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                                   VİETNAM KAMBOÇYA TURU 
                                                                   SİNGAPUR HAVAYOLLARI İLE 

                                                                                   10 GECE 11 GÜN 

 

 

1.GÜN: İSTANBUL - SİNGAPUR 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gezigen Turizm kontuarında saat 11:00'da buluşma. Pasaport, 
bilet ve bagaj işlemlerinin ardından hizmet kalitesi dünyanın en iyi uluslararası havayolu şirketlerinden bir 
olan Singapur Havayolları'nın SQ 391 tarifeli seferi ile saat  13:30'da Singapur’a hareket. Gece uçak 
yolculuğu. 
2.GÜN: SİNGAPUR - HANOI 

Sabah 05:00'de varışımızı takiben burada yapılacak kısa bir aktarmadan sonra SQ176 seferi ile saat 
09:20'de Singapur Havayolları ile Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye hareket. Saat 11:40'da varışımızın ardından 
havalimanında bizleri bekleyen özel otobüsümüz ile öğle yemeği için lokal bir restauranta hareket. Öğle 
yemeğimizin ardından yapılacak gezi hakkında bilgilendirme ve devamında panoramik olarak 
gerçekleştirilecek kısa Hanoi şehir turuna başlayıp, eski meydana doğru yol alıyoruz, birbirinden ilginç dar 
sokak ve evler arasındaki mağazaları geçerek hem şehir hem de yerel kültür hakkında bilgiler alıyoruz. 
Panoramik gezi sonrası bir saatlik Vietnam'a özgü bisikletlerle yapılıan "Cyclo" turumuzu 
gerçekleştireceğiz. Otelimize transfer ve odalara yerleşme. Akşam geleneksel bir Vietnam hoş geldiniz 
yemeğimizi alarak, mutfak kültürünü de tanımamızın ardından otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 
3.GÜN: HANOI 

Sabah kahvaltının ardından Hanoi şehrini tanımaya devam ediyoruz. Vietnamın birleştiricisi ve 
kurucusu Ho Chi Minh Anıtı, başkanlık sarayı, Tek kolon Pagoda, 11. yy. da inşa edilen ve Vietnam’ın 
ilk üniversitesi olan Literatür Tapınağı görülecek yerler arasındadır. Tur süresince toplum ve inanışlar 
hakkında bilgiler alıyoruz. Alınacak öğle yemeğinin ardından Merkez Hapishanesi (Hilton Hanoi), Hoan 
Kiem Gölü, görülecektir. Vietnamın dünyaca ünlü su kuklalarının şovunu izledikten sonra akşam 
yemeğimiz yerel bir restoranda alacağız. Akşam yemeğinin ardından otelimize transfer. 
Geceleme otelimizde. 
4.GÜN: HANOI - HALONG BAY 

Kahvaltı sonrası, Vietnamın doğal ve şaşırtıcı güzelliği Halong Körfezine doğru yola çıkıyoruz. Geleneksel 
ahşap teknemize biniş. Gemi personeli tarafından bilgilendirme ve sonrasından geleneksel zengin 
çeşitlerden oluşan öğle yemeğini alıp, kameralara yerleşiyoruz. Rehberimiz tarafından belirtilecek saatte 
yerel kayıklar eşliğinde yaklaşık yarım saat süren Vung Vieng isimli balıkçı köyü geziliyor. Devamında hava 
durumunun müsaitliğine göre manzaranın ve denizin tadını çıkarmak için teknede serbest zaman. Arzu 
eden misafirlerimiz akşam yemeği öncesi Vietnam Usülü yemek pişirme dersine katılabilirler. Vietnam 
Usülü zengin çeşitlerden oluşan akşam yemeğimizi teknemizde alıyoruz. Akşam yemeği sonrası serbest 
zaman, dileyen misafirlerimiz balık tutmayı deneyebilirler. Geceleme teknemizde. 
* * Halong Bay 'de konaklanacak tekne de triple oda seçeneği bulunmamaktadır. 
5.GÜN: HALONG BAY - HANOI - SAIGON 

Sabah 06:00 civarı erken uyandırma ve arzu eden misafirlerimiz için öğretmen eşliğinde Tai Chi yapma 
imkânı. Saat 07:00 – 07:30 arası alınan aperatif kahvaltı sonrasında Unesco tarafından koruma altına 
alınan Sung Sot Mağarası geziliyor. Tur sonrası tekneye geri dönüş ve kabinlerin boşaltılması. Teknede 
alınacak açık büfe kahvaltı sonrası Hon Gai’ye varış. Varışı takiben Hanoi Havalimanı'na hareket ediyoruz. 
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Öğle yemeğimiz yolculuk esnasında otobüste lunch box şeklinde alıyoruz. Havalimanına varışı takiben 
bagaj ve bilet işlemlerinin halledilmesi ve yerel havayolları ile Hanoi - Saigon uçuşu. Saigon'a varış ve 
akşam yemeği için lokal restauranta transfer. Yemeğin ardından otelimize transfer ve odalara yerleşme. 
Geceleme otelimizde. 
6.GÜN: SAIGON 

