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      BANGKOK - PATTAYA 
  

        TUR TARIHI: 12 HAZİRAN 2016             

                               

         ALTERNATİF DİĞER TARİHLER: 

                                                   24 Nisan 2016 / 08 Mayıs 2016  
 

  
  

 
 
1. GÜN    ISTANBUL – TAHRAN - BANGKOK  

Siz değerli misafirlerimizle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali  Gezigen Turizm Kontuarı önünde 08:35 ‘de buluşma. 
Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından Mahan Havayolları W5113 sefer sayılı uçuş ile saat 10:35‘de Tahrana hareket. Saat 15:10 
da Tahran a varışın ardından Bangkok uçuş saatimize kadar, Mahan Air tarafından siz değerli misafirlerimiz için Business 
Lounge bölümü (sıcak-soğuk yiyecek, içecekler, internet, sigara içme alanı) ücretsiz olarak (2 saat geçerlidir) hizmetinize 
sunulmaktadır. Aktarma süremizin ardından W5051 sefer sayılı uçuş ile saat 21 :10 da Bangkok’ a hareket ediyoruz. 
 
2. GÜN     BANGKOK 
Yerel saat ile 07:10 da Bangkok'a varışımızın ardından alanda bekleyen aracımızla Bangkok şehir turu için hava limanından 
ayrılış. Panoramik şehir turumuz esnasında Altın budha tapınağı, Çin Mahallesi, Çiçek Pazarı, Parlamento Binası ve 
Demokrasi Anıtı görülecek yerler arasındadır. Bu turumuz ile Tayland 'da etkili olan Budizm’i yakından tanıma ve Bangkok'un 
eşsiz egzotik güzelliğinin keyfini çıkarma fırsatı bulacaksınız. Turumuzun ardından otelimize transfer. Dileyen misafirlerimiz 
öğleden sonra alternatif düzenlenecek Bangkok Kanallar Turu 'na katılabilirler. Bu turumuzda Bangkok’un meşhur su 
kanallarında tekneler ile yapacağınız gezinti unutulmaz anılara sahip olmanızı sağlayacaktır. Turumuzun ardından otelimize 
transfer. Akşam için ise arzu eden misafirlerimiz ile Sea Food Restaurant ve Patpong Gece Pazarı Turu 'na katılabilirler.'' 
EGER YUZUYORSA BIZDE VARDIR! '' Sloganı ile bizleri karşılayan bu görkemli restoranta vardığımızda, Önce bu 2000 kişilik 
büyük restoranın market bölümünden seçeceğimiz deniz mahsulleri ve tropikal meyve, sebzeleri satın alıp, masamıza 
oturduğumuzda, her biri deniz mahsulleri konusunda uzman görevlilere seçtiğiniz yiyeceklerin nasıl pişirileceği ve servis 
edileceğini soyluyoruz. Afiyet olsun... Yemeğin ardından dünyaca ünlü tüm markaların taklit ürünlerinin bulunduğu Gece 
Pazarında alışveriş yapabilirsiniz. Turumuz sonrası otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 
Bangkok Kanallar Turu: 25 € kişi başı  
Sea Food Restaurant ve Patpong Gece Pazarı Turu: 10 € kişi başı 
 
