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1. Gün  İSTANBUL - BANGKOK   

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminalinde siz değerli konuklarımızla buluşmamız ile programımız başlıyor. 

Ardından Türk Havayollarına ait tarifeli sefer ile Bangkok’a hareket ediyoruz. Yaklaşık on saatlik bir uçuşun ardından 

Bangkok’a varıyoruz. Pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından alanda bizleri bekleyen özel araçlarımız ile 

dinlenmek üzere otelimize transfer oluyoruz.  Konaklama otelimizde 

2. Gün  BANGKOK 

Kahvaltının ardından şehir turumuz için hareket ediyoruz. Turumuz esnasında 46 metre uzunluğu ve 15 metre 

yüksekliğindeki Uyuyan Buda, Oturan Buda, Altın Buda, eski ve yeni Parlamento binaları ve Kraliye Caddesi  görülecek 

yerler arasında.  Gezilerimizin sonrası otelimize transfer ve check in yapıyoruz.. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak 

düzenlenecek olan Kanallar turuna (35 USD Kişi Başı) katılabilirler. Kanallar turumuzda motorlu kayığımızla 

birbirilerine bağlı irili ufaklı kanallar arasında yol alıp yerel halkın yaşamını başka bir açıdan gözlemleme imkanı 

bulacağız.  Konaklama otelimizde 

3. Gün  BANGKOK 

Kahvaltının ardından tam gün serbest zaman. Arzu eden misafirlerimiz rehberimizin ekstra olarak düzenleyeceği 

yüzen çarşı turuna (50 USD Kişi Başı)  katılabilirler. Otelimizden hareket ederek yaklaşık 1,5 saat yol alıyoruz. 

Ardından Asya’ya özgü uzun kuyruklu motorlarla yüzen çarşıya doğru hareket ediyoruz. Yüzlerce su kanalı arasında 

kurulmuş olan köyleri görerek yüzen çarşıya ulaşıyoruz. Yerel halkın küçük kanolarla tezgahlar kurduğu bu rengarenk 

çarşıda; çeşitli hediyelik eşyalar, el emeği eserler ve yerel meyve-sebzeler satılmaktadır. Burada alışveriş için bir süre 

mola veriyoruz. Gezilerimiz sonrası otelimize transfer oluyoruz. Arzu eden misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek 

olan Siam Niramit Show’a (55 USD Kişi Başı) katılabilirler. Konaklama otelimizde. 

4. Gün                BANGKOK-BALI (BENOA) 

Kahvaltının ardından Bali uçuşumuzu gerçekleştirmek adına havalimanına hareket ediyoruz. Denpasar’a varışımızı 

takiben panaromik şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Jagatnatha Tapınağı, Bajra Sandhice Niti Mandala anıtları 

göreceğimiz yerler arasındadır. Ardından Benoa’da bulunan otelimize transfer.  Dileyen misafiler ekstra olarak 

düzenlenecek “Kecak Dansı ve Uluwatu Tapınağı” (50 USD -Kişi Başı) turuna katılabilirler. Rehberimizin belirteceği 

saatte lobide buluşup Uluwatu Tapınağı’na gitmek üzere hareket edeceğiz. Deniz seviyesinden 100 mt yüksekte 

bulunan ,etrafı ormanlarla çevrili bu güzel tapınağı gezip , ardından Rama ve Shinta’nın aşkını anlatan mitolojik dans 

gösterisini izleme imkanı bulacağız. Gösterinin ardından otelimize dönüyoruz. Konaklama otelimizde. Konaklama 

otelimizde. 
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5. Gün                BALI (BENOA) 

Kahvaltının ardından serbest gün. Dileyen misafirlerimiz opsiyonel olarak düzenlenecek Ubud & Kintamani (Volkan) 

