
 
 

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	ANH	-	SCOTLAND 
 
	

	
	
	
	
	

 Phương tiện: Hàng không 4* Vietnam Airlines 
 Ngày khởi hành dự kiến: 9/2022 
 Thời gian: 8 ngày 7 đêm 

Giới thiệu Tour : 
ü Cùng HTS International Travel đến với Anh và Scotland là điểm đến không thể thiếu trong danh 

sách của những ai mê du lịch. Không chỉ có cảnh trí thiên nhiên thơ mộng, cái nôi của văn hóa 
nghệ thuật, trung tâm tài chính và chính trị. Mà còn là nơi gìn giữ được lối sống quý tộc từ xưa, 
lẫn những công trình kiến trúc tuyệt vời. Cũng là một trong những lý do mà hằng năm, rất nhiều 
du khách đổ về đây. 

ü Điểm đầu tiên đất nước Anh Quốc, tham quan nhiều thành phố nổi tiếng trên đất nước này: 
thành phố Oxford nơi nổi tiếng với trường đại học sử dụng tiếng Anh lâu đời nhất trên thế giới, 
thị trấn Stratford với điểm nổi bật là nhà Shakespeare, thành phố Birmingham và thành phố 
York một trong những thành phố lâu đời nhất của nước Anh. 

ü Điểm đến tiếp theo là Scotland, thủ đô Edinburgh với những điểm đến mang tính biểu tượng 
như: Đồi Calton Hill, Đại lộ Royal Miles, tuyến đường nối liền phía Đông và Tây của thành phố 
và quán cà phê The Elephant House, nơi nhà văn J.K Rowling đã dùng phần lớn thời gian để 
viết lên tác phẩm Harry Potter nổi tiếng. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
NGÀY 1: NHA TRANG – HỒ CHÍ MINH - LONDON       (Ăn tối) 
17h00: 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 19h30 
Tối: Đến sân bay, đoàn làm thủ tục đáp chuyến đi London lúc 00h25. Đoàn nghỉ đêm trên máy bay 
NGÀY 2: LONDON – OXFORD – STRADFORD – BIRMINGHAM  (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Đến sân bay London, xe đón tại sân bay và đưa đoàn đi đến thành phố Oxford, nơi nổi tiếng với 

trường đại học sử dụng tiếng Anh lâu đời nhất trên thế giới, quý khách tham quan:  
 Trường đại học Christ Church một trong những trường đại học cấu thành nên đại học Oxford. 

Radcliffe Camera & Squares thư viện khoa học của trường đại học Oxford. 



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

Sau đó, xe đưa đoàn đến tham quan khu vực quảng trường thị trấn Stratford với điểm nổi bật là 
Nhà Shakespeare, nơi sinh ra và lớn lên của Nhà văn William Shakespeare. 
Tiếp tục hành trình, xe đưa quý khách đến thành phố Birmingham. 

Tối: Thưởng thức bữa tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn và nghỉ đêm ở Birmingham. 
NGÀY 3:  BIRMINGHAM – YORK – EDINBURGH    (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng. 

Khởi hành đi thành phố York, một trong những thành phố lâu đời nhất của nước Anh. 
Đến nơi, đoàn tham quan: Nhà thờ York Minster một trong những nhà thờ lớn nhất của Châu âu, 
Thành cổ York với những bức tường xưa kia được dùng để bảo vệ thành phố York được lưu giữ 
tại đây. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 
Sau đó, xe đưa quý khách đi dọc theo đường bờ biển Bắc của Vương Quốc Anh, để đến với đất 
nước Scotland. Đoàn chụp hình lưu niệm tại đường biên giới của nước Anh và Scotland. 
Đến thủ đô Edinburgh của Scotland  

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Edinburgh. 

NGÀY 4: EDINBURGH – MANCHESTER     (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng. Đoàn tham quan thủ đô Edinburgh: 

Đồi Calton Hill, một trong những điểm tham quan tự nhiên cao nhất của Edinburgh. Từ đây, quý 
khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố. 
Đại lộ Royal Miles tuyến đường nối liền phía Đông và Tây của thành phố. 
Quán cà phê The Elephant House, nơi nhà văn J.K Rowling đã dùng phần lớn thời gian để viết 
lên tác phẩm Harry Potter nổi tiếng. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương: thưởng thức đặc sản Fish & Chip. 
 Chia tay đất nước Scotland để trở lại nước Anh, xe đưa đoàn xuyên qua khu vực rừng quốc gia 

của nước Anh để đến với thành phố Manchester. Từ trên xe, quý khách có thể ngắm nhìn vẻ 
đẹp tự nhiên hoang sơ của những cánh rừng. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Manchester. 
NGÀY 5: MANCHESTER – WINDSOR – LONDON    (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng. Đoàn tham quan thành phố Manchester: 

Chụp hình lưu niệm trước Sân vận động Old Trafford nổi tiếng của câu lạc bộ Manchester 
United, nơi được mệnh danh là nhà hát của những giấc mơ. 
Nhà thờ lớn của thành phố Manchester điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích 
kiến trúc và lịch sử. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
 Xe tiếp tục, đưa đoàn đến tham quan bên trong Lâu Đài Windsor. Một trong những nơi sinh 

sống và làm việc của Nữ Hoàng Anh. Hiện tại, Windsor là lâu đài có thời gian được sử dụng lâu 
đời nhất trên toàn Châu âu. Một trong những địa điểm yêu thích để Nữ Hoàng Anh lưu trú vào 
những dịp cuối tuần, Windsor còn là một trong những điểm tham quan thu hút du khách nhất của 
nước Anh. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại London. 
NGÀY 6: THAM QUAN  LONDON      (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Quý khách bắt đầu tham quan thủ đô London: 



 
 

Cung điện Buckingham Palace, nơi làm việc của nữ hoàng Anh (tham quan bên ngoài) 
Quảng trường Trafalgar Square, quảng trường được đặt theo tên một chiến thắng của hải quân 
Anh trước quân đội Napoleon. 
Số 10 phố Downing, địa chỉ nổi tiếng nhất của nước Anh, đây là nơi sinh sống và làm việc của 
thủ tướng Anh. Tháp đồng hồ Big Ben, Cung điện Westminster (tham quan bên ngoài). 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó, tham quan một trong hai điểm: 
Cánh đồng hoa oải hương Mayfield, tại đây quý khách sẽ choáng ngợp bởi màu tím đầy lãng 
mạn của những đóa hoa Lavender đua nhau nở rộ. 
Hoặc trong trường hợp thời tiết không thích hợp (mùa lạnh đến sớm), quý khách đi tham quan 
Vườn Kensington (Kensington Garden) với những hàng cây lá vàng và đỏ. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại London. 
NGÀY 7: LONDON – HỒ CHÍ MINH      (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Tự do nghỉ ngơi, sắp xếp hành lý và trả phòng. 

Sau đó, xe và HDV đưa đoàn ra sân bay London và làm thủ tục đáp chuyến bay về lại Hồ Chí 
Minh. Đoàn dùng bữa trưa & tối trên máy bay. 

NGÀY 8: HỒ CHÍ MINH – NHA TRANG      (Ăn sáng)  
07h00: Đoàn về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý cá 

nhân. Dùng bữa sáng & tiếp tục làm thủ tục nối chuyến bay về Cam Ranh. 
10h00: 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	Anh	-	Scotland.	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 Anh. 
• 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. 
• 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 Anh 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 Anh, 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 Anh - Scotland 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.  

 
 


