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PROMOSYON BANGKOK PATTAYA TURU 

ROYAL JORDANİAN YOLLARI İLE 

 

1. Gün: ISTANBUL – BANGKOK 

Bangkok ile başlayacak olan turumuz için Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar gidiş Terminali'nde 

Gezimod yetkilisiyle saat 20:00’da buluşuyoruz. Royal Jordanian Havayolları tarifeli seferi ile 

22:20’de Amman’a hareket ve 23:45’te Amman’a varışımız gerçekleşiyor. Amman 

Havalimanı'nda serbest geçirilen vaktimizin ardından, 02:25’te Bangkok‘a uçuşumuz 

gerçekleşiyor ve 15:25’te Bangkok Havalimanı'na varıyoruz. 

2. Gün: BANGKOK 

Bangkok'a varışımızı takiben Bangkok panoramik şehir turumuz gerçekleşiyor, Bangkok 

panoramik şehir turunda Altın Buddha tapınağı, Uyuyan Buddha tapınağı, Çiçek Pazarı, Çin 

Mahallesi, Parlemento Binası, Demokrasi Anıtı başlıca görelecek yerlerdir. Bu turumuz 

esnasında hem Bangkok’un egzotik güzelliğini hem de Tayland’ı derinden etkileyen Budizmi 

daha yakından tanıma fırsatımız olacaktır. Tur bitimini takiben otelimize transferlerimiz 

gerçekleşiyor. Geceleme Bangkok otelimizde. 

Ekstra Tur: Bangkok Kanalları Turu: 40 USD 

Ekstra Tur: Sea Food Restaurant ve Patpong Gece Pazarı Turu: 25 Euro 

'' EĞER YÜZÜYORSA BİZDE 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 söylüyoruz. Afiyet olsun... Yemeğin ardından dünyaca ünlü tüm markaların taklit 

ürünlerininin bulunduğu Gece pazarında alışveriş yapabilirsiniz. Geceleme otelinizde. 

3. Gün: BANGKOK 

Tayland Turu’muzun 3. gününde sabah kahvaltısından sonra şehri daha yakından tanımak 

amaçlı serbest zamanımız oluyor. Geceleme Bangkok otelimizde. 
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Ekstra Tur: Yüzen Çarşı Turu: 55 USD 

Hindistan Cevizi çiftliği, meşhur Tik ağacı atölyesi ve dar kanalların içinde yerel köylülerin el 

emeklerinin satıldığı yerlerden alışveriş yapma imkanı bulabilirler. 

Ekstra Tur: Siam Niramit Show Turu: 60 USD 

Büyük Siam Krallığı döneminden essiz sahneler ve özellikle cennetin anahtarına ulaşmak için 

yapılan o muhteşem festival görüntüleri ile büyüleneceksiniz. 

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 TURUNU 

gerçekleştiriyoruz. (35 USD) Çevresi tamamı orjinal volkanik taşlar ile donatılmış bu parkta, 

Timsah çiftliğinde yüzlerce timsahı bir arada görme olanağı, Timsah show, Kaplan ve yavrusu 

ile fotoğraf çektirme fırsatı bulacaksınız… Ardından Dünyaca unlu Mücevher Fabrikası 

ziyaretimiz oluyor. Tayland’ın en ünlü eğlence beldesi olan Pattaya’ya varis ve otelimize 

yerleşme. Geceleme Pattaya otelimizde. 

Ekstra Tur: Fil Safarisi Turu: 45 USD 

Ekstra Tur: Alcazar Show Turu: 45 USD 

VIP koltuklarından birbirinden ilginç sahne ve kostümlerin değiştiği Showları seyredebilirler. 

Show sonrasında sizleri bir sürpriz bekliyor. 

 5. Gün: PATTAYA 

Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz için 09.00 hareket ile 

Extra Mercan Kayalıkları ile Ünlü Öğle Yemekli Mercan Adası Turuna katılabilirler(55 USD) 

Sinirsiz güneş ve okyanus keyfi... Öğle yemeği menusu: Balık, Deniz mahsulü Mezeler, Sebzeli 

pilav, Salata ve Tropikal meyveler. Geceleme Pattaya otelimizde. 

6. Gün: PATTAYA 

Sabah kahvaltısından sonra arzu eden misafirlerimiz için 12.00 hareket ile Extra Geleneksel 

THAI DANSLARI, EVLİLİK SEREMONISI, fillerin  birbirinden Eğlenceli Showlarını ,500 hektarlık 

alana kurulmuş BOTANIK BAHCESI ve ORKIDE BAHCELERINI kapsayan NONG NOOCH 

TROPICAL GARDEN&DANCE SHOW (40 USD) turuna katılabilirsiniz. Geceleme Pattaya 

otelimizde. 
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7. Gün: PATTAYA - BANGKOK - İSTANBUL 

Bangkok havalimanına transfer Royal Jordanian Havayolları tarifeli seferi ile 00:30’da 

Amman’a uçuşumuz gerçekleşiyor. 

