanına transfer. Yerel Havayolları ile 
Tayland’ın ünlü Phuket Adası’na uçuş. Phuket'e varış, otelimize transfer ve odalara yerleşme. 
Gününüz serbest. Akşam arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek olan Fantasea 
Show Turu’na katılabilirler. 140 dönüm arsa üzerine kurulmuş olan bu eğlence merkezinin girişi 

çeşitli aktiviteler ile tam bir karnaval havasındadır. Cafeler, dükkanlar, mücevherciler, kostüm 
dükkanları, filler ile rengarenk bir yer sizleri bekliyor. Karnaval alanında geçirdiğiniz serbest 
zamanın ardından şovu izlemek üzere ana bölüm Fantasea of Kingdom (Fantazi Krallığı) bölümüne 
geçiyoruz. Akrobatlar, deneyimli dansçılar, illüzyon gösterileri, filler, tavuklar, keçiler, kuşların da 
eşlik ettiği keyifli bir gösteri izliyoruz. Bu şov Tayland'ın zengin ve büyülü mirasından etkilenerek, 
teknoloji ve özel efektlerden yararlanarak hazırlanımş görsel bir şölendir. Şovun ardından 
otelimize transfer ve geceleme otelimizde. 

  

5.GÜN PHUKET 

Sabah kahvaltısının ardından deniz ve güneşten yararlanmanız için tam gün serbest zaman. Arzu 
eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği öğle yemekli Phi Phi Adaları turuna 
katılabilirler. Ünlü The Beach filminin ardından Phi Phi adaları Tayland'ın en önemli turizm 
merkezlerinden olmuştur. Phuket'de limandan bota binerek Phi Phi Adalarından ilk önce The Beach 

filminin çekildiği Maya Beach'e gidiyoruz. Turkuaz renkli denizi ve bembeyaz kumsalı ve doğallığı 
ile sizi büyüleyecektir. Maya Beach'de vereceğimiz serbest zamanda, denize girip, bol bol resim 
çekebilirsiniz. Ardından mercan kayalıkları ve rengarenk balıklarını görmek için snorkel 
yapabileceğiniz özel bir alanda mola veriyoruz. Daha sonra maymunları beslemek için, 
maymunların yaşadığı adaya yanaşarak onları besleme imkanınız olacaktır. Öğle yemekli yapılan 
bu turumuzda Phuket'e göre daha bakir olan doğa harikası adaları, mercan kayalıklarını ve 
muhteşem renkli balıkları rahatlıkla görebilecek ve turkuaz renkli berrak sularında dilediğinizce 

yüzebileceksiniz. Turumuzun ardından otelimize transfer ve serbest zaman. Geceleme otelimizde. 

  

6.GÜN PHUKET 

Sabah kahvaltısının ardından deniz ve güneşten yararlanmanız için tam gün serbest zaman. Arzu 

eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği öğle yemekli James Bond Adası 
turuna katılabilirler. 1974 yılında Roger Moore'un oynadığı ve bir James Bond klasiği olan "The 
Man With Thi Golden Gun" filmi burada çekilmiştir. Ve ardından ada ünlenmiş ve turistik bir bölge 

haline gelmiştir. James Bond Adası veya diğer adıyla Koh Tapu Adası Phang Nga Körfezi'nde olup 
Çivi Adası anlamına gelmektedir. Koh Tapu'nun isminin efsanevi bir hikayesi vardır. Hikayeye göre 
"bir zamanlar Phang-Nga Körfezi'nde avlanan bir balıkçı varmış. Bu adam çevresinde, her zaman 
çok balık tutması ile ünlüymüş. Fakat bir gün ağını denizden çektiğinde, üzerinde tek bir balık bile 
olmadığını görmüş. Sadece bir paslı çivi varmış. Öfkeyle elindeki bıçakla çiviye vurmuş. Çivi denize 
düşmüş, kuma saplanmış ama kafası suyun üzerine çıkmış. Ve tam o noktada bu küçük adacık 

meydana gelmiş. Yan yana iki adadan meydana gelen Koh Khao Phing Kan, kelebek şeklindeki 
büyük ada ile yanındaki 20 metre yüksekliğinde bir kayacık olan Koh Tapu'dan meydana 
gelmektedir. Cruise teknesi ile yapacağımız yolculuğumuzun ardından adaya varıyoruz. Bu ünlü 
adada alışveriş yapmak, fotoğraf çekmek ve filmin çevrildiği yerleri görmeniz için serbest zaman. 
Bu gezi sonrası küçük kanolar ile çevre adacıklarda bulunan küçük doğal mağaraları görme imkanı. 
Öğle yemeğinin ardından Phuket'e dönüş ve gününüz serbest. Geceleme otelimizde. 

