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MIỀN TÂY HOA KỲ 
HÀNH TRÌNH ĐẶC BIỆT  NHẤT 2022

ĐỒNG TỔ CHỨC



Ngày 01: Hà nội - Los Angeles

Quý khách chủ động đến Los Angeles bằng các phương tiện khác hoặc các khung giờ hạ cánh khác, sân
bay khác....vui lòng chủ động phương tiện về khách sạn và liên hệ với điều hành công ty dịch vụ để được
hướng dẫn và hỗ trợ. 
Giờ nhận phòng tất cả các khách sạn tại Hoa Kỳ là sau 14:00, Quý khách đến sớm hơn giờ trên vui lòng
chờ hoặc tùy thuộc vào khách sạn có phòng trống hoặc tạo điều kiện hỗ trợ. 

09:00 Quý khách khởi hành từ Hà Nội lên sân bay Nội Bài để làm thủ tục cho chuyến bay đi Mỹ. 
12:00 Quý khách đáp chuyến bay đi Taipei nối chuyến và chuyển đổi thủ tục cho chuyến bay dài đi Los
Angeles. 
14:50 đoàn đến nơi, sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh Mỹ,xe đón và đưa đoàn về nhận phòng khách sạn nhận
phòng nghỉ ngơi và tự do thăm thân hoặc thưởng thức li cafe tại các quán cafe của người Việt nam tại Hoa Kỳ.
Thăm quan trung tâm thương mại Phước Lộc Thọ - Asia Garden Mall, trung tâm văn hóa, thương mại và điểm
hẹn của cộng đồng người Việt hải ngoại tại Hoa Kỳ. 
18:30: Đoàn ăn tối tại đây và về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá. 
Ghi chú:

KS hoặc tương đương: Double Tree Hilton 4*
Ăn bữa trưa, tối

Xe đón sân bay 1 lượt theo giờ cố định
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Ngày 2: Thăm Holywood - Universal Studio

Đại Lộ Danh Vọng (Hollywood Walk of Fame) – nơi lưu danh những ngôi sao nổi tiếng có đóng góp lớn
trong làng điện ảnh giải trí. 
Nhà hát Dolby – nơi diễn ra lễ trao giải Oscar danh giá hàng năm của làng điện ảnh Mỹ. 
Nhà hát Trung Hoa – nơi công chiếu giới thiệu những bộ phim Hollywood trước khi tung ra thị trường. 

Quý khách lên xe tram để khám phá 1 vòng toàn bộ phim trường cổ và hiện tại vẫn đang dùng để
đóng các bộ phim mới. 
Xem show diễn Water World với các hoạt cảnh độc đáo, hoành tráng do các diễn viên chuyên
nghiệp vào vai và biểu diễn. 

07h00: Ăn sáng tại khách sạn. 
08h00: Xe và HDV đón và khởi hành đi lên thăm quan thành phố Hollywood và Phim trường Universal Studio- đây
là một trong những ngày thăm quan hấp dẫn nhất trong chương trình tại Los Angeles: 

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng và khởi hành đi thăm Phim trường nổi tiếng Universal Studio để trải nghiệm
những kĩ xảo điện ảnh và các phim trường khổng lồ đã được quay cho rất nhiều bộ phim bom tấn của Hollywood
và thế giới.  

18h30: Đoàn ăn tối tại nhà hàng và về khách sạn nghỉ ngơi. 
KS hoặc tương đương: Double Tree by Hilton 4*

Ăn bữa trưa, tối
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Ngày 3: L.A- Las Vegas - Seven Magic Mountains 

Las Vegas View Point  – nơi lưu danh những ngôi sao nổi tiếng có đóng góp lớn trong làng điện ảnh giải trí. 
City tour bằng xe ô tô một vòng thành phố Las Vegas xa hoa tráng lệ. 