Otelde sabah kahvaltıdan sonra Fransız Koloni döneminden kalma tarihi Posta Binası, Paristeki örnek 
alınarak yapılmış olan Notre-Dame Katedrali görme ve fotoğraflama imkânı. Yerel restaurantda alınacak 
öğle yemeği sonrasında eski adı Saigon olan bu enerjik, genç ve yeni-eski sentezini güzel bir şekilde 
yansıtan şehri tanımak için hareket. Yapacağımız panoramik şehir turumuzda, Reunification Hall– 
Birleşme Sarayı, Opera Binası, Halk Komitesi Binası (Parlamento) ünlü Rex Otelleri, göreceğimiz 
yerler arasındadır. Akşam yemeğimizi BBQ Garden isimli yerel bir restoran’da aldıktan sonra, geceleme 
otelimizde. 
7.GÜN: SAIGON - MEKONG DELTA - SAIGON 

Sabah erken saatte alınacak kahvaltı sonrası Mekong Delta-My Tho turu için otelimizden hareket. 
Turumuzda ilk durağımız Ben Luc bölgesinde bulunan Cao Dai Tapınağı. 1919 yılında oluşturulan byeni bir 
din olan Caosinizm'e adanan bu tapınak, 1933 - 1955 yılları arasında inşa edilmiştir. Tapınak ziyareti 
sonrasında özel teknemiz ile birlikte Mekong Irmağına yolculuğumuz başlıyor. Tekne turumuzda ilk olarak 
Thoi Son adası ziyaretimiz olacaktır. Bu ada Vietnamın Meyve Sepeti olarak adlandırılmaktadır. Bu adada 
birbirinden ilginç tropikal meyveleri tatma imkanınız olacaktır. Ada ziyareti sonrasında yerel bir köy yolu 
üzerinde 15 dakikalık atla yürüyüş imkanımız olacaktır. Bu yürüyüş sonunda Chuong Duong Meyve 
Bahçelerine ulaşacağız. Bu bölgede hem tropikal meyveler hem de Vietnam’ın güzel yeşil çayını yerel 
Vietnam müziği eşliğinde tatma imkanımız olacak. Öğle yemeğini lokal bir restauranda alacağız. Ardından 
Vietnam'a özgü sampan tekneleri ile bir kanal gezisi yapacağız. My Tho turumuzun ardından akşam 
yemeğini lokal bir restaurant da alacağız. Geceleme otelimizde.  
8.GÜN: SAIGON - SIEM REAP 

Sabah kahvaltımızın sonrası Cu Chi Tünelleri’ni görmek için hareket. Bu arada Vietnam ile ABD arasında 
yapılan savaş esnasında Vietnam savunucularının yer altına yaklaşık 200 km uzunluğunda yaptıkları Cu Chi 
tünellerini, Amerika ile savaşın yaşandığı dönemde kullanılan savaş araç ve malzemelerinden örnekleri 
görme imkânı. Öğle yemeğini Ben Nay adli yerel bir restoran'da alıyoruz. Öğle yemeği sonrasında Saigon 
Havalimanına hareket. Yerel havayolları ile Siem Reap'e hareket ve akşam yemeği için restauranta transfer. 
Yemeğin ardından otelimize transfer ve geceleme otelimizde. 
9.GÜN: SIEM REAP 

Sabah kahvaltısının ardından, Kamboçyanın muhteşem ve gizemli arkeoloji parkına doğru yola 
çıkıyoruz. Büyük Angkor Thom şehrini gezerek, Güney kapısı, Baphoun ve Phimeanakas Tapınakları, File 
Terasları, Kral Leper ve gizemli gülen Bayon anıtları hakkında bilgiler alıyoruz. Ta Prohm, Banteay Kdei, 
Takeo, Thommanon, Chau Sayi Thevoda tapınakları ve Sras Srang Banyosu göreceğimiz yerler 
arasında. 1200 yıl önce inşa edilmiş olan ve gördüğünüzde büyülü bir mistik atmosfere 
bürüneceğiniz Angkor Wat Tapınaklar zincirini ziyaret edeceğiz. Öğle yemeğimizi aldıktan sonra, bu 
küçük köy içerisinde yapacağımız yürüyüşte yerel yaşantıyı yakından tanıma fırsatı. Alınacak akşam 
yemeğimizin ardından gecemiz otelde. 
10.GÜN: SIEM REAP - SİNGAPUR 

