
 

BANGKOK & PHUKET BKK-HKT 

 
TAYLAND 

 

6 GECE 9 GÜN 
 

BANGKOK(3) PHUKET(3) 
 
 

TUR TARİHİ 
08 EKİM (CUMARTESİ) - 16 EKİM (PAZAR) 2022 

 

 

EMİRATES HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE 
 

VİZESİZ! 
  

OTELLER 
İki Kişilik veya Üç Kişilik Odada 

Kişi Başı 
Tek Kişilik 
Oda Farkı  

0 - 2 Yaş 
Çocuk 

3 - 12 Yaş 
Çocuk 

4* Oteller 

 BANGKOK : 4* MONTIEN RIVERSIDE HOTEL VB. 

 PHUKET     : 4* ANDAKİRA PATONG HOTEL VB. 

1049 € 

849 € 
250 € 250 € 

1039 € 
839 € 

4* - 5* Oteller 

 BANGKOK  : 4* MONTIEN RIVERSIDE HOTEL VB. 

 PHUKET      : 5* GRAND MERCURE PATONG HOTEL VB. 

1099 € 

899 € 
300 € 250 € 

1089 € 
889 € 

ALTERNATİF DİĞER TUR TARİHLERİ 
29 NİSAN / 18 MAYIS / 03 HAZİRAN / 07 TEMMUZ / 09, 24 EYLÜL / 08 EKİM 2022 

 
ÜCRETE DAHİL SERVİSLER 

 
 İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN EMİRATES HAVA YOLLARI 

TARİFELİ SEFERİ İLE İSTANBUL - DUBAİ - BANGKOK / 
PHUKET - DUBAİ -  İSTANBUL ARASI EKONOMİ SINIFI 
UÇAK BİLETLERİ 

 YEREL HAVA YOLLARI İLE BANGKOK - PHUKET ARASI 
UÇUŞ 

 HAVALİMANI VERGİLERİ (250 €) 
 ZORUNLU SİGORTA (30 €) (İPTAL VEYA DEĞİŞİKLİKTE 

İPTAL İADESİ YOKTUR.) 
 SEÇİLEN OTEL KATEGORİSİNDE BANGKOK(3)-PHUKET(3) 

TOPLAM 6 GECE KAHVALTI DAHİL KONAKLAMA 
 PANORAMİK BANGKOK ŞEHİR TURU 
 PROFESYONEL KAPPATUR REHBERLİK HİZMETLERİ 

 
ÜCRETE DAHİL OLMAYAN SERVİSLER 

 
 YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI (SADECE BANKAYA YA DA 

HAVALİMANI VERGİ OFİSİNE ÖDENİR) (150 TL) 
 PROGRAMDA BELİRTİLEN ALTERNATİF TURLAR 
 TÜM ÖĞLE-AKŞAM YEMEKLERİ VE İÇECEKLER 
 KİŞİSEL HARCAMALAR 
 ŞÖFÖR BAHŞİŞLERİ (KİŞİ BAŞI 5 € ) (İSTEĞE BAĞLI) 
 MÜZE VE ÖREN YERLERİ GİRİŞLERİ 
 20.000 $ TEMİNATLI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI (45 €)  

TUR SATIŞI SIRASINDA TAHSİL EDİLİR. 
 COVİD-19 PCR TESTİ PATTAYA İÇİN 1 ADET (75 EURO)  

TUR SATIŞI SIRASINDA TAHSİL EDİLİR. 
 SİNGAPUR HAVAYOLLARI KURALLARI GEREĞİ PAKETİMİZ 

UÇUŞLARINDA MİL KAZANILMAMAKTADIR. 
 

 
İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! 

2. turunu alana + % 5 indirim, 3. turunu alana +  % 10 indirim 

(2022 yılı içerisinde 2. ve 3. turu alan misafirlerimize sadece paket tur fiyatı üzerinden + indirim sağlar) 
Arkadaşını getirene + % 5 indirim 

(2022 yılı içerisinde arkadaşını getirerek aynı tura kayıt yaptıran misafirlere aynı yıl içerisinde katılacakları 2. Turda sadece paket tur 
fiyatı üzerinden+ %5 indirim sağlar) ***indirimler alan vergisi hariç fiyattan hesaplanır.*** 



 
TUR PROGRAMI 

1.GÜN İSTANBUL - DUBAİ  
Siz değerli misafirlerimiz ile İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali Emirates Hava Yolları kontuarı önünde saat 16:00'da 
buluşma. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Emirates Hava Yolları’nın EK122 sefer sayılı uçağı ile saat 19:25’de 
Dubai’ye hareket.  
 

