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ÜÇ ÜLKEDE BEŞ FARKLI ŞEHİR 

 

VİETNAM- HANOİ-HO CHİ MİNH CİTY (SAYGON) 

KAMBOÇYA- PHNOM PENH, SİEM REAP 

TAYLAND- BANGOK 

13 GÜN 2100 DOLAR 09 - 22 KASIM 2020 

 

 

1.GÜN : ANKARA - HANOİ  
İstanbul SABİHA GÖKÇEN Hava Limanından (havaalanı değişikliği olabilir) , Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye 
aktarmalı olarak uçuşla gezi programımıza başlıyoruz.  
 

2.GÜN: HANOİ 

11 Kasım Pazartesi günü sabah 07:40 civarında Hanoi’ye inmiş olacağız. Pasaport işlemlerinin ardından 

havalimanında bekleyen aracımız ile şehir içerisinde alışveriş ve eğlence mekanlarının içinde bulunan şehir 

otelimize yerleşme ve dinlenmenin ardından yürüyerek gezimize başlıyoruz. 
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Uzun yıllar Fransız sömürgesinde kalan ve ardından da Amerikan işgali 

altında bulunan Vietnam'ın tarihinde önemli yer tutan ve günümüzde 

müze olarak hizmet veren Hoa Lo Cezaevi, Opera Binası, Vietnam’ın ilk 

üniversitesi ve tıp eğitim merkezi olan Konfüçyüs  Müzesi, Vietnam'ın 

kurucusu Ho Chi Minh Anıtı ve yaşadığı ev, başkanlık sarayı, 

Vietnam’ın önemli sembollerinden olan One Pillar Pagoda (tapınak),  

lokal bir restoranda öğle yemeği ve Ho Hoan Kiem Gölü turu gezilerinin 

ardından geceleri de açık olan sokak dükkanları gezisi ve alışverişten sonra  yumurtalı kahve içerek  

yorgunluğumuzu atıyoruz. Geceleme otelimizde. 

  

 

3.GÜN: HANOİ- HALONG BAY KÖRFEZİ 
 

Sabah kahvaltısının ardından 08:00 civarında hareket ederek 

EJDERİN GÖZYAŞLARI olarak bilinen 1500 ün üzerinde 

adacık topluluğundan oluşan ve UNESCO dünya Mirası 

listesinde ve Dünya'nın yedinci harikası olan tam gün HALONG 

BAY körfezi turu. Bu tur yaklaşık olarak 4 saatlik kara yolu ve 

ardından da 4 saatlik tekne ve kano ile körfez turundan 

oluşmaktadır. Öğle yemeği teknede ikram edilecektir. Akşam 

saat 20:00 civarında otelimizde olacağız. Dileyen 

misafirlerimizle Hanoi gece hayatını gözlemleyeceğiz. 

 

4.GÜN: HANOİ- HO CHI MİNH CITY 

Sabah kahvaltısının ardından 08:00 civarında Ho Chi Minh 

City’e uçuş için Hanoi Hava Alanı’na hareket ediyoruz. Eski 

adı Saygon olan ve günümüzde kurtarıcılarına ve Vietnam’ın 

kurucusuna sevgilerini göstermek amacıyla ismini Ho Chi 

Minh  City olarak değiştirilen Güney Vietnam’da bulunan 

Saygon’a uçuşumuz VietJet Havayolları ile saat 10:05, 

varışımız saat 12:15’dir. Hava Alanı’nda bizi bekleyen 

aracımızla otele intikal ve yerleşmenin ardından şehir 

turumuza başlıyoruz. Amerikan savaşı esnasında kullanılan 

silahların ve savaşın sonuçlarının sergilendiği müzenin gezilmesi, Paris’de ki Notr Dome Kilisesi’nin bir benzeri 

olan ve aynı isimle anılan katedralin, tarihi postane binası gezisi, modern  HO CHİ MİNH şehir gezisi, sanat 

eserlerinin sergilendiği ve satıldığı bölgenin gezilmesi, akşam pazarı ve otele dönüş. 