(Ögle Yemekli-  95 USD) turuna katılabilirler. Bu turumuzda ilk olarak Bali’nin yerel dansı olan “Barong Dansını”   

izlemek üzere Batubulan köyüne hareket ediyoruz. İyi ile kötünün mücadelesinin anlatıldığı bu güzel performansın 

ardından sanatçılar köyü Celuk’a hareket ediyoruz. Celuk’ta gümüş ve ahşabın maharetli ellerde nasıl birer sanat 

eserine dönüştüğünü görme imkanı bulacağız. Ardından Batur Volkanı’nın eşsiz güzelliğini görmek ve krater gölü 

manzarası eşliğinde öğle yemeğimizi almak üzere Kintamani’ye gidiyoruz. Yemeğin ardından Kutsal Su Tapınağı olarak 

da bilinen Tirta Empul tapınağını ziyaret ediyoruz. Tapınak gezimiz sonrası Gunung Kawi Kraliyet anıtlarını ziyaret 

ediyoruz. Gezilerimizin ardından Tegalalang pirinç teraslarını görme imkanı buluyoruz. Turumuzun bitiminde 

otelimize dönüyoruz. Konaklama otelimizde. 

6. Gün                BALI (BENOA) 

Kahvaltının ardından serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz opsiyonel olarak düzenlenecek Kutsal Maymun Ormanı 

ve Tapınaklar turuna (Ögle Yemekli –kişi başı 75 USD) katılabilirler. Turumuzda öncelikle Bali sanatını daha yakından 

tanımak üzere Singapadu köyüne gidiyoruz. Ardından Pura Dalem Agung Padangtegal tapınağını ve ölü yakma 

seramonilerinin de gerçekleştiği kutsal bahar hamamı tapınağını ziyaret etmek üzere  Kutsal Maymun Ormanı’na 

doğru yola çıkıyoruz. Ziyaretlerimizi gerçekleştirip yemeğimizi almak üzere yerel bir restorana gidiyoruz. Yemek 

sonrasında eşsiz güzellikteki mimarisi ile ünlü Pura Saraswati tapınağını ziyaret ediyoruz. Tapınak ziyaretlerimiz 

sonrası otelimize dönüyoruz. Konaklama otelimizde.  

7. Gün  BALI (BENOA) - ISTANBUL  

Kahvaltının ardından serbest gün. Öğlen odalarımızı boşaltıyoruz. Dileyen misafirlerimiz ekstra olarak düzenlenecek 

Tanah Lot & Taman Ayun Turu’na (35 USD -Kişi Başı) katılabilirler. İlk durağımız Taman Ayun tapınağı olacak. İsmi 

güzel bahçe anlamına gelen bu güzel tapınağı ve bahçelerini görme imkanı bulacağız. Ardından Alas Kedaton Maymun 

Ormanlarından geçerek Tanah Lot tapınağına varacağız.Tapınağı gezdikten sonra güneşin okyanus üzerinde batışını 

izleme imkanı bulacağız. Ardından otelimizie dönüyoruz  Rehberimizin belirttiği saatte buluşup havalimanına hareket 

ediyoruz. Havalimanına varışımızı takiben check-in  işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Türk Havayollarına ait sefer ile 

İstanbul’a hareket ediyoruz.  

 

8. Gün  İSTANBUL 

Yaklaşık 14 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul Havalimanı’na varış ve turumuzun sonu. 

 

http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
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FİYATLANDIRMA UÇUŞ DETAYLARI 
KALKIŞ TARİHİ KİŞİBAŞI 

2 ve 3 Kişilik Odada  

12 – 19 Eylül 2022 1.457 Usd 
Havalimanı Buluşma Tarihi ve Saati: 11 Eylül Pazar saat: 22:30 
12 Eylül TK 68  İstanbul   01.45 - Bangkok  15.25  
18 Eylül TK 67  Denpasar 21.00 - İstanbul  04.45 +1 (İstanbul’a varış 19 Eylül)  

SINGLE Oda Farkı : 
ÇOCUK İndirimi : 
BEBEK : 

+ 350 Usd 
- 50 Usd 

     250 Usd 
 

 Havalimanı buluşma saati, uçuştan 3 saat önce olup, detaylar tur hareketinden 2 gün öncesinde ayrıca iletilecektir. 
 Kalkış ve varış saatleri yerel saatlerdir. 
 *işareti olan uçuşlar, hareket tarihinden 1 sonraki takvim gününde varış noktasına ulaşır. 

