
1.gün - İstanbul-Bangkok
Belirtilen havalimanı dış hatlarda bulunma. Uçağa biniş işlemlerinin ardından aktarma noktasına hareket.
Ardından uçak değiştiriyoruz ve Bangkok'a hareket ediyoruz. Geceleme uçakta.

2.gün - Bangkok
Bangkok'a varışımızın ardından havalimanında bekleyen aracımız ile yapacağımız Panoramik Bangkok
Şehir Turu'nda; 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. Bangkok; 1872'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. Turumuzun
ardından otelimize transfer ve geceleme otelimizde.
Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin düzenleyeceği Ekstra Bangkok Kanallar Turu'na ve Ekstra Sea
Food Market ve Pat-Pang Gece Pazarı Turu'na katılabilirler. Sea Food Market'de günlük olarak getirilen
deniz ürünlerinden seçip, istediğiniz gibi pişirterek 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. 

Ekstra Bangkok Kanallar Turu: 1250 Thai Baht (Kişi Başı)
Ekstra Sea Food Market ve Pat-Pong Gece Pazarı Turu: 800 Thai Baht (Kişi Başı)

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 Turu'na 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
Atölyesi'ni 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 Kültür Show
Turu'na 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.

Ekstra Yüzen Çarşı Turu: 1400 Thai Baht (Kişi Başı)
Ekstra Siam Niramit Kültür Show: 1600 Thai Baht (Kişi Başı)

4.gün - Bangkok - Phuket
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından yerel havayolları ile Phuket'e uçuş. Tayland’ın ünlü Phuket
Adası’na varışın ardından otelimize transfer ve odalara yerleşme. Tüm gün serbest zaman. 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. Kafeler, 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) 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
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ardından otelimize transfer ve geceleme.
** Ara uçuş saatlerimiz 48 saat kala bildirilecektir.** 
Ekstra Fantasea Show Turu: 2400 THAI BAHT (KİŞİ BAŞI)

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 Turu'na katılabilirler.
Ünlü The Beach filminin ardından Phi Phi Adaları Tayland'ın en önemli turizm merkezlerinden olmuştur.
Phuket'de limandan bota binerek Phi Phi Adaları'ndan 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.

Ekstra Phi-Phi Adası Turu: 2600 Thai Baht (Kişi Başı)

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 Turu'na
katılabilirler. 1974 yılında Roger Moore'un oynadığı ve bir James Bond klasiği olan "The Man With The
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 serbest zaman. Geceleme
otelimizde.

Ekstra Fantasea Show Turu: 2400 Thai Baht (Kişi Başı)

7.gün - Phuket-İstanbul
Otelinizde alınacak sabah kahvaltısının ardından ardından İstanbul uçuşu için havalimanına transfer
oluyoruz. Uçağa biniş işlemlerinin ardından yaklaşık 11 saatlik yolculuk sonrası İstanbul’a varış. Hizmet
kalitemizi arttırmak adına sizlere ileteceğimiz anket formlarını doldurmanız bizim için önemlidir. Bir
sonraki seyahatinizde görüşmek üzere...

Otel Bilgileri
Bangkok: Ibis Sathorn Hotel 3* vb.
Phuket: Andakira Hotel 4* vb. 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Belirtilen Havayolları ile İstanbul-Bangkok-Phuket-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan vergisi
Yerel Havayolları ile Bangkok-Phuket ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan vergisi
Belirtilen kategori otelde oda-kahvaltı esasında 5 gece konaklama
Bangkok'da yarım günlük şehir turu
Havalimanı-Otel-Havalimanı transferleri
Seyahat Sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır) 

