
V�etnam Laos Kamboçya Turu SE (Hano�-Halong Bay-
Ho Ch� M�nh C�ty-S�em Reap-Luang Prabang)
15.04.2019'den �t�baren kalkışlı

3.290,00 USD
17.376,14 TL

Setur Exclusive

Türkçe Rehberli

TUR ÖZELLİKLERİ

1.Gün: İstanbul
Turumuz s�z� haval�manına götürmek üzere vereceğ�n�z adrese gelecek özel araç ve şoförünüzün s�ze ulaşması �le
başlıyor. Atatürk Haval�manı Dış Hatlar G�d�ş Term�nal�’nde açılacak olan kontuarda buluşuyoruz.

2.Gün : İstanbul - Hano�
Yen� günün �lk saatler�nde Hano�'ye uçuyoruz.Yaklaşık 10 saatl�k uçuşun ardından Hano�’ye varıyoruz. Sonrasında
otel�m�ze transfer olacağız. Kısa b�r yen�lenmen�n ardından Akşam yemeğ�m�z� alacağımız restoranımıza g�d�yoruz.
Yemeğ�n b�t�m�nde otel�m�ze döneceğ�z. Konaklama otel�m�zde.

3.Gün : Hano�
Kahvaltımızın ardından, şeh�r turumuz �ç�n otel�m�zden hareket ed�yoruz. Gez�m�z boyunca şehr�n b�rb�r�nden güzel
bulvarlarını, sömürge dönem�nden kalan kolonyal yapıları görecek, 11. yüzyılda �nşa ed�len ve V�etnam’ın �lk
ün�vers�tes� unvanını taşıyan L�teratür Tapınağı’nı, Ho Ch� M�nh Mozales� ve Kral�yet Sarayı’nı z�yaret edecek,
Restored Sword Gölü’nü görecek, Etnoloj� Müzes�’n� z�yaret edecek ve Kızılırmak Deltası kültürünün öneml� b�r
parçası olan su kuklası t�yatrosunu �zleyeceğ�z. Öğle yemeğ�m�z�n ardından Esk� şeh�r merkez�nde “r�ckshaw” den�len
yerel araçlarla key�fl� b�r gez�nt� yapacağız. Gez�m�z�n ardından akşam yemeğ�m�z� alacağımız yerel restorana
g�d�yoruz. Gez�den sonra otel�m�ze dönüyoruz. Konaklama otel�m�zde.

4.Gün : Hano� - Halong Bay
Kahvaltının ardından özel aracımız �le UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan Halong Bay’e g�d�yoruz. Yaklaşık
170km, 4 saat sürecek yolculuktan sonra Halong Bay’e varıyoruz. Dünyanın en muhteşem doğal güzell�kler�nden b�r�
kabul ed�len Halong Körfez�’nde yöreye a�t “Junk Boat”a b�n�yoruz. Körfez �ç�nde adacıklar ve mağaralar etrafında
gez�m�z� gerçekleşt�r�yoruz. Öğle yemeğ�m�z teknede. Yemekten sonra Halong Körfez� turumuza devam ed�yoruz.
Akşam yemeğ�m�z ve konaklama teknem�zde.

5.Gün : Halong Bay - Hano� - Luang Prabang
Gün doğumunu teknem�zde karşılayacak ve d�leyen m�saf�rler �le Ta� Ch� yaparak sabah egzers�z� yaparak güne
başlayacağız. Kahvaltımızın ardından tekneden ayrılıyoruz. Özel aracımız �le Hano� Haval�manı’na götürüyor. Akşam
saatler�nde Laos’un başkent� Luang Prabang’a hareket ed�yoruz. Yaklaşık 1 saat sürecek b�r yolculuğun ardından
Luang Prabang’a varıyoruz. Haval�manında karşılanıp özel aracımız �le otele transfer oluyoruz. Akşam yemeğ�m�z
yerel restoranda ve konaklama otel�m�zde.

6.Gün : Luang Prabang
Kahvaltımızı otel�m�zde alıyor ve şeh�r turumuz �ç�n hareket ed�yoruz. Belk�de Güneydoğu Asya’nın en �y� korunmuş
şehr� olan Luang Prabang gez�m�zde şehr�n en esk� tapınağı Wat Sene ve Wat X�eng Thoung’u gezeceğ�z. Ardından
Kral�yet Sarayı Müzes�’n� gezecek sonrasında şehr�n yüksek noktalarından b�r�nde g�zl� kalmış b�r stupa’yı göreceğ�z.
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Öğle yemeğ�m�z� turumuz sırasında alıyoruz. Ardından akşam pazarını gezecek şehr� ve �nsanlarını daha yakından
tanıma fırsatı bulacağız. Akşam yemeğ�m�z�n ardından d�nlenmek �ç�n serbest zaman.

