
1.gün - İstanbul - Aktarma Noktası - Hongkong
İstanbul'da belirtilen havalimanından aktarma noktasına hareket ve aktarma noktasına varış. Ardından
uçak değiştiriyoruz ve Hongkong'a hareket ediyoruz. Geceleme uçakta. 

2.gün - Hongkong
Hongkong'a varış ve otelimize transfer. Tüm gün serbest zaman. Geceleme otelimizde.

3.gün - Hongkong
Sabah kahvaltı sonrası panaromik olarak yapacağımız şehir turunda; Aberden, Balıkçı Köyü, Victoria
Tepesi, (Tepeye çıkmadan) Repulse Bay görülecek yerler arasındadır. Ayrıca Hong Kong'da meşhur
Jade taşının ve değişik incilerin bulunduğu mücevher fabrikasını gezme imkanı. Tur sornası arzu edenler
ile yapılacak olan ekstra Çin Akrobasi showlarını izleyebileceğiniz, teleferikle Hong Kong'un muhteşem
manzarasını görebileceğiniz, yunusların showunu seyredebileceğiniz Okyanus Parkı Turu. Akşam dileyen
misafirlerimiz ekstra yemekli Hong Kong Gece Turu'na katılabilirler. Geceleme otelimizde.
Ekstra Okyanus Parkı Turu: Fiyat daha sonra ilan edilecektir.
Ekstra Hongkong Gece Turu: Fiyat daha sonra ilan edilecektir.

4.gün - Hongkong - Bangkok
Sabah kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve havalimanına transfer ve yerel havayolları ile uçuş.
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 (KİŞİ BAŞI)
Ekstra Sea Food Market ve Pat-Pong Gece Pazarı Turu: 800-THAI BAHT (KİŞİ BAŞI)

5.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.
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Ekstra Yüzen Çarşı Turu: 1400-THAI BAHT (KİŞİ BAŞI)
Ekstra Siam Niramit Kültür Show: 1600-THAI BAHT (KİŞİ BAŞI)

6.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
ardından otelimize transfer ve geceleme.
** Ara uçuş saatlerimiz 48 saat kala bildirilecektir.** 
Ekstra Fantasea Show Turu: 2400-THAI BAHT (KİŞİ BAŞI)

7.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.
Esktra Phi-Phi Adası Turu: 2600-THAI BAHT (KİŞİ BAŞI)

8.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 James Bond Adası Turu: 2600-THAI BAHT (KİŞİ BAŞI)

9.gün - Phuket - Singapur
Sabah kahvaltının ardından odaların boşaltılması ve havalimanına transfer. Yerel Havayolu ile Singapura
uçuş. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği Universal Studios (Sentosa
Adası) Turuna katılabilirler. Güney Doğu Asya’nın en büyük eğlence merkezlerinden olan Sentosa
Adası’ndaki Universal Stüdyolarında, keyifli ve eğlenceli bir gün sizi bekliyor. Universal Stüdyolarına girer
girmez Hollywood’dan esinlenerek tasarlanmış, Hollywood Bulvarı’na ışınlanmış gibi hissedeceksiniz.
Hediyelik eşya satan dükkanlar, restoranlar, patlamış mısır satan klasik arabalar, yollarda yürüyen Charlie
Chaplin, Marilyn Monroe gibi ünlü karakterlerin maskotları ile karsilasacaksiniz. Bilim kurgu filmlerinden
hoşlananlar için Sci-Fi City bölümüne uğrayabilirsiniz. Transformes The Ride, The Ultimate gibi filmlerin
3D gösterilerini izleyebilirsiniz. Ayrıca adrenalinden hoşlananlar için roller coaster heyecanı sizi bekliyor.
Medeniyeti, tarihi ile gizmeli Tarihi Mısır. Dev Mısır heykelleri, sfenksler arasında dolaşıp. The Lost World
bölgesinde yer alan Jurassic Park ve canli olarak sergilenen Water World filmlerinin oldugu alanda hosca
vakit gecirebilirsiniz. Far Far Away Shreek filmindeki Prenses Fiona & Shrek macerasına katılabilir,
Madagascar bölümünde ormanda yolculuk yapabilirsiniz. Geceleme otelinizde. 

10.gün - Singapur
Sabah Kahvaltısının ardından tüm gün serbest zaman. Öğlen check out işlemlerinin yapılması ve
rehberinizin vereceği saatte havalimanına transfer. 

11.gün - Singapur - Aktarma Noktası - İstanbul



Havalimanına varışınızın ardından gümrük ve bagaj işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Önce Doha sonra
İstanbul'a hareket.İstanbul'da belirtilen havalimanına varış ve turumuzun sonu.

