
Hà Nội - Đài Loan - New York - Philadephia - Washington D.C
Las Vegas - Đại Vực Grand Canyon - Đập Thủy Điện Hoover  
 Los Angeles - San Diego - USS Midway - Hollywood - Phim

Trường Universal - Đài Loan - Hà Nội

Thời gian: 10 ngày/09 đêm
Bay hãng Eva Air 5* Đài Loan

NEW YORK - PHILADELPHIA  
 WASHINGTON DC - LAS VEGAS  

SAN DIEGO - LOS ANGELES 

DU  LỊCH  MỸ  CHẤT  LƯỢNG  -  KHỞ I  HÀNH  HÀNG  THÁNG



NGÀY 1: HÀ NỘI - NEW YORK CITY  

Đoàn lên tàu thăm quan Tượng Nữ Thần Tự do -
biểu tượng của nước Mỹ.

Điểm Ground Zero - Tàn tích của sự kiện 11 tháng 9. 
Phố tài chính Wall Street - Nơi tọa lạc của sàn giao
dịch chứng khoán New York và các trung tâm tài chính
ngân hàng
Trung tâm thương mại Rockerfeller Center. 
Đại lộ 5 Fifth avenue - Trung tâm thời trang của nước
Mỹ, nơi tập trung các sàn Catwalk và các thương hiệu
thời trang lớn của thế giới. 
Quảng trường thời đại - rực rỡ với những ánh đèn
màu và bảng quảng cáo. 

07h00 đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
08h30 đoàn khởi hành đi thăm quan thành phố New York
sầm uất và náo nhiệt.

12h00 đoàn ăn trưa tại nhà hàng Việt Nam. 
Buổi chiều đoàn thăm quan thành phố New York sôi động: 

19h00 ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi. 
KS Crowne Plaza /Hilton Newark 4* hoặc tương đương 

Ăn sáng, trưa, tối 

K H Á M  P H Á  B Ờ  Đ Ô N G  H O A  K Ỳ  
   THÀNH PHỐ NEW YORK SÔI ĐỘNG 

09h00 Quý khách tập trung tại điểm hẹn trong thành phố,
xe đón và đưa đoàn lên sân bay Nội Bài làm thủ tục đi New
York 
12h05: Máy bay cất cánh, ăn uống nghỉ ngơi theo tiêu
chuẩn phục vụ của hãng (đoàn dừng chân nối chuyến tại
Đài Loan)
15h55: Đoàn đến sân bay Đài Loan, làm thủ tục đổi máy bay
và đáp chuyến bay tối đi New York. 
22h00: Do vượt tuyến đổi ngày, đoàn đến New York và hoàn
tất thủ tục nhập cảnh, và xe đón về khách sạn nhận phòng,
nghỉ ngơi. 

KS Crowne Plaza /Hilton Newark 4* hoặc tương đương 

NGÀY 2: NEW YORK CITYTOUR 



ĐI QUA CÁC VÙNG ĐẤT LỊCH SỬ
 

NGÀY 3: NEW YORK - PHILADELPHIA -  WASHINGTON D.C   

Xưởng đúc tiền xu của Mỹ - Xưởng đúc tiền được
tạo ra ở Philadelphia năm 1792, và sớm có thêm các
trung tâm khác, đồng xu sản xuất tại đây được nhận ra
bằng nhãn hiệu riêng.
Tham quan Chuông tự do - Đây là quả chuông giống
lên tiếng chuông khai sinh nước Mỹ. Trước đây quả
chuông được đặt trên tháp của Dinh Độc Lập. Nay quả
chuông lịch sử này được lưu giữ trong một bảo tàng
riêng tại Philadelphia mỗi năm có hơn 10 triệu lượt
khách viếng thăm trong đó có cả Nguyên thủ Quốc gia
các nước. 
Đoàn tham quan Dinh Độc Lập (Independence
Hall) - Hiện nay tòa nhà được bảo tồn nguyên vẹn,
trước đây nơi này diễn ra cuộc họp thống nhất 13 bang
của nước Mỹ và là nơi diễn ra rất điều sự kiện lịch sử
quan trọng của buổi đầu khai sinh Hoa Kỳ. Nơi đây
cũng chính là trụ sở của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thời
kỳ non trẻ.

Đoàn dừng chân mua sắm tại khu mua sắm miễn thuế
của bang Delaware, tự chọn cho mình những món hàng
hiệu hoặc mua Iphone 13 miễn thuế tại đây.

