
Phuket Turu THY F�yat sorunuz
0,00 TL

Fırsat

Vizesiz

TUR ÖZELLİKLERİ

1.Gün: İstanbul - Phuket
İstanbul Atatürk Haval�manı'nda check-�nn �şlemler�n�n tamamlanmasının ardından Phuket'e hareket. Geceleme
uçakta.

2.Gün: Phuket
Phuket'e varış. Varışa �st�naden otel'e transfer. Kısa b�r bekley�ş�n ardından check-�n �şlemler� ve odalarımıza
yerleşme. Günün ger� kalanı serbest zaman. Konaklama otel�m�zde.

3.Gün: Phuket
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Phuket'�n eşs�z den�z, kum ve güneş�nden yararlanma �mkanı.
D�leyen m�saf�rler�m�z rehber�m�z�n ekstra olarak düzenleyeceğ� turlara katılab�l�rler. Geceleme otel�m�zde.

4.Gün: Phuket
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Phuket'�n eşs�z den�z, kum ve güneş�nden yararlanma �mkanı.
D�leyen m�saf�rler�m�z rehber�m�z�n ekstra olarak düzenleyeceğ� tura katılab�l�rler. Geceleme otel�m�zde.

5.Gün: Phuket
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Phuket'�n eşs�z den�z, kum ve güneş�nden yararlanma �mkanı.
D�leyen m�saf�rler�m�z rehber�m�z�n ekstra olarak düzenleyeceğ� turlara katılab�l�rler. Geceleme otel�m�zde.

6.Gün: Phuket
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından tam gün Phuket'�n eşs�z den�z, kum ve güneş�nden yararlanma �mkanı.
D�leyen m�saf�rler�m�z rehber�m�z�n ekstra olarak düzenleyeceğ� turlara katılab�l�rler. Geceleme otel�m�zde.

7.Gün: Phuket - İstanbul
Check-out �şlemler�n�n tamamlanmasının ardından hava alanına transfer. B�let, bagaj ve pasaport �şlemler�n�n
ardından İstanbul'a hareket. İstanbul'a varış ve turumuzun sonu.

Best Western Patong 3* v.b

Türk Havayolları ile ekonomi sınıf uçuşlar

Belirtilen otelde 5 gece oda kahvaltı konaklama

Tüm alan-otel-alan transferleri

Alan vergileri

Seyahat Sigortası (Turun iptali durumunda tur ücretinin %15'i kapsam dışıdır)

Otel B�lg�ler�

F�yata Dah�l Olan H�zmetler

 (https://www.setur.com.tr)

https://www.setur.com.tr/


Program Asian Escapes Turizm tarafıdan organize edilmiş olup farklı acente yolcularınında katılımı
muhtemel olacaktır.

Ekstra turlar minimum 15 kişinin katılımı doğrultusunda Türkçe Rehberli olacaktır.

Ekstra turların hangi gün yapılacağı rehberin inisiyatifinde olup Phuket'e varışınızda rehberiniz
tarafından konu hakkında bilgilendirileceksiniz.

Belirtilen uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması gerekmektedir.

Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.

Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.

T.C vatandaşlarına vize uygulanmamaktadır.

Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması

gerekmektedir.

İstanbul çıkışlı rehberlik hizmeti verilmemektedir.

Rehberlik hizmeti turlar esnasında verilmektedir.

80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.

Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli( 15 TL ) dahil değildir.Çıkış harcının yolcular tarafından
ödenmesi gerekmektedir.2 yaşın altındaki çocukların bagaj hakkı yoktur.

Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Ekstra bagaj taşıma
ücretleri misafirlere aittir.

Triple konaklama müsaitlik doğrultusunda sunulur. Müsaitlik var ise 3. Kişi için katlanabilir yatak
verilmektedir.

Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.

PHUKET

PHUKET FANTASEA SHOW

2400 THAI BAHT (03-12 YAŞ ARASI 2000 THAI BAHT)

Bu gece turumuzda Phuket’in sahil bölgesinden yapacağımız kısa bir yolculuğu takiben Phuket
Fantasea Show'un buyulu dunyasina varıyoruz. Tema parkini dolasip dunyanin en buyuk acik bufe
restoraninda yemegimizi yedikten sonra 3500 kisilik muazzam salonda Kamala efsanesini
seyrediyoruz. Cok genis bir ekiple sergilenen show’un en ilginc kismi yaklasik 13-14 farkli
hayvaninda show’da rol almasi.

Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Park girişi + Açık Büfe Akşam Yemeği + Rehberlik

**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber
tarafindan bildirilecektir.

PHI-PHI ADASI TURU

2600 THAI BAHT (03-12 YAŞ 1800 THAI BAHT)

Öneml� Notlar

Ekstra Turlar

 (https://www.setur.com.tr)
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Andaman denizinin buyulu adalarina yapilan cok keyifli bir gunluk turdur. Otelden ayrilip Phuket’in
en luks marinasi olan Royal Phuket Marina’ya ulastiktan sonra rehberlerimizin tur tanitimini
takiben surat tekneleri ile Phi Phi adalarina dogru yola cikiyoruz. Iki adadan olusan Phi Phi
adalarinda yuzlerce renkli okyanus baliklari ile snorkel yapip , adada yasiyan maymunlari
gordukten sonra ogle yemegimizi almak icin Phi Phi Don adasina yanasiyoruz. Yemek sonrasi Phi
Phi Lay adasina gecip sirasiyla Viking Magarasi , Pileh Lagoon’u ziyaret edip butun Phuket
fotograflarinda gordugunuz Leonardo Di Caprio’nun The Beach filmini cektigi dunyaca meshur
Maya Bay’de mola veriyoruz. Donus yolu uzerinde Khai Adasinda yine snorkel ve yuzme molasi
sonrasi marina’ya ve sonrasinda otele donuyoruz.

Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Açık Büfe Öğle Yemeği + Rehberlik

** Bu turumuz minimum 16 kişinin katılımı olduğu takdirde özel transfer ve özel bot ile
gerçekleşmektedir. Bu durumda tur ücreti 3000 THAI BAHT olacaktır. 16 kişinin altındaki
katılımlarda transfer ve botlarda karışık gruplar halinde yapılmaktadır. Bölgedeki hava şartlarına
bağlı olarak bazı tarihlerde botlarla değil büyük katamaranlar ile (Yaklaşık 400 kişilik) tur
gerçekleştirilebilir. Havanın uygun olmayacağını düşündüğümüz tarihlerde, olabilecek risklere
karşı katamaran önerilmekte ancak Katamaran ile yapılacak turlarda tek bir bölgeye gidilmekte ve
Maya Beach’e, Maymunlar adasına veya benzeri küçük koylara uğranmamaktadır. Tur tarihindeki
hava şartlarına göre rehberiniz bilgi verecektir.

**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber
tarafindan bildirilecektir.

JAMES BOND ADASI TURU

2600 THAI BAHT (03-12 YAŞ 1800 THAI BAHT)

Orjinal ismiyle Koh Tapu veya Civi Adası olarak bilenen ada 1974 yılında çevrilen „The Man with
the Golden Gun“ James Bond filmiyle ünlenmiş ve James Bond adası olarak anılmaya başlamıştır.
Yine Royal Phuket Marina’dan surat tekneleri ile dunyaca meshur Phang Nga koyuna dogru yola
cikiyoruz. Phang Nga koyu yaklasik 20 yerden nehir baglantisi alan son buzul cagindaki kirilma ile
yaklasik 30 ada , 300 kayalik ve dunyada sadece ekvator kusaginda yasayan Mangrove ormanlari
ile Phuket’in en ozel bolgelerinden biridir.Tur sirasinda Panak adasinda magara gezisi , Hong
adasinda muthis bir kano gezisi , bolgenin tek yerlesim yeri olan meshur musluman koyu
Panyee’de ogle yemegi , James Bond adasi ve son olarak bolgenin en keyifli adasi olan Naka
adasinda sahilde guneslenme ve yuzme icin duruyoruz.

Dahil olan Hizmetler: Ulaşım + Öğle Yemeği +Kano ucreti+ Rehberlik

** Bu turumuz minimum 16 kişinin katılımı olduğu takdirde özel transfer ve karışık cruise
teknesi/sürat motoru ile gerçekleşmektedir. 16 kişinin altındaki katılımlarda belirtilen transferler
karışık gruplar halinde yapılmaktadır. 16 kişi üstü katılımlarda turumuz özel transfer ve gruba özel
Sürat Bot ile yapılacak olup kişi başı tur ücreti 3000 THAI BAHT olacaktır.)

