
 
 

  
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH ĐẶC BIỆT 

KHÁM PHÁ LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ 

HÀ NỘI - NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – LAS VEGAS 

– LOS ANGELES – SAN DIEGO -  HÀ NỘI 

HÀNG KHÔNG 4* : AIR CHINA, CHINA SOUTHEM AIRLINES 

NGÀY KHỞI HÀNH : 18/06, 02/07; 15/09; 17/09; 08/10; 20/10; 10/11; 24/11; 22/12 ( 10 ngày cả bay) 

HÀNH TRÌNH BAY DỰ KIẾN: 

 1.   CA742  K   TU18JUN  HANPEK HK26  0545 1025      E --T3                      

 2.  CA981  K   TU18JUN  PEKJFK HK26    1300 1420      E T31                       

 3.    ARNK              JFKLAX                                                  

 4.  CA988  K   TU25JUN  LAXPEK HK26  1420 1810+1    E B T3                      

 5.  CA741  K   TH27JUN  PEKHAN HK26  0125 0415      E T3--       

 

NGÀY 1: HANOI – BẮC KINH  – NEWYORK           (Ăn nghỉ trên máy bay) 

Sáng :  Đoàn tập trung tại Sân bay Nội Bài. Hướng dẫn viên đón và hướng dẫn Quý khách làm 

thủ tục check-in. Đoàn đáp chuyến bay đi  Quảng Châu hoặc 

Bắc Kinh 



 
 

  
 

Đến Bắc Kinh hoặc Quảng Châu, Đoàn tiếp tục nối chuyến bay đi NewYork. Quý khách ăn uống 

và nghỉ ngơi trên máy bay. 

======================Vượt tuyến đổi ngày ================ 

Do vượt tuyến đổi ngày, đoàn đến Newyork cùng ngày khởi hành lúc 14h20 . Quý khách làm 

thủ tục nhập cảnh. Sau đó xe đón đoàn vào trung tâm thành phố tự do mua sắm . Sau đó, đoàn 

dùng bữa tối tại nhà hàng.  

Tối:  Quý khác khách về khách sạn nghỉ ngơi  

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* hoặc tương đương. 

NGÀY 2:  NEW YORK CITY TOUR (Ăn ba bữa),  

Sáng Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành tham quan thành phố New York 

với những địa danh nổi tiếng:  

 Đoàn đi du thuyền tham quan Tượng Nữ Thần Tự Do – Biểu tượng của nước Mỹ.  

 Điểm 0 hay còn gọi là Ground Zero – Tàn tích của Trung tâm thương mại thế giới sau sự 

kiện 11 tháng 9.  

Trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng, sau đó tiếp tục chương trình tham quan: 

 Phố tài chính Wall Street – Nơi tọa lạc của sàn giao dịch chứng khoán New York và các trung 

tâm tài chính ngân hàng. Nơi đây còn được xem là 

trung tâm tài chính của thế giới. Mỗi chuyển động của 

phố Wall ảnh hưởng đến tình hình tài chính toàn cầu.  

 Quảng trường thời đại (Time Square) – Quảng trường 

trung tâm thành phố New York rực rỡ với những ánh 

đèn màu và bảng quảng cáo. Đây là nơi thị trưởng thành phố phát biểu trước công chúng và 

tổ chức những sự kiện lớn của New York. 

 Trụ sở Liên Hiệp Quốc (United Nation) – Nơi làm việc của Hội đồng bảo an LHQ và những 

hội đồng khác của tổ chức Liên Hiệp Quốc.  

 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.  

 Trung tâm thương mại Rockerfeller  

Tối: Đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương và về khách sạn nghỉ ngơi. 

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* hoặc tương đương. 



 
 

  
 

NGÀY 3: NEWYORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C  (Ăn ba bữa) 

Sáng:  Đoàn ăn sáng tại khách sạn. Sau bữa sáng tại khách  

sạn, đoàn trả phòng Khách sạn và khởi hành đi 

Wasshingotn DC, trên đường đi quý khách dừng chân 

nghỉ ngơi tại Philadelphia  

Xe đưa Quý khách đi theo hướng Nam hành trình qua các bang 

New Jersey, Delaware, Baltimore, Pennsylvania. Đến 

Philadelphia, đoàn dừng chân tham quan chụp ảnh: 

 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. 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa đòan tiếp tục khởi hành đi Washington D.C .Đến Washington D.C, 

Đến nơi đoàn tham quan: 

 Đài tưởng niệm Lincoln: Kiến trúc đặc biệt và khung cảnh ấn tượng, tất cả kết hợp trong 

công trình tương niệm cảm động dành tặng cho vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ 

 Tượng đài Washington: Là một đài kỉ niệm lớn màu trắng tại phía cạnh phía Tây của khu 

National Mall thủ đô Washington . Đây là nơi tưởng niệm vị tổng thống đầu tiên của Hoa 

Kỳ - George Washington.  