07h00 đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
08h30 đoàn khởi hành dời New York đến Philadelphia -
cố đô của Hoa kỳ và thăm quan: 

11h30 đoàn ăn trưa tại nhà hàng Việt nam. 
Chiều đoàn tiếp tục chương trình khởi hành về Washington
D.C (khoảng 3h xe).

19h00 ăn tối và về khách sạn nhận phòng. 
Buổi tối, đoàn tự do dạo chơi tại Washington D.C hoặc thăm
thân nhân. 

KS Crowne Plaza /Hilton Dulles 4* hoặc tương đương 
Ăn sáng, trưa, tối.

KHÁM PHÁ BỜ ĐÔNG HOA KỲ 

https://tour.dulichvietnam.com.vn/tin-tuc-chi-tiet/1516/qua-chuong-bieu-tuong-nen-doc-lap-my.html


THAM QUAN THỦ ĐÔ WASHINGTON D.C 
NGÀY 4: NHÀ TRẮNG - QUỐC HỘI - ĐÀI TƯỞNG NIỆM....SÂN BAY

Tham quan Nhà Trắng (chụp ảnh bên ngòai) - Nơi làm việc của đương kim tổng thống Hoa Kỳ, nơi đón
tiếp các nguyên thủ quốc gia. Chương trình thăm quan và chụp hình trước cổng Nhà Trắng sẽ là một dấu
mốc đặc biệt vì không phải ai cũng có cơ hội đến để chụp những bức ảnh nơi đây.
Điện Capitol - Tòa nhà lưỡng viện Hoa Kỳ, một thiết kế kiến trúc độc đáo, là định chế quyền lực
theo mô hình lưỡng viện, gồm Hạ viện và Thượng viện đều có quyền lực trong quy trình thông qua các dự
luật. Cả hai viện đều đặt trụ sở tại Điện Capitol, thủ đô Washington, D.C.
Nhà tưởng niệm Lincoln - Tổng thống tài năng nhất nước Mỹ, người đã có công xóa bỏ chế độ nô lệ và
thống nhất 36 bang của Hoa Kỳ.

Vườn tưởng niệm chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ trong 2 cuộc chiến tại Việt Nam và Nam Bắc Triều
Tiên. 
Bảo tàng Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ - Nơi ghi lại lịch sử phát triển của ngành hàng không,
trưng bày các mẫu máy bay chiến đấu, máy bay dân dụng theo trình tự phát triển.

07h00 đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
08h30 đoàn di chuyển vào bên trong để thăm quan thủ đô Washington D.C: 

12h30 đoàn ăn trưa tại nhà hàng Việt nam hoặc nhà hàng Hàn Quốc. 
Chiều đoàn tiếp tục chương trình tham quan thủ đô Washington D.C.

15h00 Xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay chiều tối sang Bờ Tây Hoa Kỳ đến với Las Vegas - kinh đô ánh
sáng, vui chơi giải trí xa hoa bậc nhất thế giới. 
Sau hơn 5h bay vượt tuyến từ Đông sang Tây, đoàn tới nơi, xe đón đoàn đi ăn tối và về  nhận phòng casino và
tự do thử vận may.

KS Excalibur/Rio Las Vegas 4* hoặc tương đương 
Ăn sáng, trưa, tối

 

Washington, D.C. là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790. Mang tên chính thức
District of Columbia (viết tắt D.C.), có nghĩa Đặc khu Columbia, thành phố này còn thường được gọi là Washington,
the District, hoặc đơn giản hơn D.C !

BỜ ĐÔNG DI CHUYỂN SANG BỜ TÂY 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0%E1%BB%A1ng_vi%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_vi%E1%BB%87n_Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_vi%E1%BB%87n_Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Capitol_Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.


NGÀY 5: THỦY ĐIỆN HOOVER DAM - ĐẠI VỰC GRAND CANYON

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. 
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 (đã bao gồm trong giá tour)
Ngoài ra, quý khách 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 (chi phí tự túc, mua tại quầy bán vé)

06h00: Ăn sáng tại nhà hàng Phở Việt Nam.
07h00: Xe và HDV đón đoàn và khởi hành đi thăm quan :

Quý khách quay trở lại Las Vegas và tiếp tục chương trình mua sắm 
18h30: Xe đón và đưa Quý khách đi ăn tối tại nhà hàng Việt Nam. 
Sau bữa tối, đoàn về khách sạn nghỉ ngơi và tự do khám phá Las Vegas, thử vận may tại các casino và
khu mua sắm cao cấp.