 

 

https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g293924-d311066-Reviews-Ho_Chi_Minh_Museum-Hanoi.html
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5.GÜN: HO CHİ MİNH (SAYGON) 

        

Sabah kahvaltısından sonra, özel aracımızla şehir merkezinden 

60km ,1 saatlik mesafede olan ve Amerikan savaşında çok önemli 

rolü olan Cu Chi tünelleri gezisi. Yol üzerinde savaştan sonraki 

dönemlerde engelli Vietnamlıların çalıştıkları atölyelerin gezilmesi. 

Tünellerde ki gezimiz öğleden sonra saat 15:00 civarında bitirerek 

şehre geri dönüş ve serbest zaman. Akşam, Saygon’un gece 

manzarasını seyretmek ve müzik dinlemek için Saygon Finans 

Merkezi’nin 54ncü katına çıkıyoruz. 

 

6.GÜN: HO CHİ MİNH 

Sabah kahvaltımızın ardından, Dünya'nın 3ncü en büyük 

deltası olan Mekong Deltasını turuna katılmak üzere hareket 

ediyoruz. Bu tur esnasında bir süre kara yolu ile gittikten sonra 

tekne ile delta üzerinde seyahat edeceğiz. Kırsal yaşamı 

yakından görerek Mekong Nehri kanallarında, orman içlerinde 

filmleri aratmayacak sahneler eşliğinde turumuzu 

tamamlayarak akşam 18:00 civarı şehre döneceğiz. Kısa süreli 

dinlenmenin ardından Saygon gecesini görmek için dışarı 

çıkıyoruz. Bu akşam sokak pazarı gezilebilir. 

 

7.GÜN: HO CHİ MİNH- KAMBOÇYA PHNOM PENH 

Sabah kahvaltımızın ardından Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'e altı saatlik karayolu ile gidiş. Otelimize 

yerleşme ve yakın çevre turu. Ardından lokal bir restaurantda yerel yemeklerin tadına bakacağız. Geceleme 

otelimizde. 

 

8.GÜN: KAMBOÇYA PHNOM PENH 

Sabah kahvaltısından sonra 1970'li yıllarda ülkeyi kana bulayan diktatör Pol 

Pot'un oluşturduğu "killing fields" olarak anılan ölüm tarlalarına hareket. 

yaklaşık olarak 30 dakikalık araç ile seyahatin ardından ölüm tarlaları 

bölgesine varış. Bölgenin gezilmesinden sonra yine aynı dönemde hapishane 

olarak kullanılan eski okula hareket ve buranın gezilmesi.  

WatPho tapınağı ve hediyelik eşya, tekstil, saat, elektronik eşyaların satıldığı 

Central Marketin gezilmesi. Akşam üzeri Phnom Penh nehir kenarı gezisi ve 

barların, restaurantların ve gece hayatının yaşandığı bölgenin gezilmesi ve 

burada akşam yemeği için serbest zaman. 
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9.GÜN: PHNOM PENH-SİEM REAP 

Sabah otelden çıkış işlemlerimizin ardından karayolu ile Siem Reap'e 

hareket ediyoruz. Yol üzerinde Kamboçya'nın kırsal yaşamını da 

yakından görme imkanımız olacak. Normal şartlar altında Siem 

Reap'e gidişimiz altı saattir.  Siem Reap'e varış ve gece marketlerine, 

restuarantlara ve gece hayatına çok yakın olan otelimize yerleştikten 

sonra, şehir gezimize başlıyoruz. Saat 

17:00'da başlayacak olan Budist ayinine 

katılmak için Wat Preah Tapınağını ziyaret 

ediyoruz.Akşam yemeğimizi APSARA 

danslarının eşliğinde yiyerek günü 

sonlandırıyoruz. 

 

 

10.GÜN: SİEM REAP 

Sabah 04:30'da otelimizde bizi bekleyen 

araçlarımızla, güneşin doğuşunu seyretmek üzere 

VI yüzyıldan itibaren yapılmaya başlayan, 

UNESCO Dünya mirası lisesinde olan ve 

Kamboçya'nın en fazla turist çeken bölgesi 

ANGOR WAT tapınaklarına gidiyoruz. Angelina 

Jolie'nin de film çektiği ağaçlı tapınaklar dahil tüm 

tapınakları gezerek bilgi alıyoruz. Öğleden sonra, 

Güney Doğu Asya'nın en büyük su kitlelerinden 

biri olan Tonle Sap Gölü bölgesine hareket ediyoruz. Bölgede bulunan Kompong Phluk köyünü 

geziyor, yüzen köyleri görüyor ve akşam otelimize geri dönüyoruz. Serbest zamanda dileyen misafirlerimiz 

geleneksel Khmer Masajı ile yorgunluklarını atabilirler. 