07h00: Ăn sáng tại khách sạn. 
08h00: Xe và HDV đón đoàn và khởi hành đi thành phố Las Vegas - kinh đô cờ bạc của Hoa Kỳ và thế giới. 
10h00: Đoàn dừng chân mua sắm và nghỉ ngơi tại Barstow Outlet - một trong những điểm dừng yêu thích và là
khu vực mua sắm hàng hiệu giá rẻ đặc biệt trên cung đường đi Las Vegas. Quý khách tự do mua sắm và chọn cho
mình những món hàng hiệu cao cấp với giá rất nhiều ưu đãi mà ở Việt Nam không bao giờ có được. 
12h00: Đoàn ăn trưa tại đây và sau đó tiếp tục khởi hành đi Las Vegas (khoảng 2h xe).
15h00: Tới Las Vegas, xe đưa đoàn chụp ảnh 

Đoàn làm thủ tục nhận phòng khách sạn tại casino và khám phá, thử vận may tại các casino hoành tráng hoặc
xuống dường đi mua sắm quần áo thời trang và thuốc vitamin các loại.
**** Đoàn tham gia Roadtrip Caravan & Motor sẽ đi lấy xe đã đăng kí và luyện tập lái thử
ngoài sa mạc để làm quen với các điều kiện và luật giao thông của Mỹ.

18h30: Xe đón và đưa Quý khách đi ăn tối tại nhà hàng Việt Nam. 
19h30: Quý khách bắt đầu chương trình trải nghiệm và khám phá thành phố Las Vegas về đêm với chương trình
Night Tour  1h hoàn toàn miễn phí. 

KS hoặc tương đương: Excalibur 4*
Ăn ba bữa
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Ngày 4: Trải nghiệm lái xe Đại vực Grand Canyon
Đoàn Roadtrip Caravan & Motor: 

 Đặc biệt nhất của chuyến đi là Đại vực Grand Canyon - Những hẻm núi của đại vực Grand Canyon
mang màu đỏ của đá, màu vàng của nắng cùng với những con suối thoắt ẩn hiện như một bức tranh thiên
nhiên kỳ thú.

Đập thủy điện Hoover lớn nhất miền tây nước Mỹ - Đây là đập thủy điện cung cấp điện cho cả bang
Neveda và dẫn nước tưới tiêu cho 7 bang miền Tây Hoa Kỳ.
Hồ nhân tạo lớn nhất thế giới Lake Mead. 

06h00: Đoàn cùng ăn sáng tại nhà hàng Phở Việt Nam.

07h00: Các Cơ trưởng và thành viên xe cùng khởi hành lái xe đến Đại vực Grand Canyon (khoảng gần 3h xe)
đi qua những thung lũng, núi non trùng điệp với cảnh sắc tuyệt đẹp chỉ có ở trong những bộ phim Cowboy Miền
Tây của Mỹ.  

Nếu có nhu cầu trải nghiệm chương trình Khám phá Đại vực bằng máy bay trực thăng được ngắm toàn cảnh
đại vực khổng lồ, được xuống tận sông Colorada để trải nghiệm thuyền vượt sông hùng vĩ  vui lòng liên hệ và đăng
kí trước với BTC. 
15h00: Cả 3 đoàn quay trở lại Las Vegas và tiếp tục chương trình thăm quan trên đường về.

18h30: Ăn tối tại nhà hàng Việt Nam & về khách sạn nghỉ ngơi và tự do khám phá Las Vegas, 
KS hoặc tương đương: Excalibur 4*

Ăn ba bữa
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Lái xe qua Vườn quốc gia Thung lũng Chết
Khu Lòng Chảo ‘Nước Độc’ - Badwater Basin:  là điểm thấp nhất của vùng đất ở bán cầu tây, ở độ cao 277
feet dưới mực nước biển. Không cần phải nói, khu vực này rất nóng, ngay cả trong mùa đông.

