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KHÁM PHÁ ĐÔI BỜ NƯỚC MỸ

  

NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C

  

LOS ANGLES - LAS VEGAS

  

  

11 Ngày 09 Đêm 

  

Ngày 1 : TP.HCM – NEW YORK   (Ăn tối)  

  

Trưởng đoàn Công ty Du lịch OSC FIRST đón khách tại Ga đi Quốc tế Tân Sơn Nhất để làm
thủ tục xuất cảnh. Đáp chuyến bay đi thành phố New York (Quá cảnh tại Narita – Nhật Bản).

  

Đến phi trường quốc tế New York cùng ngày (do vượt tuyến đổi ngày), quý khách làm thủ tục
nhập cảnh. HDV và xe của công ty du lịch địa phương đón và đưa đoàn đi ăn tối. 

  

Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi tại khu vực New Jersey. 
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Ngày 2 : NEW YORK  (Ăn 3 bữa)

  

Ăn sáng. Quý khách khởi hành tham quan : 

  

v  Ground Zero  - tàn tích của Tòa Tháp Đôi sự kiện 11/09

  

v  Wall Street (Phố Wall) – trung tâm thị trường chứng khoán sôi động nhất thế giới

  

v  Lên tàu du lịch, đi thăm Vịnh Hudson, chiêm ngưỡng  Tượng Nữ Thần Tự Do

  

v  Tham quan Bảo Tàng Di Dân – nơi thống kê con số di dân vào Hoa Kỳ hằng năm

  

Ăn trưa tại khu phố Tàu . Buổi chiều đoàn tiếp tục tham quan:

  

v  United Nation Headquarter (Trụ sở Liên Hiệp Quốc)

  

v  Fifth Avenue (Đại lộ số 5) – nơi trưng bày hàng hiệu mới và đắt nhất, chuyên phục vụ tầng
lớp triệu phú & tỉ phú.

  

v  Times Square (Quảng trường Thời đại)

  

v  Rockefeller Center -  quan sát toàn cảnh thành phố New York.

  

Ăn tối. Về khách sạn ghỉ ngơi. 
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Ngày 3 : NEW YORK  –  PHILADELPHIA  –  WASHINGTON D.C

  

  

Ăn sáng. Khởi hành đi thủ đô Washington D.C. Trên đường dừng chân tại Philadelphia – cố đô
đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa Ky kề từ ngày thành lập . Tham quan :

  

v  Tòa nhà Tuyên Ngôn Độc Lập

  

v  Tượng Cố Tổng Thống Washinton

  

v  Quả chuông tự do -  nơi vang lên tiếng chuông tự do đầu tiên của nước Mỹ

  

Buổi chiều đoàn đến  Washington D.C. Ăn tối. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
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Ngày 4 : WASHINGTON D. C (Ăn 3 bữa)

  

Ăn sáng. Khởi hành tham quan thủ đô Washington D.C :

  

v  White House (Nhà Trắng) - nơi ở và làm việc của đương kim Tổng thống Mỹ

  

v  Điện Capitol (Toà nhà lưỡng viện quốc hội)

  

v  Đài tưởng niệm Washington

  

v  Nhà lưu niệm Abraham Lincoln với Bức tường kỷ niệm chiến tranh Việt Nam.

  

  

Ăn trưa. Buổi chiều tiếp tục tham quan : 

  

v  Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, chiêm ngưỡng Blue Hope - viên kim cương xanh lớn nhất thế
giới (45,52 carat).

  

v  Bảo tàng hàng không không gian, chiêm ngưỡng phi thuyền Appollo đầu tiên đáp xuống
mặt trăng, các mô hình máy bay từ lúc sơ khai đến hiện đại. Quý khách tập lái thử máy bay.

  

Ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá Washington về đêm. 
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Ngày 5 : WASHINGTON – LAS   VEGAS (Ăn 3 bữa) 

  

Ăn sáng. Đáp chuyến bay đi Las Vegas -  “thành phố không bao giờ ngủ” . Đến nơi, hướng dẫn
viên địa phương đón quý khách và đưa đi ăn trưa. 
Nhận phòng khách sạn ngơi. 