7.Gün : Luang Prabang - S�em Reap
Kahvaltının ardından Ban Ouay, Ban Ou ve Ban Thapene köyler�n� z�yaret edecek t Hmong, Lowland, Khmu g�b�
b�rb�r�ne benzer ama farklı etn�k kökene sah�p �nsanları tanıma fırsatı bulacağımız. Turumuzun ardından
haval�manına transfer olacağız. Yaklaşık 2 saatl�k kısa b�r uçuşun ardından S�em Reap’e varıyor ve otel�m�ze transfer
oluyoruz. Akşam yemeğ� yerel restoranda ve konaklama otel�m�zde.

8.Gün : S�em Reap
Kahvaltımızın ardından, UNESCO Dünya M�rası L�stes�’nde yer alan Angkor turumuz başlıyor. İlk durağımız Angkor
Thom ve Güney Kapısı. Daha sonra Bayon Tapınağı, Baphuon Tapınağı ve Ta Phrom Tapınağı’nı gez�yor ve Cüzamlı
Kral ve F�l Teraslarını z�yaret ed�yoruz. Öğle yemeğ�m�z� Champey Restoran’da alıyoruz. Günün kalanında efsanev�
Angkor W at gez�m�z� gerçekleşt�r�yor ve Phnom Ba Kheng Tepes�’nde �nsanlık tar�h�n�n en muazzam yapıtlarından
b�r� olan Angkor W at eşl�ğ�nde güneş� batırarak tamamlıyoruz. Gez�m�z�n ardından akşam yemeğ�m�z� yerel b�r
restoranda alıyoruz. Konaklama otel�m�zde.

9.Gün : S�em Reap - Ho Ch� M�nh C�ty
Kahvaltımızın ardından haval�manına transfer oluyoruz. Sabah saatler�nde yaklaşık 1 saatl�k b�r uçuşu �le Sa�gon’a
uçacağız. Ardından turumuza başlıyoruz. V�etnam özgürlüğünün sembolü, ülken�n kalb� Cu Ch� Tüneller�’ne
g�d�yoruz. Yakın tar�h�m�z�n en etk�ley�c� olaylarından, b�rçok f�lme konu olmuş V�etnam – A.B.D. savaşı sırasında
Kuzey V�etnamlı halkın �nşa ett�ğ� ve savaş boyunca b�r şeh�r hal�ne gelen s�perler�, kampları ve tüneller� görüyoruz.
Öğle yemeğ�m�z� turumuz sırasında alıyoruz sonrasında otel�m�ze yerleş�yor ve akşam yemeğ�m�z� alacağımız
restoranımıza g�d�yoruz.

10.Gün: Ho Ch� M�nh C�ty
Kahvaltımızın ardından, Mekong Delta’sının kalb�nde yer alan, hayatın su üzer�nde devam ett�ğ� My Tho şehr�ne
hareket ed�yoruz. Varışımıza �st�naden tekneye b�n�yor ve Phoen�x Adası’nı ve ada üzer�ndek� doğal yaşamı
keşfetmeye g�d�yoruz. El yapımı hed�yel�k eşyalar, bölgeye özgü yapılmış özel tatlar, amatör müz�syenler�n şarkıları,
taze meyve pazarları arasında rahatlatıcı b�r gez�n�n ardından, faytonlar �le bölgedek� ç��l�klerden b�r�s�n� z�yaret
edeceğ�z. Ç��l�k sak�nler� �le tanışıp m�saf�rperverl�kler�ne tanıklık edecek ve b�ze sundukları ev yapımı ballı çayın
tadına bakacağız. Öğle yemeğ�m�z�n ardından Sa�gon’a dönüyoruz. Turumuz şehr�n coşkulu sokaklarına ve göster�şl�
tapınaklarına ev sah�pl�ğ� yapan Ç�n Mahalles� Cho Lon gez�s� �le devam ed�yor. Akşam yemeğ�m�z� yerel b�r
restoranda alıyoruz. Konaklama otel�m�zde

11.Gün: Ho Ch� M�nh - İstanbul
Kahvaltının sonrasında şeh�r turumuza başlıyoruz. Başkanlık Sarayı,Tar�h� Posta B�nası ve Notre-Dame Katedral� ve
Ben Thanh pazarından oluşan şeh�r turumuzu gerçekleşt�r�yoruz. Öğle yemeğ�m�z� şeh�r turumuz sırasında alacağız .
Turumuzu tamamladıktan sonra haval�manına transfer oluyoruz.e İstanbul’a uçuyoruz. Gecey� uçakta geç�receğ�z.

