ANH: LONDON– BATH – BIBURY – OXFORD – LIVERPOOL – MANCHESTER – EDINBURGH YORK
Độ dài tour
Phụ trách tư vấn

10 ngày 9 đêm

THÔNG TIN LIÊN HỆ
VIETRANTOUR – 33 Tràng Thi – Hà Nội.
Tel: 024730 56789 (Máy lẻ: 103)
Phụ trách tư vấn
Nguyễn Ngọc: 0868 589 943 hoặc 0982 982 256
Du lịch Vương Quốc Anh từ lâu đã là một chuyến đi được rất nhiều người ấp ủ, mong đợi được đến nhiều nhất. Với bề dày lịch sử hơn
6500 tuổi, nước Anh là nơi để du khách trải nghiệm nhiều điều ấn tượng mà có thể bạn chưa từng gặp trên các hành trình du ngoạn
trước đó. Sự thân thiện và yêu mến khách du lịch của người bản xứ, những cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp và những món ăn hấp dẫn,
quyến rũ đã để lại những ấn tượng trong lòng du khách khắp nơi trên thế giới. Scotland vùng đất cổ tích của những người đàn ông mặc
váy len Kilt thổi kèn độc đáo. Edinburgh thủ đô cổ kính của Scotland với những lâu đài nguy nga là một trong những thành phố đẹp nhất
Châu Âu. "Bốn mùa trong một ngày" là thời tiết đặc biệt của Scotland.

Ngày 1: HÀ NỘI – LONDON
Tối: Xe và HDV công ty Vietrantour đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành ra sân bay đáp chuyến bay VN55 ( 01:10 – 07:40) đi London.
Quý khách ăn, nghỉ trên máy bay theo tiêu chuẩn của hàng không.

Ngày 2: THĂM QUAN LONDON
Sáng: Hạ cánh tại sân bay, đoàn làm thủ tục nhập cảnh. Xe đón Quý khách tham quan thành phố London cả ngày:
Đồng hồ Big Ben: là tên “nick name” của quả chuông treo trong tháp đồng hồ, còn tên gọi chính thức của nó lại là “Quả chuông
lớn” (Great Bell), được mệnh danh là chiếc đồng hồ công cộng chạy chính xác nhất thế giới.
Đu quay London Eye : nằm trên bờ Tây của sông Thames. Từ đây du khách có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh toàn thành phố
London ở một vị trí đẹp nhất, vòng xoay này cũng là một trong những vòng xoay lớn nhất thế giới.
Tu viện Westminster: nhà thờ tráng lệ theo kiến trúc Gothic ở Westminster, nơi đã tổ chức “đám cưới thế kỷ” giữa Hoàng tử
William và bạn gái Kate Middleton.
Chiều:
Cung điện Buckingham (chụp ảnh bên ngoài) : một dinh thự của Vua Vương quốc Anh ở London, nơi ở chính thức và cũng là nơi
làm việc chính của Hoàng gia Anh.
Quảng trường Trafalgar: thuộc khu Westminster được mệnh danh là trái tim của London. Quảng trường được xây dựng trong
thập niên 1830 và 1840 theo thiết kế của Sir Charles Barry để tưởng nhớ Đô đốc Nelson và chiến thắng quyết định của ông
trước hạm đội Napoleon ngoài khơi Mũi Trafalgar năm 1805. Quảng trường là hình mẫu của phong cách kiến trúc cổ điển, bao
quanh là những khối nhà có mặt tiền trắng toát.
Qúy khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi cho đến giờ ăn tối.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở London.