  

Ăn tối. Quý khách tự do khám phá Las  Vegas – & thử vận may tại các Casino nổi tiếng như
Wynn, MGM, Venice… 

  

  

Ngày 6 : LAS VEGAS – RED  ROCK CANYON  NATIONAL PARK ( Ăn 3 bữa)

  

  

Ăn sáng.  Khởi hành tham quan Công Viên Quốc Gia Red Rock Canyon, chiêm ngưỡng
những kiến tạo địa chất độc đáo của cát và đá đỏ.
 
Quý khách sẽ được tìm hiểu về thảm thực vật sa mạc và cuộc sống của các loài động vật hoang
dã. 
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Đoàn sẽ đi xuyên qua một đoạn đường dài 13 dặm, chiêm ngưỡng những khối đá có màu sắc
rực rỡ và hình dạng kì lạ  - được xem là nơi lý tưỡng nhất trên thế giới  dành cho môn thể thao  l
eo núi.
  

  

Khởi hành về Las Vegas. Ăn tối. Tự do dạo phố mua sắm. 

  

  

  

Ngày 7 :  LAS VEGAS   - BARSTOW – LOS ANGLES – ORANGE  COUNTY   (Ăn 3 bữa) 

  

Ăn sáng. Quý khách khởi hành đi Los Angles  – thành phố thuộc bang California. Đoàn ăn trưa
& mua sắm tại Barstow  - nằm ở giữa Los
Angles & Las Vegas -   
mang đậm dấu ấn của ban nhạc Rolling Stones huyền thoại qua nhạc phẩm
 
“Route 66”
 
- tên của tuyến đường chạy ngang qua thị trấn này.
 

  

Tiếp tục đi đến Hạt Orange (gần Los Angles), tham quan :

  

v  Huntington   Beach – được mệnh danh “Thành phố lướt ván”, có rất nhiều bãi biển đẹp với
tổng chiều dài trên 12km.   

  

Khởi hành về Los Angles. Tham quan :
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v  Little Saigon ở quận Cam, khu chợ náo nhiệt có cộng đồng dân cư Việt Nam sống đông
đúc. Quý khách tự do mua sắm & tìm hiểu cuộc sống của Kiều Bào Việt Nam trên đất Mỹ. 

  

Ăn tối. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

  

  

  

NGÀY 8 :  ORANGE  COUNTY - LOS ANGLES (Ăn 3 bữa)

  

Ăn sáng. Quý khách khởi hành tham quan :

  

v  Phim trường Universal - Hollywood – một trong những phim trường lớn và nổi tiếng nhất
trên thế giới. Tìm hiểu những thành tựu của ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ, hậu trường màn
ảnh xem các màn trình diễn hấp dẫn & hồi hộp...

  

  

Ăn trưa. Buổi chiều quý khách tham quan Los Angles : 

  

v  Music Center
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v  Hollywood   Boulevard – Đại Lộ Hollywood

  

v  Mann’s Chinese Theatre : nhà hát Trung Hoa được xây dựng năm 1976 với kiến trúc rất độc
đáo.

  

v  Walk of Fame - Đại Lộ Danh Vọng  - tôn vinh tên tuổi và lưu giữ dấu vân tay của hơn 1800
các nghệ sĩ nổi tiếng của nền điện ảnh Mỹ. 

  

Ăn tối. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

  

  

Ngày 09 : ORANGE COUNTRY – TEMECULA ( Ăn 03 bữa)

  

Ăn sáng. Khởi hành đi Temecula – một thị trấn cổ kính, thuộc hạt Riverside bang California –
vùng sản xuất rượu nổi tiếng của Mỹ. 

  

Quý khách sẽ được nhìn ngắm các cánh đồng nho xanh mướt, tham quan nhà máy sản xuất
rượu vang, tìm hiểu các phương pháp làm rượu và uống thử một số loại rượu nổi tiếng của địa
phương. 

  

Quý khách khởi hành về lại hạt Orange. Tự do mua sắm. Ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

  

  

Ngày 10 + 11 :  LOS ANGLES – TPHCM (Ăn sáng)
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Ăn sáng tại khách sạn, đoàn tự do nghỉ ngơi hoặc mua sắm cho đến giờ làm thủ tục trả phòng.
Xe đưa đoàn ra phi trường, làm thủ tục xuất cảnh, đáp chuyến bay về lại TPHCM. 