12.Gün : İstanbul
Varışımız ardından turumuz s�z� adres�n�ze bırakacak özel transfer�n�z �le son buluyor. Başka b�r turumuzda
görüşmem�z d�leğ� �le.

Hanoi: Silk Path Hotel vb.

Halong Bay: Bhaya Classic Cruise vb.

Otel B�lg�ler�
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Luang Prabang: Grand Hotel vb.

Siem Reap : Lotus Blanc Hotel vb

Saigon: Equatorial Hotel vb

Türk Hava Yolları ile İstanbul-Hanoi / Saigon-İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti ve havalimanı
vergileri

Yerel havayolları ile Hanoi – Luang Prabang/ Luang Prabang-Siem Reap / Siam Reap-Saigon arası
ekonomi sınıf uçak bileti ve bu bilete ilişkin havalimanı vergileri

Hanoi’de belirtilen otelde 2 gece konaklama

Halong Bay’de 1 gece Junk Boat’da konaklama

Ho Chi Minh City’de belirtilen otelde 2 gece konaklama

Siem Reap’de belirtilen otelde 2 gece konaklama

Luang Prabang’ta belirtilen otelde 2 gece konaklama

Ev – alan – ev transferi de dahil olmak üzere programda belirtilen tüm transferler

Özel araç ile programda belirtilen tüm geziler

Geziler esnasında gezilecek müze ve ören yerleri ile diğer noktalara giriş ücretleri

Programda belirtilen tekne gezileri

Programda belirtilen özel gösteriler

Programda belirtilen tüm öğle yemekleri

Programda belirtilen tüm akşam yemekleri

Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti

Yurtdışı çıkış harcı

Seyahat sigortası

Laos vizesi

Programda belirtilmeyen yemekler,

Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler,

Fazla Bagaj ücreti,

Kişisel harcamalar,

Vize ücreti,

***Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.

***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.

Yurt dışına çıkarken havalimanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için çalıştığınız kurum
ile irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi bir sorumluluğu

F�yata dah�l olan h�zmetler

F�yata dah�l olmayan h�zmetler

Öneml� Notlar
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bulunmamaktadır.

Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda değişiklik
yapabilir.

Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır. Müsaitlik olması durumunda üçüncü kişi için
ek yatak verilir.

80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki
misafirlerimize yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.

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 alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.

Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.

Program için vize gerekmektedir. Lütfen vize departmanı ile iletişime geçiniz.

Vize Bilgileri

* Vietnam Vizesi: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Vietnam Dış İşleri
Bakanlığı’ndan adınıza özel bir davetiye alınması gerekmektedir. Davetiyenin gelmesi 2-3 haftayı
bulabilir bu nedenle tura katılmayı düşünüyorsanız 1 ay öncesinden tura kaydınızı yaptırmanızı
öneririz. Vietnam vizesi alabilmek için (Multi-entry) C1 Belgesi alınması zorunludur. Bu belgeyi
acenteniz size 100-USD karşılığında karşılığında verecektir. C1 belgesine ilave olarak
misafirlerimiz kapıda 50-USD ödeme yaparak vizelerini alacaklardır.

Kapıda 2 Adet resim(arka tarafı beyaz, 4x6 cm boyutlarında) gerekmektedir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

* Laos Vizesi: Umuma Mahsus, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamillerine vize
uygulamaktadır. Vize acentemiz tarafından temin edilmektedir. Laos vizesini Vietnam'a ulaştığımız
gün alacağız.

*Kamboçya Vizesi: Umuma Mahsus, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamillerine vize
uygulamaktadır. 2 Adet resim(arka tarafı beyaz, 4x6cmboyutlarında) Misafirlerimiz kapıda 30USD
ödeme yaparak vizelerini alabileceklerdir. – Kapı vize ücretleri ülke kararı ile değişiklik gösterebilir.