Sabah kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve Siem Reap Havalimanı'na hareket. Silk Havayolları 
MI617 seferi ile saat 18:55'de Singapur'a hareket ve saat 22:10'da Singapur'a varış. Uçak değiştirme. Uçak 
saatine kadar Singapur Havalimanında bekliyoruz. 
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11.GÜN: SİNGAPUR - İSTANBUL 

Pasaport, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından Singapur  Havayolları'nın SQ392 nolu seferi ile saat 01:40'da 
İstanbul'a hareket. Saat 07:45 'de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 
 

 
 
 
 
 
 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER: 

 Singapur Havayolları ile Istanbul-Hanoi, Siem Reap-İstanbul arası ekonomi sınıfı uçak bileti 
 Havalimanı ve güvenlik vergileri, Atatürk havalimanı yer hizmetleri 
 Hanoi-Saigon ,Saigon-Siem Reap arası ekonomi sınıfı uçak biletleri 
 Hanoi'de 2 gece belirtilen veya benzeri otelde konaklama 
 Halong Körfezi'nde 1 gece belirtilen veya benzeri geleneksel teknede konaklama**  (Halong Bay'deki 

hava şartları el vermez ise otelde konaklama yapılır.) 
 Saigon'da 3 gece belirtilen veya benzeri otelde konaklama 
 Siem Reap'da 2 gece belirtilen veya benzeri otelde konaklama 
 Tüm sabah kahvaltıları, programda belirtilen kategori restorantlarda öğle ve akşam yemekleri 
 Programda belirtilen tüm alan transferleri. 
 Profesyonel Gezigen Turizm Rehberlik hizmeti 
 Zorunlu Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortasıdır.) 
 KDV dahildir. 

 
** Halong Bay 'de konaklanacak tekne de triple oda seçeneği bulunmamaktadır. 
** Bu programımızda uçak biletlerinde mil işlenmemektedir. 
** 3. kişi için verilcek ek yataklar standart yatak boyutundan farklı olabilir. 
** Tüm Vietnam - Kamboçya programlarımızın tur iptal-değişiklik şartları değişmiş olup, sözleşmede ilgili 
bölümdeki yeni şartların dikkate alınmasını önemle rica ederiz. 
** Kayıt esnasında tüm pasaport bilgilerinin sisteme işlenmesi gerekmektedir. 

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 

 Vietnam Vize bedeli 90 Euro ( Vize işlemleri için misafirlerimizin seyahatleri esnasında yanlarında 2 
adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi satış ofislerimizden alınabilir. Vizesini kendi 
temin edecek misafirlerimizin C1 belgesi talebi karşılığında da ücret ödemeleri gerekmektedir. Vietnam, 
Umuma Mahsus Pasaportlardan vize istemekte olup, Diplomatik, Hizmet ve Hususu Pasaport hamillerini 
90 güne kadar vizeden muaf tutmaktadır. 

 Kamboçya vize bedeli 35 USD (Ülke grişinde ödenecektir. Vize işlemleri için misafirlerimizin seyahatleri 
esnasında yanlarında 2 adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Kamboçya, Umuma Mahsus, 
Diplomatik, Hizmet ve Hususi tüm pasaportlara vize uygulamaktadır.) 

  Programda ekstra olarak belirtilen geziler 
  Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri 
  Yurt dışı çıkış harcı (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz) 
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 SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ (Vize reddi ile karşılaşan misafirlerin veya hastalık sorunu nedeni ile tura 
katılması mümkün olmayacak misafirlere tur bedeli kişi başı 1000 €uro ile sınırlı olarak ödeme 
yapılmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte bagaj kaybından, hasarına, hırsızlıktan, ferdi kaza 
teminatına kadar birçok ek teminatı barındırmaktadır.) 

 Seyahat güvence paketi ücreti tur bedeliniz ile orantılı olarak değişmektedir. 