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

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Qatar Havayolları ile ekonomi sınıfı uçuşlar ve alan vergisi
Belirtilen otel kategorisinde 8 gece oda kahvaltı bazında konaklama
Bangkok'da panoramik şehir turu
Yerel havayolları ile Hongkong-Bangkok-Phuket-Singapur yerel havayolları uçuş ve vergileri
Alan-otel-alan transferleri
Seyahat Sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)
Rehberlik Hizmeti (Varışa istinaden başlayacak olup sadece turlar esnasında verilecektir)

Önemli Notlar
**Program Asian Escapes Turizm tarafından organize edilmiş olup farklı acente yolcularınında katılımı
muhtemel olacaktır.
**T.C vatandaşlarına vize uygulanmamaktadır.
**Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Uçuş saatinden minimum 3 saat öncesinde Belirtilen Havalimanı'nda olunması gerekmektedir.
Rehberlik hizmeti sadece Bangkok Şehir Turu'nda verilmektedir.
İstanbul çıkışlı rehberlik hizmeti verilmemektedir.
Kesin otel ve uçuş bilgisi tur kalkış tarihinden önce tarafınıza bildirilecektir. 
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli( 50 TL ) dahil değildir.Çıkış harcının yolcular tarafından
ödenmesi gerekmektedir.
Havayolları istediği anda bagaj kurallarını haber vermeksizin değiştirebilirler. 2 yaşın altındaki çocukların
bagaj hakkı yoktur.
Triple konaklama müsaitlik doğrultusunda sunulur. Müsaitlik var ise 3. Kişi için katlanabilir yatak
verilmektedir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır. Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri
değişikliklerinden acentemiz sorumlu değildir.
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.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.

Ekstra Turlar
BANGKOK TURLARI YÜZEN ÇARŞI TURU: 1400 THAI BAHT (02-12 YAŞ 900 THAI BAHT)
Egzotik Uzakdoğu’yu yaşayabileceğimiz ve Bangkok’a gelen her ziyaretçinin mutlaka görmesi gereken
bir yer. Bangkok’un dışına çıkarak yaklaşık 1.5 saat uzaklıkta bulunan Yüzen Çarşı Turu'muza hindistan
ciftligini ziyaret ederek basliyoruz. Burada bilgi aldiktan sonra limana gecip uzun kuyruklu, Tay stili
botlarla kanallarda yapacağımız yolculuğun ardından yüzlerce renkli ürünün, hediyelik esyalarin, tropik
meyvelerin, sebzelerin satıldığı yerel pazarda, alışverişleriniz için serbest zaman. (Saticilarla pazarlık
yapmayı unutmayınız.) Turumuzun ardından Bangkok’a geri dönüyoruz.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ulaşım + Tekne ucreti + Rehberlik
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.
TEKNEDE AKSAM YEMEGI: 1600 THAI BAHT (02-12 YAŞ 950 THAI 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 tarafından
bildirilecektir.
RICE BARGE VE BANGKOK KANALLARI TURU: 1300 THAI BAHT (02-12 YAŞ 850 THAI BAHT)
Bu turumuzda Bangkok şehrini ikiye bölen Chao Phraya Nehri’ndeki limandan özel teknemizle hareket
ederek nehir kıyısındaki zengin ve fakir Bangkok halkının iç içe yaşadıkları evleri, dünyaca ünlü otelleri,
havanin durumuna gore ortaya cikan buyuk iguana benzeri ‘water monitor’ isimli surungeni, yerli halkın
hayat tarzını gördükten sonra avlanmanin yasak oldugu tapinak civarindaki baliklari besliyoruz. Daha
sonra mavmalardan yapılmış eskiden pirinc tasinan teknemize gecerek tropikal meyve ve kokteyl
eşliğinde nehirde ilerliyoruz.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ulaşım + Teknede alınacak meyva ve icecek ikramı + Rehberlik
***Rice Barge turu 20 kişinin altındaki katılımlarda, teknede başka gruplar eşliğinde gerçekleşmektedir.
Grubumuza özel yapılabilmesi için minimum 20 kişinin katılımı gerekmektedir.
BANGKOK CHAOPHRAYA KANALLAR TURU: 1250 THAI BAHT (02-12 YAŞ 550 THAI 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
sayılmazsiniz.



Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ulaşım +Tekne ucreti+ Rehberlik
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.
SIAM NIRAMIT KÜLTÜR SHOW: 1600 THAI BAHT (02-12 YAŞ 1000 THAI 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 +Park girisi+ Show + Rehberlik
***Yemekli istenirse kişi başı 1850 THAI BAHT’dır.
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.
SEA FOOD RESTAURANT VE PAT PONG GECE PAZARI TURU: 800 THAI BAHT (02-12 YAŞ
Ucretsiz )
“Yüzüyorsa bizde vardır” sloganıyla, Bangkok’un deniz mahsulleri çeşidi bakımından en zengin ve
dünyaca ünlü Sea Food Market yiyecek kompleksine akşam yemeği için transfer ve serbest zaman.
Akşam yemeğinin ardından Patpong sokağına kurulan şehre gelen her turistin mutlaka ziyaret ettiği Çin
ve Tayland stili ürünler alabileceğiniz, ünlü markaların imitasyonlarını bulabileceğiniz Gece Pazarında
serbest zaman. SEAFOOD Restaurant’da yemek ve pisirme parasi harictir.
Ücrete Dahil Olan Hizmetler: Ulaşım + Rehberlik
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.
PHUKET FANTASEA SHOW: 2400 THAI BAHT (03-12 YAŞ ARASI 2000 THAI BAHT)
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
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.
PHI-PHI ADASI TURU: 2600 THAI BAHT (03-12 YAŞ 1800 THAI BAHT)
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
balıklari 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.
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.
JAMES BOND ADASI TURU: 2600 THAI BAHT (03-12 YAŞ 1800 THAI BAHT)
Orjinal 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
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.
**Ada turlari’nda mevsime ve o gunku hava sartlarina gore ufak farkliliklar gorulmektedir.
PHUKET ADASI TAPINAK VE ALIŞVERİŞ TURU: 800 THAI BAHT ( 03-12 YAŞ 400 THAI BAHT)
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 oymalarınıda 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.
FIL KAMPI ZIYARETI (Yarim gunluk katilimli tur Sabah veya ogleden sonra): 3500 THAI BAHT
(04-12 Yas 1750 THAI BAHT)
Otelden hareket ile 3 saatlik bir program olan fil kampi ziyaretinde, bu guzel hayvanlari besleyebilir,
onlarla beraber yikanabilir, resim cektirebilir; kisacasi filler hakkinda A dan Z ye butun bilgiye sahip
olabilirsiniz.
** Bu turda fillere binip gezinti yapilmamaktadir.
** Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Öğle Yemeği
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.
SIMON SHOW TURU: 1100 THAI BAHT (ÇOCUK İNDİRİMİ 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.
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.
** 5 yaş altı şova alınmamaktadir ve çocuk indirimi yoktur.
FLYING HANUMAN (Zipline macera turu/Katilimli tur): 2900 THAI BAHT (08-12 Yas 2700 THAI
BAHT)
Ada turlarinin yanisira muhtesem dogasi ile bizi karsilayan Phuket de bir platform’dan digerine Tropikal
ormanin icerisinde muhtesem zipline aktivitesi. Oldukca eglenceli olan macera dolu bu aktiviteyi
kacirmamanizi oneririz.
Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Öğle Yemeği
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 tekne turlarında rehberler teknede bulunmamakta olup, turun
organizasyonu sağlamaktadırlar.
**Fiyatlar baht üzerinden değerlendirilmekte olup turun yapılacağı tarihe göre değişiklik
gösterebilmektedir.

Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Satın almış olduğunuz tur paketi “Asian Escapes Turizm” tarafından düzenlenmektedir. Havalimanı
karşılamaları ve diğer tüm yerel hizmetler “Asian Escapes Turizm” tarafından organize edilmektedir.
Farklı acente misafirlerinin de tura katılımı muhtemeldir.

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
2399,00 USD
1899,00 USD
1899,00 USD

198,00 USD
1849,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 19.01.2020

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde Qatar Hava Yolları QR 242 seferi ile saat
20:15'de aktarma noktası Doha'ya hareket. Yerel saat 00:20'de varış. Uçak değiştirip QR 818 seferi ile

saat 02:00'da Hongkong'a hareket. Geceleme uçakta. Yerel saat 14:30'da Hongkong'a varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 29.01.2020
Qatar Hava Yolları QR 945 seferi ile saat 02:00'da Doha'ya hareket. Yerel saat 05:30'da varış. Uçak

değiştirip QR 243  seferi ile saat 07:30'da İstanbul'a hareket. Türkiye saati ile 12:00'da İstanbul Sabiha
Gökçen Havalimanı'na varış.

Oda
Kahvaltı

Hong Kong(2)-Bangkok(2)-Phuket(3)-Singapur(1) 19-29 Ocak / Qatar Hava Yolları
(19 - 29 Ocak 2020)