 

11. GÜN: SİEM REAP- BANKGOK 

Sabah kahvaltımızın ardından, Tayland'ın başkenti 

Bangkok'a uçuş için havaalanına transfer oluyoruz.  

Yolculuğumuzun ardından Bankgok'da alışveriş merkezleri, 

restaurantlar bölgesinde bulunan şehir içi otelimize 

yerleşiyoruz. Kısa süreli dinlenmenin ardından, otelimizden 

ayrılarak şehir gezimizi ve tekne ile Choa Phraya nehri 

üzerinden,  akşam yemeği ve alışveriş için Asiatique 

bölgesine hareket ediyoruz. Elektronik eşya almak isteyen 

misafirlerimiz, elektronik eşyaların satıldığı mağazaları 

ziyaret edebilirler. 
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12.GÜN: BANKGOK  

Sabah kahvaltımızın ardından, Choa Phraya nehri üzerinden tekne ile 

Bangok'un tapınaklar ve saraylar bölgesine hareket ediyoruz.  Şafak 

tapınağı olarak adlandırılan Wat Arun'u geziyoruz, ardından tekrar 

tekneyle nehrin karşı yakasına geçerek Uyuyan Altın Buda'yı ziyaret 

ediyoruz. Dönüşte China Town bölgesini geziyoruz. Akşama doğru 

otelimize dönüyoruz. Gezimizin son gecesinde Bangkok’un en yüksek 

binalarından birinin en üst katında bulunan Hangover filminin bazı 

sahnelerini de çekildiği Sky Bar’a çıkıyoruz. ( Bara şort, eşofman gibi 

giysilerle giriş yasak, her hangi bir içecek içmek zorunludur.)  

 

13.GÜN: BANKGOK - ANKARA 
Sabah kahvaltımızın ardından QATAR HAVAYOLLARI ile  Doha aktarmalı olarak Ankara uçuşumuz için 
havaalanına transfer olacağız ve uçuşumuz başlayacak. Uçuşumuz sabah 09:25'de başlayacak ve 19:20'de 
Ankara Esenboğa Havaalanına varmış olacağız. 
 

ÜCRETE DAHİL OLANLAR: 
➢ Ankara-Hanoi ve Bangkok-Ankara uçuş biletleri, 

➢ Vietnam Hanoi - Ho Chi Minh-  uçuş bileti ücretleri, 

➢ Siem Reap-Bangok uçuş bileti ücretleri, 

➢ Ho Chi Minh- Phonm Pehn-Siem Reap karayolu seyahat ücretleri, 

➢ Tonle Sap nehir turu. 

➢ Halong Bay'a otobüs ile gidiş geliş, tekne turu, kano gezintisi, öğle yemeği (içecek hariç), 

➢ Ho Chi Minh 'de Mekong Deltası gezisi ve öğle yemeği (içecek hariç), 

➢ Angkor Wat Tapınakları giriş ücretleri ve rehberlik hizmetleri, 

➢ Siem Reap Apsara Danslı açık büfe akşam yemeği (içecek hariç) , 

➢ Bangkok tapınak gezileri ve rehberlik hizmetleri, 

➢ Havaalanları-otel transferleri, 

➢ Özel araçlarla tüm gün şehir içi, tarihi yerler, doğal yerler gezileri, 

➢ Rehberlik hizmetleri, saraylara, müze ve ören yerleri giriş ücretleri, 

➢ 3-4 yıldızlı otel konaklamaları, 

➢ Sabah kahvaltıları,  

➢ Havaalanı vergileri, 

➢ Türkçe rehberlik hizmetleri. 

ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR: 

➢ Dahil olan yemekler hariç, Öğle ve akşam yemekleri ve içecekler, 

➢ Yurt dışı çıkış harcı 50 TL. (İlgili bankalara veya havalimanındaki maliye veznesine yatırabilirsiniz), 
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➢ Kişisel harcamalar, alışveriş, masaj ücretleri, 

➢ Fazla bagaj ücretleri (ANKARA-HANOİ, BANGKOK-ANKARA uçuşları bir kişi 30KG, HANOİ- HO CHİ 

MINH uçuşu:20kg, SIEM REAP –BANGKOK uçuşu:20kg  bu ağırlıkların geçen miktarlar havayolları 

tarafından ücretlendirilir, havayolları bagaj ağırlıklarında değişiklik yapabilir.) 

➢ Seyahat sağlık sigortası 

➢ Vize (YEŞİL  pasaport vizeden muaftır.Umumi Pasaport Kamboçya ve Vietnam vizeye tabidir.) 

KAMBOÇYA VİZESİ 35ABD, Vietnam 200 ABD).  

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 
➢ Yeşil pasaport (hususi pasaport) sahipleri için vize uygulaması bulunmamaktadır. Diğer pasaport sahipleri 

Vietnam ve Kamboçya’ya girişlerde vizeye tabidir. Tayland’a girişlerde vize gerekli değildir. Yolcu, seyahat 

bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport ile seyahat edebilir. 

➢ T.C. yeşil pasaportu ile seyahat edecek misafirlerimiz için de yukarıdaki 6 ay şartı aynı şekilde geçerlidir.  

➢ 24.11.2015 Tarihi itibari ile eski pasaportlar (Lacivert Pasaport) ile yurt dışına çıkış yapılamamaktadır. 

Eğer pasaportlarının alınış tarihi 10 yıldan eski ise; pasaportlarını yenilemeleri gereklidir. Aksi halde 

gidecekleri ülkeye kabul edilmeyebilirler ve/veya Türkiye'den havayolu firması tarafından uçuşları 

gerçekleştirilmeyebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.  

➢ Yeterli katılımcı sayısı 6 kişidir. Bu sayının altı katılımlarda iptal durumu olabilir. 

➢ Katılımcı tarafından ödeme yapıldıktan sonra, iptal talebi olması halinde katılımcı adına yapılan ödemeler 

tahsil edilir, kalan miktar iade edilir. Turun çıkış tarihinden 20 gün öncesine kadar iptal talebinde bulunulur. 

Daha sonra yapılan iptal taleplerinde iade yapılmaz. 

➢ Fiyatlar, çift kişilik odalarda kişi başı fiyatıdır. Tek kalmak isteyen misafirler fiyat farkı öderler. 

➢ Ara uçuşlarda bagaj ağırlığının belirtilen sınırlarda fazla olmamasına dikkat ediniz. 

➢ Kesin tarih belirlendiğinde en uygun uçuş tespit edilir ve satın alınır. 

➢ Programda gün sayısı sabit olmak üzere değişiklik yapılabilir, bu durum misafirlere bildirilir. 

➢ Gezi bölgesinde bulaşıcı hastalık riski yoktur. TC Sağlık Bakanlığı’nın bölgeye yönelik zorunlu aşı/ilaç 

uygulaması yoktur, önerileri vardır. Gerekli bilgilere http://www.seyahatsagligi.gov.tr adresinden 

ulaşılabilinir. 

➢ Uçuş saatinizden en az 3 saat öncesinde hava alanında olunuz. uçuş saatinden 1 saat öncesine kadar      
valiz teslim işlemlerini ve biniş kartı işlemlerini tamamlayınız. uçuş saatinizden 45 dakika öncesinde uçuş 
kapınıza gidiniz. uçuş hareket saatinden 30 dakika öncesine kadar uçakta yerinizi alınız. aksi takdirde 
uçuşunuz yanabilir, 

➢ Ankara'dan yurtdışına uçuş ve dönüş bagaj hakkı 30 kg.dir. bölgede yapacağımız diğer uçuşlarda 20 kg ve    
kabin içi 7 kg bagaj hakkı vardır. fazla kilolar için önceden kilo satın alınması gereklidir,  