3. GÜN     BANGKOK  
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltımızın ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberimiz ve özel araçlarımız 
eşliğinde alternatif olarak düzenlenecek olan Yüzen Çarşı ve Yılan Çiftliği turuna katılabilirler.  Bu turumuzda Bangkok’un 
dışına çıkarak yol üzerinde ilk önce dünyaca taninmiş Siam İkizlerinin doğduğu Samut Songkram kasabasında bir Hindistan 
cevizi çiftliğine uğruyoruz. Burada Hindistan cevizi ağacından Tay halkının nelerde faydalandıkları hakkında bilgi alıp, bu 
ağaçtan yapılmış hediyelik eşyaları görüyoruz, ayrıca içerideki orkide bahçesini de gezebilirsiniz. Buradan hareket edip 10 dk. 
civarında otobüs yolculuğundan sonra Tay stili teknelerin kalktığı iskeleye geliyoruz. Buradan teknelere binip nefis egzotik 
Uzakdoğu manzaraları eşliğinde yaklaşık yarım saatlik zevkli bir yolculuktan sonra dergilere kapak, belgesellere jenerik olmuş 
meşhur Yüzen Çarşı’ya geliyoruz, nehir üzerindeki kanoların içinde kurulan açık pazarı görecek ve alışveriş yapma imkanına 
sahip olacaksınız Yüzen çarşıyı öğlen kapanana kadar geziyoruz. Ayrıca bir yılan çiftliğine uğrayacak, burada Kobra ve Piton 
gibi yılanlarla yapılan ilginç bir gösteri izleyeceğiz.  Dönüş yolunda ağaç oymacılığının en güzel örneklerinin bulunduğu ağaç 
oyma atölyesini gezecek, burada gül ve tik gibi değerli ağaçların sanatçıların elinde nasıl mükemmel bicimde şekillendiğini 
göreceğiz. Bangkok’a dönüş yolunda rehberinizin alacağı Tayland’ın en meşhur tropik meyvelerinin tadına bakacaksınız. 
Aksam dileyen misafirlerimiz rehber ve özel araçlarımız ile alternatif düzenlenecek olan  Siam Niramit Show & PatPong gece 
pazarı turuna katılabilirler. Bangkok un en popüler gece kabaresi olan Siam Niramit show ile gecemize başlıyoruz.  Geceleme 
otelimizde. Şov öncesi akşam yemeğimizi açık büfe olarak aldıktan sonra gösterinin yapıldığı tiyatro kısmına geçiyoruz. 
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Tayland kültür ve tarihini essiz koreografilerle izleyicilerinin beğenisine sunan Siam Niramit Show, Guiness Rekorlar 
kitabında yerini almış devasa sahnesi,150nin üzerindeki dansçı kadrosu ve dünya üzerindeki en son sahne teknolojisi ile 
izleyenlere unutulmaz bir aksam vadediyor. 4 boyutlu efektler, göz alıcı sahne kostümleri havada bale, akrobasi ve Tay 
kültürünün masalsı bir dilde ışık ve sahne dekorlarıyla anlatımını büyülü bir atmosferde izliyoruz. Show’umuzun ardından 
Bangkok’un en meşhur gece pazarı olan Çin stili ve Tayland stili alışveriş yapabileceğiniz daha çok taklit ürünlerin (Rolex saat, 
Versace Çanta vs.) ağırlıklı olduğu PatPong gece pazarına geçiyoruz. Ünlü alışveriş ve barlar sokağında güzel vakit geçirdikten 
sonra otelimize transfer ve geceleme otelimizde.  
 Siam Niramit Show & Patpong Gece Pazarı Turu:45€ 
Yüzen Çarşı Turu:40€ 
 
 
4. GÜN     BANGKOK – PATTAYA (157 KM) 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından 09:00'da Pattaya'ya hareket. Yolculuğumuz esnasında dileyen misafirlerimiz için 
alternatif Million Year Stone Park ve Timsah Çiftliği Turu. Çevresi tamamı orijinal volkanik taşlar ile donatılmış bu parkta, 
Timsah çiftliğinde yüzlerce timsahı bir arada görme olanağı, Timsah Show, Kaplan ve yavrusu ile fotoğraf çektirme fırsatı 
bulacaksınız… Ardından Kraliyet ailesine ait olan Dünyaca ünlü Mücevher Fabrikası ziyareti… Tayland’ın en ünlü eğlence 
beldesi olan Pattaya varış ve otelimize yerleşme ve serbest zaman. Öğleden sonra dileyen misafirlerimiz için alternatif 15.00  
hareket ile Fil Safarisi turu . Turumuzun ardından otelimize dönüş ve serbest zaman. Akşam dileyen misafirlerimiz için 
rehberler tarafından düzenlenecek Dünyaca ünlü Alcazar Show Turu.  Turumuzda VIP koltuklarınızdan birbirinizden ilginç 
sahne ve kostümlerin değiştiği şovları seyredebilirsiniz. Show sonrası sizleri bir sürpriz bekliyor. Geceleme otelimizde. 
Timsah Çiftliği Turu:15€   
Kabare Alcazar Showu:25€ 
Fil Safarisi turu: 35 € 
 