TÜM TURLARIMIZ İÇİN GENEL NOTLAR VE UYARILAR :  
** Bazı programlarımız bir kaç alternatifli oteller bazında sunulmaktadır. Farklı otel kategorileri olan 
programlarımızın rehberi ve transfer aracı aynıdır, otelleri farklı olmaktadır. 
** Promosyon turlarımızda misafirlerimiz tarafından iptal ve değişiklik yapılamaz. Lütfen satın aldığınız 
turun satış sözleşmesine dikkat ediniz. 
** Promosyon turlarımızda otel mesafeleri şehir merkezlerine uzaktır. Şehir merkezine transfer hizmeti 
içermemektedir. 
** Misafirlerimizden gelen talepler doğrultusunda bir program için 2 farklı otel kategorisi açılabilmektedir. 
Bu programların rehberi ve kullanılan otobüsleri ortaktır. 
** Trp odalar otellerin müsaitliğine bağlı olup, oteller tarafından konfirme edilmemesi durumunda oda tipi 
değiştirilmelidir. Bu durumda oluşacak Single oda farkı misafirlerimizden talep edilir. Trp odalarda 
3.yataklar ek yatak veya sofa bed olup, standart yataklardan küçüktür. Trp odalarda 3 ayrı yatak garantisi 
bulunmamakta olup, odalar standart odalardan küçüktür, bu sebeple trp odalarda sıkışıklıklar 
yaşanabilmektedir. 
**Triple odalarda (3 kişilik oda: dbl yatak + ekstra yatak) 3. yatak ek yatak veya sofa bed olup, standart 
yataklardan daha küçüktür. 
 3 ayrı yatak verilmemektedir. 
**Triple odalar (3 kişilik oda: dbl yatak + ekstra yatak) müsaitliğe bağlı olarak verilmektedir. Müsaitlik 
olduğu takdirde 3 kişilik oda rezervasyonu yapılır. Trp odalar, ek yatak gelmesi sonucu daha küçüktür. 
**Double+Child (2 yetişkin+1 çocuk) odalarda çocuk için ayrı yatak bulunmayabilir. 
** Programımız grup programı olup, otellerden grup rezervasyonları yapılmaktadır. Grup continental 
kahvaltılarının içeriği münferit kahvaltıların içeriğinden farklı olabilir. Gidilen ülkelerdeki otellerde 
alınacak olan kahvaltıların içeriği Türk kahvaltısı değildir. Grup kahvaltıları bazı ülkelerin otellerinde ayrı 
salonda verilmektedir. 
** Çocuk indirimleri, 2 yetişkin ile aynı odada kalmaları halinde geçerlidir. 
** Türkiye çıkışlı uçakların genelinde valiz ağırlığı 20 Kg.’dır. Bu ağırlık uçak firması ve gidilecek ülkeye 
göre değişiklik gösterebilir. Gidilen ülkelerdeki iç hat uçuşlarında bu ağırlık 15 Kg’a düşebilmektedir. Fazla 
bagaj ağırlık / fiyat kuralları havayolları tarafından belirlenmekte olup, Gezigen Turizm in  sorumluluğunda 
değildir. 
** Gezigen Turizm, misafirlerimiz ile konsolosluk arasında aracı kurum olup, herhangi bir vize alım 
garantisi vermez. Konsolosluğun vize vermemesi veya red vermesi Gezigen Turizm in sorumluluğunda 
değildir. Programlarımızdaki vize durumları Türkiye Cumhuriyeti pasaportları bazında verilmektedir. 
Başka ülke pasaportuna sahip misafirlerimizin vize durumlarını konsolosluklardan ve/veya Prontotour 
vize departmanımızdan kontrol edilmelidir. 
** Seyahatiniz süresince kullandığınız taşıtlar ve konakladığınız otelleri terk ederken, lütfen eşyalarınızı 
eksiksiz aldığınıza emin olunuz. 
** Ekstra turlar minimum 20 kişinin katılımı ile geçerlidir. 20 kişinin altındaki katılımlarda, maliyetlerden 
dolayı oluşacak farklar satış fiyatına yansıtılır. Fiyat farkı tur öncesinde rehberimizin tarafından 
bilgilendirilir. Ekstra turların günleri müze ve ören yerlerinin kapalı olma durumunda, gidilen bölgedeki 
oluşabilecek olağanüstü hal veya hava koşulları sebebiyle günleri değiştirilebilir. 
** Otellerde genellikle check in saati 14:00 (bazı ülkelerde 15:00’dır), check out saati 10:00’dur. (bazı 
ülkelerde 09:00’dur) 
** Turlarımızda yer alan iç hat uçuşlarının saatleri değişebilir. Final saat ve havayolu bilgisi turdan 48 saat 
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önce teğit edilmelidir. Ara uçuş saatlerine göre programın içeriğinde değişiklik yapılabilir. 
** Rehberimiz, turlarımızın içeriğine bağlı kalarak, şehir turu ve/veya ekstra turların günlerinde değişiklik 
yapabilir. 