8. Gün: İSTANBUL 

Amman’a 05:05’te varışın ardından 11:15’te Amman’dan İstanbul’a hareket ediyoruz 

14:40’ta İstanbul Atatürk Havaalanına varış turumuzun ve Gezimod Hizmetlerimizin sonu. Bir 

sonraki Gezimod organizasyonunda görüşmek üzere.. 

FİYATLARIMIZA DAHİL OLAN SERVİSLERİMİZ  

 Royal Jordanian Havayolları ile İstanbul – Amman – Bangkok/ Bangkok – 
Amman - İstanbul parkurunda ekonomi sınıf uçuşları 

 Yerel profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 
 Bangkok ve Pattaya otellerinde oda kahvaltı bazında 5 gece konaklama  
 Programda belirtilen panoramik şehir turları 
 Şehir Vergileri 
 Gümrük Vergileri  
 Bangkok havalimanında geleneksel kıyafetli Taylı kızlarla çiçekli karşılama 
 Otellerde hoş geldin kokteyli ( Tayland ) 
 Otellerde bagaj taşıma işlemleri ( Tayland ) 

 
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN SERVİSLERİMİZ 

 Programda ekstra olduğu belirtilen turlar 
 Her türlü kişisel harcamalar 
 Müze ve ören yeri giriş ücretleri 
 Otel Konaklama Vergileri ( Yolcu Tarafından Otele Ödenir ) 
 Yurtdışı Çıkış Fonu (15 TL) 
 Seyahat Sağlık Sigortası  

*TUR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME* 

- 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. 

- GEZİMOD, 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. 
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- Uçuş saatlerini ve parkurunu teyit etmeyen misafirlerin iç hat bağlantı uçuş ulaşımlarında 

yaşanan değişikliklerden GEZİMOD sorumlu değildir.  

- Tur programında belirtilen tur güzergâhı örnek güzergâh olup tur parkurunda değişiklik 

olabilir.  

- Uçağın ineceği şehir farklılık gösterebilir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat 

değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan GEZİMOD sorumlu tutulamaz.  

- GEZİMOD, gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla 

değiştirme hakkını saklı tutar.  

- Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün/günler  gerçekleştirilebilir.  

- GEZİMOD, yıldız kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 

- 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.  

- Bu paket turda minimum katılımcı sayısı her otel kategorisi için 20 kişidir. Paket tura 

katılacak kişi sayısının yeterli olmaması durumunda 21 gün öncesinden tur iptali tüketiciye 

bildirilir.  

- Turun iptali durumunda vize ücreti ve sigorta ücretleri iade edilemez.  

- Yol üzerinde alternatif turlar gruptan en az 6 kişinin katılımı olduğu taktirde gerçekleşir. 

Katılmak istemeyen misafirler mola yerinde bekletilir.  

- Programlarda belirtilen geziler rehberin insiyatifin e herhangi bir nedenden dolayı belirtilen 

gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir.  

- 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 GEZİMOD 

sorumlu tutulamaz.  

- Müze ve ören yerleri girişleri ücreti fiyatlara dâhil değildir.  

- 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup 3. yatak standart yataktan küçüktür ve / veya 

ilave acılan kapanan ek yataktır.  

- Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için 

geçerlidir.  

- GEZİMOD konsoloslukla müşterilerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin her 

hangi bir neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması 

halinde hiçbir sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde GEZİMOD dan tazminat hakkı 

yoktur.  

- Otellerde alınan kahvaltı standardı Continental kahvaltı olup grup kahvaltıları otellerde ayrı 

salonlarda alınıp münferit yolcu kahvaltılarından farklıdır.  
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- Vize başvurusu için en az 6 ay geçerli pasaport ve acentelerimizden temin edebileceğiniz 

vize için gerekli evraklar listesinde belirtilen belgeler eksiksiz tur hareket tarihinden minimum 

1 ay önce yazılı onay ile acenteye teslimi gerekmektedir. 

- Turlarda kullandığımız araçlar özel olarak turizm için tasarlanmış olup, yatar koltuk ve 

içerisinde klima (ısıtma ve soğutma) bulunmaktadır.  

- Katılımcı sayısına göre otobüs, midibüs, minibüs kullanılmaktadır.  

VİZE BİLGİLERİ 

Bu turumuza katılacak misafirlerimizin vize almaları gerekmemektedir. Turumuz vizesiz olup, 
pasaport geçerlilik tarihinin Min: 6 Ay olması gerekmektedir. 

İPTAL BİLGİSİ 

Promosyon turlarda iptal ve iade yoktur. Diğer turlarda, katılımcıdan 1 ay kalaya kadar 

yapılan iptallerde %35 cayma bedeli kesilir. İptal güvence paketi alan misafirler tur kalkış 

tarihinden 11 iş günü kalaya kadar iptal edebilir. *İptal güvence paketi hakkında Seyahat 

danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz. 

 

 