  

7.GÜN PHUKET - BANGKOK - İSTANBUL 

Sabah rehberimizin bir gün önce belirteceği erken saatlerde Phuket havalimanına transfer. 
Pasaport, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından Türk  Hava Yolları'nın TK173 tarifeli seferi ile saat 
05:30'da İstanbul'a hareket. Yerel saat ile 12:00'de İstanbul'a varış ve turumuzun sonu. 

  
 

 

  

OTELLER 
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3 Yıldız IBIS PATONG HOTEL 

3 Yıldız IBIS SATHORN HOTEL 
 

Otellerimiz ,yukarıda belirtilen veya aynı kategorideki benzer otellerdir. 
 

  

EKSTRA TURLAR 

YÜZEN ÇARŞI TURU 1400 BAHT (02-12 YAŞ 1100 BAHT) 
 

Egzotik Uzakdoğu’yu yaşayabileceğimiz ve Bangkok’a gelen her ziyaretçinin mutlaka görmesi gereken bir 
yerdir. Bangkok’un dışına çıkarak yaklaşık 1.5 saat uzaklıkta bulunan Yüzen Çarşı turumuza uzun 
kuyruklu, tay stili botlarla başlıyoruz. Suni kanallarda yapacağımız yolculuğun ardından yüzlerce renkli 
ürünün, tropik meyvelerin, sebzelerin satıldığı yerel pazarda, alışverişleriniz için serbest zaman. (Pazarlık 
yapmayı unutmayınız.) Turumuzun ardından Bangkok’a geri dönüyoruz. 
  
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ulaşım + Tekne + Rehberlik 
 
Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafindan 
bildirilecektir.   

  
TEKNEDE AKŞAM YEMEĞİ 1600 BAHT (02-12 YAŞ 750 BAHT) 

 
Krallarin nehri olarak gecen ‘Chaophraya’ Nehrinde tekne uzerinde 2 saatlik yemekli ve muzik esliginde 
gezinti. Gece isiklandirilan tapinaklari, kliseleri, otelleri ve Thailand’in en onemli binasi olan Kraliyet 
Sarayi’ni gunduz goruntusunden cok farkli sekilde goreceksiniz. 

Ücrete Dahil Olan Hizmetler : Ulaşım +Tekne’de Acik bufe aksam yemegi + Rehberlik 

**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafindan 
bildirilecektir. 

RICE BARGE VE BANGKOK KANALLARI TURU 1300 BAHT (02-12 YAŞ 850 BAHT) 
 

Bu turumuzda Bangkok şehrini ikiye bölen Chao Phraya Nehri’ndeki limandan özel, ince 

uzun alçak teknemizle hareket ederek nehir kıyısındaki zengin ve fakir Bangkok halkının 

iç içe yaşadıkları evleri, dünyaca ünlü otelleri, restaurantları ve yerli halkın hayat tarzını 

gördükten sonra teknemizi kanallara sokarak zengin fakir uçurumuna yakından tanık 

olabileceğimiz bölgeleri geziyoruz. Eski mavmalardan yapılmış teknemizde meyve ve 

kokteyl eşliğinde bu kültürü gözlemliyoruz. Daha sonra Rice Barge adı verilen eskiden 

pirinç taşımak için kullanılan tekneye geçiyoruz. Burada yine bölgeye ait tropik meyveler 

eşliğinde çevre gezimizi yapıyoruz.  
  

Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ulaşım + Teknede alınacak Koktely ikramı + Rehberlik 

 Rice Barge turu 20 kişinin altındaki katılımlarda, teknede başka gruplar eşliğinde 

gerçekleşmektedir. Grubumuza özel yapılabilmesi için minimum 20 kişinin katılımı 
gerekmektedir.  