 

ÖRNEK (vb.) OTELLER 

BANGKOK BALİ 

4**** Citrus 11 vb 3*** İbis Benoa vb 

 
 

AVANTAJLI ETKİNLİK PAKETİ – X LARGE 340 Usd 315 Usd 

Kanallar turu $ 35,00 + Yüzen Çarşı Turu  $ 50,00 + Öğle Yemekli Ubud Kintamanı (Volkan) Turu $ 95,00 + Kecak 
Dansı ve Uluwatu Tapınağı  $ 50,00 + Öğle Yemekli Kutsal Maymun Ormanı ve Tapınaklar $ 75,00 + Tanah Lot & 
Taman Ayun Turu $ 35,00 

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLAN SERVİSLER 

 Türk Hava Yolları ile İstanbul – Bangkok / Denpasar– İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti ve vergileri 

 Yerel havayolları ile Bangkok – Bali arası ekonomi sınıf uçak bileti ve vergileri 

 Bangkok’da 4* otelde 3 gece oda kahvaltı konaklama 

 Bali’de 3* otelde 3 gece oda kahvaltı konaklama  

 Panoramik Bangkok ve Bali şehir turları 

 Havalimanı-otel-havalimanı transferleri  

http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
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 TURSAB zorunlu mesleki sorumluluk sigortası 

 Türkçe rehberlik hizmetleri 

 Seyahat ve sağlık sigortası (65 yaş üzeri sürprim uygulanır). 

 

PAKETTUR FİYATINA DÂHİL OLMAYAN SERVİSLER 

 Yurtdışı Çıkış Harç Pulu    

 Vize ücreti  

 Covid-19 Sigortası, 

 Programda belirtilmeye tüm yemekler 

 Şahsi harcamalar, tüm içecekler 

 Ekstra turlar ve programda belirtilmeyen yemekler 

  

SIKÇA SORULAN SORULAR & ÖNEMLİ BİLGİLER 

 

KATILIM ŞARTI 
Bu gezimiz, en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir.  Yeterli katılım sağlanamadığı 
takdirde, son iptal bildirim tarihi tur başlangıcının 20 gün öncesidir. Katılım yetersizliği nedeniyle 
iptal edilen tur, acenteniz aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir. 

 

VİZE 

Endonezya (Bali) 
Umumi Pasaport   kapıda vize 35usd  
Yeşil Pasaport   kapıda vize 35usd 
Hizmet Pasaportu  kapıda vize 35usd 
 
Tayland 
Umumi Pasaport   Vize gerekli değil   
Yeşil Pasaport   Vize gerekli değil 
Hizmet Pasaportu  Vize gerekli değil  
 
Seyahat bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaportunuzun olması 
gerekmektedir. 
 
Vize gereken destinasyonlarda, vize başvurusu için acentenizin tarafınıza ileteceği “Vize İçin 
Gerekli Evraklar” listesinde belirtilen belgeler ile vize başvurusunun yapılması gerekmektedir. 
 

Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribata uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret 
edilecek ülke sınır kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına; anılan pasaportların 
yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması 
gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir.  
 

18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri 
ile seyahat ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak 
muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-
babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz. 
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SAĞLIK 
Bangkok ve Endonezya’ya girişlerde herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Yenilecek 
yemeklerde sağlığınızı olumsuz etkileyecek bir sorun olacağınız sanmıyoruz. Musluk suyu 
içmemenizi öneririz. 

 

UÇUŞ SÜRELERİ 
İstanbul   Bangkok   9 sa 35 dk 

Denpasar  İstanbul   12 sa 50 dk 

 

EKSTRA TURLAR  
& 
ETKİNLİKLER 

Ekstra turlar ve Etkinlikler, servis aldığımız yerel acente tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile 
düzenlenmekte olup, katılım zorunluluğu bulunmamaktadır. Yeterli sayı sağlanamadığı takdirde 
geziler yapılamamakta veya ekstra tur / etkinlik fiyatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı 
sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca ekstra turların / etkinliklerin günleri ve 
saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin veya mekânın açık/kapalı olma durumlarına 
ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir. 