Ekstra Turlar
Siam Niramit Kültür Show: 1600 Thai Baht (Yetişkin Kişi Başı) / 1000 Thai Baht (03-12 çocuk Kişi
Başı)
Tayland kültür ve tarihini eşsiz kareografilerle izleyicilerinin beğenisine sunan Siam Niramit Show,
Guiness Rekorlar kitabında yerini almış devasa sahnesi, 150‘nin üzerindeki dansçı kadrosu ve dünya
üzerindeki en son sahne teknolojisi ile izleyenlere unutulmaz bir aksam sergilemektedir. 4 boyutlu
efektler, göz alici sahne kostümleri ve Tay kültürünün masalsı bir dilde ışık ve sahne dekorlarıyla
anlatımını büyülü bir atmosferde izliyoruz. Gösterinin ardından otelimize dönüyoruz.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ulaşım+Park girişi+Şov+Rehberlik
***Yemekli istenirse kişi başı 1850 Thai Baht (Kişi Başı)
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Phuket Fantasea Show: 2400 Thai Baht (Yetişkin Kişi Başı) / 2000 Thai Baht (03-12 çocuk Kişi Başı)
Bu gece turumuzda Phuket’in sahil bölgesinden yapacağımız kısa bir yolculuğu takiben Phuket
Fantasea Show'un büyülü dünyasına varıyoruz. Tema parkını dolaşıp dünyanın en büyük açık büfe
restoranında yemeğimizi yedikten sonra 3500 kişilik muazzam salonda Kamala efsanesini



seyrediyoruz. Çok geniş bir ekiple sergilenen şovun en ilginç kısmı birden çok hayvanın şovda rol
alması.
Dahil olan Hizmetler: Ulaşım+Park girişi+Açık Büfe Akşam Yemeği+Rehberlik
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Phi-Phi Adası Turu: 2600 Thai Baht (Yetişkin Kişi Başı) / 1800Thai Baht (03-12 çocuk Kişi Başı)
Andaman denizinin büyülü adalarına yapılan çok keyifli bir günlük turdur. Otelden ayrılıp Phuket’in en
lüks marinası olan Royal Phuket Marina’ya ulaştıktan sonra rehberlerimizin tur tanıtımını takiben surat
tekneleri ile Phi Phi adalarına doğru yola çıkıyoruz. İki adadan oluşan Phi Phi adalarında yüzlerce renkli
okyanus balıkları ile şnorkel yapıp, adada yaşayan maymunları gördükten sonra öğle yemeğimizi
almak için Phi Phi Don adasına yanaşıyoruz. Yemek sonrası Phi Phi Lay adasına geçip sırasıyla
Viking Mağarası, Pileh Lagoon’u ziyaret edip bütün Phuket fotoğraflarında gördüğünüz Leonardo Di
Caprio’nun The Beach filmini çektiği dünyaca meşhur Maya Bay’de mola veriyoruz. Dönüş yolu
üzerinde Khai Adasında yine şnorkel ve yüzme molası sonrası marinaya ve sonrasında otele
dönüyoruz.
Dahil olan Hizmetler: Ulaşım+Açık Büfe Öğle Yemeği+Rehberlik+Ulusal Park Giriş Ücreti
***Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.
***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
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.
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

