30.10.2019

Vietnam & Kamboçya & Phuket Turu (Saigon-Siem Reap-Phuket) - Tur
Broşürü

1.gün - İstanbul - Doha - Saigon(Ho Chi Minh)
Sabiha Gokcen Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde rehberimizle buluşuyoruz. Check in ve pasaport
kontrollerinin ardından Doha'ya hareket ediyoruz. Varışımızla uçak değiştirip Ho Chi Minh'e hareket
ediyoruz. Geceleme uçakta.

2.gün - Ho Chi Minh
Varışa takiben bizi bekleyen aracımızla yarım günlük şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Tur sonrasında
otele transfer. Geceleme otelimizde.

3.gün - Ho Chi Minh
Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Dileyen misafirler ekstra düzenlenecek ve tam gün sürecek
olan yemekli Cu Chi Tünelleri Turu'na katılabilirler. Geceleme otelimizde.
Yakın tarihimizin en etkileyici olaylarından, birçok filme konu olmuş Vietnam – ABD savaşı sırasında
Kuzey Vietnamlı halkın inşa ettiği ve savaş boyunca bir şehir haline gelen siperleri, kampları ve tünelleri
görüyoruz.
Ekstra Cuchi Tünelleri Turu: 55-USD (KİŞİ BAŞI)

4.gün - Ho Chi Minh - Siem Reap
Sabah kahvaltısının ardından havalimanına hareket ediyoruz. Siem Reap'a uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz.
Varışımıza istinaden otele transfer. Dileyen misafirler ekstra düzenlenecek Tonle Sap Turu'na
katılabilirler. Geceleme otelimizde
Tonle Sap gölü Asya'nın en büyük gölü olup tur boyunca Kamboçya’nın en önemli gelir kaynağı olan,
balıkçılıkla geçinen ailelerin, kazıklar üzerine oturtulmuş evleri ve yüzen evlerini, yapacağımız tekne
turunda yakından görüyoruz.
Ekstra Tonle Sap Turu: 40-USD (KİŞİ BAŞI)

5.gün - Siem Reap
Sabah kahvaltısının ardından Angkor Tapınakları turumuz için hareket ediyoruz. İlk durağımız Angkor Thom
ve Güney Kapısı. Daha sonra Baphuon, Bayon Tapınağı ve Ta Phrom Tapınağı’nı geziyor, Cüzamlı Kral ve
Fil Teraslarını ziyaret ediyoruz. Gezimizin ardından otelimize döneceğiz. Konaklama Siem Reap
otelimizde.

6.gün - Siem Reap - Phuket
Sabah erkenden havalimanına transfer oluyoruz. Phuket'e uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Varışımıza
istinaden bizi bekleyen aracımızla otelimize transfer oluyoruz. Dileyen misafirler ekstra düzenlenecek Fil
Kampı Turu'na katılabilir. Geceleme Phuket otelimizde.
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.
Ekstra Fil Kampı Turu: 3500 THAI BAHT (KİŞİ BAŞI)

7.gün - Phuket
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Phuket'in eşsiz deniz, kum ve güneşinden
yararlanma imkanı. Dileyen misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği Phi Phi adaları turuna
katılabilirler.
Andaman Denizi’nin özel adalarından biridir. Phuket Adası’nda köyler arasında kısa bir kara yolculuğu ile
limana varış. Limanda adaya gideceğimiz sürat botuna yerleşiyoruz. Phi Phi Adalarından 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. Tur sonrası otele transfer.
Ekstra Phi Phi Adalar Turu: 2600-Thai Baht (Kişi Başı)

