10.12.2020

Vietnam-Laos-Kamboçya Turu SE (Hanoi & Halong Bay & Ho Chi Minh City &
Siem Reap & Luang Prabang) - Tur Broşürü

1.gün - İstanbul
Turumuz sizi havalimanına götürmek üzere vereceğiniz adrese gelecek özel araç ve şoförünüzün size
ulaşması ile başlıyor. Belirtilen havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde bulunma.Uçağa biniş
işlemlerinin ardından Hanoi'ye hareket.

2.gün - İstanbul-Hanoi
Yeni günün ilk saatlerinde Hanoi'ye uçuyoruz.Yaklaşık 10 saatlik uçuşun ardından Hanoi’ye varıyoruz.
Sonrasında otelimize transfer olacağız. Kısa bir yenilenmenin ardından Akşam yemeğimizi alacağımız
restoranımıza gidiyoruz. Yemeğin bitiminde otelimize döneceğiz. Konaklama otelimizde.

3.gün - Hanoi
Kahvaltımızın ardından, şehir turumuz için otelimizden hareket ediyoruz. Gezimiz boyunca şehrin
birbirinden güzel bulvarlarını, sömürge döneminden kalan kolonyal yapıları görecek, 11. yüzyılda inşa
edilen ve Vietnam’ın ilk üniversitesi unvanını taşıyan Literatür Tapınağı’nı, Ho Chi Minh Mozalesi ve
Kraliyet Sarayı’nı ziyaret edecek, Restored Sword Gölü’nü görecek, Etnoloji Müzesi’ni ziyaret edecek ve
Kızılırmak Deltası kültürünün önemli bir parçası olan su kuklası tiyatrosunu izleyeceğiz. Öğle yemeğimizin
ardından Eski şehir merkezinde “rickshaw” denilen yerel araçlarla keyifli bir gezinti yapacağız. Gezimizin
ardından akşam yemeğimizi alacağımız yerel restorana gidiyoruz. Geziden sonra otelimize dönüyoruz.
Konaklama otelimizde.

4.gün - Hanoi-Halong Bay
Kahvaltının ardından özel aracımız ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Halong Bay’e
gidiyoruz. Yaklaşık 170km, 4 saat sürecek yolculuktan sonra Halong Bay’e varıyoruz. Dünyanın en
muhteşem doğal güzelliklerinden biri kabul edilen Halong Körfezi’nde yöreye ait “Junk Boat”a biniyoruz.
Körfez içinde adacıklar ve mağaralar etrafında gezimizi gerçekleştiriyoruz. Öğle yemeğimiz teknede.
Yemekten sonra Halong Körfezi turumuza devam ediyoruz. Akşam yemeğimiz ve konaklama
teknemizde.

5.gün - Halong Bay-Hanoi-Luang Prabang
Gün doğumunu teknemizde karşılayacak ve dileyen misafirler ile Tai Chi yaparak sabah egzersizi
yaparak güne başlayacağız. Kahvaltımızın ardından tekneden ayrılıyoruz. Özel aracımız ile Hanoi
Havalimanı’na götürüyor. Akşam saatlerinde Laos’un başkenti Luang Prabang’a hareket ediyoruz.
Yaklaşık 1 saat sürecek bir yolculuğun ardından Luang Prabang’a varıyoruz. Havalimanında karşılanıp
özel aracımız ile otele transfer oluyoruz. Akşam yemeğimiz yerel restoranda ve konaklama otelimizde.

6.gün - Luang Prabang
Kahvaltımızı otelimizde alıyor ve şehir turumuz için hareket ediyoruz. Belkide Güneydoğu Asya’nın en iyi
korunmuş şehri olan Luang Prabang gezimizde şehrin en eski tapınağı Wat Sene ve Wat Xieng Thoung’u
gezeceğiz. Ardından Kraliyet Sarayı Müzesi’ni gezecek sonrasında şehrin yüksek noktalarından birinde
gizli kalmış bir stupa’yı göreceğiz. Öğle yemeğimizi turumuz sırasında alıyoruz. Ardından akşam pazarını
gezecek şehri ve insanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Akşam yemeğimizin ardından
dinlenmek için serbest zaman.