Tối:  Quý khách ăn tối tại nhà hàng Việt Nam và trở về khách sạn nghỉ ngơi. 

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* hoặc tương đương. 

NGÀY 4: WASHINGTON D.C – LAS VEGAS  (Ăn ba bữa) 



 
 

  
 

Sáng:  Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Đoàn trả phòng 

Khách sạn và khởi hành tham quan Washington 

D.C:  

 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. 

 Điện Capitol - Tòa nhà lưỡng viện Hoa Kỳ, một thiết kế kiến trúc độc đáo. Nơi đây là đối 

trọng quyền lực với Nhà Trắng, cùng với Tòa án tối cao tạo thành thế chân vạc quyền lực 

trong thể chế chính trị “Tam quyền phân lập” của Liên Bang Mỹ.  

 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. Tại đây Quý khách sẽ đi qua từng giai đoạn phát triển của ngành hàng không vũ trụ 

của Hoa Kỳ cũng như của thế giới.  

Trưa Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tiếp tục chương trình tham quan: 

Kết thúc chương trình tham quan Bờ Đông Hoa Kỳ. Xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay đi  

Las Vegas 

Đến Las Vegas, Xe đón và đưa Quý khách đi ăn tối và về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* hoặc tương đương. 

NGÀY 5: LAS VEGAS (Ăn ba bữa) 

Sáng: Qúy khách ăn sáng tại khách sạn. Đoàn trả phòng Khách sạn và khởi hành tham quan Las 

Vegas với những địa danh nổi tiếng. 

 Đập thủy điện HooverDam lớn nhất nước Mỹ và hồ nhân tạo lớn nhất thế giới Lake Mead. 

Đây là đập thủy điện cung cấp điện cho cả bang Neveda và dẫn nước tưới tiêu cho 7 bang 

miền Tây Hoa Kỳ. 

Sau đó, Xe đưa đoàn đến khu mua sắm Las Vegas Premium Factory Outlet, đoàn thỏa thích 

mua sắm thời trang hàng hiệu với giá cực rẻ! 

Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng. Xe đưa đoàn thăm 

quan:  

 Vườn Quốc Gia Grand Canyon : Là một khu bảo tồn ở 

tiểu bang Arizona , đây là một trong những vườn quốc 



 
 

  
 

gia sớm nhất tại Hoa Kỳ. Ở trong vườn quốc gia này có hẻm núi lớn Grand Canyon nổi tiếng 

thế giới.  

Tối : Quý khách ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn 3* Hoặc Quý khách có thể đăng ký 

chương trình tham quan Las Vegas By Night đặc sắc (chi phí tự túc) 

Hoặc quý khách có thể tự do thưởng thức các live show đặc sắc về đêm: "Le Rêve" tại Wynn với 

hàng trăm nữ vũ công cũng là VĐV bơi lặn chuyên nghiệp xuất hiện ngược trên mặt nước (vé tự 

túc và phải đăng ký trước), Show Jubille,Show "O" tại Bellagio(vé tự túc, giá vé tùy thời điểm), ...  

NGÀY 6: LAS VEGAS – LOS ANGELES (Ăn ba bữa) 

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Đoàn trả phòng Khách sạn và quý khách khởi hành 

thăm quan: 

 Tham quan Bellagio Casino- khách sạn nổi tiếng thế giới với khu vườn bách thảo tuyệt đẹp, 

một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc độc đáo bằng kính và là điểm đến hấp dẫn với màn trình 

diễn đài phun nước tinh tế 

 Tham quan khách sạn Casino Venetian, chiêm ngưỡng những dòng kênh bên trong mô 

phỏng thành phố nổi Venice 

 Las Vegas Strip: Là một đoạn đường dài khoảng 6.1km, thuộc Đại lộ Las Vegas Nam nằm 

trong quận Clark tiểu bang Nevada. Phần lớn "Dải" được xếp loại là một Đường Toàn-Mỹ 

(All-American Road, tức là một con đường có nhiều cảnh quan đặc biệt liên quan đến văn hóa 

và đất nước Mỹ).  

Sau đó, quý khách khởi hành tới Los Angeles, quý khách có dịp mua sắm tại Casa De Fruita 

Trưa:  Quý khách ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó quý khách thăm quan : 

 Tham quan Đại Lộ Danh Vọng (Hollywood Walk of Fame) – nơi lưu danh những ngôi sao 

nổi tiếng có đóng góp lớn trong làng điện ảnh, truyền hình, 

âm nhạc của Hoa Kỳ. 

 Tham quan Nhà hát Dolby 

 Tham quan Nhà hát Trung Hoa – nơi công chiếu giới thiệu 

những bộ phim Hollywood trước khi tung ra thị trường.  

Quý khách tới  tham quan khu Phúc Lộc Thọ - thủ phủ của 

người Việt Nam tại California và Little Saigon – khu phố mà 

người Việt ở Garden Grove 



 
 

  
 

Tối:      Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* hoặc tương đương. 