2.GÜN DUBAİ - BANGKOK  
Yerel saat ile 00:55’de Dubai Havalimanı’na varış. Aktarma sonrası yine Emirates Hava 
Yolları’nın EK384 sefer sayılı uçuşu ile saat 02:50’de Bangkok’a hareket. Yerel saat ile 
12:15’de Bangkok’a varış. Varışımızı takiben panoramik şehir turu. Turumuzda dünyaca 
meşhur 46 metre uzunluğu ve 15 metre yüksekliğiyle Yatan Budha heykeli, Oturan 
Budha heykeli, Stupa’lar (mezar taşları), Kraliyet Tapınağı Wat Pho ve içinde 5,5 ton 
ağırlığında Altın Budha heykeli bulunan Wat Traimit Tapınağı gezilecek yerler 
arasındadır. Çin Mahallesi, Çiçek Pazarı, Parlamento Binası ve Tayland’ın şu anki 
kralının Bangkok’taki malikânesi panoramik olarak görülecek yerler arasında 
bulunmaktadır. Şehir turundan sonra otele transfer ve serbest zaman.  
Akşam dileyen misafirlerimiz rehberin alternatif olarak düzenleyeceği Baiyoke Sky & 

Patpong Gece Pazarı turuna katılabilirler. 309 Metre yüksekliği ile Baiyoke Sky 
Tayland’ın 85 katlı en uzun binasıdır. Binanın 77. Katında bulunan 360 derece tüm şehri görebileceğiniz restoranda müthiş 
manzaraya karşı açık büfe akşam yemeği. Yemeğimizin ardından dünyaca unlu Patpong gece pazarına gidiyoruz. Hemen 
hemen tüm ünlü markaların taklit ürünlerinin bulunduğu bu pazarda alışveriş imkânı bulacaksınız. Geceleme otelimizde. 
Baiyoke Sky & Pat Pong Gece Pazarı: 40 $ (Ulaşım+Akşam Yemeği+Rehberlik)-İçecekler hariç 
 

3.GÜN BANGKOK 
Otelimizde alacağımız kahvaltıdan sonra serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberin 
alternatif olarak düzenleyeceği ünlü Yüzen Çarşı Gezisi’ne katılabilirler. Bu turumuzda 
Bangkok’un dışına çıkarak yol üzerinde ilk önce dünyaca tanınmış Siam İkizleri’nin 
doğduğu Samut Songkram Kasabası’nda bir Hindistan cevizi çiftliğine uğruyoruz. 
Burada Tay Halkı’nın Hindistan cevizi ağacından nelerde faydalandıkları hakkında bilgi 
alıp, bu ağaçtan yapılmış hediyelik eşyaları görüyoruz. Ayrıca içerdeki orkide bahçesini 
de gezebilirsiniz. Buradan hareket edip 10 dakika civarında otobüs yolculuğundan sonra 
Tay stili teknelerin kalktığı iskeleye geliyoruz. Buradan teknelere binip nefis egzotik Uzak 
Doğu manzaraları eşliğinde yaklaşık yarım saatlik zevkli bir yolculuktan sonra dergilere 
kapak, belgesellere jenerik olmuş meşhur Yüzen Çarşı’ya geliyoruz.Yüzen Çarşı’yı 
öğlen kapanana kadar geziyoruz. Dönüş yolunda ağaç oymacılığının en güzel örneklerinin bulunduğu ağaç oyma atölyesini 
gezecek, burada gül ve tik gibi değerli ağaçların sanatçıların elinde nasıl mükemmel biçimde şekillendiğini göreceğiz. Bangkok’a 
dönüş yolunda rehberinizin alacağı Tayland’ın en meşhur tropik meyvelerinin tadına bakacaksınız. Öğleden sonra dileyen 
misafirler rehber tarafından alternatif olarak düzenlenecek olan Bangkok Kanallar Gezisi turuna katılabilirler. Uzak Doğu’nun 
Venedik’i olarak bilinen Bangkok’ta yapacağımız bu turumuz esnasında Bangkok’un tarihi kanallarında özel teknemiz ile 
dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz ilginç manzaraları görme fırsatı bulacaksınız. Taylılar'ın kanallar üzerindeki yaşamını 
yakından tanıyacak, Tayland’ın zengin ile fakir kesiminin kaynaşmasına şahit olacaksınız. Tapınaklardan birinin önünde kutsal 
kedi balıklarını besleyecek ve gezimizi bitirmeden önce Bangkok’un en meşhur 3 tapınağından biri olan muazzam mimarisiyle 
Wat Arun’u panoramik olarak göreceğiz. Tur sonrasında otele transfer. Geceleme otelinizde. 
Yüzen Çarşı turu: 50 $ (Ulaşım + Rehberlik)  
Kanallar Gezisi: 40 $ (Ulaşım +Rehberlik) 
 