James Bond Adası Turu: 2600 Thai Baht (Yetişkin Kişi Başı) / 1800 Thai Baht (03-12 çocuk Kişi Başı)
Orijinal ismiyle Koh Tapu veya Civi Adası olarak bilinen 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 sürat tekneleri ile dünyaca meşhur Phang Nga koyuna doğru yola çıkıyoruz.
Phang Nga koyu yaklaşık 20 yerden nehir bağlantısı alan son buzul çağındaki kırılma ile yaklaşık 30
ada, 300 kayalık ve dünyada sadece Ekvator kuşağında yaşayan Mangrove Ormanları ile Phuket’in en
özel bölgelerinden biridir. Tur sırasında Panak adasında mağara gezisi, Hong adasında müthiş bir
kano gezisi, bölgenin tek yerleşim yeri olan meşhur Müslüman koyu Panyee’de öğle yemeği, James
Bond adası ve son olarak bölgenin en keyifli adası olan Naka adasında sahilde güneşlenme ve yüzme
için duruyoruz.
Dahil olan Hizmetler: Ulaşım+Öğle Yemeği+Kano ücreti+Rehberlik+Ulusal Park Giriş Ücreti
***Ada turlarında mevsime ve o günkü hava şartlarına göre ufak farklılıklar görülmektedir.
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Phuket Adası Tapınak ve Alışveriş Turu: 800 Thai Baht (Yetişkin Kişi Başı) / 400 Thai Baht (03-12
çocuk Kişi Başı)
Kısa sürede çok şey yapabileceğiniz çok keyifli bir tur Phuket turu. Güzel manzara noktalarının yanında
Tayland’ın en meşhur tapınaklarından biri olan Wat Chalong tapınağını gezip muhteşem fotoğraflar
çekme imkanı bulacaksınız. Kaju fabrikasında bölgenin meşhur kajularini ve kuru meyvelerini hem
tadım hem de alışveriş yapma imkanınız var. Teak ağacı el oymalarını da yakından görebildiğiniz turda,
Phuket’in olmazsa olmaz ve dünyada tek olan kaplan parkı Tiger Kingdom’da ilaçsız, zincirsiz
kaplanlarla son derece güvenli bir şekilde yakınlaşma ve fotoğraf çekme imkanınız da var. Yine arzu
edenler için yol üzerinde durulacak Fil safari kamplarında filleri yakından görebilirsiniz.
***Bu turumuzda alınan ücret sadece araç ve rehberlik içindir. Tiger Kingdom, Fil safari ya da diğer
aktivitelerde misafirlerimiz söz konusu aktivite ücretlerini ilgili yerlere yapacaklardır.
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Fil Kampı Ziyareti: 3500 Thai Baht (Yetişkin Kişi Başı) / 1750 Thai Baht (04-12 çocuk Kişi Başı)
Otelden hareket ile 3 saatlik bir program olan fil kampı ziyaretinde, bu güzel hayvanları besleyebilir,
onlarla beraber yıkanabilir, resim çektirebilir; kısacası filler hakkında A dan Z ye bütün bilgiye sahip
olabilirsiniz.
***Bu turda fillere binip gezinti yapılmamaktadır.
***Dahil olan Hizmetler: Ulaşım+Öğle Yemeği
***Yarım günlük katılımlı tur sabah veya öğleden sonra
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Simon Show Turu: 1100 Thai Baht (Yetişkin Kişi Başı)  / (Çocuk İndirimi Yoktur)
İlginç içeriğiyle ve yapmış oldukları dans gösterileriyle adından söz ettiren, dünyaca ünlü kabare
gösterisi. Sahne süslemesi ve dansçıların şatafatlı kıyafetleri ile muhteşem geceye hazır olun.
***5 yaş altı şova alınmamaktadır ve çocuk indirimi yoktur.



***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Flying Hanuma (Zipline macera turu/ Katilimli tur): 2900 Thai Baht (Yetişkin Kişi Başı) / 2700 Thai
Baht (08-12 çocuk Kişi Başı)
Ada turlarının yanısıra muhteşem doğası ile bizi karşılayan Phuket de bir platformdan diğerine Tropikal
ormanın içerisinde muhteşem zipline aktivitesi. Oldukça eğlenceli olan macera dolu bu aktiviteyi
kaçırmamanızı öneririz.
***Dahil olan Hizmetler: Ulaşım+Öğle Yemeği
***Ekstra turlarımız en az 10 kişinin katılımıyla gerçekleşir. Asgari sayının altında kalınması durumunda
fiyatlar güncel maliyetler baz alınarak katılımcı sayısına göre yeniden hesaplanır.