  

(Do chênh lệch múi giờ, đoàn về tới Việt Nam vào ngày thứ 7 hoặc thứ 8). Đến phi trường Tân
Sơn Nhất – TP.HCM, Kết thúc chuyến tham quan & chia tay quý khách. 

  

  

GIÁ TOUR :  73.000.000 VND / khách

  

Giá tour bao gồm:

  
    -  Vé máy bay khứ      hồi theo chương trình tour: TP.HCM - New       York, Los Angeles     
- TP.HCM (hạng phổ thông, dự kiến hàng không American Airlines hoặc hàng      không khác có
thể đáp ứng đủ vé cho đoàn tại thời điểm khởi hành).
    -  Vé máy bay nội      địa: Washington DC      - Las Vegas.
    -  Thuế phi      trường và Phí an ninh. 
    -  Khách sạn tiêu      chuẩn quốc tế 3* - 4* (2 khách/ phòng).
    -  Các bữa ăn theo      chương trình (Việt, Hoa, Mỹ) + Tip cho phục vụ (15%).
    -  Xe đưa      đón theo chương trình (12h/ ngày).
    -  Vé tham quan: Tượng      Nữ Thần Tự Do, Universal Studio.
    -  HDV tiếng Việt      hướng dẫn suốt tuyến (12h/ ngày).
    -  Bảo hiểm du lịch      toàn cầu Travel Guard của Chartis, một trong những công ty bảo
hiểm du      lịch hàng đầu thề giới, với mức đền bù tối đa là 50.000 USD/ khách cho các      chi
phí y tế về tai nạn và ốm đau...
    -  Quà tặng:      túi kéo du lịch.

  

Giá tour không bao gồm:

  
    -  Lệ phí xin visa (nộp      cho LSQ Mỹ): 140 USD.
    -  Chi phí ở phòng      đơn (phụ thu nếu quý khách có nhu cầu): 12.400.000 VNĐ/ khách
    -  Vé tham quan      Disneyland (68 USD).
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    -  Vé xem      các show ở Las Vegas:      
    -  Tour tự chọn tham      quan Grand Canyon.
    -  Tip cho      hướng dẫn viên và tài xế tại địa phương (6$/ ngày/ khách x 10 ngày = 60     
USD/ khách)
    -  Tiền khuân vác      vali của tài xế hoặc nhân viên gác cửa khách sạn (2 - 3USD/      vali).
    -  Vé máy bay nội      địa và phương tiện di chuyển ra sân bay về thăm thân (nếu có).
    -  Chi phí dời ngày      và đổi chặng bay (nếu có).
    -  Chi phí      trả cho HDV và tài xế phục vụ ngòai giờ (nếu có yêu cầu).

  

Ghi chú:

  
    -  Giá tour có      thể thay đổi tùy thuộc vào giá vé máy bay tại thời điểm khởi hành
    -  Giá tour trên      áp dụng cho khách hàng từ 12 tuổi đến 69 tuổi, có thể thay đổi phụ thuộc
     vào giá vé máy bay tại thời điểm khởi hành.
    -  Quý khách từ      70 tuổi trở lên sẽ đóng thêm chênh lệch cho mức phí bảo hiểm cao     
cấp.
    -  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 khỏe mạnh dưới 60      tuổi đi cùng.
    -  Trong trường      hợp quý khách đăng ký gồm 1 người lớn đi với 1 bé dưới 12 tuổi,      quý
khách vui lòng đóng 100% iền tour cho bé ngủ gường riêng.
    -  Chương trình      tour có thể thay đổi về thời gian, ngày khởi hành, thứ tự tham      quan,
hàng không, khách sạn.. tùy thuộc theo tình hình thực tế.

  

Gía tour cho trẻ em:

  
    -  Trẻ em dưới 2      tuổi: 30% giá tour người lớn (phải có cả bố mẹ đi cùng).
    -  Trẻ em từ 2      tuổi đến dưới 12 tuổi: 75% giá tour người lớn nếu bé ngủ chung     
giường với bố mẹ, 90% giá tour người lớn nếu bé ngủ riêng một giường.
    -  Trẻ em từ 12      tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn.
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