Đường đua Racing Road: Khu vực này là một cái giường bùn khô khổng lồ, nơi những viên đá có kích cỡ khác
nhau có thể được nhìn thấy với những đường mòn dài phía sau họ, như thể chúng đã bị đẩy qua bùn. Đã có nhiều
suy đoán trong những năm qua về việc những viên đá đã được di chuyển như thế nào. Nhiều người nghĩ rằng
những viên đá đã bị gió cuốn theo gió sau khi trời mưa
Zabriskie Point: nhìn ra một phong cảnh siêu thực của những gợn sóng màu vàng, cam và nâu đất nhấp nhô
Artist's Palette là một khu vực nằm dọc theo Drive của nghệ sĩ, một con đường tuyệt đẹp ngắn đưa bạn đến
gần một phần của dãy núi Black Mountains
Cồn cát gần Stovepipe Wells: Một trong những địa danh đẹp nhất và phong cảnh chụp ảnh nhiều nhất trong
Thung lũng Chết là Cồn cát Dọc cát Mesquite

07h00 Cả 2 đoàn trả phòng va đi ăn sáng tại nhà hàng phở Việt. 
08h00: Đoàn Roadtrip Caravan khởi hành bắt đầu hành trình khám phá những cung đường tuyệt đẹp và rất phiêu
của các bang miền viễn Tây Hoa Kỳ nổi tiếng với những chàng Cowboy cưỡi ngựa bắn súng...nay nổi tiếng với những
chàng Caravaner Việt nam cưỡi bán tải vivu và sống ảo...Đoàn caravan khởi hành xuyên các sa mạc đến Thung lũng
chết - Dead Valley là một thung lũng dài và hẹp nằm giữa hai bang California và Nevada của Hoa Kỳ. Đây là
nơi điểm sâu nhất Bắc Mỹ với độ sâu 282m ft (86 m) dưới mực nước biển. Chúng ta sẽ trực tiếp điều khiển xe ô tô
chạy đến những địa danh đặc biệt mà chắc chắn tour du lịch thường không bao giờ có được....

12h30: Quý khách ăn trưa fastfood tại nhà hàng trên đường di chuyển. Chiều tiếp tục trải nghiệm lái xe khám phá: 

Chiều, đoàn về Motel/Ranch địa phương để nhận phòng nghỉ ngơi, trải nghiệm bể bơi nước sôi giữa sa mạc nóng.  
19h30: Ăn tối tại nơi nghỉ và giành thời gian khám phá Dead Valley ngắm sao ngay trên đầu và chùm "trăng lưỡi
liềm"

KS Ranch Of Dead Valley - Ăn bữa sáng , trưa fastfood, tối 

ĐOÀN CARAVAN BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH 
Ngày 5: Las Vegas - Vườn Quốc Gia Đá Dead Valley  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thung_l%C5%A9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_bang_Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/California
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nevada
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_M%E1%BB%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B1c_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_bi%E1%BB%83n


Dead Valley

Một số hình ảnh đẹp 

duy nhất chỉ có ở

Con đường cô đơn 
nhất Mỹ

Mùa hè nhiệt độ 
cao nhất Mỹ

Cảnh cây cô đơn trên 
sa mạc Dead Valley

Ranch / Hotel trên sa mạc 
cho khách du lịch

Cồng chào vườn quốc gia 
Dead Valley 

Ngắm trăng lưỡi liềm 
về đêm ở Dead Valley 

Check in 
con đường cô đơn Mỹ

Đồi cát 
Sand Dune

Đá ngũ sắc tại
 Dead Valley



Thăm quan Thung lũng Lửa Nevada vẫn là một địa điểm yêu thích đối với du khách cũng như người dân địa
phương, nhờ vào các bức tường đá sa thạch Aztec đỏ tuyệt đẹp, những bức tranh khắc đá cổ có niên đại hơn
2.000 năm và những cây cổ thụ đã hóa đá
Thăm quan và tìm hiểu những di chỉ khảo cổ của bộ tộc Gypsum là những con người đầu tiên đến Valley
of Fire sinh sống, bộ tộc này đã biến mất từ lâu, di sản văn hóa họ để lại là những nét vẽ in sâu trên vách đá đỏ
,có hình vẽ người vẽ thú rất đẹp, đa số hình khác thì chỉ nguệch ngoạc

