
 
 

CÔNG TY TNHH HTS INTERNATIONAL TRAVEL– HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
VĂN PHÒNG 01: Villa Lapaloma, 01 Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hòa 

   VĂN PHÒNG 02 : 274/52 đường 23/10, TP Nha Trang, Khánh Hòa 
HOTLINE: (0918).97.79.68  

DU	LỊCH	THỔ	NHĨ	KỲ 
 
	

	
	
	
	
	

 Phương tiện: Hàng không Vietnam Airlines & Turkish Airlines 
 Ngày khởi hành dự kiến: 9/2022 
 Thời gian: 9 ngày 8 đêm 

Giới thiệu Tour : 
ü Cùng HTS International Travel khám phá Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước nằm trên cả hai lục địa Á – Âu 

và nằm tại “ngã tư của các nền văn minh”. Đến với đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, du khách sẽ có dịp 
quay ngược thời gian trở về thời cổ đại qua nhiều di sản, công trình tàn tích trong các sử thi hào 
hùng và chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ 9 ngày sẽ đưa 
du khách khám phá những điểm đến hấp dẫn như: Istanbul - Canakkale - Pamukkle - 
Cappadocia. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
NGÀY 1: NHA TRANG – HỒ CHÍ MINH - ISTANBUL      (Ăn tối) 
16h00: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn: Văn Phòng HTS International Travel. 

Đoàn di chuyển ra sân bay Cam Ranh, làm thủ tục đáp chuyến đi Tân Sơn Nhất lúc 19h00.  
Tối: Đến sân bay, đoàn di chuyển qua nhà ga quốc tế, dùng bữa tối và làm thủ tục đáp chuyến đi 

Istanbul lúc 22h20. Nghỉ đêm trên máy bay. 
NGÀY 2:  ISTANBUL – CANAKKALE      (Ăn sáng, trưa, tối) 
06h00: Hạ cánh tại sân bay Ataturk Istanbul, quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Xe và hướng dẫn viên 

đưa quý khách, về trung tâm thành phố dùng bữa sáng và tham quan: 
Khu trung tâm của thành phố Istanbul Sultan Ahmet Area được xem là khu di tích quan trọng, 
nơi lưu giữ những giá trị văn hóa và lịch sử từ thời Byzantine và Ottoman. Khu di tích bao gồm 
nhiều công trình nổi bật. 
The Blue Mosque thường được gọi là Thánh Đường Xanh vì có lớp gạch ốp tường màu xanh rất 
ấn tượng. Nhà thờ được xây dựng vào khoảng giữa những năm 1609 đến 1616 dưới triều đại của 
vua Ameh I. 
Vương Cung Thánh Đường Hagia Sophia được xây dựng vào thế kỷ VI, kiệt tác của thời kỳ 
Đông La Mã, di tích quý giá của thế giới. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  



 
 

Sau đó, đoàn tham quan cung điện Topkapi Palace nơi ở và làm việc của hoàng đế Ottoman, có 
thể chứa đến 4000 người phục vụ cho Hoàng Gia. Cung điện là một thành phần của quần thể lịch 
sử tại Istanbul, được Unesco công nhận là di sản thế giới từ năm 1985. 
Quý khách lên thuyền băng qua dòng đại dương Marmara để đến với thành cổ Troy. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Canakkale. 
NGÀY 3:  CANAKKALE – TROY – KUSADASI    (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng. Khởi hành tham quan: 
 Thành cổ Troy: quý khách sẽ chiêm ngưỡng một trong những di sản nổi tiếng của thế giới con 

ngựa thành Troy. Quý khách tận mắt chiêm ngưỡng, chụp hình với con ngựa thành Troy của 
đoàn làm phim Hollywood tặng lại sau bộ phim Troy. 
Đi ngang thành cổ La Mã Pergamon, tàn tích Đền thờ Trajan, Đền Athena là vị thần của nghề 
thủ công mỹ nghệ, trí tuệ và đồng thời cũng là vị thần chiến tranh chính nghĩa 
Ngoài ra quý khách tham quan bệnh viện cổ nổi tiếng Askleption. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 
 Đoàn tiếp tục hành trình tới Kusadasi. Trên đường đi quý khách thưởng ngoạn vẻ đẹp của bãi 

biển Aegean, với những cây Ô liu được trồng trên hòn đảo giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.  
Tham quan cửa hàng đồ da lớn nhất Kusadasi và thưởng thức Show thời trang biểu diễn đồ da. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Kusadasi. 
NGÀY 4: KUSADASI – PAMUKKALE      (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng.  
 Sau đó lên đường khám phá thành phố cổ đại Ephesus được biết đến từng là nơi Đức mẹ Maria 

và Thánh John đã sinh sống và mất tại đây. Thành phố cổ đại Ephesus với các công trình kiến 
trúc bằng đá như: Thư viện của Celsius, Đền Hadrian, Đền Artemis nơi thờ Nữ Thần săn bắn, 
con gái thần Zeus một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại, con phố Marble và phố Agora.  