KS Excalibur/Rio Las Vegas 4* hoặc tương đương 
Ăn sáng, trưa, tối

 

-  0 2  -

THĂM QUAN, VUI CHƠI BẬC NHẤT
TẠI BỜ TÂY HOA KỲ

đại vực
grand canyon

Đ I ỂM  Đ Ế N  K H Ô N G  T H Ể  BỎ  Q U A



Ngày 6: LAS VEGAS - SEVEN MAGIC MOUNTAIN - SHOPPING 

Đoàn chụp hình Las Vegas View Point – nơi lưu danh những ngôi sao nổi tiếng có đóng góp lớn
trong làng điện ảnh giải trí. 
Đoàn ghé thăm và chụp hình check in, sống ảo tại "7 ngọn núi đá kỳ ảo nhân tạo" rất độc đáo và
ảo

Đoàn ghé thăm và trải nghiệm, thưởng thức các món ăn, uống cafe tại khu vực nhà hàng Việt
Nam tại khu Phước Lộc Thọ..

07h00: Ăn sáng tại khách sạn. 
08h00: Xe và HDV đón đoàn và khởi hành dời thành phố Las Vegas để hướng về Hollywood - kinh đô điện
ảnh, giải trí bậc nhất 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 Los Angeles (khoảng 2h xe).
16h00: Tới khu Little Saigon - cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại miền Nam California

18h30: Xe đón và đưa Quý khách đi ăn tối tại nhà hàng Việt Nam. 
19h30: Quý khách về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi, tự do thăm thân nhân hoặc khám phá quận Cam về đêm. 

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

 

 

-  0 2  -

HÀNH TRÌNH THĂM QUAN & MUA SẮM



NGÀY 7: SAN DIEGO - BỨC TƯỜNG BIÊN GIỚI MEXICO

Bảo tàng chiến hạm USS Midway Museum  – là một bảo tàng hàng không mẫu hạm lịch sử nằm ở
trung tâm thành phố San Diego, California tại Navy Pier. Bảo tàng bao gồm tàu sân bay Midway. Con tàu
chứa một bộ sưu tập máy bay phong phú, nhiều trong số đó được chế tạo ở Nam California.
Bức tượng Nụ Hôn Bất Tử  bên cạnh yếu tố mỹ thuật còn là cả một khoảnh khắc lịch sử nổi tiếng
trong thế chiến 2. 

Phố cổ San Diego Old Town:  để trải nghiệm những nét văn hóa, lịch sử và kiến trúc cổ của người Tây
Ban Nha để lại tại nơi đây trong thời kì đô hộ Mexico. 
Quý khách tiếp tục đến biên giới Mexico và Hoa Kỳ để khám phá Bức tường biên giới nổi
tiếng của Hoa Kỳ và Mexico. 
Tự do mua sắm hàng hóa miễn thuế tại biên giới.

07h00: Ăn sáng tại khách sạn. 
08h00: Xe và HDV đón và khởi hành về hướng Tây Nam khoảng 3h xe đến thành phố biển duyên hải nổi tiếng
mang tên San Diego nằm cách biên giới Mỹ và Mexico. Tại đây quý khách có cơ hội thăm quan các địa danh
rất đỗi nổi tiếng và khi nhắc đến San Diego mọi người chắc chắn phải tới thăm: 

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng và khởi hành đi thăm :

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

Ăn sáng, trưa, tối
 
 

KHÁM PHÁ VÙNG BIÊN GIỚI MEXICO - MỸ



NGÀY 8: HOLLYWOOD - UNIVERSAL STUDIO - SÂN BAY

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.  

19h00: Đoàn ăn tối tại nhà hàng và xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay đêm về Việt Nam. 

Không gồm khách sạn 
Ăn ba bữa

 

-  0 2  -

THĂM QUAN & VUI CHƠI
HOLLYWOOD - CALIFORNIA



KẾT THÚC HÀNH TRÌNH 
NGÀY 9: TRÊN MÁY BAY 

NGÀY 10: ĐÀI BẮC - HÀ NỘI.

01h30: Máy bay cất cánh về Đài Loan. 
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 trở lại điểm tập kết ban đầu trong thành phố. Chia tay và kết thúc chương trình. 