 

KONAKLAMA 

Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden 
fazla mesafede kullanılabilir.  
 
3 Kişilik odalar, otellerin uygunluğuna göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye sunulan 
yatak, standart yataklardan küçük olabilir. 3 kişilik odalar 1 büyük yatak ve 1 ilave yataktan 
oluşmaktadır. İlave yataklar, açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan 
oluştukları için katılımcı 3. kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek 
sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.  
 
Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan ve fiyatlandırma bölümünde belirtilen yaş grubuna 
uyan tek (1) çocuk için geçerlidir. 
 
Tur programında dahil olan hizmetlerden otelde alınan kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı 
kültürüne uygun olarak ve genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, 
ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı bir menü ile sunulmakta olup, gruplar için gruba tahsis 
edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir. 

 

PARA BİRİMİ 
Tayland para birimi Baht (THB).  
Endonezya’nın para birimi Endonezya Rupiahı (IDR) 
Yanınızda US Dolar (USD) bulundurmanızda fayda vardır. 

 

SAAT DİLİMİ Bali ile Türkiye arasında +5, Bangkok ile Türkiye arasında +4 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de 
saat 12.00 iken Bali’de  17:00 , Bangkok’da 16:00 dır 

 

TELEFON KULLANIMI Cep telefonu hattınız uluslararası aramalara (roaming) açık ise kullanılmaktadır. Bazı bölgelerde 
iletişim sıkıntılı olabilir 

 

http://www.facebook.com/goldenbaytour
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KIYAFET VE GEREKLİ EŞYALAR 

Kolayca giyilip – çıkarılabilecek tişört, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu pantolonlar, şort, 
rahat yürüyüş ayakkabıları, akşamları için ince bir mont almanızı öneririz. Bunun dışında; şapka, 
güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video kamera 
ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz. 

 

YEMEK KÜLTÜRÜ Güney Doğu Asya’da tavuk, deniz mahsulleri oldukça yaygındır. Yemeklerde yöreye özgü 
baharatlar kullanılır. 

 

ELEKTRİK 

Elektrik 230 volt olsa da kalınacak otellerde 220 volt elektrik kullanılmaktadır. Prizler A tipi ikili 
ve B tipi üçlü prizlerdir. Prizlerin örnekleri şu adreslerden görülebilir: 
http://www.iec.ch/worldplugs/typeA.htm ve http://www.iec.ch/worldplugs/typeB.htm. 
Adaptör getirmeniz gerekecektir. 

 

ALIŞVERİŞ Hediyelik eşyalar dışında gidilen ülkeye özgü el sanatları ürünleri ve doğal yiyecek ve içecek türü 
şeyler bulamanız mümkündür. 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

Geçerli pasaportun olması ve/veya vize alınmış (vize gerekli destinasyon/pasaport için) olması, 
ülkeye giriş yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama 
yetkisi vardır. Bu durumdan Golden Bay Tour sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir.  
 
Golden Bay Tour, hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne 
tabidir. Tarifeli ve özel uçuşlarda rötar riski olabilir veya mevcut gezi ve uçuş öncesinde saatler 
değişebilir. Golden Bay Tour, bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. 
Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek ve kabul ederek turu satın almışlardır. 0-2 
yaş arası çocuklar alan vergisi ve alan hizmetleri bedeli ödemezler 
 
Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç 
içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en 
fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak 
üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin 
verilmeyen veya herhangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, 
keza hava şartları nedeniyle turun yapılması imkânsız hale geldiği durumlarda bahse konu 
turların yapılamamasından Golden Bay Tour sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç 
girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir. 

 

http://www.facebook.com/goldenbaytour
https://twitter.com/goldenbaytours
https://www.youtube.com/channel/UC3sGucYeWH4a9k87PrUvFlQ
https://www.instagram.com/goldenbaytour
http://www.goldenbaytour.com/