Ngày 3: LONDON – BATH – BIBURY

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Quý khách khởi hành đi Bath .
Bath: tham quan thành phố thơ mộng của nước Anh. Năm 1987, Bath được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Hằng
năm thành phố tổ chức sự kiện Ngày di sản thế giới (World Heritage Day) với nhiều lễ hội hấp dẫn, trong đó tái hiện doanh trại,
cảnh diễu binh và đánh trận của quân lính La Mã, khung cảnh chuẩn bị các bữa ăn cho quý tộc thời vua George thế kỷ XVIII,
XIX.... Đến nơi, xe dừng lại cho đoàn chụp ảnh tại:
Royal Crescent vòng cung hoàng gia: Là một kiến trúc nhà được xếp thành hình lưỡi liềm, được xây dựng từ năm 1767.
Nhà thờ lớn Bath Abbey: một nhà thờ giáo xứ Anh giáo được thành lập vào thế kỷ thứ 7 – Một trong những ví dụ lớn nhất về kiến
trúc Gothic tại các nước phương Tây.
Bảo Tàng Roman Bath: là một tòa nhà hai tầng, chính giữa là bể nước ấm (Great Bath) nổi bật với màu xanh lá cây mướt mắt,
bể nước ở đây nóng ấm tự nhiên, không cần phải có lò sưởi hay hệ thống đốt nóng nào, nơi đây cũng là nhà tắm của người
Roman cổ.
Royal Crescent vòng cung hoàng gia: là một con đường gồm 30 căn nhà được xếp thành hình lưỡi liềm, được xây dựng từ năm
1767 đến 1775, thiết kế bởi kiến trúc sư John Wood em.
Chiều: Quý khách tiếp tục tham quan:
Cầu Pulteney bắc qua sông Avon: cây cầu được hoàn thành vào năm 1774, nối thành phố Bath với thị trấn mới Georgian thuộc
Bath wick và được xem là cây cầu thơ mộng của những cặp tình nhân.
Đi tham quan làng cổ Bibury - là một ngôi làng nhỏ ở vùng Cotswolds, nằm yên bình bên dòng sông Coln thơ mộng và được
mệnh danh là ngôi làng đẹp nhất nước Anh.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Cadiff.

Ngày 4: BIBURY – OXFORD (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó khởi hành đi Oxford - nổi tiếng với những trường đại học cổ kính và danh giá
nhất nước Anh.
Chiều: Sau bữa trưa, đoàn tiếp tục tham quan thành phố:
Quý khách dạo phố chụp ảnh trước thư viện Bodleian, quảng trường Radcliffe và tòa nhà Radcliffe Camera.
Tham quan trường Christchurch College
Chụp ảnh bên ngoài Bảo tàng Ashmolean
Tham quan khu mua sắm hiện đại tại High Street và ngôi chợ lâu đời Victorian Covered Market.
Đoàn tự do mua sắm tại trung tâm Bicester outlet: Trung tâm mua sắm nổi tiếng nằm ở thị trấn của Oxfordshire.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Oxford.

Ngày 5: OXFORD – LIVERPOOL - MANCHESTER
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành đi Liverpool.
Chiều: Đến nơi, đoàn tham quan thành phố:
Tòa nhà Royal Liver - được xem là biểu tượng của thành phố với kiến trúc đồ sộ và tráng lệ.
Tòa thị chính thành phố (Town Hall).
Sân vận động Anfield.
Đoàn tiếp tục khởi hành đến Manchester : thành phố lớn thứ hai nước Anh và được mệnh danh là “Thủ phủ miền Bắc nước
Anh”.
Quý khách ăn tối tại nhà hàng và tự do khám phá thành phố về đêm.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Manchester.

Ngày 6: MANCHESTER – EDINBURGH
Sáng: Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, Quý khách tham quan thành phố Manchester:
Tòa Thị chính thành phố Manchester : một công trình kiến trúc đậm nét Tây phương.
Sân vận động Old Trafford (chụp ảnh bên ngoài): hay còn gọi là Nhà hát của những giấc mơ là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá
Manchester United, sân nhà của đội bóng nhiều thành tích bậc nhất nước Anh, hàng năm thu hút hàng triệu lượt người hâm mộ
khắp nơi trên thế giới đến tham quan.
Thánh đường Manchester: là một nhà thờ thời trung cổ, có mười chuông trong tháp nhà thờ được đúc vào năm 1925 bởi Gillett
& Johnston và rung chuông vào buổi sáng Chủ nhật.
Chiều: Quý khách khởi hành đi Edinburgh : là thủ đô và là thành phố lớn thứ 2 của Scotland, có biệt danh là Athens của phía Bắc. Khu
vực Phố Cổ và Phố Mới đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Đến nơi, Quý khách dùng bữa tối và tự do khám phá thành phố.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Edinburgh.

