
 

 

BANGKOK & PATTAYA BKK-BKK 

 
TAYLAND 

 

5 GECE 8 GÜN 
 

BANGKOK(2), PATTAYA(3) 
 
 

TUR TARİHİ 
20 AĞUSTOS (CUMARTESİ) - 27 AĞUSTOS (CUMARTESİ) 2022 

 

 

 

SİNGAPUR HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE 
 

 

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. 

 PATTAYA   :  4* SUNBEAM HOTEL VB. 

949 € 

749 € 
300 € 250 € 

949 € 
749 € 

ALTERNATİF DİĞER TUR TARİHLERİ 
30 NİSAN / 14, 28 MAYIS / 11, 25 HAZİRAN / 09, 23 TEMMUZ / 06, 20 AĞUSTOS / 03, 17 EYLÜL / 01, 15 EKİM 2022 

 
ÜCRETE DAHİL SERVİSLER 

 
 SİNGAPUR HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE 

İSTANBUL- SİNGAPUR-BANGKOK / BANGKOK-SİNGAPUR 
- İSTANBUL ARASI EKONOMİ SINIFI UÇAK BİLETLERİ 

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

İPTAL İADESİ YOKTUR.) 
 4* OTELLERDE BANGKOK(2)-PATTAYA(3) TOPLAM 5 

GECE KAHVALTI DAHİL KONAKLAMA 
 ALAN/OTEL/ALAN TRANSFERLERİ VE ŞEHİRLERARASI 

TRANSFERLER 
 PANAROMİK BANGKOK VE PATTAYA 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 
 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 - SİNGAPUR 
Siz değerli misafirlerimiz ile İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali Singapur Havayolları kontuarı önünde saat 10:30'da 
buluşma. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Singapur Hava Yolları’nın SQ 391 sefer sayılı uçağı ile saat 13:30’da 
Singapur’a hareket. 
 

2.GÜN SİNGAPUR - BANGKOK 
Saat 05:00’da Singapur’a varış. Varışın ardından Singapur Hava Yolları’nın SQ 708 
sefer sayılı uçağı ile saat 09:30’da Bangkok uçuşumuz gerçekleşiyor. 11:00’de 
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 dileyen misafirlerimiz, rehberimizin alternatif olarak düzenleyeceği Bangkok 
kanal turuna katılabilirler Turumuzda Bangkok’un tarihi kanallarında özel teknemiz ile 
dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz ilginç manzaraları görme fırsatı. Tay’lıların 
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 göreceğiz. Gezi bitiminde otele dönüyoruz. Akşam dileyen misafirlerimiz 
alternatif olarak düzenlenecek olan Baiyoke sky & Pat Pong Gece Pazarı gezisine 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. Yemeğin ardından Bangkok’un en meşhur gece pazarı olan Çin sti li ve 
Tayland stili alışveriş yapabileceğiniz daha çok taklit ürünlerin (Rolex saat, Versace Çanta vs.) ağırlıklı olduğu PatPong Gece 
Pazarı'na geçiyoruz. Ünlü alışveriş ve barlar sokağında güzel vakit geçireceksiniz. Sıkı pazarlık yapmayı unutmayınız. 
Turumuzun sonunda otele transfer ve geceleme. 
Bangkok Kanal Turu: 40 $ (Ulaşım + Rehberlik) 
Baiyoke Sky & Pat Pong Gece Pazarı: 40 $ (Ulaşım + Akşam Yemeği + Rehberlik) 
 