➢ Tüm çanta ve valizlerinizde ad, soyad, adres, tel no gibi bilgilerinizi yazınız. valizlerinizi kolayca       
diğerlerinden ayırt edici kurdela veya ip bağlayınız, 

➢ Otel odalarında mini bar kullandıysanız ve diğer ekstralarınızı  mutlaka ayrılmadan önce ödeyiniz, 
➢ Otel odalarında bulunan otele ait malzemeleri  almayınız, 
➢ Otelden ayrılmadan önce oda anahtarlarınız resepsiyona teslim etmeyi unutmayınız, 
➢ Otellere giriş saati 14:00, çıkış 12:00’dır.  

➢ Havayollarının yaptığı uçuş saati değişikliklerinden operatör sorumlu değildir. 

➢ TURSAB ÜYE NO: 11621 MRD TURİZM. 

TUR ÜCRETİ : 2100 USD 

ÖDEME: 
KAYIT : 15 ŞUBAT 2020 TARİHİNE KADAR 100USD+ 15 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR 700USD 

KALAN 1300 USD TUR TARİHİNE KADAR TAKSİTLE ÖDENİR. 

     BANKA HESAP NO:  

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/
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     HESAP SAHİBİ: HALUK DURUDUYGU 
   İŞ BANKASI ANKARA ERYAMAN ŞUBESİ TL HESABI 
            IBAN NO: TR 390006400000142680441094  
      İŞBANKASI ERYAMAN ŞUBESİ DOLAR HESABI  
            IBAN NO:TR22 0006 4000 0024 2680 1255 63 

   İLETİŞİM:  

Haluk DURUDUYGU :  0 532 727 09 34  hduruduygu@gmail.com 

GENEL BİLGİLER 

 

HAVA DURUMU: 

➢ HANOİ : 29 - 30 °C. 

➢ SİEM REAP, PHNOM PENH, HO CHI MINH, BANGKOK: 30 - 35 °C. 
PARA BİRİMİ: 

➢ VİETNAM DONG'U: 10.000 VND = 2,397 TL= 0,429 USD. 
                                   1TL= 4170 VND, 1 USD= 23264 VND 
DOLAR BOZDURMAK GEREKLİDİR. 

➢ KAMBOÇYA RİEL'İ: 10.000 KHR= 9,5 TL= 2,9 USD 
           1TL= 1,043 KHR, 1 USD = 4KHR 

KAMBOÇYA'DA USD ALIŞ-VERİŞLERDE GEÇERLİDİR, FİYATLAR DOLAR OLARAK BELİRTİLİR. 
KÜÇÜK PARA ÜSTLERİNİ KHR OLARAK GERİ VERİRLER. DOLAR BOZDURMAYA GEREK YOKTUR.     

➢ TAYLAND BAHT'I: 10 THB = 1,80 TL= 0,323 USD. 
1TL= 5,54 THB,   1USD=30,91 THB 

 
MOBİL UYGULAMA: XE Currency Converter & Money  yüklemeniz tavsiye edilir. 

 

BAGAJ HAKKI: Bir kişi ANK-HANOİ/ BANGKOK-ANK : 30kg, HANOİ-HO Chi Minh arası 20kg,diğer Siem Reap-
Bangkok arası :15kg. Kabin içi 7kg. (değişiklik olabilir, bildirilecektir) 

ALLIŞ-VERİŞ:  

➢ Hanoi ve Ho Chi Minh'den markalı montlar, tişörtler, ayakkabılar, çantalar alınabilir. Hanoi'de pazarlık 
yapma imkanı varken Ho Chi Minh'de bu eşyaları satan dükkanlarda pazarlık yapmazlar. Ho Chi Minh'den 
filtre kahve, lake hediyelik objeler alınabilir. 

➢ PHNOM PENH, SİEM REAP: Tekstil, filtre kahve ve çeşitli hediyelik eşya alınabilir. 

➢ BANGKOK : Tekstil, elektronik eşya, süs eşyaları 

Alış-verişlerde, satıcının verdiği fiyatın 1/3'nü teklif ederek pazarlık yapılabilir. Ho Chi Minh'de ki markalı montlar, 
tişörtler, ayakkabılar, çantalar dükkanlarında pazarlık yoktur. 