7.gün - Luang Prabang-Siem Reap
Kahvaltının ardından Ban Ouay, Ban Ou ve Ban Thapene köylerini ziyaret edecek t Hmong, Lowland,
Khmu gibi birbirine benzer ama farklı etnik kökene sahip insanları tanıma fırsatı bulacağımız. Turumuzun
ardından havalimanına transfer olacağız. Yaklaşık 2 saatlik kısa bir uçuşun ardından Siem Reap’e varıyor
ve otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeği yerel restoranda ve konaklama otelimizde.

8.gün - Siem Reap
Kahvaltımızın ardından, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Angkor turumuz başlıyor. İlk durağımız

Angkor Thom ve Güney Kapısı. Daha sonra Bayon Tapınağı, Baphuon Tapınağı ve Ta Phrom Tapınağı’nı
geziyor ve Cüzamlı Kral ve Fil Teraslarını ziyaret ediyoruz. Öğle yemeğimizi Champey Restoran’da
alıyoruz. Günün kalanında efsanevi Angkor W at gezimizi gerçekleştiriyor ve Phnom Ba Kheng
Tepesi’nde insanlık tarihinin en muazzam yapıtlarından biri olan Angkor W at eşliğinde güneşi batırarak
tamamlıyoruz. Gezimizin ardından akşam yemeğimizi yerel bir restoranda alıyoruz. Konaklama
otelimizde.

9.gün - Siem Reap-Ho Chi Minh City
Kahvaltımızın ardından havalimanına transfer oluyoruz. Sabah saatlerinde yaklaşık 1 saatlik bir uçuşu ile
Saigon’a uçacağız. Ardından turumuza başlıyoruz. Vietnam özgürlüğünün sembolü, ülkenin kalbi Cu Chi
Tünelleri’ne gidiyoruz. Yakın tarihimizin en etkileyici olaylarından, birçok filme konu olmuş Vietnam –
A.B.D. savaşı sırasında Kuzey Vietnamlı halkın inşa ettiği ve savaş boyunca bir şehir haline gelen
siperleri, kampları ve tünelleri görüyoruz. Öğle yemeğimizi turumuz sırasında alıyoruz sonrasında otelimize
yerleşiyor ve akşam yemeğimizi alacağımız restoranımıza gidiyoruz.

10.gün - Ho Chi Minh City
Kahvaltımızın ardından, Mekong Delta’sının kalbinde yer alan, hayatın su üzerinde devam ettiği My Tho
şehrine hareket ediyoruz. Varışımıza istinaden tekneye biniyor ve Phoenix Adası’nı ve ada üzerindeki
doğal yaşamı keşfetmeye gidiyoruz. El yapımı hediyelik eşyalar, bölgeye özgü yapılmış özel tatlar, amatör
müzisyenlerin şarkıları, taze meyve pazarları arasında rahatlatıcı bir gezinin ardından, faytonlar ile
bölgedeki çiftliklerden birisini ziyaret edeceğiz. Çiftlik sakinleri ile tanışıp misafirperverliklerine tanıklık
edecek ve bize sundukları ev yapımı ballı çayın tadına bakacağız. Öğle yemeğimizin ardından Saigon’a
dönüyoruz. Turumuz şehrin coşkulu sokaklarına ve gösterişli tapınaklarına ev sahipliği yapan Çin
Mahallesi Cho Lon gezisi ile devam ediyor. Akşam yemeğimizi yerel bir restoranda alıyoruz. Konaklama
otelimizde

11.gün - Ho Chi Minh-İstanbul
Kahvaltının sonrasında şehir turumuza başlıyoruz. Başkanlık Sarayı,Tarihi Posta Binası ve Notre-Dame
Katedrali ve Ben Thanh pazarından oluşan şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Öğle yemeğimizi şehir
turumuz sırasında alacağız. Turumuzu tamamladıktan sonra İstanbul uçuşu için havalimanına transfer
oluyoruz.Uçağa biniş işlemlerinin ardından İstanbul'a hareket. Geceyi uçakta geçireceğiz.