05h00: Đoàn thức giấc và ngắm bình minh tuyệt đẹp nơi đây. 
07h00: Đoàn ăn sáng tại Ranch/Motel. 
08h00: Đoàn Roadtrip Caravan trả phòng và hành quân ngược lại cung đường Las Vegas (khoảng 2h lái xe), đoàn
tiếp tục hành trình đến Valley Of Fire - thung lũng lửa, điểm đến hấp dẫn hàng đầu miền Nam Nevada, bạn sẽ Tưởng
mình lạc vào sao Hỏa.
Đoàn caravan sẽ dừng chân chụp hình với cổng chào Thung lũng lửa và thẳng tiến lái xe đến "khu vực mệnh danh là
Sao hỏa của Las Vegas và sẽ ngỡ ngàng bởi cảnh đẹp tuyệt sắc giai nhân - tất cả đều là đá do mẹ thiên nhiên đã vô
tình kiến tạo ra cách đây hàng triệu triệu năm...

12h30: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng Mỹ trên đường di chuyển đi Bryce Canyon.  
Sau  bữa trưa, đoàn caravan khởi hành dời bang Nevada di chuyển sang bang Utah - được mệnh danh là vùng đất
của những chiến thần đá đỏ. Đoàn vừa lái xe và dừng nghỉ ngơi, thăm quan và chụp hình, xếp hình dọc đường, mua
những đồ lưu niệm đậm nét đặc trưng của thổ dân da đỏ miền viễn Tây Hoa kỳ. 
18h00: Chiều, đoàn về VQG Bryce Canyon, đoàn về Motel/Ranch riêng để nhận phòng nghỉ ngơi và tự do khám phá,
các thành viên đoàn sẽ trổ tài nấu nướng, BBQ thịt bò, đồ nướng đặc trưng của Mỹ và giao lưu. 
19h30: Ăn tối theo kiểu BBQ tại nơi ở, nghỉ ngơi sau một hành trình dài. 

KS Ranch Of Bryce Canyon - Ăn sáng , trưa & tối  BBQ

HÀNH TRÌNH CARAVAN ĐẶC BIỆT
Ngày 6:  Dead Valley - Thung lũng Lửa Valley Fire - VQG Bryce Canyon  



THUNG
LŨNG 
LỬA 

VALLY OF FIRE



Công viên nằm dọc theo rìa của Cao nguyên Paunsaugunt  - vùng đất có rừng cao tới 9.000 feet nằm ở
phía tây, trong khi đó những cánh rừng được chạm khắc thả sâu 2.000 feet vào Thung lũng Paria ở phía đông.
Cao nguyên Aquarius - Cao nguyên cao nhất ở Bắc Mỹ với độ cao hơn 10.000 feet.
 Hang động cạn dọc theo mép của Bryce Amphitheatre.
The Alligator - Bạn sẽ biết lý do tại sao butte khắc mạnh này có tên của nó khi bạn nhìn thấy nó.
Hammer của Thor - Sự hình thành đá có vẻ như được xây dựng bởi con người và xuất hiện như thể nó có thể
đâm vào bất cứ lúc nào.
Thành phố im lặng - Một mạng lưới các khe núi sâu mà một số gợi ý có thể là một khu vực đô thị cổ đại.