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 
Khởi hành đi Pamukkale hay còn gọi là Lâu Đài Bông, thành phố nằm ở phía Tây Nam Thổ Nhĩ 
Kỳ. Được Unesco công nhận là di sản thế giới, với vẻ đẹp mê hồn của những dòng suối khoáng 
nóng chảy lộ thiên từ hàng ngàn năm trước, tạo nên những hồ nước xanh biếc trên nền đá trắng. 
Là những kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ có một không hai trên thế giới.  
Tham quan những vết tích còn sót lại của Thành phố thần thánh Hierapolis, di sản văn hóa thế 
giới được Unesco công nhận năm 1988 và chụp ảnh Lâu Đài Bông. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Pamukkale. 
NGÀY 5: PAMUKKALE – KONYA - CAPPADOCIA    (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng. 

Tiếp tục chuyến du ngoạn đến với vùng đất linh thiêng Konya, một điểm dừng chân không thể 
bỏ lỡ trước khi đến với Cappadocia.  
Trên đường đi đoàn ghé thăm viện bảo tàng Mevlana và khách sạn cổ Caravanserai là nơi 
dừng chân nằm trên con đường tơ lụa huyền thoại, nơi mà các thương nhân cổ xưa nghỉ ngơi và 
lấy lại sức để tiếp tục hành trình đến Châu Âu buôn bán. 
Tiếp tục tham quan bảo tàng Mevlana hay còn gọi là tu viện Mevlana với kiến trúc mái vòm 
hình nón màu xanh là biểu tượng của thành phố Konya. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
 Đoàn tiếp tục hành trình đi Cappadocia.  
Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Cappadocia.  



 
 
NGÀY 6: THAM QUAN CAPPADOCIA      (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và có thể đăng ký tham gia ngắm bình minh trên khinh 

khí cầu tại Cappadocia. Nơi được biết đến là một trong những địa điểm du lịch khinh khí cầu tốt 
nhất thế giới (chi phí tự túc). 
Đoàn tiếp tục khám phá thành phố ngầm Kaymakli và viện bảo tàng ngoài trời Goreme.  
Underground City là nơi trú ngụ ẩn của 15.000 người Ki tô hữu. Thành phố sẽ là nơi đem đến 
những trải nghiệm thú vị về những phòng ngủ, nhà thờ, phòng họp hay phòng lưu trữ thức ăn 
nằm dưới lòng đất. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
Thăm Pigeon House nơi có rất nhiều chim bồ câu và người dân địa phương đã làm những ngôi 
nhà khoét sâu vào vách núi cho chim bồ câu trú ẩn và sinh sản. 
Khu dân cư Goreme Uchisar được xây dựng trên ngọn đồi, với những ngôi nhà, nhà hàng, 
khách sạn, cửa hàng…khoét sâu vào trong vách núi tạo thành một khu dân cư có một không hai 
trên thế giới. 
Làng cổ Avanos nơi vẫn còn lưu giữ hai ngành nghề truyền thống nổi tiếng là dệt thảm và gốm 
sứ. Quý khách tự do mua sắm tại trung tâm đá quý phong thủy Thổ Nhĩ Kỳ.  

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Cappadocia.  
NGÀY 7: CAPPADOCIA - ISTANBUL      (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng 
 Sau đó, di chuyển ra sân bay đáp chuyến bay nội địa về lại Istanbul lúc 11h15 
Trưa: Đến Istanbul, quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương và tham quan: 

Underground Water Cistern là hệ thống bể chưa nước ngầm hùng vĩ dưới lòng thành phố. 
Cung điện Dolmabahce từng là dinh thự của nhiều đời Tổng Thống. Cung điện được trang 
hoàng rực rỡ với hơn 4,5 tấn đèn chùm. Cung điện rộng lớn với hơn 285 phòng và 46 hội trường 
lớn nhỏ. Ngày nay, Dolmabahce đón hàng ngàn lượt khách quốc tế mỗi ngày và vẫn được sử 
dụng để làm nơi hội họp cho các cuộc họp quan trọng của đất nước. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Istanbul.  
NGÀY 8: ISTANBUL – HỒ CHÍ MINH      (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng.  

Đoàn dành thời gian chiêm ngưỡng hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở phía nam thành phố Istanbul. Lên 
thuyền dạo quanh eo biển Bosphorus nối 2 lục địa Á, Âu. Thưởng ngoạn cảnh quan 2 bên bờ eo 
biển, với những cung điện nguy nga tráng lệ dọc hai bên sông.  
Tham quan và mua sắm chợ gia vị.  

