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BANGKOK – PATTAYA TURU 
 

TÜRK HAVAYOLLARI İLE 

03 HAZIRAN 2017  –  12 HAZIRAN 2017 

5 GECE  /  6 GÜN 

 

1.GÜN: İSTANBUL – BANGKOK 

Atatürk Havalimanı dış hatlar Gezigen Turizm kontuarı önünde 17.30. da buluşma. Bagaj, bilet ve 
pasaport işlemleri sonrası Türk Havayolları nın uçuşu ile 20.10 da Bangkok a hareket. Geceleme uçakta.  

2.GÜN: BANGKOK 

Yerel saat ile 09.25 de Bangkok a varış. Bangkok'a varisimizi takiben, hotele giriş saati olan 14.00’a 
kadar, zamankimizi değerlendirmek için extra thai sağlık masajı opsiyonu ve ardından özel aracımız ile 
yapılacak olan Bangkok panoramik şehir turunda Altın Buddha tapınağı, Uyuyan Buddha tapınağı, çiçek 
pazarı, cin mahallesi, parlamento binası, demokrasi anıtı görülecek yerlerden bazılarıdır. Bu turumuz 
esnasında hem Bangkok’un egzotik güzelliğini hem de Tayland’ı derinden etkileyen Budizm’i daha 
yakından tanıma fırsatımız olacaktır.  
Tur bitimini takiben otelimize transfer.  
Öğleden sonra arzu eden misafirlerimiz extra BANGKOK KANALLAR Turuna (40 USD) katılabilirler. Bu 
turumuzda Bangkok’un meşhur su kanallarında tekneler ile yapacağınız gezinti unutulmaz anılara sahip 
olmanızı sağlayacaktır. 
Akşam, extra SEA FOOD RESTAURANT ve PATPONG GECE PAZARI TURU.(20 USD)  
'' EGER YUZUYORSA BIZDE VARDIR! '' Sloganı ile bizleri karşılayan bu görkemli restoranda vardığımızda, 
Önce bu 2000 kişilik büyük restoranın MARKET bölümünden seçiğimiz deniz mahsulleri ve tropikal 
meyve, sebzeleri satın alıp, 
Masamıza oturduğumuzda, her biri deniz mahsulleri konusunda uzman görevlilere seçtiğiniz 
yiyeceklerin nasıl pişirileceği ve servis edileceğini soyluyoruz. Afiyet olsun... Yemeğin ardından dünyaca 
ünlü tüm markaların taklit ürünlerinin bulunduğu Gece Pazarında alışveriş yapabilirsiniz. Geceleme 
otelinizde. 
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3.GÜN BANGKOK 
Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Arzu edenler 07.30 hareket ile extra CNN Televizyonunun 
jeneriklerine giren dünyaca ünlü Yüzen Çarşı turuna (50 USD) katılabilirler, Hindistan Cevizi çiftliği, meşhur Tik 
ağacı atölyesi ve dar kanalların içinde yerel köylülerin el emeklerinin satıldığı yerlerden alışveriş yapma imkânı 
bulabilirler.  
Aksam 18.30 hareket ile extra SIAM NIRAMIT SHOW (60 USD). Büyük Siam Kralligi döneminden essiz sahneler ve 
özellikle cennetin anahtarına ulaşmak için yapılan o muhteşem festival görüntüleri ile 
büyüleneceksiniz. Geceleme otelinizde. 
 

4.GÜN BANGKOK - PATTAYA 
Sabah kahvaltısından sonra 09.00’da Pattaya’ya hareket ve yolculuğumuz esnasında arzu edenler için extra 
MILLION YEAR STONE PARK ve TIMSAH CIFTLIGI TURU(30 USD) Çevresi tamamı orijinal volkanik taslar ile 
donatılmış bu parkta, Timsah çiftliğinde yüzlerce timsahı bir arada görme olanağı, Timsah Show, Kaplan ve 
yavrusu ile fotoğraf çektirme fırsatı bulacaksınız. Ardından Kraliyet ailesine ait olan Dünyaca unlu Mücevher 
Fabrikası ziyareti.  Tayland’ın en unlu eğlence beldesi olan Pattaya’ya varis ve otelimize yerleşme. 
Öğleden sonra dileyen misafirlerimiz icin extra 15.00 hareket ile Fil Safarisi (45 USD). 
Aksam arzu eden misafirlerimiz extra Dünyaca ünlü ALCAZAR SHOW turuna (40 USD) katılıp VIP koltuklarından 
birbirinden ilginç sahne ve kostümlerin değiştiği showları seyredebilirler. Geceleme otelinizde.      
 

5.GÜN PATTAYA 
Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz için 09.00 hareket ile extra MERCAN 
KAYALIKLARI ILE UNLU OGLE YEMEKLI MERCAN ADASI TURU.(50 USD) Sinirsiz güneş ve okyanus keyfi. Öğle 
yemeği menusu: Balık, Deniz mahsulü Mezeler, Sebzeli pilav, Salata ve Tropikal meyveler. 
Geceleme otelinizde.     
 

6.GÜN PATTAYA 
Sabah kahvaltısından sonra arzu edenler için 12.00 hareket ile extra Geleneksel THAI DANSLARI, EVLİLİK 
SEREMONISI, FILLERIN  BIRBIRINDEN ILGINC SHOWLARINI, 500 hektarlık alana kurulmuş BOTANIK BAHCESI ve 
ORKIDE BAHCELERINI kapsayan NONG NOOCH TROPICAL GARDEN&DANCE SHOW (40 USD) turuna 
katılabilirsiniz. Geceleme otelinizde.  
 

7.GÜN BANGKOK – İSTANBUL 

Sabah kahvaltı sonrası serbest zaman.12.00 da odaların boşaltılması.16.30 da buluşma ve havaalanına 

transfer. Türk Hava Yolları uçuşu ile 21.30 da İstanbul’a hareket. Geceleme uçakta. 04.00 da İstanbul 

havalimanına varış. Turumuzun sonu. 

 

OTELLER 
İki kişilik odada kişi 

başı 
Tek kişilik oda  

 

3*** ve 4**** OTELDE KONAKLAMA 
 
 

2499 TL 2799 TL 
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FİYATA DÂHİL HİZMETLER: 

 Türk Havayolları ile İstanbul – Bangkok, Bangkok – İstanbul arası uçuşlar. 

 3 ve 4 yıldız oteller de oda + kahvaltı konaklama 

 Programda belirtilen tüm çevre gezileri 

 Tüm transferler 

 Yerel İngilizce ve Türkçe rehberlik hizmeti 

 

FİYATA DÂHİL OLMAYANLAR: 

 Öğle ve akşam yemekleri 

 Seyahat ve sağlık sigortası 25 € 

 Kişisel harcamalar 
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