07h00 Ăn sáng tự túc nấu mì, miến (đã được chuẩn bị trước) 
08h00: Đoàn Roadtrip Caravan khởi hành bắt đầu hành trình khám phá Công viên Quốc gia Bryce Canyon - những
sáng tạo bằng đá sa thạch khổng lồ, được gọi là hoodoos, thu hút hơn một triệu du khách mỗi năm. Nhiều người đi
đến những con đường mòn lựa chọn đi bộ đường dài và cưỡi ngựa để có được một cái nhìn cận cảnh và gần gũi với
những bức tường sáo tuyệt đẹp và những chiếc pinnacles điêu khắc. Thăm quan: 

12h30: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng trên đường di chuyển. Chiều tiếp tục hành trình di chuyển đến Bryce Canyon
- hẻm núi Linh dương rất nổi tiếng  - Hẻm núi này tọa lạc trên vùng đất Navajo, thuộc tiểu bang Arizona, miền Tây
Nam nước Mỹ. Đây là điểm đến mơ ước của rất nhiều khách du lịch và nhiếp ảnh gia. Antelope Canyon giống như
viên ngọc huyền bí đối với những ai từng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy
Buổi chiều đoàn ghé thăm và chụp ảnh với Lake Powell tuyệt đẹp - bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh
tuyệt đẹp của một trong những thắng cảnh thiên nhiên kỹ vĩ nhất Hoa Kỳ và trải nghiệm rất nhiều
hoạt động thú vị. 
19h30: Ăn tối tại nơi nghỉ đêm tại khách sạn tại Page, AZ. 

KS Wingate Page 3*- Ăn sáng , trưa, tối 

HÀNH TRÌNH CARAVAN ĐẶC BIỆT
Ngày 7:  Thăm quan VQG Bryce Canyon  _ Rừng Đá Thiên Tạo



ĐIỂM THĂM QUAN CHÍNH 

Chiếc “cột trụ trời”,  đá nhiều màu sắc vàng, đỏ
cam, trắng, hình thù độc đáo những người thổ
dân đặt tên các cột đá là "Hoodoo",  “những
khuôn mặt được sơn màu đỏ”.

CỔNG CHÀO ĐẶC BIỆT

Điểm hấp dẫn này mà Lễ hội thiên văn
Bryce Canyon được tổ chức hàng năm và
thu hút hàng ngàn lượt du khách đổ về đây.

ĐIỂM ĐẾN CỦA CÁC NHÀ THIÊN VĂN

Đặt chân tới đây, du khách như bị mê hoặc
đứng hàng giờ đồng hồ ngắm nhìn cao nguyên
đá mà không thấy chán.

NHÀ HÁT BẰNG ĐẤT ĐÁ

Qua hành lang hẹp Wall Street –  mệnh
danh là điểm đến đẹp nhất công viên nổi
bật nhờ có hai cây thông tuổi đời lên tới
700 năm

WALL STREET 

Vườn quốc gia Bryce Canyon là vườn quốc gia nằm ở phía tây nam Utah, Hoa Kỳ. Điểm đặc trưng chính của
vườn quốc gia này là Hẻm núi Bryce, tên gọi này còn dùng để chỉ khu vực tự nhiên rộng lớn hơn

RỪNG ĐÁ TẠI 
CÔNG VIÊN  
BRYCE CANYON



Lake Powell - Antelope Canyon

Hồ nhân tạo Lake Powelll 
vĩ đại và tuyệt đẹp

Check in những cảnh 
đẹp hiếm có 

Tham gia tour đi thuyền 
khám phá long hồ Lake Powell

Cổng Rainbow Cầu Vồng Check in cổng Cầu Vồng Bay trực thăng ngắm toàn 
cảnh hồ Lake Powwell