3.GÜN BANGKOK 
Otelimizde alacağımız sabah kahvaltısının ardından alternatif olarak düzenlenecek 
Yüzen Çarşı turu’na 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. Nehir üzerindeki kanoların 
içinde kurulan açık pazarı görecek ve alışveriş yapma imkânına sahip olacaksınız. 
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. Akşam dileyen 
misafirlerimiz alternatif olarak düzenlenecek olan Chao Praya Dinner Cruise & Asiatique Riverfront Gece Pazarı turuna 
katılabilirler.  Uzakdoğu’nun Venedik’i olarak bilinen Bangkok’un krallar nehri Chao Praya üzerinde 41 metre genişliğindeki 
teknemizde canlı müzikli akşam yemeği sizleri bekliyor. Yemeğimizin ardından tarihi Siam Krallığına dayanan, okyanus ötesi 
Avrupalı ülkeler ile Tayland arasında ilk ticaretin yapıldığı bölgede inşa edilmiş, tarih ve modernizmin içiçe geçtiği, içerisinde 
1500’den fazla dükkân ve restoran ile Bangkok’un en yeni eğlence merkezi olan Asiatique gidiyoruz. Alışveriş için serbest zaman 
geçirirken krallar nehri olarak bilinen Chao Praya’a karşı içeceklerinizin tadını çıkarmanın tam zamanı. Geceleme otelimizde. 
Yüzen Çarşı turu: 50 $ (Ulaşım + Rehberlik)  
Chao Praya Dinner Cruise & Asiatique Riverfront Gece Pazarı: 45 $ (Ulaşım +Rehberlik + Açık Büfe Akşam Yemeği) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4.GÜN BANGKOK - PATTAYA 
Kahvaltıyla başlayan gün Pattaya’ya doğru başlayan yolculukla devam ediyor. Dileyen 
misafirlerimiz rehberlerinizin alternatif olarak düzenleyeceği Timsah Çifliği turuna 
katılabilirler. Bu turumuzda milyon yaşında ağaçların bulunduğu ve ödül almış bir park 
olan Timsah çiftliğinde; timsah, kaplan, dev kedi balığı ve diğer hayvanları görüyoruz. 
Pattaya’ya varış ve otelinize yerleşme. Arzu eden misafirlerimiz rehberlerinin alternatif 
olarak düzenleyeceği Alcazar Show turuna katılabilirler. Tayland’ın Lido tarzı bu en 
güzel kabare Show’unda, değişen sahne dekorları, ilginç kostümleriyle dansçıları, 
muhteşem ışık ve ses sistemleriyle güzel bir aksam geçiriyoruz. Geceleme otelimizde. 
Timsah Çiftliği Turu: 25 $ (Ulaşım + Rehberlik)  
Alcazar Show Turu: 40 $ (Ulaşım + Rehberlik)  
 
5.GÜN PATTAYA 
Otelimizde alacağımız kahvaltıdan sonra dileyen misafirlerimiz rehberlerinizin alternatif 
düzenleyeceği öğle yemekli alternatif Mercan Adası Gezisi ‘ne katılabilirler. Özel bir 
sürat teknesi ile Mercan Adasına gidecek, billur gibi sulara sahip denizden 
faydalanacak, arzu ederseniz jet ski, paraşüt gibi sportif faaliyetlerde bulunabilecek, 
öğle yemeğinizi kömür ateşinde pişirilmiş mercan balığı ile alıp, turistlerin çok rağbet 
ettiği bu küçük okyanus adasının ince kumlu kumsalında güneş altında güzel bir gün 
geçireceksiniz 
Mercan Adası Gezisi: 50 $ (Ulaşım + Öğle yemeği + Rehberlik) İçecekler Hariçtir 
 
6.GÜN PATTAYA 
Kahvaltıdan sonra dileyen misafirlerimiz rehberlerinizin alternatif olarak düzenleyeceği 
Nong Nooch Tropik Bahçe Gezisi'ne katılabilirler. Tayland’da yıllarca en iyi 
düzenlenmiş bahçe ödülü almış olan bu muazzam tropik bahçede çok sayıda fotoğraf 
çekeceğinizi garanti ediyoruz. Önce Tay Kültürü’nü 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 çeşit çeşit orkidenin bulunduğu özel bölümü 
göreceğiz. Gezi bitiminde otele dönüyoruz. 
Nong Nooch Tropik Bahçe Gezisi: 50 $ (Ulaşım + Bilet + Rehberlik) 
 
7.GÜN PATTAYA - BANGKOK - SİNGAPUR  
Kahvaltıdan sonra odaları boşaltıyoruz. Uçuş saatimize bağlı olarak özel otobüsümüz ile Bangkok Havalimanı'na transfer imiz 
gerçekleşiyor. Havalimanı’na varışımızın ardından Singapur Hava Yolları’nın SQ 711 sefer sayılı uçuşu ile 18:30’da Singapur’a 
hareket ediyoruz. Yerel saat ile 21:55’de Singapur’a varıyoruz.  
 
8.GÜN SİNGAPUR - İSTANBUL 
Varışımızı takiben Singapur Hava Yolları’nın SQ 392 sefer sayılı uçuşu ile 01:45’de İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 07:45’de  
İstanbul’a varış ve Kappatur hizmetlerinin sonu. 
 
 
 
 
 

Covid-19 Bilgilendirme; 
 

 Misafirlerin 2 doz aşı olmuş olmaları (Biontech ya da Sinovac) ve 2. doz aşının üzerinden 14 gün süre geçmiş olması 
gerekmektedir. 

 Misarlerin uçuştan 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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: 