**Ekstra turlarımız minimum 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir. 10 kişinin altındaki
katılımlarda maliyetlerden dolayı satış fiyatlarında farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle bazı
turlarda fiyatlar kademeli olarak yapılmaktadır. Oluşan fiyat farkı rehberiniz tarafından
bildirilecektir. Kişi sayısı sebebi ile özel transfer verilemeyecek turlarda lokal transfer araçları ortak
kullanılacaktır. Detaylı bilgi rehberiniz tarafından bildirilecektir. Karışık tekne turlarında rehberler
teknede bulunmamakta olup, turun organizasyonu sağlamaktadırlar.

PHUKET TURU

800 THAI BAHT ( 03-12 YAŞ 400 THAI BAHT)
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Kisa surede cok sey yapabileceginiz cok keyifli bir tur Phuket turu. Guzel manzara noktalarinin
yaninda Tayland’in en meshur tapinaklarindan biri olan Wat Chalong tapinagini gezip muhtesem
fotograflar cekme imkani bulacaksiniz. Kaju fabrikasinda bolgenin meshur kajularini ve kuru
meyvelerini hem tadim hem de alisveris yapma imkaniniz var.Teak agaci el oymalarinida yakindan
gorebildiginiz turda , Phuket’in olmazsa olmaz ve dunyada tek olan kaplan parki Tiger Kingdom’da
ilacsiz , zincirsiz kaplanlarla son derece guvenli bir sekilde yakinlasma ve fotograf cekme
imkaniniz da var. Yine arzu edenler icin yol uzerinde durulacak Fil safari kamplarinda filleri
yakindan gorebilirsiniz.

** Bu turumuzda alinan ucret sadece arac ve rehberlik icindir. Tiger Kingdom , Fil safari ya da
diger aktivitelerde misafirlerimiz soz konusu aktivite ucretlerini ilgili yerlere yapacaklardir.

FIL SAFARISI

1100 THAI BAHT (03-12 YAS 500 THAI BAHT)

Tayland’ın simgesi olan fillerle safarinin tadına varma fırsatını bulacaksınız. Özel eğitilmiş olan
filleri hem besleyip hem de hoş vakit geçireceğiniz bu gezide şapkanızı ve fotoğraf makinenizi
unutmayın. Fil ile gezinti yaklaşık 30 dakika sürmektedir.

**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber
tarafindan bildirilecektir.

SIMON SHOW

1400 THAI BAHT

Ilginc icerigiyle ve yapmis olduklari dans gosterileriyle adindan soz ettiren, Dunyaca unlu kabare
gosterisi. Sahne suslemesi ve danscilarin satafatli kiyafetleri ile muhtesem geceye hazir olun.

**Bu turumuzda kademeli fiyat uygulaması olup, 10 kişinin altında olan turlarda fiyat rehber
tarafindan bildirilecektir.

** 5 yas alti show’a alinmamaktadir.

** Cocuk indirimi yoktur.

Ekstra turlarımız minimum 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir. 10 kişinin altındaki
katılımlarda maliyetlerden dolayı satış fiyatlarında farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle bazı
turlarda fiyatlar kademeli olarak yapılmaktadır. Oluşan fiyat farkı rehberiniz tarafından
bildirilecektir. Kişi sayısı sebebi ile özel transfer verilemeyecek turlarda lokal transfer araçları ortak
kullanılacaktır. Detaylı bilgi rehberiniz tarafından bildirilecektir. Karışık tekne turlarında rehberler
teknede bulunmamakta olup, turun organizasyonu sağlamaktadırlar.

Fiyatlar baht üzerinden değerlendirilmekte olup turun yapılacağı tarihe göre değişiklik
gösterebilmektedir.

Satın almış olduğunuz tur paketi “Asian Escapes Turizm” tarafından düzenlenmektedir. Havalimanı
karşılamaları ve diğer tüm yerel hizmetler “Asian Escapes Turizm” tarafından organize
edilmektedir. Farklı acente misafirlerinin de tura katılımı muhtemeldir.

Yerel H�zmetler Hakkında Öneml� B�lg�lend�rme

 (https://www.setur.com.tr)
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