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

GIÁ TOUR TRỌN GÓI
75.900.000 VND/người  (đkí & đặt cọc trước 60 ngày hoặc có visa sẵn)

79.900.000 VND/người (đkí & đặt cọc trước 59 ngày hoặc chưa có visa sẵn)
Trẻ em dưới 2t giá 25%, trên 2-11 giá 80%, ngủ chung giường người lớn

 

*** DỊCH VỤ BAO GỒM: 
Vé máy bay quốc tế chặng Hanoi - New York//Los Angeles - Hanoi của hãng hàng không quốc tế Eva Air 5*
hơn 20 năm bay chuyên tuyến Mỹ, Canada.
Chặng bay nội địa Mỹ từ Washington DC - Las Vegas (gồm 1 kiện hành lí) 
Phòng đôi tiêu chuẩn khách sạn 4* (phụ thu phòng đơn sẽ áp dụng khi lẻ)
Chi phí điểm thăm quan: Tượng Nữ thần Tự do, Phim trường Universal, Đại vực Grand Canyon, USS Midway
Xe vận chuyển phục vụ đoàn hàng ngày (12h/ngày), ngày đầu và ngày cuối tiễn sân bay chỉ áp dụng phương
án đưa đón. 
Ăn uống các bữa trưa & tối tại các nhà hàng Á, Âu tại các điểm thăm quan, mức ăn từ 23-
28USD/người/bữa.
Hướng dẫn viên Tiếng Việt phục vụ suốt trong chương trình từ ngày đầu đến cuối từ Việt nam.
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 khởi hành trên 6 người
cùng đoàn.



*** DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM: 
Xe ô tô phục vụ các ngày ngoài lịch trình hoặc kế hoạch dự kiến của Quý khách.
Chi phí đồ uống trong các bữa ăn chính cũng như trong phòng khách sạn (nếu có quý khách tự thanh
toán chi phí phát sinh)
Các chi phí liên quan đến lịch làm việc, sắp xếp công tác, dịch thuật, biên dịch trong các buổi gặp mặt,
làm việc (nếu có) 
Các chi phí cá nhân khác phát sinh trong quá trình thực hiện như cước hành lí chặng nội địa Việt Nam
hoặc các chặng bay quốc tế bị phát sinh. 
Tiền TIP bắt quộc cho các tour du lịch tại Mỹ là 8USD/ngày/người/khách x 10 ngày và HDV sẽ thu của
Quý khách vào ngày đầu tiên.
Lệ phí & phí dịch vụ xin visa Mỹ 5 triệu VNĐ/khách, chi phí này không được hoàn lại dù bất cứ lí do gì. 

Chuẩn bị: 
Đăng kí tour theo lịch khởi hành cụ thể, gửi bảng thông tin DS160 theo hướng dẫn + 01 ảnh 5x5 mới
nhất để đánh giá hồ sơ
Tiến hành kí hợp đồng  & đặt cọc 20.000.000 VNĐ/khách (tiền lệ phí phỏng vấn visa và đặt cọc giữ chỗ
tour) 
Hai bên triển khai các thủ tục khai form lấy lịch phỏng vấn, sắp xếp và tiến hành tư vấn chuẩn bị hồ sơ
cho buổi phỏng vấn. 
PHỎNG VẤN VISA tại 170 Ngọc Khánh HN hoặc số 4 LÊ DUẨN – HCMC

Đạt kết quả visa:  quý khách thanh toán số tiền tour còn lại ngay sau khi có kết quả visa và triển
khai họp đoàn dặn dò, giao lưu đoàn và chuẩn bị khởi hành. 
Nếu không đạt, chúng tôi sẽ hoàn trả ngay tiền đặt cọc tour 15.000.000VNĐ/người sau khi trừ đi
phí dịch vụ visa Mỹ 5.000.000 VNĐ/người 

Ghi chú quan trọng: 
Quyền lợi bảo hiểm thuộc về chính sách của hãng cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho Quý khách, chúng tôi
không có chức năng bồi thường bảo hiểm trực tiếp cho Quý khách nhưng sẽ hỗ trợ làm việc với hãng
bảo hiểm theo hợp đồng và quyền hạn bảo hiểm đã kí kết.
Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty và phải có giấy xác nhận
đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài của bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức
khoẻ) đi theo, mức bồi thường của hãng bảo hiểm sẽ giảm 50%.
Để đảm bảo an toàn chung, chúng tôi xin phép không nhận phục vụ những khách hàng có các điều kiện
như sau:

Khách hàng cao tuổi từ 80 tuổi trở lên.
Khách hàng có thai từ 5 tháng trở lên tham gia 

Quý khách tự chịu trách nhiệm trong những trường hợp vi phạm vào các điều khoản quy định về thủ tục
Xuất - Nhập cảnh tại các nước sở tại và nếu bị từ chối nhập cảnh công ty du lịch sẽ không hoàn lại bất
kì chi phí nào và Quý khách tự chịu chi phí phát sinh nếu có.
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*** QUY TRÌNH TRIỂN KHAI