BANGKOK KANALLARI TURU 1250 BAHT (02-12 YAŞ 750 BAHT) 
 

Turumuz “Long Tail” isimli Tayland’a özgü otantik botlarla, Bangkok şehrini ikiye bölen ve 372 km 
uzunluğundaki Chao Phraya Nehri’ndeki limandan başlamaktadır. Nehir kıyısındaki zengin ve fakir 
Bangkok halkının iç içe yaşadıkları evleri, dünyaca ünlü otelleri gördükten sonra teknemizi kanallara 

sokarak zengin fakir uçurumuna yakından tanık olabileceğimiz bölgeleri geziyoruz. Eğer Chaophraya 
Nehri üzerinde gezinti yapmadıysanız Bangkok şehrinin mistik ve otantik yaşantısını tam olarak görmüş 
sayılmamaktasınız. 
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Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ulaşım + Rehberlik 
  
** Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması bulunmakta olup 10 kişinin altında kalan turlarda ücret 

rehber tarafından bildirilecektir. 
SIAM NIRAMIT KÜLTÜREL SHOW 1600 BAHT (02-12 YAŞ 1000 BAHT) 

 
Tayland kültür ve tarihini eşsiz kareografilerle izleyicilerinin begenisine sunan Siam Niramit Show, 
Guiness Rekorlar kitabinda yerini almis devasa sahnesi, 150‘nin uzerindeki dansci kadrosu ve dunya 
uzerindeki en son sahne teknolojisi ile izleyenlere unutulmaz bir aksam sergilemektedir. 4 boyutlu 
efektler, goz alici sahne kostumleri ve Tay kültürünün masalsı bir dilde ışık ve sahne dekorlarıyla 
anlatımını büyülü bir atmosferde izliyoruz. Gösterinin ardından otelimize dönüyoruz. 
  
Ücrete Dahil Olan Hizmetler : Ulaşım + Show + Rehberlik 
  
** Yemekli istenirse kişi başı 2000 THAI BAHT’ıdır. 
  

SEA FOOD RESTORANT TRANSFERİ VE PAT PONG GECE PAZARI TURU 800 BAHT (02-12 

YAŞ 400 BAHT) 
 

Tayland'ın deniz mahsulleri çeşidi bakımından en zengin ve dünyaca ünlü Sea Food Market yiyecek 
kompleksine akşam yemeği için transfer ve serbest zaman. Yemeğin ardından arzu eden misafirlerimiz 
Bangkok’un en meşhur pazarı olan ve şehre gelen her turistin mutlaka ziyaret ettiği Çin stili ve Tayland 
stili alışveriş yapabileceğiniz ünlü markaların taklit ürünlerin bulunduğu Pat-Pong Gece Pazarı turuna 
katılabilirler. 
 
Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Rehberlik 

PHUKET FANTASEA SHOW 2400 BAHT (02-12 YAŞ 2000 BAHT) 
 

Bu gece turumuzda Phuket’in sahil bölgesinden yapacağımız kısa bir yolculuğu takiben Phuket Fantasea 
Show'un buyulu dunyasina varıyoruz. Tema parkini dolasip dunyanin en buyuk acik bufe restoraninda 
yemegimizi yedikten sonra 3500 kisilik muazzam salonda Kamala efsanesini seyrediyoruz. Cok genis bir 
ekiple sergilenen show’un en ilginc kismi yaklasik 13-14 farkli hayvaninda show’da rol almasi. 

Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Park girişi + Açık Büfe Akşam Yemeği + Rehberlik 

**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafindan 
bildirilecektir. 

 
  

PHI-PHI ADASI TURU 2600 BAHT (02-12 YAŞ 1900 BAHT) 
 

Andaman Denizi’nin özel adalarından biridir. Phuket Adası’nda köyler arasında kısa bir kara yolculuğu ile 
limana varış. Limanda adaya gideceğimiz sürat botuna yerleşiyoruz. Phi Phi Adalarından ilk önce The 
Beach filminin çekildiği Maya Beach'e gidiyoruz. Turkuaz renkli denizi ve bembeyaz kumsalı ve doğallığı 
ile sizi büyüleyecektir. Maya Beach'de vereceğimiz serbest zamanda, denize girip, bol bol resim 
çekebilirsiniz. Ardından mercan kayalıkları ve rengarenk balıklarını görmek için snorkel yapabileceğiniz 
özel bir alanda mola veriyoruz. Daha sonra maymunları beslemek için, maymunların yaşadığı adaya 
yanaşarak onları besleme imkanınız olacaktır. Öğle yemekli yapılan bu turumuzda Phuket'e göre daha 

bakir olan doğa harikası adaları, mercan kayalıklarını ve muhteşem renkli balıkları rahatlıkla görebilecek 
ve turkuaz renkli berrak sularında dilediğinizce yüzebileceksiniz. 
  
Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Açık Büfe Öğle Yemeği + Rehberlik 
  
** Bu turumuz minimum 16 kişinin katılımı olduğu takdirde özel transfer ve özel bot ile 
gerçekleşmektedir. Bu durumda tur ücreti 3000 THAI BAHT olacaktır. 16 kişinin altındaki katılımlarda 
transfer ve botlarda karışık gruplar halinde yapılmaktadır. Bölgedeki hava şartlarına bağlı olarak bazı 
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tarihlerde botlarla değil büyük katamaranlar ile (Yaklaşık 400 kişilik) tur gerçekleştirilebilir. Havanın 

uygun olmayacağını düşündüğümüz tarihlerde, olabilecek risklere karşı katamaran önerilmekte 
ancak  Katamaran ile yapılacak turlarda tek bir bölgeye gidilmekte ve Maya Beach’e, Maymunlar adasına 
veya benzeri küçük koylara uğranmamaktadır. Tur tarihindeki hava şartlarına göre rehberiniz bilgi 
verecektir. 
  

JAMES BOND ADASI TURU 2600 BAHT (02-12 YAŞ 1900 BAHT) 
 

Orjinal ismiyle Koh Tapu veya Civi Adası olarak bilenen ada 1974 yılında çevrilen „The Man with the 
Golden Gun“ James Bond filmiyle ünlenmiş ve James Bond adası olarak anılmaya başlamıştır. Yine Royal 
Phuket Marina’dan surat tekneleri ile dunyaca meshur Phang Nga koyuna dogru yola cikiyoruz. Phang 
Nga koyu yaklasik 20 yerden nehir baglantisi alan son buzul cagindaki kirilma ile yaklasik 30 ada , 300 
kayalik ve dunyada sadece ekvator kusaginda yasayan Mangrove ormanlari ile Phuket’in en ozel 
bolgelerinden biridir.Tur sirasinda Panak adasinda magara gezisi , Hong adasinda muthis bir kano gezisi , 

bolgenin tek yerlesim yeri olan meshur musluman koyu Panyee’de ogle yemegi , James Bond adasi ve 
son olarak bolgenin en keyifli adasi olan Naka adasinda sahilde guneslenme ve yuzme icin duruyoruz. 

Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Öğle Yemeği +Kano ucreti+ Rehberlik 

** Bu turumuz minimum 16 kişinin katılımı olduğu takdirde özel transfer ve karışık cruise teknesi/sürat 
motoru ile gerçekleşmektedir. 16 kişinin altındaki katılımlarda belirtilen transferler karışık gruplar halinde 
yapılmaktadır. 16 kişi üstü katılımlarda turumuz özel transfer ve gruba özel Sürat Bot ile yapılacak olup 
kişi başı tur ücreti 3000 THAI BAHT olacaktır.) 

**Ekstra turlarımız minimum 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir. 10 kişinin altındaki katılımlarda 
maliyetlerden dolayı satış fiyatlarında farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle bazı turlarda fiyatlar 
kademeli olarak yapılmaktadır. Oluşan fiyat farkı rehberiniz tarafından bildirilecektir. Kişi sayısı sebebi ile 
özel transfer verilemeyecek turlarda lokal transfer araçları ortak kullanılacaktır. Detaylı bilgi rehberiniz 
tarafından bildirilecektir. Karışık 

 
  

PHUKET TURU 800 BAHT (02-12 YAŞ 400 BAHT) 
 

Kisa surede cok sey yapabileceginiz cok keyifli bir tur Phuket turu. Guzel manzara noktalarinin yaninda 
Tayland’in en meshur tapinaklarindan biri olan Wat Chalong tapinagini gezip muhtesem fotograflar cekme 

imkani bulacaksiniz. Kaju fabrikasinda bolgenin meshur kajularini ve kuru meyvelerini hem tadim hem de 
alisveris yapma imkaniniz var.Teak agaci el oymalarinida yakindan gorebildiginiz turda , Phuket’in 
olmazsa olmaz ve dunyada tek olan kaplan parki Tiger Kingdom’da ilacsiz , zincirsiz kaplanlarla son 
derece guvenli bir sekilde yakinlasma ve fotograf cekme imkaniniz da var. Yine arzu edenler icin yol 
uzerinde durulacak Fil safari kamplarinda filleri yakindan gorebilirsiniz. 