Önemli Notlar
Satın alınan tur “Asian Escapes” organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de katılımı muhtemel olacaktır.
İstanbul çıkışlı rehberlik hizmeti verilmemektedir. Rehberlik hizmeti sadece turlar esnasında sağlanmaktadır. 
Bangkok-Phuket turlarında tur sayısının 10 kişinin altında kalması durumunda rehberlik hizmeti sağlanamamaktadır. Singapur turlarında ise şehir turu ve transferler
esnasında rehberlik hizmeti İngilizce olarak verilecektir. 
Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 10 kişi katılım şartı gerekmektedir. Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, gezi hareket tarihinden 20 gün
önce tur iptali bilgisi tarafınıza iletilecektir.
Çocuk fiyatı, aynı odada 2 yetişkin olması durumunda uygulanmaktadır. 1 Yetişkin + 1 Çocuk olması durumunda 2 yetişkin fiyatı uygulanmaktadır.
Otel Voucher belgenizin, uçak biletinizin ve seyahat sigortanızın seyahat süresince yanınızda bulunması gerekmektedir. Bu evrakların yanınızda olmaması
durumunda ülkeye girişlerde sıkıntı yaşanabilmektedir. Acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki misafirlerimize yapılacak sigortalarda sür prim farkı çıkmaktadır. Satış
temsilcimiz bilgi verecektir.
Uçuş saatinden minimum 3 saat öncesinde belirtilen havalimanında olunması gerekmektedir.
Ekstra turlar minimum 20 kişilik katılımlarla gerçekleşir. 20 kişinin altında olan gruplarda tur rehberi fiyatlarda değişiklik yapabilir.
Setur, gerekli gördüğü durumlarda tur kalkışından önce haber vermek kaydıyla rehberlik hizmetini varışa istinaden sağlayabilir.
Setur, önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini bozmadan, turların ve şehirlerin, program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu
değiştirebilir.
Sigorta şirketinin kabul etmesi durumunda; 75 yaş üzeri sigortalıların ani rahatsızlık sonucu tedavi masrafları ödenmez, sadece kaza sonucu tedavi masrafları
karşılanır. 80 yaş üzeri sigortalıların ise tıbbi tedavi masrafları ödenmez, sadece nakil hizmetleri organize edilir ve karşılanır. Sigorta poliçenizin tüm detayları için
satış temsilcinize danışabilirsiniz.
Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen/verilemeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezilerin ya da turların
yapılamamasından acentemiz sorumlu değildir. Programda belirtilen turlar panoramik olarak yapılacak olup, herhangi bir ören yeri/müze giriş ücreti fiyatlara dahil
değildir.

Konaklama Notları
Otellere giriş saati en erken 15.00’dir.
Üç kişilik odada konaklama müsaitliğe bağlıdır. Üçüncü kişi için açılır-kapanır ek yatak verilir. Bu yatak tipi standart yataklardan küçüktür.
Kimi otellerde iki ayrı yataklı oda bulunmaması durumunda çift kişilik yataklı bir oda verilebilir. Çift kişilik yatak bulunmaması durumunda da iki ayrı yataklı bir oda
verilebilir.
Tek kişilik odalarda yatak tipi tek kişiliktir. Çift kişilik yataklı oda müsaitlik doğrultusunda verilebilir.
Kimi oteller check-in esnasında kredi kartınızdan olası harcamalarınız adına belli bir miktar bloke edebilir.
Turlarımızda kullandığımız otellerde yapılan rezervasyonlar grup rezervasyonu olup, alınacak kahvaltılar farklı bir salonda gruba özel olarak verilebilir ve standart otel
kahvaltısından farklı olabilir.
Programda belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce bildirilecektir.