Ngày 7: EDINBURGH - YORK
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó, Quý khách tham quan phố cổ Edinburgh với:
Royal Miles: Dãy phố chính của khu phố cổ.
Whisky tour: Quý khách cơ hội được nghe giới thiệu về lịch sử làm rượu Whisky và thử các loại rượu ở các vùng khác nhau.
Sau đó, xem showroom trưng bày và bán rượu.
Chiều: Quý khách khởi hành đi York : nằm trên hợp lưu của các sông Ouse và Foss,Anh. Thành phố nổi tiếng về các di tích lịch sử
phong phú như thành cổ, phố cổ và nhà thờ lớn York.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở York.

Ngày 8: YORK - LONDON
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Quý khách tham quan phố cổ York, khám phá các ngõ ngách của khu phố cổ tuyệt vời
này (1 giờ).
Chiều: Khời hành đi London và đi tham quan thành phố London với:
Tham quan bên trong cầu tháp London (London Tower) : được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1988.
Tháp từng được dùng làm trại giam tù chính trị và trở thành công trình lịch sử có tầm cỡ, và là niềm tự hào nước Anh. Tại đây,
quý khách còn có dịp chiêm ngưỡng Vương miện của Hoàng thái hậu Elizabeth và mũ miện của Hoàng đế St Edward.
Cầu Tower Bridge: vừa là một chiếc cầu quay vừa là cầu treo, được xây dựng năm 1886 và hoàn thành năm 1894 dưới sự chỉ
đạo của kiến trúc sư Horace Jones và John Wolfe Barry. Cây cầu vắt qua sông Thames này được coi là biểu tượng của London.
Quý khách tự do shopping cho đến giờ ăn tối
Nghỉ đêm tại khách sạn ở London.

Ngày 9: LONDON - HÀ NỘI
Quý khách tự do đến giờ ra sân bay và đáp chuyến bay VN54( 11:10 - 04:40). Quý khách ăn nhẹ và nghỉ đêm trên máy bay.

Ngày 10: HÀ NỘI
Quý khách về tới sân bay Nội Bài. Xe ô tô đón quý khách tại sân bay Nội Bài về điểm hẹn ban đầu.Kết thúc chương trình.
Lưu ý: Giá áp dụng cho đoàn từ 15 khách người lớn trở lên. Chương trình có thể thay đối phụ thuộc vào tình hình thực tế
nhưng vẫn đảm bảo đủ các điểm tham quan.

Đã bao gồm
Vé máy bay quố c tế chặng: Hà Nội – London– Hà Nội và thuế sân bay 2 nước.
Khách sạn 3 - 4 sao (2 người /phòng – Phòng 3 sẽ được bố trí khi cần thiết vì lý do giới tính). Khách sạn sẽ được bố trí xa trung
tâm hoặc thành phố khác trong trường hợp đoàn đi trùng vào đúng thời điểm các hội chợ lớn diễn ra tại Anh quốc. Hạng khách
sạn không thay đổi.
Hướng dẫn viên suốt tuyến đi từ Việt Nam.
Phí visa nhập cảnh Anh Quốc.
Vé vào cửa tham quan các cảnh điểm.
Các bữa ăn theo chương trıǹ h.
Các phương tiện vận chuyển theo tiêu chuẩn suốt hành trình.
Nước suố i 1 chai/người/ngày.
Bảo hiểm du lịch theo Hợp đồng bảo hiểm và “Quy tắc bảo hiểm du lịch toàn cầu – gói Basic” của Công ty Bảo hiểm AIG Việt
Nam mà Vietrantour đã ký kết.