4.GÜN BANGKOK 
Otelimizde alacağımız kahvaltıdan sonra serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberin 
alternatif düzenleyeceği Pattaya & Nong Nooch & Timsah Çiftliği turuna katılabilirler. 
Tam günlük Pattaya turumuz timsah çiftliği ile başlıyor. Burada timsahlarla yapılan 
tehlikeli gösteriyi izleyecek daha sonra harika şekilde düzenlenmiş bahçeyi gezeceğiz. 
Kaplanlar ile hatıra fotoğrafı çektirip, filleri elimizle besleyebilecek ve güzel bahçedeki 
çeşitli uzak doğuya has canlıları görebileceğiz. Öğlen yemeğimizi lokal bir restoranda 
alıyoruz. Sonrasında Tayland’da yıllarca en iyi düzenlenmiş bahçe ödülü almış olan 
Nong Nooch Tropik bahçesine geçiyoruz. Bu muazzam tropik bahçede çok sayıda 
fotoğraf çekeceğinizi garanti ediyoruz. Önce Tay kültürünü yakından tanıyacağımız bir 
kültürel şov izleyeceğiz. Tay dansları, Tay Boksu gösterisi, tarihi savaşların 
canlandırmasını izledikten sonra ikinci bolüme geçecek ve burada fillerin yaptıkları 
harika gösteriyi izleyeceğiz. Tayland’ın simgesi bu sevimli hayvanların marifetlerine inanamayacaksınız. Daha sonra büyüleyici 
bahçeyi gezecek ve envai çeşit orkidenin bulunduğu özel bölümü göreceğiz. Tur sonunda otelimize dönüş. Geceleme otelimizde. 
Pattaya & Nong Nooch & Timsah Çiftliği Turu: (Ulaşım+Rehberlik) 90 $ 



 
 
5.GÜN PATTAYA - PHUKET 
Otelimizde alacağımız kahvaltıdan sonra Bangkok Havalimanı'na hareket ediyoruz. 
Check-in işlemlerinden sonra Yerel Hava Yolu ile Tayland’ın en güzel tropik adası 
Phuket’e 12:00’da hareket. Yerel saat 13:30’da Phuket’e varış. (İÇ HAT UÇUŞ 
SAATLERİ HAVAYOLUNA BAĞLI OLARAK DEĞİŞEBİLİR) Dileyen misafirlerimiz 
rehberin alternatif olarak düzenleyeceği Fil Safarisi turuna katılabilirler. Asya’nın 
muhteşem görünümlü ve bir o kadar akıllı canlıları ile tanışma fırsatı , ormanda birlikte 
geçireceğiniz yaklaşık 30 dakikalık serüveni ve yeni arkadaşlarınızı unutamayacaksınız. 
Akşam dileyen misafirlerimiz rehberin alternatif olarak düzenleyeceği Simon Cabaret 
Gezisi ’ne katılabilirler. Uzak Doğu’nun en güzel kabare tarzı gösterilerinden birine hoş 
geldiniz! Son teknoloji ışık ve ses sistemleri, muhteşem sahne dekorları, dansçıları ve 
gösterişli kostümleri ile görülmeye değer bir gösteri. Geceleme otelinizde. 
Fil Safarisi Turu: (Ulaşım+Rehberlik+Giriş) 40 $    
Simon Cabaret Gezisi: (Ulaşım + Giriş) 45 $   
 