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương với món cá đặc trưng và thơm ngon.  
 Quý khách trở về Istanbul và tiếp tục thỏa sức mua sắm tại chợ Grand Bazaar. Ngôi chợ 500 

năm tuổi với hơn 4000 gian hàng bày bán tất cả mọi thứ: quần áo, trang sức, thủ công, mỹ nghệ. 
Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng. Xe và HDV đưa đoàn ra sân bay thủ tục đáp chuyến bay về Tân Sơn 

Nhất lúc 02h05. Nghỉ đêm trên máy bay. 
NGÀY 9: HỒ CHÍ MINH – NHA TRANG       (Ăn tối)  
16h15: Đoàn về đến sân bay Tân Sơn Nhất, quý khách làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý cá 

nhân. Dùng bữa tối & tiếp tục làm thủ tục nối chuyến bay về Cam Ranh. 
21h30: Đến sân bay Cam Ranh. Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn về lại điểm hẹn ban đầu ở Nha Trang. 
	



 
 

Kết	thúc	chương	trình	du	lịch	Thổ	Nhĩ	Kỳ.	Chào	tạm	biệt!	
*Vé trẻ em: 
• Trẻ em dưới 2 tuổi  : 30% giá của người lớn (bé ngủ chung giường với Bố Mẹ). 
• Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi : 80% giá của người lớn (bé ngủ chung giường với Bố Mẹ). 

   : 90% giá của người lớn (bé có giường riêng). 
• Trẻ em từ 12 tuổi trở lên  : 100% giá của người lớn  

* Giá tour bao gồm: 
• Visa nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ. 
• Vé máy bay khứ hồi: thuế sân bay 2 đầu, phụ phí nhiên liệu và phí an ninh.  
• Khách sạn 3 sao (2 người/phòng, trường hợp có lẻ nam hoặc nữ thì ở phòng 3 người), có bao gồm 

các bữa ăn trong chương trình. 
• Hướng dẫn HTS International Travel đi suốt tuyến & Hướng dẫn địa phương.  
• Xe đưa đón và tham quan theo chương trình 
• Bảo hiểm du lịch suốt tuyến. 
• Quà lưu niệm của HTS International Travel: mũ kaki, tag hành lí, túi xách kéo cao cấp.  

* Giá tour không bao gồm: 
• Lệ phí làm passport. 
• Chi phí phỏng vấn Visa tại Tp. Hồ Chí Minh & Hà Nội (nếu có) 
• Các chương trình tự chọn, nước uống, giặt ủi, điện thoại, hành lý quá cước theo quy định của hàng 

không... 
• Các chi phí cá nhân khác của khách ngoài chương trình.  
• Tiền bồi dưỡng cho HDV và tài xế. 

 
THÔNG TIN HƯỚNG DẪN 

• Sau khi xuất vé máy bay, nếu quý khách báo hủy tour, quý khách vui lòng nộp lệ phí là: 90% giá 
tour. 

• Nếu quý khách báo hủy tour  trong vòng 24 giờ trước ngày đi, quý khách vui lòng nộp lệ phí là: 
100% giá tour. 

• Lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cấp visa với thời hạn đúng theo lịch đi của đoàn. Nếu quý khách muốn ở lại 
thêm vui lòng thông báo với nhân viên quầy khi nộp hồ sơ.  

• Trong trường hợp không đủ số lượng khách (tối thiểu 15 khách) được cấp visa Thổ Nhĩ Kỳ, HTS 
International Travel  sẽ dời ngày khởi hành vào thời gian khác.  

* Lưu ý:  
• Quý khách từ 76 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour). 
• Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài 

của Bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 
• Chương trình có thể thay đổi tuỳ tình hình chuyến bay, khách sạn tại Thổ Nhĩ Kỳ và được xác nhận 

chính thức vào ngày họp đoàn, trước ngày khởi hành 2-3 ngày. Các điểm tham quan có thể không 
theo thứ tự trong chương trình. 

• Hộ chiếu (Passport) của quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày về. 
• Sau khi đóng tiền, nếu quý khách muốn hủy tour, vui lòng đem CMND & hóa đơn đã đóng tiền đến 

ngay Văn phòng Cty để làm thủ tục hủy tour. Cty không nhận khách báo hủy qua điện thoại. 
• HTS International Travel không nhận khách có thai từ 5 tháng trở lên tham gia các tour du lịch nước 

ngoài. 
• Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, phá hoại, chiến tranh, 

dịch bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật…..dẫn đến tour không thể 



 
 

thực hiện tiếp tục được, HTS International Travel sẽ hoàn trả lại tiền tour cho quý khách sau khi đã 
trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa,… và không chịu trách nhiệm bồi thường 
thêm bất kỳ chi phí nào khác. 

• Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 bé (dưới 12 tuổi), quý khách vui lòng đóng 
tiền tour cho Bé ngủ giường riêng.  

 
 