** Pasaportların seyahat tarihinin bitimi baz alınarak, minimum 6 ay geçerliliği olması gerekmektedir. 6 
aydan az süreyle seyahat eden misafirlerimiz, ülke pasaport polisleri tarafından, ülkeye alınmama durumu 
ile karşılaşabilir. Ayrıca, yırtık, hasar görmüş pasaportlar sınır polisleri tarafından kabul edilmeyebilir. 
** Panoramik şehir turları müze ve ören yerleri girişleri içermemekte olup, şehir hakkında genel bilgi 
vermek amaçlıdır. 
** Cep telefonlarınızı yurtdışında kullanabilmek için Türkiye’den ayrılmadan önce, telefonunuzun 
yurtdışına açık olup olmadığını hat firmanızdan kontrol ediniz. 
** Uçaksız olarak gruba dahil olan misafirlerimizin, bir başka uçak ile gruba katılmaları 
durumunda,  grubun oteline ulaşımları kendi sorumluluklarındadır. 
** Kayıt esnasında, pasaportta geçen isim, doğum tarihi, pasaport numarasının sisteme girilmesi 
gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı bilgilerden oluşacak uçak bileti iptal 
veya değişikliklerinin no-show bedeli misafirlere yansıtılır. 
** Uçak biletlerini milleri ile upgrade etmek isteyen misafirlerimiz ancak biletleri kesildikten sora Türk 
Hava Yolları uçuşunda müsaitlik olduğu takdirde upgrade işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ancak 
programlarımızdaki uçak yerleri grup yerleridir. Grup biletleri turun hareketinden birkaç gün önce kesilir. 
Programın grup biletlerinin upgrade sınıfından olup olmadığını kayıt öncesinde kontrol etmenizi rica 
ederiz. 
** Programlarda belirtilen uçuş saatleri THY ve diğer yerel taşıyıcılardan alınmıştır. Uçak saatlerine 
gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçak iptalinden, uçağın teknik aksaklıklarından dolayı ortaya 
çıkabilecek rötarlardan, yolcunun yurt içi veya yurtdışı iç hat uçuşlarını / bağlantılarını kaçırmasından 
kaynaklanan aksaklık veya doğabilecek problemlerden acentamız kesinlikle sorumlu tutulamaz. 
** Rehbersiz giden turlarımızda aktarma yapılacak noktalarda, aktarma saatine, bineceğiniz diğer uçağın 
hangi kapıdan/terminalden kalkacağını ekranlardan mutlaka kontrol ediniz. Gerek gördüğünüz takdirde 
havayolu/havalimanı danışmasına mutlaka sorunuz. 
** Programda belirtilen ülkelerarası ve iç hatlarda uçulacak olan havayollarının yerine başka bir yerel 
taşıyıcı / taşıyıcılar ile uçulabilir. Dolayısıyla aktarma noktaları artabilir ve saatler değişkenlik gösterebilir. 
Bu durumda Gezigen Turizm sorumlu tutulamaz. 
** Programda verilen yol mesafeleri resmi KM mesafeleridir. Ancak trafik, hava şartları, yol çalışmaları, 
gidilen ülkenin coğrafi konumu ve yol şartları gibi durumlar ile karşılaşıldığında verilen yaklaşık süreler 
değişebilir. 
** Gezigen Turizm force majeur veya gerek gördüğü durumlarda programın içeriğini bozmadan şehirlerin 
programdaki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu değiştirebilir. 
** Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aldığı karara istinaden tüm uçuşlarda sıvı kısıtlamaları başlamıştır. 
Lütfen uçakta yanınıza alacağınız el bagajınızı bu kurallara göre 
hazırlayınız. http://web.shgm.gov.tr/tr/s/1687-sivi-kisitlamalari-ile-ilgili-duyuru 
** Seyahat Sağlık Sigortası yaptırdığınız takdirde lütfen sözleşmenizin kopyasını yanınıza alınız. 
** Bazı grup uçak biletlerimiz mil sınıfından alınmamaktadır. Uçak biletlerinden mil kazanma garantisi 
verilmez. 
** Bazı uçuşlarda catering hizmeti ve online check in ücrete tabidir. 

Fiyatlara tur programı, havalimanı vergisi ve sigorta bedeli dahildir.Gün içindeki kur değişimi TL fiyatlara 
yansıtılmaktadır. Ödeme anındaki kurlar geçerlidir. 

NOT: Gezigen Turizm, 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. Paket tura katılacak 
sayının yeterli olmaması durumunda 7 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir. Uçağın ineceği şehire 

http://web.shgm.gov.tr/tr/s/1687-sivi-kisitlamalari-ile-ilgili-duyuru
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göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Yol üzerindeki ekstra geziler grubun tamamının katılımı ile 
gerçekleştirilir. 

 