6.GÜN PHUKET 
Otelimizde alacağımız kahvaltıdan sonra serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberin 
alternatif olarak düzenleyeceği Phi Phi Adası Gezisi’ne katılabilirler. Andaman 
okyanusunda bulunan Phi Phi adaları ile Phuket arasında yaklaşık 28 mil mesafe 
bulunmaktadır. Özel yapım surat tekneleri ile hızlı ve eğlenceli bir şekilde okyanusun 
ortasındaki muhteşem adalara varıp bu doğa harikası kara parçası ve adaları arasında 
gezerken harika fotoğraf kareleri ile gününüzü ölümsüzleştireceksiniz. Öğle yemeği için 
bölgedeki en iyi restoranları sizin için seçtik , ardından turkuaz rengi sularda yüzmek ve 
benzersiz mercanlar ile balıkları görebilmek için şnorkel ile dalış fırsatınız olacak.Tur 
sonrasında otele transfer. Geceleme otelinizde. 
Phi Phi Adası Gezisi: (Ulaşım+ Rehberlik+Öğle Yemeği) İçeçekler hariç: 80 $  
 
7.GÜN PHUKET  
Otelimizde alacağımız kahvaltıdan sonra serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz rehberin alternatif olarak düzenleyeceği James 
Bond Adası Gezisi’ne katılabilirler. Ardından anlaşılacağı gibi 1974 yılında James Bond “Altın tabancalı adam” bölümünün 
çekildiği adayı ziyaret ederek dünyanın bir ucunda bulunan bu essiz ve bir o kadar ünlü kayanın önünde fotoğraf çektirip sahilde 
vakit geçirebilirler. Adadaki Müslüman köylülerinden alış veriş yapabilme, kanolar ile mağaralarda eşsiz doğa harikalarını 
gözlemleme ve daha nice sürprizler ile dolu keyifli bir gezi sizi bekliyor. Geceleme otelimizde. 
James Bond Adası Gezisi: (Ulaşım+Rehberlik+Öğle Yemeği) İçeçekler hariç: 80 $  
 
8.GÜN PHUKET 
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası odaların boşaltılması ve ardından serbest 
zaman. Akşam saatlerinde havalimanına transfer.  
 
9.GÜN PHUKET - DUBAİ - İSTANBUL 
Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından Emirates Hava Yolları’nın EK379 sefer sayılı 
uçuş ile saat 00:10’da Dubai’ye hareket. Yerel saat ile 03:30’da Dubai Havalimanı’na 
varış. Aktarma sonrası Emirates Hava Yolları’nın EK123 sefer sayılı uçuş ile saat 
10:45’de İstanbul’a hareket, Yerel saat ile 14:25’te İstanbul’a varış ve Kappatur 
hizmetlerinin sonu.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

ÖNEMLİ NOTLAR 

 
PHUKET SANDBOX PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLER 

Seyahat Öncesi 

 Giriş Sertifikası alınması gerekmektedir. Kısa adi ile COE sertifikası için aşağıdaki linkten gerekli formu doldurmanız ve 
istenilen belgeleri yüklemeniz gerekmektedir. Sertifika işlemleri üç işgünü içinde sonuçlanmaktadır. Geçerli sertifikası 
olmayan yolcuların uçak biletleri Havayolu tarafından verilmemektedir. 

https://coethailand.mfa.go.th  

 COVID-19'un seyahatten 72 saat önce tespit edilmiş negatif testi. 

 Başvuru sahibi COVID-19 için sağlık ve tedavi masraflarını kapsayan, Tayland'daki tüm süre boyunca, teminatın 100.000 
USD’den az olmadığı açıkça tanımlanmış bir İngilizce sigorta poliçesinin kopyası sigorta poliçesi için aşağıdaki linkten 
bilgi alabilirsiniz. Poliçe için ödenecek tutar yaklaşık 130 Euro’dur.   

https://covid19.tgia.org  

 Seyahat tarihinden en az 14 gün önce tamamlanmış COVID-19'a karşı aşı sertifikası. Ebeveynleri veya vasileri ile 
seyahat eden 18 yaşından küçük yolcuların, seyahatten 72 saat önce yapılmış negatif COVID-19 testi. 