12.gün - İstanbul
Varışımız ardından turumuz sizi adresinize bırakacak özel transferiniz ile son buluyor. Hizmet kalitemizi
arttırmak adına size vereceğimiz anket formlarını doldurmanız bizim için önemlidir. Bir sonraki
seyahatinizde görüşmek üzere...
Yurt Dışı Turlarda Alınan Covid-19 Önlemleri
Fiyata dahil olarak tüm turlarda kişi sayısını hijyen ve sosyal mesafe kuralları gereği en uygun seviyede
tutmaya özen gösteriyoruz.
Turlarımızın akışını, mümkün olduğunca açık havada zaman geçirilecek şekilde tekrar düzenledik.
Tur boyunca konaklayacağımız otellerin, resmi olarak hijyen kurallarına uygunluğunu duyuran ve taahhüt
eden oteller olmasına dikkat ediyoruz.
Yolcularımızın ve tur liderlerimizin sağlığı için hijyen kiti stoğumuz hazır.
Tur boyunca geçerli Seyahat Sağlık Sigortası* hizmetimizi ücretsiz sunmaya devam ediyoruz.
Tur süresi boyunca iç ve dış mekanlarda 1,5 metre sosyal mesafe ve maske takılması kuralına önemle
dikkat edilecektir.
Turlarımızda ziyaret edilen müze, ören yeri ve diğer tüm noktalarda ilgili kurum ve işletmelerin almış
olduğu önlemlere göre hareket edilecektir. Bu önlemlerden dolayı ziyaret edilmesi mümkün olmayan
yerlerden acentemiz sorumlu değildir.
**Seyahat Sağlık Sigortası Covid-19 tedavisini kapsamamaktadır. Seyahat Sağlık Sigortası’nın
kapsamı hakkında detaylı bilgi için satış ekiplerimizle iletişime geçebilirsiniz.
**Normalleşme süresince gerçekleştirilecek turlarda yukarıda belirtilen tüm koşullar uluslararası
kurallarla eş zamanlı olarak güncellenecektir.
Turun Öne Çıkan Özellikleri
Vietnam Ho Mihn City'de Thien Hau(the lady of sea) tapınağını gezeceğiz.
Eski Posta binasını ziyaret edeceğiz.
Cu Chi tünellerinde, tarihi bir yolculuğa çıkacağız.
Hanoi kentini baştan sona keşfedeceğiz.
Hanoi şehrinin Haon Kiem Gölü(Lake Of The Restored Sword)'nü ziyaret edeceğiz.
"Su Kuklası Tiyatrosuna" tanıklık edeceğiz.
14 farklı endemik bitki ve 60 farklı endemik fauna türüne ev sahipliği yapan muhteşem doğasıyla
UNESCO dünya mirası listeside yer alan Halong Bay'ı gezecek ve yöreye özgü Jung Boat'larda
konaklayacağız.
Luang Prabang'ı gezeceğiz
Angkor'u keşfettikten sonra geceyi Angkor Wat'ın muhteşem manzarası eşliğinde noktalıyoruz.
Otel Bilgileri
Hanoi: Silk Path Hotel 4* vb.
Halong Bay: Bhaya Classic Cruise 5* vb.
Luang Prabang: Grand Hotel 5* vb.
Siem Reap: Lotus Blanc Hotel 5* vb.
Saigon: Equatorial Hotel 5* vb.

