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LOẠI HÌNH TOUR:   Tour ghép theo đoàn (Tiếng Việt)  

THỜI GIAN: 7 ngày 6 đêm 

KHỞI HÀNH: Chủ Nhật 12/7, 2/8 

GIÁ TOUR:  VNĐ 13,965,000 - giá tour (chưa bao gồm tiền Tip cho hướng dẫn viên và tài xế là 

€7/khách/ngày) 

 [Chủ Nhật] London 

09:15 Quý khách có mặt tại điểm đón St. Pancras Railway Station (Eurostar Station) chỗ Café Starbuck 

địa chỉ Pancras Road, NW1 2QL London, UK. Đoàn bắt đầu hành trình khám phá London với các địa điểm 

hấp dẫn nhất:  

- Tháp Đồng hồ Big Ben, 

- Tòa nhà Quốc Hội,  

- Tu viện Westminster,  

Sau đó từ đường Whitehall, hướng dẫn viên dẫn đoàn tản bộ đến khu văn phòng thủ tướng số 10 phố 

Downing tham quan và chụp ảnh bên ngoài. Tiếp theo đó, thăm công viên Saint James Park, cung điện 

Buckingham, sông Thames.  

Buổi trưa đoàn ghé tham quan bên ngoài nhà thờ St Paul’s và Tháp London. 

Ăn trưa, ăn tối tự túc. 

Về đêm, đoàn nghỉ ngơi tại khách sạn ở London hoặc vùng lân cận. 

Khách sạn 3 - 4*: Holiday Inn London Brentford Lock hoặc tương đương  

 

[Thứ Hai] London → Cambridge → York (350 km) 



Đoàn trả phòng sau khi dùng bữa sáng. Xe đưa đoàn đi Cambrigde tham quan: 

- Trường Đại học Cambridge cổ kính và danh tiếng hàng đầu không chỉ của nước Anh mà còn của cả thế 

giới. Trường Đại học Cambridge là một quần thể các tòa nhà cổ kính trong đó bao gồm King’s College và 

Queen’s College.  

Sau đó đoàn di chuyển đến York, thành phố đặc trưng với sự pha trộn giữa kiến trúc La Mã, Anglo-Saxon 

và Viking. Tham quan: 

- York Minster, pháo đài vững chắc của Đế chế La Mã một thời hùng mạnh, mua sắm quà lưu niệm đặc 

trưng. 

Khách sạn 3 - 4*: Holiday Inn Darlington North hoặc tương đương. 
 

[Thứ Ba] York → Edinburgh → Glasgow (400 km) 

Sau bữa sáng và trả phòng khách sạn, đoàn rời York và khởi hành chuyến tham quan của ngày mới. 

Edinburgh là điểm đến tiếp theo trong cuộc hành trình. Tham quan: 

- Lâu đài Edinburgh nơi trưng bày Vương miện hoàng gia và các món đồ trang sức đắt giá, 

- Chiêm ngưỡng và chụp ảnh bên ngoài Cung điện Holyrood, 

- Ngắm từ bên ngoài Tòa thị chính và Công viên Holyrook park.  

Quý khách có thể lựa chọn đến thăm JK Rowling’s Ivory Café nơi ra đời của bộ truyện Hary Potter và 

thưởng thức 1 tách cà phê. 

Sau đó khởi hành đến Glasgow. Đến nơi, đoàn nhận phòng nghỉ ngơi tại Glassgow hoặc vùng lân cận. 

Khách sạn 3 - 4*: Days Inn Darlington M74 hoặc tương đương. 

 

 [Thứ Tư] Glasgow → Gretna Green → Lake District → Manchester (360 km) 

Quý khách dùng điểm tâm, trả phòng và xe đón quý khách khám phá những thành phố mới ở vùng ngoại 

ô phía Tây của Miền Bắc nước Anh. Trên đường đến Lake District, ghé thăm: 

- Thị trấn Gretna Green xinh đẹp, 

- Công viên quốc gia Lake District,  

- Du thuyền trên Hồ Windermere,  

- Bảo tàng Red Scarf.  

Đoàn khởi hành đến Manchester, thành phố được biết đến với CLB bóng đá nổi tiếng thế giới, ghé sân 

vận động Manchester.  

Đến Manchester, sau bữa tối, đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.  

Khách sạn 3 - 4*: Holiday Inn Express Manchester Airport hoặc tương đương. 
 