 
Ülkeye Varış 

 Varışta yapılacak ilk test sonrasında özel aracınız ile otele transferiniz yapılacaktır ve otelde test sonuçları çıkana kadar 
odanızda beklemeniz gerekmektedir. Bu sure maksimum 24 saattir. 

 Dönüşten bir gün önce otelinizde tekrar bir PCR testi yapılacaktır. Her iki test için tutar toplam 150.euro seyahate 
gitmeden otele ödenmek üzere acentenize verilmesi gerekmektedir. 

 Yolcuların COVID-19 testinin pozitif çıkması durumunda, yolcular tıbbi tedavi için belirli sağlık tesislerine yönlendirilecek 
ve bunun için masrafları yaptırdıkları sigorta tarafından karşılanacaktır. 

 

Sıkça Sorulan Sorular 

Phuket Sandbox programı kapsamındaki ziyaretçilerin seyahatlerinden olabildiğince keyif almalarına yardımcı olmak için seyahat 
öncesi, sırası ve sonrasında kullanıcı dostu bir kontrol listesi hazırladık. 

Seyahate Hazırlanmak 

S: Phuket Sandbox programı kapsamında ziyaret etmeyi planlayan yabancı misafirlerin seyahat etmeden önce neleri 
bilmeleri/yapmaları gerekiyor? 

C: Gerekli tüm gereksinimleri karşıladıklarından ve gerekli tüm belgelere sahip olduklarından emin olmalıdırlar. Bunlar aşağıdaki 
gibidir: 

 En az altı ay geçerliliği olan bir pasaport. 

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bir aşı ile tam olarak aşılanmak. (Ülkemizde uygulanan tüm aşılar geçerlidir) 

 Gidiş - Dönüş uçak bileti  

 Phuket ‘te uygulanacak Covid-19 testleri için rezervasyon ve ödeme yaptırmış olmak. 

 En az 100.000 ABD Doları tutarında COVID-19 tedavi kapsamına sahip sağlık sigortası satın almak. 

 Seyahatten 72 saat önce COVID-19 için negatif test sonucu 
 

S: 18 yaşından küçük bir çocukla seyahat ediyorsam, aşılarının tam olması gerekiyor mu? 

C: Tam aşılı ebeveynleri veya vasileri ile seyahat eden 18 yaşından küçük çocukların aşı olmaları gerekmez, ancak seyahatten 
72 saat önce COVID-19 için negatif test yapmış olmaları gerekir. 

 

 

 

 

 

https://coethailand.mfa.go.th/
https://covid19.tgia.org/


 
 

Seyahat Günü 

S: COE için gerekli olan tüm belgeleri yanımda getirmem gerekiyor mu? 

C: Evet. 

S: COE uygulaması için kullandığım test sonucum 72 saatten daha eskiyse başka bir test yaptırmam gerekecek mi? 

C: Evet. 

S: Kalkış noktamda çıkış taramasından geçmem gerekecek mi? 

C: Evet. Ateşiniz güvenli limiti aşarsa, uçağa kabul edilmeyeceğinizi lütfen unutmayın. 

Phuket'e varış 

S: Sağlık kontrolünü ve Göçmenlik Bürosundan geçtikten sonra doğrudan otelime gitmem gerekir mi? 

C: Evet. Test sonucunu beklemeniz gerekmeden doğrudan otelinize gitmeniz gerekecektir. 

S: Herhangi bir nedenle otele gidişimi durdurabilir miyim? 

C: Hayır, buna izin verilmiyor. 

S: Havaalanı-otel transferi için toplu taşıma kullanabilir miyim? 

C: Hayır. Transfer önceden ayarlanmıştır. 

S: Test sonucum için ne kadar beklemem gerekecek? 

C: Sonuç, varışınızın ilk günü içinde hazır olacaktır. 

Kalış Sürecinde 

S: Test sonucum negatif ise, Phuket'te özgürce seyahat edebilir miyim? 