** Bu turumuzda alinan ucret sadece arac ve rehberlik icindir. Tiger Kingdom , Fil safari ya da diger 
aktivitelerde misafirlerimiz soz konusu aktivite ucretlerini ilgili yerlere yapacaklardir. 

PHUKET FİL SAFARİSİ TURU 1100 BAHT (02-12 YAŞ 600 BAHT) 
 

Tayland’ın simgesi olan fillerle safarinin tadına varma fırsatını bulacaksınız. Özel eğitilmiş olan filleri hem 
besleyip hem de hoş vakit geçireceğiniz bu gezide şapkanızı ve fotoğraf makinenizi unutmayın. Fil ile 
gezinti yaklaşık 30 dakika sürmektedir. 

**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafindan 
bildirilecektir. 

SIMON SHOW 1400 BAHT 
 

Ilginc icerigiyle ve yapmis olduklari dans gosterileriyle adindan soz ettiren, Dunyaca unlu kabare 
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gosterisi. Sahne suslemesi ve danscilarin satafatli kiyafetleri ile muhtesem geceye hazir olun. 

**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafindan 
bildirilecektir. 

** 5 yas alti show’a alinmamaktadir. 

** Cocuk indirimi yoktur. 
 

  

ÜCRETLER 

Tarih Sınıf 
2 Kişilik Odada 
Kişi Başı 

İlave Yatak Tek Kişi Çocuk Fiyatları Döviz Kontenjan 

 
3* HOTEL 949.00 949.00 1139.00 

0 - 2 Yaş 400.00 
2 - 12 Yaş 949.00 

USD 
 

 

Fiyatlara tur programı, havalimanı vergisi ve sigorta bedeli dahildir.Gün içindeki kur değişimi TL fiyatlara 
yansıtılmaktadır. Ödeme anındaki kurlar geçerlidir. 

 

  

 
 

  
TÜRKHAVA YOLLARI 
TK64 İSTANBUL-BANGKOK20:10 09:25+1 
TK173PHUKET-İSTANBUL 05:30 12:00 

  

 

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 Türk Hava Yolları ile İstanbul-Bangkok gidiş, Phuket-İstanbul dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti 

 Havaalanı ve güvenlik vergileri, Atatürk Havalimanı yer hizmetleri 

 Bangkok’ta seçeceğiniz kategorideki otelde 2 gece konaklama 

 Phuket’da seçeceğiniz kategorideki otelde 3 gece konaklama 

 Yerel havayolları ile Bangkok-Phuket ekonomi sınıfı uçak bileti (20kg bagaj hakkı) 

 Bangkok'ta yarım günlük panoramik şehir turu 

 Tüm sabah kahvaltıları (Açık büfe) 

 Programda belirtilen tüm otobüs transferleri 

 Lokal Rehberlik Hizmeti 

 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki Sorumluluk Sigortasıdır) 

 KDV Dahildir 

 

  

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER 

 Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri ve içecekler 

 Programda ekstra olarak belirtilen geziler 

 Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz) 

 Müze ve ören yerleri giriş ücretleri 

 Fazla bagaj ücretleri 

 Vize (T.C pasaportu vizeden muaftır.) 

 SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu nedeni ile 
tura katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kadar ödeme yapılmasını 

sağlamaktadır.( Seyahat iptali nedeniyle tazminat başvurularında uygulanacak sigortalı katılım 
payı (muafiyet) vize ile ilgili iptallerde % 25, diğer hallerde %20 oranındadır.Teminat detayları 
sigorta şartnamesinde yer almaktadır.. Bununla birlikte bagaj kaybından, hasarına, hırsızlıktan, 
ferdi kaza teminatına kadar birçok ek teminatı barındırmaktadır.) İptal teminatında tur bedeli 
kişi başı 3000 euro ile sınırlıdır. 
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 Seyahat güvence paketi ücreti tur bedeliniz ile orantılı olarak değişmektedir. 

 
 

KADEMELİ FİYATLANDIRMA UYGULANMAKTA OLUP GÜN İÇİNDE FİYAT 

DEĞİŞEBİLMEKTEDİR. 
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