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
THY ile İstanbul-Hanoi / Saigon-İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti ve havalimanı vergileri
Yerel havayolları ile Hanoi – Luang Prabang / Luang Prabang-Siem Reap / Siem Reap-Saigon arası
ekonomi sınıf uçak bileti ve bu bilete ilişkin havalimanı vergileri
Hanoi’de belirtilen otelde oda kahvaltı esasında 2 gece konaklama
Halong Bay’de Junk Boat’da oda kahvaltı esasında 1 gece konaklama
Ho Chi Minh City’de belirtilen otelde oda kahvaltı esasında 2 gece konaklama
Siem Reap’de belirtilen otelde oda kahvaltı esasında 2 gece konaklama
Luang Prabang’ta belirtilen otelde oda kahvaltı esasında 2 gece konaklama
Özel araç ile programda belirtilen tüm geziler
Programda belirtilen tekne gezileri
Programda belirtilen özel gösteriler
Geziler esnasında gezilecek müze ve ören yerleri ile diğer noktalara giriş ücretleri
Programda belirtilen tüm öğle yemekleri
Programda belirtilen tüm akşam yemekleri
Laos vizesi
Türkçe Rehberlik Hizmeti
Yurtdışı çıkış harcı
Ev-Alan-Ev transferleri dahil olmak üzere programda belirtilen tüm transferler
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)
Önemli Notlar
Satın alınan tur “Setur Exclusive” turu olup, Setur & Gazella ortak organizasyonudur.
14 Yaş altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.
Ücretsiz eviniz-havalimanı-eviniz transferi İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon,
Samsun, Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen havalimanlarına 40 km mesafeye kadar
geçerlidir.
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.
Turumuzun gerçekleşebilmesi için minimum 20 kişi katılım şartı gerekmektedir. Gezi için yeterli katılım
sağlanamadığı takdirde, gezi hareket tarihinden 20 gün önce tur iptali bilgisi tarafınıza iletilecektir.
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.
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.
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.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki misafirlerimize
yapılacak sigortalarda sürprim farkı çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.
Konaklama Notları
Otellere giriş saati en erken 15.00’dir.
Çocuk fiyatı, aynı odada 2 yetişkin olması durumunda uygulanmaktadır. 1 Yetişkin + 1 Çocuk olması
durumunda 2 yetişkin fiyatı uygulanmaktadır.
Programda belirtilen oteller “ve benzeri” dir. Kesin otel bilgisi tur kalkış tarihinden önce bildirilecektir.
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.
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.
Tek kişilik odalarda yatak tipi tek kişiliktir.
Çift kişilik yataklı oda müsaitlik doğrultusunda verilebilir.
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.
Uçuş saatinden minimum 3 saat öncesinde belirtilen havalimanında olunması gerekmektedir.
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.
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.
Gidilecek ülkelerdeki iç/dış hat uçuşlarında ise 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(Acentamızın 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 ciazları ayrı bir güvenlik
prosedüründen geçirebilir.
Vize ve Pasaport Bilgisi
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Vietnam: Türk Vatandaşlarına vize uygulamaktadır. (Yeşil pasaporta vize uygulamamaktadır) Vietnam
vizesi alabilmek için (Çok girişli) C1 Belgesi alınması zorunludur. Bu belgeyi acentemiz size 100 USD
karşılığında verecektir. C1 belgesine ilave olarak misafirlerimiz kapıda 55-USD ödeme yaparak
vizelerini alacaklardır. Kapıda 2 Adet resim (arka tarafı beyaz, 4x6 cm boyutlarında) gerekmektedir.
Kapı vize ücretleri ülke kararı ile değişiklik gösterebilir. Güncel vize prosedürü ve işlemleri için Setur
Vize bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
Kamboçya: Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır. (Yeşil pasaporta da vize alınması gerekmektedir)
2 Adet resim (arka tarafı beyaz, 4x6 cm boyutlarında) ile misafirlerimiz kapıda 30 USD ödeme
yaparak vizelerini alabileceklerdir. Kapı vize ücretleri ülke kararı ile değişiklik gösterebilir. Güncel vize
prosedürü ve işlemleri için Setur Vize bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
Laos: Laos vizesi tur programı dahilinde Vietnam'dan alınacaktır.
Acentemiz, misafirlerimiz ile konsolosluklar arasında aracı kurum olup, herhangi bir vize alım garantisi
vermez. Konsolosluğun vize vermemesi acentemizin sorumluluğunda değildir.
Vize başvurularının tur hareket tarihinden en az 3 ay öncesinde yapılması tavsiye edilir.
Ziyaret edilen ülke Türk vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin geçerli pasaportunuzda
olması gerekmektedir. İptal edilmiş bir pasaporttaki vize geçerli bir vize dahi olsa, bu vize/pasaport ile
seyahat edilememektedir. Acentemizin doğacak olumsuzluklardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
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.
Sıkça Sorulan Sorular
Sağlık: Vietnam,Laos ve Kamboçya’ya girişlerde Türk vatandaşlarına herhangi bir aşı zorunluluğu
bulunmamaktadır. Yanınıza tropik bölgelere özel sinek kovucular almanızı tavsiye ederiz. Eğer
maceracı bir yemek yeme alışkanlığınız var ve sokaklarda açıkta satılan yiyeceklerden yiyorsanız;
kesinlikle kapalı şişe suyu tüketmenizi, buz, süt ve süt ürünlerinden kaçınmanızı, iyi pişirildiğine emin
olduğunuz et, tavuk ve balık ürünleri tüketmenizi, meyve konusunda muz, ananas gibi kabuğu
soyulabilen meyveler yemenizi öneriyoruz.
Uçuş Süreleri: İstanbul – Hanoi uçuş süresi yaklaşık 10 saat, 5dk, Saigon – İstanbul arası uçuş
süresi ise 11 saat’tir.
Para Birimi: Vietnam para birimi Dong, Kamboçya'da Riel Laos'ta Kipi kullanılmaktadır. Yanınıza

