
1.gün - İstanbul-Aktarma Noktası-Krabi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında buluşuyoruz. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından
aktarma noktamıza hareket ediyoruz. Aktarma noktamıza varışımıza takiben uçak değiştiriyor ve Krabi'ye
hareket ediyoruz. Gecemiz uçakta geçiyor.

2.gün - Krabi
Yaklaşık 10 saat 30 dakika süren uçuşumuzun ardından Krabi'ye varıyoruz. Gümrük kontrollerinin
ardından havalimanında karşılanıyoruz. Panoramik Krabi şehir turu sonrasında otelimize transfer oluyoruz.
Kahvaltının ardından serbest zaman. Check IN işlemlerimizi saat 14.00 sonrasında gerçekleştireceğiz.

3.gün - Krabi
Kahvaltının ardından serbest zaman. Konaklama otelimizde.

4.gün - Krabi
Kahvaltının ardından serbest zaman. Konaklama otelimizde.

5.gün - Krabi
Kahvaltının ardından serbest zaman. Konaklama otelimizde.

6.gün - Krabi
Kahvaltının ardından serbest zaman. Konaklama otelimizde.

7.gün - Krabi-Aktarma Noktası-İstanbul
Kahvaltının ardından rehberimizin belirleyeceği saatte havalimanına transfer oluyoruz. Bilet, bagaj ve
gümrük işlemlerinin ardından aktarma noktamıza transfer oluyoruz. Varışımıza takiben uçak değiştiriyor ve
İstanbul'a hareket ediyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına varışımızla turumuz sona eriyor. Bir
sonraki turumuzda görüşmek üzere...

Otel Bilgileri
4* Krabi Resort vb.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Qatar Hava Yolları ile Doha aktarmalı Gidiş / Dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Havalimanı vergileri
Belirtilen kategori otelede kahvaltı dahil 5 Gece konaklama
Havalimanı-Otel-Havalimanı Transferleri
Krabi Panoramik Şehir Turu
Türkçe Rehberlik Hizmeti
Seyahat Sigortası (Turun iptali durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışındadır)

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Yurt Dışı Çıkış Pulu
Programda belirtilmeyen tüm yemekler ve içecekler
Şahsi harcamalar
Ek bagaj ücretleri
Ekstra turlar

Önemli Notlar
***Satın alınan tur Bin-Rota organizasyonu olup, diğer seyahat acenteleri misafirlerinin de
katılımı muhtemel olacaktır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki misafirlerimize
yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.
Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.
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Triple konaklama imkanı müsaitliğe göre verilmektedir. Üçüncü kişi için katlanabilir yatak verilir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alınış tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Sayfalarında veya kabında; yırtıklar ve aşınma olan pasaport sahibi misafirlerimizin ülkeye girişinde
sorunlar yaşanmaktadır. Bu şekilde deformasyona uğramış pasaportların yeni pasaportlarla
değiştirilmesi gerekmektedir.
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.
Binrota havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir.
Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid edilmesi
gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. Uçağın ineceği
şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat
değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Binrota sorumlu tutulamaz. Binrota gerekli gördüğü durumlarda,
tur güzergahını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Binrota, kategorisi aynı
kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programlarda belirtilen geziler bazı
nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir. Yerel otoriteler tarafından
gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya
da turların yapılamamasından Binrota sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup
3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için
geçerlidir.

Sıkça Sorulan Sorular
Sağlık: Tayland’a girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bölgenin iyi restoranlarında
ve otellerde alınacak yemeklerde, sağlığınızı tehdit edecek bir sorun ile karşılaşılacağını düşünmüyoruz.
Buna karşın grupla birlikte olmadığınız anlarda yeme içme konusunda dikkatli olmanızı, kesinlikle
kapalı şişe suyu tüketmenizi, buz, süt ve süt ürünlerinden kaçınmanızı, iyi pişirildiğine emin olduğunuz
et ve balık ürünleri tüketmenizi, meyve konusunda muz,ananas gibi kabuğu soyulabilen meyveler
yemenizi öneriyoruz.
Vize Bilgileri: Tayland, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamamaktadır.
Uçuş Süreleri: İstanbul-Doha yaklaşık 3,5 saat sürmektedir. Doha-Krabi uçuşu ise yaklaşık 10 saat 30
dakika sürmektedir.
Para Birimi: Tayland’ın para birimi Tayland Baht’ıdır. Yanınıza USD ve bunun ufak birimlerini almanızı
öneriyoruz.
Saat Dilimi: Türkiye ile Tayland arasında +5 saat fark vardır.
Telefon Kullanımı: Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa
kullanılabilmektedir. Ancak ülkenin bazı kesimlerinde şebeke olmayabilir.
Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Yanınıza kolayca giyip çıkarabileceğiniz tişörtler, kısa ve uzun kollu
gömlekler, pamuklu pantolonlar, rahat yürüyüş ayakkabıları öneririz. Tapınaklara giriş çıkışlarda size
galoş verilecektir. Bunun dışında şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı,
fotoğraf makinesi, sinek ve böcek savan ilaçlar, video kamera ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza
kartları da almanızda fayda var.
Yemek Kültürü: Thai Mutfağı oldukça baharatlı bir yemek yelpazesine sahiptir. Buna karşın önemli
restoranlar, turist misafirlerini de düşünerek hazırladıkları yemeklerde daha az oranda baharat
kullanmaktadır. Bangkok bir metropol olarak her çeşit yemeğin kolaylıkla bulunabileceği bir şehirdir.
Elektrik: Tayland’da elektrik 220 volttur. Otellerde C ve F tipi prizler kullanılmaktadır.
Alışveriş: Tayland bir alışveriş cennetidir. Elektronikten giyime kadar çok geniş bir yelpazede
aradığınız her ürünü rahatlıkla bulabileceğiniz merkezler mevcuttur. Fakat Krabi küçük bir kasaba
olduğu için daha çok hediyelik eşya konusunda zengindir.

Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Satın almış olduğunuz tur paketi “Bin-Rota Turizm” tarafından düzenlenmektedir. Havalimanı
karşılamaları ve diğer tüm yerel hizmetler “Bin-Rota 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
1724,00 USD
1199,00 USD
1199,00 USD

250,00 USD
999,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 19.01.2020

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlarda saat 10.00'da buluşma. Bilet, bagaj ve gümrük
işlemlerinin ardından Qatar Hava Yollarının QR244 seferi ile saat 13.10'da Doha'ya hareket. Yerel saat ile

Oda KahvaltıKrabi(5) 19-25 Ocak / Qatar Hava Yolları (19 - 25 Ocak 2020)



işlemlerinin ardından Qatar Hava Yollarının QR244 seferi ile saat 13.10'da Doha'ya hareket. Yerel saat ile
17.15'te Doha'ya varışın ardından uçak değiştirme ve QR824 seferi ile saat 20.00'de Krabi'ye hareket.

20 Ocak yerel saat ile 06.30'da Krabi'ye varış.
Dönüş Açıklama

Dönüş Tarihi : 25.01.2020
Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Qatar Hava Yollarının QR825 seferi ile saat 08.00'de

Doha'ya hareket. Yerel saat ile 11.35'te Doha'ya varışın ardından uçak değiştirme ve QR241 seferi ile
saat 14.35'te İstanbul'a hareket. Yerel saat ile 19.05'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına 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
1724,00 USD
1199,00 USD
1199,00 USD

250,00 USD
999,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 20.02.2020

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlarda saat 10.00'da buluşma. Bilet, bagaj ve gümrük
işlemlerinin ardından Qatar Hava Yollarının QR244 seferi ile saat 13.10'da Doha'ya hareket. Yerel saat ile

17.15'te Doha'ya varışın ardından uçak değiştirme ve QR824 seferi ile saat 20.00'de Krabi'ye hareket.
21 Şubat yerel saat ile 06.30'da Krabi'ye varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 26.02.2020

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Qatar Hava Yollarının QR825 seferi ile saat 08.00'de
Doha'ya hareket. Yerel saat ile 11.35'te Doha'ya varışın ardından uçak değiştirme ve QR241 seferi ile

saat 14.35'te İstanbul'a hareket. Yerel saat ile 19.05'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına 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
1724,00 USD
1199,00 USD
1199,00 USD

250,00 USD
999,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 10.03.2020

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlarda saat 10.00'da buluşma. Bilet, bagaj ve gümrük
işlemlerinin ardından Qatar Hava Yollarının QR244 seferi ile saat 13.10'da Doha'ya hareket. Yerel saat ile

17.15'te Doha'ya varışın ardından uçak değiştirme ve QR824 seferi ile saat 20.00'de Krabi'ye hareket.
11 Mart yerel saat ile 06.30'da Krabi'ye varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 16.03.2020

Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından Qatar Hava Yollarının QR825 seferi ile saat 08.00'de
Doha'ya hareket. Yerel saat ile 11.35'te Doha'ya varışın ardından uçak değiştirme ve QR241 seferi ile

saat 14.35'te İstanbul'a hareket. Yerel saat ile 19.05'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına varış.

Oda KahvaltıKrabi(5) 20-26 Şubat / Qatar Hava Yolları (20 - 26 Şubat 2020)

Oda KahvaltıKrabi(5) 10-16 Mart / Qatar Hava Yolları (10 - 16 Mart 2020)