Uçuş Notları
Uçak biletleri pasaportunuzda geçen isim/soy isim, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası ve pasaport detaylarına göre kesilmektedir. Bu bilgilerin acentemize hatalı
bildirilmesi durumunda acentemizin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş iptallerinden, uçuş saatleri ile parkur değişikliklerinden ve fiyat artışlarından acentamız sorumlu değildir.
Türkiye çıkışlı uçuşlarda bagaj hakkı istisnai durumlar dışında 1 parça/20 kg ile sınırlıdır. Bu ağırlık uçak firması ve gidilecek ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.
Kimi hava yolları grup rezervasyonlarında online check-in ve koltuk seçimine izin vermemektedir. Misafirlerimizin koltuk isteklerini (Müsaitliğe göre) check-in
esnasında kontuar yetkilisine belirtmeleri gerekmektedir. Bazı hava yollarında gruba özel koltuk blokajı yapılmaktadır. Yan yana veya daha önde oturmak isteyen
misafirlerin havalimanında check/in kontuarında işlem yaptırması gerekmektedir.
İç hat bağlantı almak isteyen misafirlerin acentamıza başvurması gerekmektedir. Uçak biletlerinin bağlantılı olarak kesilmesi için iç hat uçuşun acentamızdan
alınması gerekmektedir. İç hat uçuşunu misafirlerimizin kendileri almaları durumunda, uçuşlar bağlanamayacağından olası bir uçuş gecikmesi halinde ana uçuşa
yetişilemezse hava yolları ve acentamızın bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Grup biletlerinden gidiş uçağına binilmediği/kullanılmadığı durumlarda dönüş uçuşu havayolu sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilmektedir.
Gidilecek ülkelerdeki iç/dış hat uçuşlarında bagaj hakları havayollarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu uçuşlarda bagaj taşıma ücretli olabilmektedir.



Tüm havayollarının, uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı
bulunmaktadır. Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.
Uçak biletlerini kendileri alarak (Acentemizin uçak bileti hariç kayıt almayı kabul etmesi halinde) tura katılan misafirlerimizin, grup ile aynı uçuşları kullanmadıkları
takdirde havalimanı-otel-havalimanı transferlerini kullanamayacakları gibi şehir turu veya diğer turlara da katılamayabilirler. Misafirlerin bu durumda grubun oteline
ulaşımları kendi sorumluluklarındadır.
Bazı ülkeler artan güvenlik unsurları nedeniyle cep telefonu ve laptop gibi elektronik aletleri güvenlikte açmanızı isteyebilir. Şarjı olmayan cihazları uçağa almayabilir
ve bu cihazları ayrı bir güvenlik prosedüründen geçirebilir.

Vize ve Pasaport Bilgisi
Yurt Dışı çıkış fonu ücreti fiyatlarımıza dahil değildir. Çıkış harcının yolcular tarafından ödenmesi
gerekmektedir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Türk vatandaşları için vize gerekmemektedir. Güncel vize prosedürü ve işlemleri için Setur Vize
bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
Gümrük geçişlerinde ve sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için,
pasaportunuzda en az 6 boş sayfa olması gerekmektedir. Vize alınmış olması veya vize gerektirmeyen
pasaporta sahip olunması, ülkeye giriş ve çıkış yapılabileceği anlamına gelmeyip, pasaport polisinin
sizi ülkeye giriş izni vermeme veya ülkeden çıkarmama yetkisi bulunmaktadır. Acentemizin bu konuda
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Türk vatandaşı olmayan ya da çifte vatandaşlığı olup da diğer ülke pasaportunu kullanarak tura
katılacak olan misafirlerin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize
prosedürünü ilgili konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir. Acentemizin doğacak
olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Farklı bir ülkede oturum izni bulunan misafirlerin vize durumlarını, bağlı bulundukları konsolosluklara
bizzat danışmaları gerekmektedir. Acentemizin doğacak olumsuzluklardan dolayı herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
Yırtılmış, yıpranmış veya benzeri tahribatlara uğramış pasaportlar ile seyahat edilememektedir.
18 yaşından küçük bireylerin tek başlarına ya da anne ve babadan sadece bir tanesi ile seyahat
etmesi durumunda hem anneden hem de babadan noter onaylı muvafakatname alması
gerekmektedir. Detaylı bilgiyi Setur vize departmanından alabilirsiniz.

Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Satın alınan tur “Asian Escapes Turizm” organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de
katılımı muhtemel olacaktır.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 11 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
1194,00 USD

999,00 USD
999,00 USD
198,00 USD
949,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 9.03.2021

Saat 17.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar da bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük
işlemlerinin ardından saat 20.15'de Qatar Havayolları QR242 seferi ile Doha'ya  hareket. 10 Mart yerel

saat ile 00.20'de Doha'ya varış. Uçak değiştirmenin ardından QR834 seferi ile 02.00'da Bangkok'a
hareket. Geceleme uçakta. Yerel saat ile 12.30'da Bangkok'a  varış. 

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 15.03.2021

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Qatar Hava Yolları QR843 seferi ile saat 10.00'da Doha'ya
hareket. Yerel saat ile 13.25'de varış. Uçak değiştirmenin ardından QR241 seferi ile 14.35'de İstanbul'a

hareket. Yerel saat ile 19.05'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 11 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
1194,00 USD

999,00 USD
999,00 USD
198,00 USD
949,00 USD

Oda KahvaltıBangkok(2)-Phuket(3) 09-15 Mart / Qatar Hava Yolları (09 - 15 Mart 2021)

Oda KahvaltıBangkok(2)-Phuket(3) 22-28 Mart / Qatar Hava Yolları (22 - 28 Mart 2021)



Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 22.03.2021

Saat 17.15'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar da bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük
işlemlerinin ardından saat 20.15'de Qatar Havayolları QR242 seferi ile Doha'ya  hareket. 23 Mart yerel

saat ile 00.20'de Doha'ya varış. Uçak değiştirmenin ardından QR834 seferi ile 02.00'da Bangkok'a
hareket. Geceleme uçakta. Yerel saat ile 12.30'da Bangkok'a  varış. 

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 28.03.2021

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Qatar Hava Yolları QR843 seferi ile saat 08.55'de Doha'ya
hareket. Yerel saat ile 12.10'da varış. Uçak değiştirmenin ardından QR243 seferi ile 14.25'de İstanbul'a

hareket. Yerel saat ile 18.45'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 11 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
1194,00 USD

999,00 USD
999,00 USD
198,00 USD
949,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 10.04.2021

Saat 11.45'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar da bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük
işlemlerinin ardından saat 14.45'de Qatar Havayolları QR242 seferi ile Doha'ya  hareket. Yerel saat ile
18.50'de Doha'ya varış. Uçak değiştirmenin ardından QR830 seferi ile 20.20'de Bangkok'a hareket.

Geceleme uçakta. 11 Nisan yerel saat ile 07.05'de Bangkok'a  varış. 
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 16.04.2021
Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Qatar Hava Yolları QR843 seferi ile saat 08.55'de Doha'ya
hareket. Yerel saat ile 12.10'da varış. Uçak değiştirmenin ardından QR243 seferi ile 14.25'de İstanbul'a

hareket. Yerel saat ile 18.45'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş 
1. Çocuk 2 - 11 Yaş 

Kişi Başı Fiyat
1194,00 USD

999,00 USD
999,00 USD
198,00 USD
949,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 12.05.2021

Saat 11.45'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar da bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük
işlemlerinin ardından saat 14.45'de Qatar Havayolları QR242 seferi ile Doha'ya  hareket. Yerel saat ile
18.50'de Doha'ya varış. Uçak değiştirmenin ardından QR830 seferi ile 20.20'de Bangkok'a hareket.

Geceleme uçakta. 13 Mayıs yerel saat ile 07.05'de Bangkok'a  varış. 
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 18.05.2021
Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Qatar Hava Yolları QR843 seferi ile saat 08.55'de Doha'ya
hareket. Yerel saat ile 12.10'da varış. Uçak değiştirmenin ardından QR243 seferi ile 14.25'de İstanbul'a

hareket. Yerel saat ile 18.45'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na varış.

Oda KahvaltıBangkok(2)-Phuket(3) 10-16 Nisan / Qatar Hava Yolları (10 - 16 Nisan 2021)

Oda KahvaltıBangkok(2)-Phuket(3) 12-18 Mayıs / Qatar Hava Yolları (12 - 18 Mayıs 2021)