YİYECEK-İÇECEK: 

Bölgede kahvaltı genel olarak yerel çorba  veya meyvelerle yapılır. Ancak otellerde peynir, zeytin hariç kahvaltı 
çeşitlerini (tereyağı, reçel, bal, yumurta vb) bulmak mümkündür. 

Bölge'de yemek ile ilgili bir sıkıntı yoktur. Avrupa mutfağına uygun yemek çeşitleri bol miktarda vardır. Ancak yerel 
yemeklerin tadına kesinlikle bakılmalıdır. Asya mutfağı denenmemelidir.  

Deniz ürünleri çok yaygındır, her türlü deniz ürünlerini bulmak mümkündür. 

Tropikal meyveler ve taze sıkılmış meyve suları yaygındır. 

Alkollü içecekler yaygındır ve fiyatları çok uygundur. Bira, şişede 1-2 USD, bardakta 0,5-1 USD civarındadır. 

mailto:hduruduygu@gmail.com
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KIYAFET: 

Hanoi'de serin ve yağışlı bir hava olabilir. Özellikle Halong Bay turunda hafif yağmurluk vb alınmalıdır. Ayrıca 
Halong Bay'da kanoya binecek misafirler yanlarında yedek kıyafet getirmeleri tavsiye edilir. 

Diğer bölgelerde 30-35 °C'dir. Bu değerlere uygun giyilmelidir. 

Tapınaklara girişlerde; bayanlar omuzdan askılı, açık kollu ve diz üstü şort, etek vb kıyafet giymemelidirler. Yarım 
kollu tişörtler ve diz altı şort,etek kıyafetler giyilmelidir. 

Güneşten korunmak için şapka ve koruyucu krem kullanılmalıdır. 

 

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM:  

Kamboçya'da şehir içi ulaşım TUKTUK denilen motosikletlerin çektiği araçlarla yapılır. Gidilecek yerin mesafesine 
bağlı olarak 2$ civarında ücretlendirilir. Pazarlık şarttır. 

 

GÜVENLİK: 

Bölge'de güvenlikle ilgili kayda değer bir problem yaşanmamaktadır. Gece geç saatlere kadar bayanların yalnız 
olarak dışarıda olmaları bir problem oluşturmaz. Ancak her yerde olduğu gibi kalabalık yerlerde cüzdanlara ve cep 
telefonlarına özelikle tuktuk ile seyahat ederken fotoğraf çekimlerinde dışarı sarkmadan çekim yapılmalı, kap 
kaççılara dikkat edilmelidir.  

SAĞLIK: 

Bölgede bulaşıcı hastalık kaydedilmemiştir. Sivri sineklere karşı sineksavar kremler, limon yağı kullanılabilir. TC 

Sağlık Bakanlığı’nın bölgeye yönelik zorunlu aşı/ilaç uygulaması yoktur, önerileri vardır. Gerekli bilgilere 

http://www.seyahatsagligi.gov.tr adresinden ulaşılabilinir. 

YEREL HALK: 

Vietnam Halkı çalışkan ve mücadelecidir. Karşılıklı ilişkilerde sorun yaşanmaz. Satıcılar çok ısrarcıdır. Sokaklarda 
teklif edilen ürünler kabul edilmemelidir. Gezerek satış yapan satıcılarla göz göze gelmemeye dikkat edilmelidir. 
Bu hareket alım sinyali gibi algılanır ve satıcılar peşinizi bırakmazlar.  

Tayland, Kamboçya Halkı kibar ve güler yüzlüdür. Satıcılar ve tuktukculara Vietnam'da ki gibi dikkat edilmelidir. 

BAHŞİŞ: 

Restaurantlarda, otellerde servisden memnun kalındığında bahşiş verilebilir. 
Şoförler ve yerel  rehberlere bahşiş vermek uygun olur. (2& / kişi). 
 
ELEKTRİK: 
220 V elektrik kullanılır. Prizler, Avrupa tipi fiş kullanımına uygundur. 
 

 

     

 

                                                                                                                   MRD TURİZM ÜYE NO: 11621 

 

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/


9 
 

 

 

 

        