USD almanızı ve bunun küçük birimlerini de yanınızda bulundurmanızı öneriyoruz.
Saat Dilimi: Türkiye ile her üç ülke arasında +5 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken
seyahat edeceğimiz ülkelerde saat 17.00.
Telefon Kullanımı: Tüm cep telefonu operatörleri, hattınız 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 ve akşamları için ince bir mont ya da hırka
almanızı öneririz. Sentetik olmayan ve pamuklu kıyafetler tercih etmenizi tavsiye ederiz. Yağmur
ihtimaline karşı bir yağmurluk ve şemsiye de getirebilirsiniz. Bunun dışında şapka, güneş gözlüğü,
güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri
ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz.
Yemek Kültürü: Bölgede Uzakdoğu yemek kültürüne oldukça benzer bir mutfak hâkim.
Elektrik: Elektrik genellikle büyük şehirlerde 220 volt, kırsal kesimlerde ise 110 volttur. Priz kullanımı
ise A tipi ikili yassı priz ve C tipi ikili ince yuvarlak priz şeklindedir.
Alışveriş: Hanoi’de ara sokaklara dağılmış geniş bir alışveriş bölgesi var. İpek kumaş ve hediyelik
eşya bakımından zengin olan Hanoi'de herşey çok ucuz. Siem Reap’de ise Psar Chaa ve Night
Market giyim kuşam ve hediyelik eşya alabilmeniz için uygun yerlerdir.Hanoi’de ara sokaklara
dağılmış geniş bir alışveriş bölgesi var. İpek kumaş ve hediyelik eşya bakımından zengin olan
Hanoi'de herşey çok ucuz. Siem Reap’de ise Psar Chaa ve Night Market giyim kuşam ve hediyelik
eşya alabilmeniz için uygun yerlerdir.
Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Satın alınan tur "Setur Exclusive" turu olup, Setur & Gazella Turizm tarafından organize edilmektedir.