Chưa bao gồm
Chi phí làm hộ chiếu.
Chi phí cá nhân: Điện thoại, Internet, đồ uống và đồ ăn mất phí, xe và HDV phục vụ ngoài giờ
Thuế VAT.
Hành lý quá cước theo quy định hàng không.
Tiền tip cho HDV địa phương, tài xế (10 EUR/khách/ngày)
Phụ thu phòng đơn (nế u có

Thủ tục / Cần chuẩn bị

HỒ SƠ CHUẨN BỊ XIN VISA ANH QUỐC
1. Giấy tờ nhân thân:
Hộ chiếu còn hạn tối thiểu là 6 tháng.
Hộ khẩu,
Giấy hôn thú hoặc giấy xác nhận ly hôn ( nếu đã lập gia đình)
Giấy khai sinh các con ( nếu con cái đi cùng bố mẹ )
Khai đầy đủ thông tin theo form Sơ yếu lí lịch ( Theo form khai của Vietrantour)
1. Chứng minh tài chính:
Giấy tờ nhà/ đất (bản sao y)
Đăng ký xe ô tô (bản sao y)
Giấy xác nhận có cổ phần, cổ phiếu hoặc hợp đồng cho thuê nhà/xe (bản sao y)
Tài khoản/sổ tiết kiệm tối thiểu 200.000.000 VNĐ – 300.000.000VNĐ (Đã gửi trên 3 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ) – Photo rõ nét
2 mặt sổ + xác nhận của ngân hàng
Sao kê tài khoản giao dịch ATM giao dịch chi tiết (6 tháng gần nhất)
Thẻ Visa Master (sao kê chi tiết 6 tháng gần nhất + xác nhận hạn mức tiêu dùng)
1. Chứng minh công việc với từng đối tượng khách hàng cụ thể:
Quý khách đã nghỉ hưu: Công chứng Thẻ hưu trí hoặc Sổ lương hưu hoặc Quyết định về hưu chứng thực
Quý khách đang làm việc: Hợp đồng lao động (công chứng) hoặc quyết định bổ nhiệm/nâng lương + Đơn xin nghỉ phép đi du lịch
tại nước ngoài(bản gốc) + Sao kê TK lương cá nhân hoặc xác nhận lương 6 tháng.
Quý khách làm chủ doanh nghiệp: Công chứng Đăng ký kinh doanh + Báo cáo tài chính hàng quí hoặc năm hoặc Sao kê tài
khoản của công ty + Giấy nộp thuế 3 tháng gần nhất (dấu đỏ công ty)
Quý khách đang đi học: Giấy khai sinh chứng thực + Sổ học bạ + Thẻ học sinh hoặc giấy khen + đơn xin nghỉ học bản gốc
Trường hợp bé dưới 18 tuổi đi cùng bố hoặc mẹ phải có giấy ủy quyền đồng ý của người còn lại kèm mặt hộ chiếu photo.

Lưu ý:
TẤT CẢ CÁC GIẦY TỜ PHẢI ĐẢM BẢO THEO ĐÚNG QUI ĐỊNH CỦA ĐẠI SỨ QUÁN, ĐƯỢC CÔNG CHỨNG TRONG 6
THÁNG ( TRỪ CHỨNG MINH TÀI CHÍNH TẠI THỜI ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ), PHẢI NỘP VÀ LƯU LẠI TẠI ĐẠI SỨ QUÁN.
KHÔNG HOÀN TRẢ LẠI CHO KHÁCH .
ĐẠI SỨ QUÁN CÓ QUYỀN YÊU CẦU BỔ SUNG THÊM CÁC GIẤY TỜ KHÁC NẾU THẤY CẦN THIẾT.
KHÁCH ĐƯỢC YÊU CẦU ĐẾN NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ, CÔNG TY SẼ THÔNG
BÁO LẠI THỜI GIAN CỤ THỂ CHO KHÁCH HÀNG.
VÌ HỒ SƠ XÉT DUYỆT TẠI ĐẠI SỨ QUÁN ANH KHÁ KHÓ NÊN NẾU QUÝ KHÁCH CÓ THÊM NGUỒN THU NHẬP/ TÀI
CHÍNH KHÁC NHƯ CHO THUÊ NHÀ, THUÊ XE Ô TÔ … VUI LÒNG CHUYỂN HỒ SƠ XÉT DUYỆT ĐỂ VISA ĐẠT HIỆU
QUẢ CAO NHẤT