Bütün vizeler için pasaportun tur bitiş tarihi itibariyle geçerlilik süresinin minimum 6 ay olması ve
yeni çipli pasaportlardan olması gerekmektedir.

Kapıda 2 Adet resim(arka tarafı beyaz, 4x6 boyutlarında) gerekmektedir.

Toplamda 4 resim gerekmektedir.

80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki
misafirlerimize yapılacak sigortalarda sürprim çıkmaktadır. Satış temsilcimiz bilgi verecektir.

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.

Acentemiz, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları yeterli katılım
sağlanamaz ise gezi başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi kapsamındaki otel
isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
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olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir.
Ödemeler ödeme yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz alınarak yapılmaktadır.
Ücretsiz eviniz – alan – eviniz transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun, Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

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.

İstanbul – Hanoi uçuş süresi yaklaşık 10 saat, 5dk, Saigon – İstanbul arası uçuş süresi ise 11
saat’tir.

Vietnam para birimi Dong, Kamboçya'da Riel Laos'ta Kipi kullanılmaktadır. Yanınıza USD almanızı
ve bunun küçük birimlerini de yanınızda bulundurmanızı öneriyoruz.

Türkiye ile her üç ülke arasında +5 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken seyahat
edeceğimiz ülkelerde saat 17.00.

Tüm cep telefonu operatörleri, hattınız uluslararası dolaşıma açıksa kullanılabilmektedir. Ancak
ülkenin bazı kesimlerinde şebeke olmayabilir.

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.

Bölgede Uzakdoğu yemek kültürüne oldukça benzer bir mutfak hâkim.

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.

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.

Vietnam Ho Mihn City'de Thien Hau(the lady of sea) tapınağında mistik bir yolculuğa çıkacağız

Ho Mihn City'de Fransız etkisine tanık olacağımız Notra Damme Kathedrali ile ünlü Fransız mimar
Gustave Eiffel tarafından yapılan Eski Posta binasını ziyaret edeceğiz.

Cu Chi tünellerinde, kendimizi ABD-Vietnam savaşının içinde hissedeceğimiz tarihi bir yolculuğa
çıkacağız.

Fransız Kolonisinin merkezi olan ve halen Vietnam’ın başkenti olan Hanoi kentini baştan sona
keşfedeceğiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Turun Artıları
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Hanoi şehrinin tarihi merkezi Haon Kiem Gölü(Lake Of The Restored Sword)'nü ziyaret edeceğiz.

Kızılırmak deltası kültürü insanlarının geleneksel gösterisi olan "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.

Güneydoğu Asya'nın en iyi korunmuş şehri olan Luang Prabang'ı gezeceğiz

Gün boyu Kimer Mimarisinin en güzel örneklerinden olan Angkor'u keşfettikten sonra geceyi
Angkor Wat'ın muhteşem manzarası eşliğinde noktalıyoruz.

Satın almış olduğunuz tur Setur Exclusive turu'dur. Setur & Gazella turizm tarafından ortak
organize edilmektedir.

Yerel H�zmetler Hakkında Öneml� B�lg�lend�rme

Hano�(2)-Halong Bay(1)-Luang Prabang(2)-S�em Reap(2)-Ho Ch� M�nh C�ty(2) 15-25
N�san / Türk Havayolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)

15.04.2019  
24.04.2019 3.290,00 USD 3.290,00 USD 3.950,00 USD

Hano�(2)-Halong Bay(1)-Luang Prabang(2)-S�em Reap(2)-Ho Ch� M�nh C�ty(2) 31 Mayıs-
11 Haz�ran / Türk Havayolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)

31.05.2019  
10.06.2019 3.360,00 USD 3.360,00 USD 4.020,00 USD

Hano�(2)-Halong Bay(1)-Luang Prabang(2)-S�em Reap(2)-Ho Ch� M�nh C�ty(2) 13-24 Ek�m
/ Türk Havayolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)

13.10.2019  
23.10.2019 3.290,00 USD 3.290,00 USD 3.980,00 USD

Hano�(2)-Halong Bay(1)-Luang Prabang(2)-S�em Reap(2)-Ho Ch� M�nh C�ty(2) 08-19
Aralık / Türk Havayolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)

08.12.2019  
18.12.2019 3.290,00 USD 3.290,00 USD 3.980,00 USD
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