Hanoi(2)-Halong Bay(1)-Luang Prabang(2)-Siem Reap(2)-Ho Chi Minh City(2) 07-18
Nisan / Türk Hava Yolları (07 - 17 Nisan 2021)
Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Oda
Kahvaltı

Kişi Başı Fiyat
3980,00 USD
3290,00 USD
3290,00 USD

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 7.04.2021
İstanbul Havalimanında saat 23:00'de bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından 08.04.2021
saat 02:20’de THY TK 164 sefer sayılı uçak ile Hanoi’ye uçuş. Yaklaşık 10 saatlik uçuşun ardından yerel
saat 16:10'da Hanoi’ye varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 17.04.2021
Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY TK163 tarifeli seferi ile saat 21:40'ta İstanbul’a uçuş.
Geceleme uçakta. Ertesi gün(18.04.2021) yerel saat ile 05:40’ta İstanbul Havalimanına varış.

Hanoi(2)-Halong Bay(1)-Luang Prabang(2)-Siem Reap(2)-Ho Chi Minh City(2) 09-20
Mayıs / Türk Hava Yolları (09 - 19 Mayıs 2021)
Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Oda
Kahvaltı

Kişi Başı Fiyat
3980,00 USD
3290,00 USD
3290,00 USD

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 9.05.2021
İstanbul Havalimanında saat 23:00'de bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından 10.05.2021
saat 02:20’de THY TK 164 sefer sayılı uçak ile Hanoi’ye uçuş. Yaklaşık 10 saatlik uçuşun ardından yerel
saat 16:10'da Hanoi’ye varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 19.05.2021
Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY TK163 tarifeli seferi ile saat 21:40'ta İstanbul’a uçuş.
Geceleme uçakta. Ertesi gün(20.05.2021) yerel saat ile 05:40’ta İstanbul Havalimanına varış.

Hanoi(2)-Halong Bay(1)-Luang Prabang(2)-Siem Reap(2)-Ho Chi Minh City(2) 10-21
Kasım / Türk Hava Yolları (10 - 20 Kasım 2021)
Oda Tipi

Kişi Başı Fiyat

Oda
Kahvaltı

1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)

3980,00 USD
3290,00 USD
3290,00 USD

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 10.11.2021
İstanbul Havalimanında saat 23:30'da bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından 11.11.2021
saat 02:20’de THY TK 164 sefer sayılı uçak ile Hanoi’ye uçuş. Yaklaşık 10 saatlik uçuşun ardından yerel
saat 16:10'da Hanoi’ye varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 20.11.2021
Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY TK163 tarifeli seferi ile saat 21:40'ta İstanbul’a uçuş.
Geceleme uçakta. Ertesi gün(21.11.2021) yerel saat ile 05:40’ta İstanbul Havalimanına varış.

Hanoi(2)-Halong Bay(1)-Luang Prabang(2)-Siem Reap(2)-Ho Chi Minh City(2) 08-19
Aralık / Türk Hava Yolları (08 - 18 Aralık 2021)
Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Oda
Kahvaltı

Kişi Başı Fiyat
3980,00 USD
3290,00 USD
3290,00 USD

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 8.12.2021
İstanbul Havalimanında saat 23:30'da bulunma. Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından (09.12.2021)
saat 02:20’de THY TK 164 sefer sayılı uçak ile Hanoi’ye uçuş. Yaklaşık 10 saatlik uçuşun ardından yerel
saat 16:10'da Hanoi’ye varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 18.12.2021
Bilet, bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından THY TK163 tarifeli seferi ile saat 21:40'ta İstanbul’a uçuş.
Geceleme uçakta. Ertesi gün(19.12.2021) yerel saat ile 05:40’ta İstanbul Havalimanına varış.