Hẻm núi Linh Dương 
Lower Antelope

Vẻ đẹp tuyệt vời của 
tự nhiên ban tặng 

Check in tại cầu thang 
Lower Antelope

Hồ Powell được biết đến là hồ nước nhân tạo lớn thứ hai của Hoa Kỳ, chỉ đứng sau hồ Mead, nằm trên con sông Colorado,
và là đường ranh giới ngăn cách giữa hai tiểu bang Utah và Arizona. Tổng diện tích của hồ Powell khoảng hơn 65,000 ha,
trong đó phần lớn diện tích nằm ở bên phía Utah. Hồ có chiều dài 299 km, rộng 40km với độ sâu trung bình 40 mét, trong
đó vị trí sâu nhất lên đến 170 mét.
Hẻm núi Antelope Canyon có chiều dài chỉ khoảng hơn 200 mét, tương đối ngắn so với nhiều hẻm núi khác nhưng vẻ đẹp
của nó thì lại khiến bạn phải ngẩn ngơ và thích thú đấy. Màu sắc của lớp đá sa thạch khi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào tạo
nên một sức quyến rũ đến lạ thường. Thời điểm đẹp nhất để đến Antelop Canyon là vào buổi bình minh hoặc hoàng hôn.

https://luhanhvietnam.com.vn/du-lich/toi-tham-hem-nui-antelope-canyon.html


Đập thủy điện Glen Canyon Dam là một đập nước dạng vòm trọng lực trên sông Colorado, nằm ở phía Bắc
Arizona, Mỹ ở bên thị trấn Page. Kiến trúc này cao 220m, được xây dựng bởi Cục Khai hoang Hoa Kỳ (USBR) từ
năm 1956 đến năm 1966. Nhờ đó, dự án này đã hình thành nên hồ nước nhân tạo có công suất lớn nhất nước
Mỹ 
Lái xe xuống lòng hồ và trải nghiệm trekking leo núi, bơi 
Đi thuyền trên sông và lòng hồ Lake Powell để khám phá những cảnh đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên ban
tặng nơi đây. 

Hẻm Núi Linh Dương - Antelope Canyon được người da đỏ Navajo tìm thấy trong những cuộc rong ruổi triền
miên vào thế kỷ 18-19. Ngày nay, cảnh sắc ảo diệu độc nhất vô nhị và những câu chuyện của thổ dân đã biến
nơi này thành một điểm du lịch hấp dẫn.
Hẻm móng ngựa -Horseshoe Bend là một khúc uốn khúc có hình móng ngựa của sông Colorado nằm gần thị
trấn Page , Arizona , Hoa Kỳ. Nó còn được gọi là “vành phía đông của Grand Canyon." Horseshoe Bend nằm 5
dặm (8,0 km) về phía hạ lưu Glen Canyon Dam và hồ Powell trong Glen Canyon Khu Bảo tồn Quốc gia , khoảng
4 dặm (6,4 km) về phía tây nam của thị trấn Page. 

07h00: Ăn sáng tại khách sạn. 
08h30: Đoàn đi thăm quan những thắng cảnh nổi tiếng tại đây:

11h30: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 
Buổi chiều tiếp tục chương trình trải nghiệm độc đáo:

16h00: đoàn về khách sạn nhận phòng, tự do khám phá vùng Page và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi đây.
18h30: Xe đón và đưa Quý khách đi ăn tối tại nhà hàng địa phương. 
Tối tự do và nghỉ ngơi. 

KS: Wingate by Wyndham 3*
Ăn ba bữa

 

HÀNH TRÌNH CARAVAN ĐẶC BIỆT
Ngày 8:  Thăm quan Lower Antelope - Lake Powell - Horse Shoe Band

https://luhanhvietnam.com.vn/du-lich/my.html


06h00: Ăn sáng tại khách sạn. 
07h30: Đoàn trả phòng khách sạn và kết thúc hành trình caravan lái xe khám phá các miền đất miền viễn Tây Hoa
Kỳ và quay trở lại thành phố ánh sáng, ăn chơi bậc nhất Hoa Kỳ (khoảng 5h xe)
12h30: Về đến Las Vegas, ăn trưa tại nhà hàng  Việt nam tại địa phương. 
Buổi chiều, đoàn tiếp tục chương trình mua sắm tại Premium Outlet với các món hàng hiệu thời gian với giá rẻ bất
ngờ (nếu còn thời gian) 
16h30: Đoàn trả xe đoàn đã thuê tại Las Vegas và đáp chuyến bay nội địa từ Las Vegas trở lại Los Angeles (khoảng
1h30 bay)
19h00: Về đến sân bay Los Angeles, các thành viên đoàn tiến hành làm thủ tục cho chuyến bay quốc tế dời Hoa Kỳ
trở lại Việt nam. 
Máy bay cất cánh, quý khách ăn uống và nghỉ ngơi trên máy bay theo tiêu chuẩn phục vụ của hãng hàng không quốc
tế EVA Air 5*