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 - Doha - İstanbul
Kahvaltının ardından havalimanına transfer. Doha'ya hareket. Uçak değiştirip İstanbul uçuşumuzu
gerçekleştiriyoruz. İstanbul'a varış ve turumuzun sonu.
Otel Bilgileri
Saigon: Bay Hotel 4* v.b
Seam Reap: Tara Angkor Hotel 4* v.b
Phuket: Andakira Hotel 4* vb.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Qatar Hava Yolları ile ekonomi sınıfı uçak biletleri
Havalimanı vergileri ve tüm ara uçuşlar
Belirtilen otel kategorisinde 7 gece oda kahvaltı konaklama
Tüm alan otel alan transferleri
Yarım günlük panaromik Saigon şehir turu
Angkor Wat Tapınağı gezisi
C1 ücreti (kapıda ödenen vize ücretleri hariç)
Seyahat sigortası (İptal durumunda %15 muafiyet uygulanacaktır)
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.
**Vietnam ve Kamboçya Türk Vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Misafirlerimiz kapıda 50-USD ödeme
yaparak vizelerini alacaklardır. Kapıda 2 Adet resim (arka tarafı beyaz, 4x6 cm boyutlarında)
gerekmektedir.
**Kamboçya Vizesi ise; (Yeşil pasaporta da vize alınması gerekmektedir) Tur bitiş tarihi itibariyle
geçerlilik süresinin minimum 6 ay olması ve yeni çipli pasaportlardan olması 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.)
Ekstra turlar minimum 15 kişinin katılımı doğrultusunda gerçekleşecektir.
Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır. Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri
değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli (50 TL) dahil değildir.
3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması gerekmektedir.
Sayfalarında veya kabında; yırtıklar ve aşınma olan pasaport sahibi misafirlerimizin ülkeye girişinde
sorunlar yaşanmaktadır. Bu şekilde deformasyona uğramış pasaportların yeni pasaportlarla
değiştirilmesi gerekmektedir. 10 yıldan eski pasaportlar ile yurt dışına çıkış yapılamamaktadır.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
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. Ara uçuşlarda her bagaj ücretlidir. Ücretsiz bagaj taşıma hakkı bulunmamaktadır.
Ekstra Turlar

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.

CUCHI TUNELLERI TURU (Tam gün/yemekli): 55-USD (KİŞİ BAŞI)
Yakın tarihimizin en etkileyici olaylarından, birçok filme konu olmuş Vietnam – ABD savaşı sırasında
Kuzey Vietnamlı halkın inşa ettiği ve savaş boyunca bir şehir haline gelen siperleri, kampları ve tünelleri
görüyoruz.
** Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Öğle Yemeği
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.

TONLE SAP TURU: 40-USD (KİŞİ BAŞI)
Tonle Sap gölü Asya'nın en büyük gölü olup tur boyunca Kamboçya’nın en önemli gelir kaynağı olan,
balıkçılıkla geçinen ailelerin, kazıklar üzerine oturtulmuş evleri ve yüzen evlerini, yapacağımız tekne
turunda yakından görüyoruz.
** Dahil olan Hizmetler: Ulaşım
**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber tarafından
bildirilecektir.
Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Program Asian Escapes Turizm tarafından organize edilmiş olup farklı acente yolcularının da katılımı
muhtemel olacaktır.

Saigon(2)-Siem Reap(2)-Phuket(3) 20-28 Ocak / Qatar Hava Yolları (20 - 28 Ocak
2020)
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

Oda
Kahvaltı

Kişi Başı Fiyat
1974,00 USD
1599,00 USD
1599,00 USD
400,00 USD
1549,00 USD

Kalkış Noktaları
Sabiha Gökçen Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 20.01.2020
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunma. Pasaport ve check in işlemlerinin ardından Qatar Hava Yolları
QR 242 seferi ile saat 20:15'de Doha'ya hareket. Yerel saat 00:20'de varış. Uçak değiştirip QR 970
seferi ile saat 02:15'de Saigon'a hareket. Geceleme uçakta. Ertesi gün 13:30'da varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 28.01.2020
Qatar Hava Yolları QR 843 seferi ile saat 10:00'da Doha'ya hareket. Saat 13:25'de varış. Uçak değiştirip
QR 241 seferi ile saat 14:35'de İstanbul'a hareket. Türkiye saati ile 19:05'de Sabiha Gökçen
Havalimanı'na varış.