[Thứ Năm] Manchester → Stratford-upon-Avon → Bicester Village → London (380 km) 

Sau bữa sáng, quý khách trả phòng. Khởi hành đến Stratford-upon-Avon, quê hương của Tác giả nổi tiếng 

William Shakespeare, và đây cũng là nơi quay bộ phim “Shakespeare in Love”. Tham quan trường học và 

nhà thờ tại đây.  

Sau đó khởi hành đến London, ghé thiên đường hàng hiệu Bicester Village với các thương hiệu như: 

Gucci, Armani, Prada, Calvin Klein, Dunhill, DKNY, Burberry, Paul Smith, Bally, Le Creuset, Clarks… với 

nhiều chương trình giảm giá quanh năm có khi lên đến 60%. 

Quý khách tự túc dung bữa tối sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.  

Khách sạn 3 - 4*: Holiday Inn London Brentford Lock hoặc tương đương  

 

 [Thứ Sáu] London → Stonehenge → Bath (40 km) 



Sau bữa ăn sáng tại khách sạn, Quý khách làm trả phòng và đi đến Stonehenge – công trình tượng đài 

cự thạch được dựng lên từ thời kỳ đồ đá mới, đây là một công trình kỳ vĩ mà nhiều nhà khảo cổ vẫn 

đang tìm ra lời giải đáp cho những điều bí ẩn từ chúng. 

Sau đó đoàn sẽ di chuyển vế Bath và thăm The Roman Baths. Đến thăm The Royal Crescent – một 

trong những điểm không thể bỏ qua khi đến Bath. 

 

Khách sạn 3 - 4*: Campanile Swindon hoặc tương đương  

[Thứ 7] Bath → Bibury → Windsor → London (40 km) 

Buổi sáng quý khách rời Bath và đến với Bibury – nơi được mệnh danh là Ngôi làng đẹp nhất nước 

Anh. Quý khách tham quan chụp ảnh. Thật là tuyệt vời khi được chụp những bức ảnh đẹp như tranh 

vẽ. 

Sau bữa trưa, đoàn di chuyển đến nơi mà Gia đình Hoàng Gia của nước Anh sinh sống, chính là Lâu 

đài Windsor. Lâu đài được trưng bày rất nhiều những món đồ quý giá được sưu tầm, trong đó có cả 

những bức tranh của họa sĩ Da Vinci, Rubens, Rembrandt và nhiều những thiên tài nghệ thuật khác với 

lối kiến trúc và trang trí tinh xảo. 

Windsor Castle cũng là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của Hoàng gia. 

19:30 Đoàn về đến London, kết thúc tour, xe và HDV trả khách tại St. Pancras Railway Station. 
 

 

BẢNG GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG THAM QUAN 

Danh sách chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thời điểm thực tế giá sẽ thay đổi, Du khách vui lòng lưu ý 

rằng một số điểm tham quan phục vụ phụ thuộc vào số lượng khách tối thiểu và điều kiện địa phương. 

Hướng dẫn viên sẽ thông báo mỗi ngày tùy theo từng hành trình, hỗ trợ du khách mua vé và thu phí 

trực tiếp bằng tiền mặt (Euro). 

Quý khách là người quyết định có mua vé tham quan hay các bữa ăn được đề xuất sẵn. 

Tip dành cho tài xễ và Hướng dẫn viên quy định cho mỗi khách là € 7/ngày/khách. 

 

DANH MỤC PHÍ  GÍA 

Vé tham quan và các 

dịch vụ đi kèm (khách 

lựa chọn) 

Cambridge Punting £ 20 

Edinburgh Castle (under 16 £11.5 under 5 free) £ 19.50 

Windermere Lake Cruise 45 min & Train + Transfer £ 25 

Windermere Lake Cruise 45 min £ 12 

Stonehenge (under 18 £11.4 under 5 free) £ 19 

Windsor Castle (under 17 £13) £ 22.5 

Shakespeare Birthplace (under 17 £11.5 under 3 free)                                                 £ 17.50 

Thames River Cruise + Transfer £ 15 

Night Excursion in Paris + Transfer € 40 

Thuế/Phí thành phố (bắt 

buộc) 

Compulsory ferry fees (crossing tunnel) and terminal tax 

(Customer is not allowed to board on the coach  

without paying this fee on spot. 

€ 20 (Giá vé 

cho cả người 

lớn và trẻ em 

Bữa ăn tối tự chọn Edinburgh Seafood Hotpot £ 30 

 

 