KẾT THÚC HÀNH TRÌNH CARAVAN  
Ngày 9:   Horse Shoe Band - Las Vegas - Sân bay 

Ngày 10: Trên máy bay 

Ngày 11: Đài Bắc - Hà Nội  

01h40: Máy bay cất cánh về Taipei.
Do vượt tuyến đổi ngày, quý khách ăn uống và nghỉ ngơi trên máy bay theo tiêu chuẩn của hãng hàng không quốc tế
Eva Air 5* phục vụ trên 20 năm các đường bay từ Châu Á đi Bắc Mỹ.

05h00 Đoàn hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc, quý khách làm thủ tục đổi máy bay và đợi nối chuyến, mua sắm hàng
hóa miễn thuế tại sân bay. 
09h30: Đáp chuyến bay trở lại Hà Nội (khoảng hơn 2h30p bay)
11h30: Về đến sân bay Nội Bài, quý khách hoàn tất thủ tục nhập cảnh lại Việt Nam và nhận hành lí, hàng hóa kí gửi.  
Xe đón và đưa Quý khách về lại Hà Nội. Chia tay và kết thúc chương trình. 

KS không bao gồm - Ăn bữa sáng & trưa trên máy bay,

GIÁ DỊCH VỤ KHÁCH THAM GIA 
FULL ROADTRIP CARAVAN

79.9000.000 VND/người (áp dụng cho 20 chỗ đăng kí đầu tiên ), chỗ thứ 21 trở đi phụ thu
10.000.000 VNĐ/khách 
5.500.000 VND/người vé lệ phí xin visa Hoa Kỳ (chi phí này không được hoàn lại kể cả không đạt visa
hoặc thay đổi hoặc Quý khách đã có visa Mỹ còn hạn sử dụng thì bỏ qua chi phí này)

Các trường hợp yêu cầu xe VIP hoặc Luxury như F150, F150 Raptor, Subburban, Cadilac, Lincoln,
Hummer...sẽ phụ thu và báo giá chi tiết theo từng loại xe cụ thể riêng. 
Các trường hợp tham gia caravan mà dưới 3 người/xe sẽ bị phụ thu chi phí thuê xe là 500USD/xe/suốt
hành trình. 
BTC có quyền từ chối thành viên tham gia đoàn CARAVAN ROADTRIP khi không hợp tác hoặc điều kiện
sức khỏe không đảm bảo trong suốt hành trình mà không hoàn lại bất cứ chi phí nào. 

Ghi chú:



*** DỊCH VỤ BAO GỒM: 
Vé máy bay quốc tế chặng Hanoi - Los Angeles - Hanoi  của hãng hàng không quốc tế Eva Air 5* nối
chuyến tại Taipei.
Phòng đôi tiêu chuẩn khách sạn 3-4* (2 đêm quận Cam, 2 đêm Las Vegas, 1 đêm Dead Valley, 1 đêm Bryce Canyon,
2 đêm Antelope Canyon)
Chi phí điểm thăm quan: Phim trường Universal, Đại vực Grand Canyon, Dead Valley, Valley Of Fire, Bryce
Canyon, Lake Powell, Horse Shoe Bend, Lower Antelope Canyon)
Xe vận chuyển tour theo chương trình tour chặng tại Los Angeles để làm quen với điều kiện ban đầu. 
Chi phí thuê xe SUV 5-7 chỗ chạy chương trình road trip caravan theo nhóm 4 người/xe, yêu cầu các
thành viên trên xe phải có tối thiểu 2 người biết lái xe. 
Chi phí xăng/dầu cho các xe caravan theo tiêu chuẩn tối đa 100USD/xe/ngày (vượt quá chi phí trên
các thành viên khách hàng trên xe tự chủ động bổ xung nhiên liệu) 
Ăn uống các bữa trưa & tối tại các nhà hàng Á, Âu tại các điểm thăm quan, mức ăn từ 20-23USD/người/bữa, các
ngày chạy caravan sẽ ăn uống theo kiểu caravan, fastfood, ăn nhanh theo thực tế cung cấp dịch vụ tại các điểm đến.
Hướng dẫn viên Tiếng Việt phục vụ suốt trong chương trình từ ngày đầu đến cuối từ Việt nam. 
02 xe của Ban Tổ Chức  hỗ trợ trong quá trình chạy caravan chạy xe Dẫn đoàn (Pilot Car) và xe chốt
đoàn (Backup car). Ngoài ra BTC sẽ bố trí thêm 01 HDV địa phương thông thạo thay đổi để ngồi trên
mỗi xe hàng ngày để hỗ trợ và lái thay các thành viên trong đoàn khi cần thiết (nhiệm vụ của HDV
không phải lái xe chính)
Nước uống phục vụ trên xe tour hàng ngày 02 chai/người.
Voucher mua hàng tại Mỹ trị giá 02 triệu VNĐ/người áp dụng cho nhóm đăng kí trên 6 người cùng đoàn.
Ekip media quay video và ảnh chuyến đi của các thành viên trong đoàn để làm kỉ niệm hoặc chia sẻ facebook do
ekip chuyên nghiệp thực hiện trong chuyến đi (áp dụng cho đoàn khởi hành trên 20 khách chạy caravan, dưới 20
khách sẽ set up các thiết bị trên các xe)
Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức bối thường tối đa 1 tỉ VNĐ/vụ/người & bảo hiểm tham gia giao thông của Mỹ khi
đi caravan với mức bòi thường tối đa 1 tỉ VNĐ/người/vụ

Tiền TIP bồi dưỡng đội ngũ hậu cần và hỗ trợ CARAVAN (150USD/khách) 
Các chi phí phát sinh liên quan đến hư hại xe trong suốt quá trình tham gia, việc thuê xe của BTC là xe đảm bảo tốt,
khi thuê các cá nhân tự chịu trách nhiệm kiểm tra trước. 
Các chi phí đồ uống trong các bữa ăn và phòng nghỉ liên quan. 

*** DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM: 

Phải tuân thủ nghiêm túc quy định của BTC về việc luyện tập lái xe, làm quen điều kiện giao thông, luật pháp của
Hoa Kỳ khi tham gia giao thông. Đặc biệt không được phép uống bia, rượu trong suốt quá trình tham gia, kể cả buổi
tối. 
Phải là người đã có bằng PET của Việt Nam và lái xe trên tối thiểu 2 năm tại Việt nam. 
Những trường hợp tham gia chương trình Caravan không tham gia lái xe sẽ phải phụ thu 1 khoản phí bồi dưỡng
100USD/ngày/người phí bù cho những người tham gia lái xe trong suốt hành trình. 
Các xe bắt buộc phải lắp và sử dụng 24/24 các thiết bị định vị GPS cố định và sử dụng thiết bị bộ đàm chuyên
nghiệp (BTC sẽ cung cấp).
Các trường hợp tham gia lái xe cần bổ xung làm bằng lái xe Quốc tế dùng song hành cùng bằng lái PET của Việt
nam. Chi phí và thời gian xin vui lòng liên hệ với BTC trước 30 ngày. 

*** CÁC YÊU CẦU VỚI NGƯỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CARAVAN