Ghi chú

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
Quý khách cần phải hoàn thành thủ tục hồ sơ chậm nhất vào trước 35 ngày so với ngày đoàn dự kiến khởi hành.
Theo quy định thời gian xét duyệt tối thiểu là 4 tuần làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ so với ngày dự kiến khởi hành.

QUY ĐỊNH ĐÓNG TIỀN TOUR:
Đợt I: Quý khách đặt cọc 25.000.000 VND/ khách để làm thủ tục visa & đặt vé máy bay.
Đợt II: Quý khách đóng nốt số tiền tour còn lại ngay sau khi có kết quả visa.
Lệ phí không hoàn lại: 6.000.000đ/người (bao gồm phí visa & thủ tục phí) - nếu visa của Quý khách không được chấp thuận cấp
vì bất cứ lý do nào – theo quy định của Đại sứ quán)
- Nếu Quý khách huỷ hay giảm số lượng khách đăng ký ngay sau khi đặt cọc đi tour, thì Quý khách sẽ phải trả những khoản tiền thực
tế mà Vietrantour đã trả cho nhà cung cấp dịch vụ như: tiền visa, tiền đặt cọc vé, tiền đặt cọc phòng, và các dịch vụ khác trong tour
tương đương với 15% tổng tiền tour.
- Nếu Quý khách báo huỷ từ 15 – 25 ngày làm việc sẽ được hoàn lại 70% tổng giá trị tour.
- Nếu Quý khách báo huỷ từ 07- 14 ngày làm việc sẽ được hoàn lại 50% tổng giá trị tour.
- Nếu Quý khách báo huỷ từ 03- 06 ngày làm việc sẽ được hoàn lại 20% tổng giá trị tour.
- Nếu Quý khách báo huỷ trong vòng 48 giờ làm việc trước giờ khởi hành, Quý khách sẽ không được hoàn lại toàn bộ tiền tour.
Chú ý:
1/ Chương trình có thể được điều chỉnh về thời gian khởi hành, lịch trình hoặc giá theo lịch bay của hãng hàng không hoặc theo tình
hình thực tế (Nếu trong trường hợp bất khả kháng về lượng khách tập hợp đủ một đoàn 16 người hoặc tình trạng chỗ trên chuyến bay
hoặc tình trạng xét duyệt visa của ĐSQ), nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan trên. Mong Quý khách thông cảm.
2/ Ngày khởi hành chính xác của đoàn sẽ căn cứ vào tình trạng xét duyệt visa của đại sứ quán.
3/ Hộ chiếu và vé máy bay của Quý khách sẽ được HDV bảo quản suốt hành trình cho đến sau trình diện hộ chiếu cơ quan hữu quan
để xác nhận đã có dấu nhập cảnh lại Việt Nam khi chuyến đi kết thúc(nếu có).
4/ Giá không áp dụng cho đoàn đi vào mùa cao điểm và các ngày hội, lễ, hội chợ.....mang tính chất quốc tế hoặc quốc gia tại thành phố
mà đoàn đi qua. Trong trường hợp không thay đổi được ngày đi, khách sạn có thể sẽ đặt ở xa trung tâm hoặc ở thành phố khác để
tránh trường hợp tăng giá.
5/ Giá trên được tính theo giá vé khuyến mại của hàng không Vietnam Airlines, sẽ có thể thay đổi nếu vé máy bay, thuế, giá phòng
khách sạn thay đổi.
6/ Giờ bay và giờ trong lịch trình chỉ mang tính chất tham khảo, giờ chính xác sẽ căn cứ vào xác nhận cuối cùng trước khi đoàn lên
đường, và tình hình thực tế. Mong Quý khách thông cảm.