C: Evet, Phuket içinde istediğiniz yere gidebilirsiniz. Maske ve Mesafe kurallarına uymanız gerekmektedir. 

 S: Bu, Phuket'te 5 gece geçirdikten sonra Tayland'ın diğer yerlerine seyahat edebileceğim anlamına mı geliyor? 

C: Hayır, yapamazsın. Tayland'ı hemen terk etmelisiniz. Diğer Tayland destinasyonlarını ziyaret etmek istiyorsanız, önce 
Phuket'te 14 gecelik bir konaklamayı tamamlamanız gerekir. 

S: Bir testin ön ödemeli olması gerekir mi? 

C: Gerekli tüm testler oteliniz aracılığıyla rezerve edilmeli ve ön ödemeli olmalıdır; test sayısı kalış sürenize bağlıdır. 

S: Kendimi iyi hissetmiyorsam veya olası COVID-19 enfeksiyonundan şüpheleniyorsam ne yapmalıyım? 

C: COVID-19 semptomları yaşayan herhangi bir kişi derhal bir test yaptırmalıdır. Kişi bir grup halinde seyahat ediyorsa, gruptaki 
her kişi bir testten geçmelidir. 

Phuket'ten ayrılmak 

S: Phuket ziyaretimden sonra Tayland'da bir veya daha fazla destinasyonu ziyaret etmeyi planlıyorum. Bu diğer yerlerde 
giriş koşullarıyla karşılaşacak mıyım? 

C: Evet, elbette. Tayland'daki her varış yerinin giriş gereksinimleri vardır ve bunları karşıladığınızdan emin olmak için bunları 
önceden kontrol etmelisiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PAKET TUR BROŞÜR NOTLARI 
 

1. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. 10 yıldan eski pasaportlar 
yurtdışına yapılan seyahatlerde geçerli değildir ve tur hareket tarihinden önce yenilenmesi 
gerekmektedir. 

2. Kappatur, 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 
misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi gerekmektedir. 

3. Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında yaşanan 
değişikliklerden Kappatur sorumlu değildir. 

4. Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik olabilir.  
5. Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat 

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Kappatur sorumlu tutulamaz.  
6. Kappatur, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme 

hakkını saklı tutar.  
7. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün / günler  gerçekleştirilebilir.  
8. Kappatur, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 
9. Programlarda belirtilen tüm otel isimler V.B. (ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak 

örnek teşkil etmek için yazılmıştır. Belirtilen isimli otelde konaklama yapılacağı anlamına gelmez.  
10. Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 40 kişidir. Paket tura katılacak kişi 

sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir.  
11. Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.  
12. Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu takdirde gerçekleşir. Katılmak 

istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  
13. Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifinde herhangi bir nedenden dolayı belirtilen 

gün/günler dışında başka bir gün yapılabilir.  
14. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da 

turlar yapılmaz. Alternatif turlar minimum 20 kişilik katılım olduğu takdirde gerçekleştirilebilir, daha az 
katılım olduğu takdirde rehberin insiyatifinde ve gerekli olur ise fiyatlar değiştirilerek 
gerçekleştirilebilir. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Kappatur sorumlu tutulamaz.  

15. Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dahil değildir.  
16. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya ilave 

açılan-kapanan ek yataktır.  
17. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.  
18. Kappatur konsoloslukla misafirlerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin herhangi bir 

neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması halinde hiçbir 
sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde Kappatur’dan tazminat hakkı yoktur.  

19. Vizenin gidilecek tura ilk giriş yapılan ülkeden veya en fazla konaklama yapılacak ülkeden alınması 
gereklidir. Aksi halde pasaport polislerinin ülkeye giriş yaptırmamasından Kappatur kesinlikle 
sorumlu değildir.  

20. Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup tereyağı, reçel, kahve veya çaydan 
ibarettir. Grup kahvaltıları otellerde ayrı salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  

21. Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz vize için 
gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden en az 1 ay önce yazılı 
onay ile acentaya teslimi gerekmektedir. 

 
TUR BROŞÜRÜNÜ ŞAHSIM VE BERABERİMDEKİ TÜM KATILIMCILAR ADINA OKUDUM, ANLADIM, 
TESLİM ALDIM. 
İSİM, SOYİSİM:                                                                                                  İMZA: 