5.GÜN                       PATTAYA 
Otelimizde alacağımız Sabah kahvaltımızın ardından dileyen misafirlerimiz rehberimiz ve özel araçlarımız eşliğinde alternatif 
olarak düzenlenecek olan öğle yemekli Mercan Adası Turu’na katılabilirler. Pattaya sahilinden özel surat teknelerimizle 
palmiye ağaçları ile çevrili mercan tozlarından oluşmuş beyaz kumsalı ile bütün gün turkuaz sularında yüzebileceğimiz  
Mercan Adası’na gidiyoruz. Öğle yemeği ızgara balık salata ve tropik meyvelerden oluşuyor. Öğleden sonra otelimize dönüş 
ve serbest zaman. Geceleme otelimizde. 
Mercan Adası Turu:40€ 
6.GÜN     PATTAYA 
Otelimizde alacağımız Sabah kahvaltımızın ardından dileyen misafirlerimiz rehberimiz ve özel araçlarımız eşliğinde ekstra 
olarak düzenlenecek olan Nong Nooch Tropik Bahçe Turu’na katılabilirler. Tayland’da yıllarca en iyi düzenlenmiş bahçe 
ödülü almış olan bu muazzam bahçede çok sayıda fotoğraf çekeceğinizi garanti ediyoruz. Önce Tay kültürünü yakından 
tanıyacağımız bir kültürel şov izleyeceğiz. Tay dansları, Tay Boksu, tarihi savaşların canlandırmasını ve daha bazı başka 
gösterileri izledikten sonra ikinci bölüme geçecek ve burada fillerin yaptıkları harika gösteriyi izleyeceğiz. Tayland’ın simgesi 
bu sevimli hayvanların marifetlerine inanamayacaksınız. Öğleden sonra otelimize dönüş.  Otelimize dönüş ve serbest zaman. 
Geceleme otelimizde. 
 Nong Nooch Tropik Bahçe:25 € 
 
7.GÜN                        BANGKOK-TAHRAN-İSTANBUL 

Otelimizde alacağımız Sabah kahvaltımızın ardından serbest zaman. Rehberimizin belirleyeceği saatte otelde buluşma ve 

Bangkok ‘a hareket. Yaklaşık 2 saat sürecek olan otobüs yolculuğumuzun ardından Bangkok havalimanına varış. Pasaport ve 

check in işlemlerinin ardından Mahan havayolları W5050 sefer sayılı uçuşu ile gece saat 22:00de Tahran’a hareket. Saat 

02.30 da Tahran’a varışın ardından İstanbul uçuş saatimize kadar, Mahan Air tarafından siz değerli misafirlerimiz için 

Business Lounge b19ölümü (sıcak-soğuk yiyecek, içecekler internet, sigara içme alanı) ücretsiz olarak (2 saat geçerlidir) 

hizmetinize sunulmaktadır. Mahan havayolları W5112 sefer sayılı uçuşu ile saat 06.50 de İstanbul ‘a hareket. Yerel saat ile 

08.35 de İstanbul a varışın ardından  Gezigen Turizm hizmetlerinin sonu 
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ÜCRETE DAHİL HİZMETLER: 

 

 Mahan  Hava Yolları Tarifeli Seferi İle İstanbul- Tahran – Bangkok-Tahran  - İstanbul 

Parkurunda  Uçak Bileti 

 Havalimanı Vergileri,  

 Seçilen Otellerde 5 Gece Oda Kahvaltı Konaklama, 

 Alan/Otel/Alan Transferleri 

 Bangkok’da  Panoramik Şehir Turu, 

 Profesyonel Gezigen Turizm Rehberlik Hizmetleri 

 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki Sorumluluk Sigortasıdır) 

 Kdv Dahildir.  

 

 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 

 Yurt Dışı Çıkış Harcı Bedeli 15 Tl (Sadece Bankaya Veya Havalimanı Vergi Ofisine Ödenir)  

 Programda Belirtilmeyen Tüm Gezi Ve Turlar, 

 Şahsi Harcamalar 

 Programda Belirtilen Ekstra Turlar (İsteğe Bağlı) 

 Müze Ve Ören Yerleri Giriş Ücretleri (İsteğe Bağlı) 

 30.000 € Teminatlı Seyahat Sigortası ( 30 Eur ) (İsteğe Bağlı) 65 yaş üzeri (60 Eur) 

 

OTELLER 
İki Kişilik    

Odada       

kişi başı 

Tek 

Kişilik 

Oda 

Üçüncü 

Kişi 

0 – 2 

Yaş 

Çocuk 

03 – 12 

Yaş 

Çocuk 

 

                            
           Bangkok 3* Palace Hotel vb. 
Pattaya 3*  Mike Garden Hotel vb. 

 

 

499 € 

 

749 € 

 

499 € 

 

250 € 

 

499 € 

Bangkok 4* Eastin  Hotel vb.  
 Pattaya 4* Vista Hotel vb.    

                        
599 € 899 € 599 € 250 € 599 € 
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