NGÀY 7: LOS ANGELES – SAN DIEGO  (Ăn ba bữa) 

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó làm thủ tục trả phòng và di chuyển tới San 

Diego – thành phố biển tiếp giáp với biên giới Mexico và là thành phố có đông người Việt sinh 

sống.Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của 

Thành phố biển đẹp nhất nhì nước Mỹ, nơi đây còn là căn cứ Hải 

Quân của Hoa Kỳ. Quý khách sẽ có dịp tham quan cây cầu đẹp 

tuyệt đẹp bắc qua vịnh San Diego, tham quan khu biệt thự lộng 

lẫy. 

 Bến cảng San Diego nơi neo đậu hàng không mẫu hạm USS Midway từng tham chiến trong 

chiến tranh Thế giới thứ 2, chiến tranh Việt Nam. Chụp ảnh với bức tượng Nụ hôn thủy 

thủ nổi tiếng do nhiếp ảnh gia người Mỹ Lawrence Verria chụp tại Quảng trường thời đại sau 

khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2.  

 Thăm quan USS Mid Way – Tàu sân bay USS Midway, quý khách có thể đăng kí vé lên 

chiến hạm thăm quan  (chi phí tự túc): Quý khách sẽ có cơ hội được đứng trên chiến hạm 

khổng lồ của lịch sử quân sự Mỹ.  

Trưa:   Quý khách ăn trưa. Đoàn tiếp tục chương trình tham quan: 

 Đoàn mua sắm hàng tiêu dùng tại siêu thị Walmart, Bestbuy, Fries Electronics, …(nếu thời 

gian cho phép). 

 Phố cổ San Diego: -  thị trấn đầu tiên của thành phố San Diego, bao gồm trường học công lập 

đầu tiên của San Diego, toà án đầu tiên, trụ sở đầu tiên của công ty chuyển phát và ngày nay 

là ngân hàng Wells Fargo, nhà thờ lâu đời nhất, những nhà hàng bán món ăn Mexico chính 

hiệu và những cửa tiệm thủ công nổi tiếng. Ngoài ra, du khách cũng khó có thể bỏ qua 

những gian hàng thủ công làm quần áo, khăn choàng, kính màu, trang sức, đá quí, tranh vẽ 

đặc trưng cho nền văn hóa Mexico và những món đồ thủ công của người da đỏ Indian.  

Tối : Quý khách ăn tối tại nhà hàng và Xe đưa đòan dùng cơm chiều. 

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* hoặc tương đương. 

NGÀY 8: SAN DIEGO - LOS ANGELES AIRPORT (Ăn Sáng) 

Sáng:   Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó quý khách tự do mua sắm 



 
 

  
 

Tới giờ Xe đưa đoàn đi khởi hành tới sân bay Los Angeles và đáp chuyến bay về Việt Nam  

NGÀY 9  LOS ANGELES – BẮC KINH                                       (NGHỈ NGƠI TRÊN MÁY BAY) 

Quý khách ăn uống và nghỉ ngơi trên máy bay 

NGÀY 10   BẮC KINH– HÀ NỘI                                                        

Đến sân bay Bắc Kinh hoặc Quảng Châu, quý khách nối chuyến bay về Việt Nam -  sân bay Nội Bài , 

HDV làm thủ tục nhập cảnh cho quý khách. HDV chia tay và hẹn gặp lại quý khách! 

 

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN TẠI MỸ 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 1 NGƯỜI 

NGÀY KH GIÁ NGƯỜI LỚN 
TRẺ EM (3-9 TUỔI) 

75% người lớn 

18/06/2019 57.900.000 vnđ  

02/07/2019 62.900.000 vnđ  

          15/09; 17/09/2019 57.900.000 vnđ  

08/10; 24/11/2019 54.900.000 vnđ  

20/10; 08/11; 22/12/2019 56.900.000 vnđ  

 

GIÁ BAO GỒM: 

● Vé máy bay khứ hồi : Ha Noi – New York // Washington D.C – Los Angeles – Ha Noi  

● Thuế an ninh, xăng dầu hàng không và thuế phi trường (có thể thay đổi tùy theo thời điểm). 

● Cước phí hành lí chặng nội địa: kiện thứ 1. 

● 07 đêm khách sạn 3*, 2 người 1 phòng. Phòng ba sẽ được bố trí nếu số lượng khách lẻ hoặc 

khách đồng ý đóng thêm tiền để ở phòng đơn.  

● Các bữa ăn như trong chi tiết chương trình (suất ăn trưa, chiều 15 - 17USD/bữa). 

● Xe đưa đón tham quan theo chương trình tại Mỹ. Thời gian sử dụng xe 12h/ngày. 

● Phí tham quan: Du thuyền tham quan Tượng Nữ thần tự do 

● Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm, nhiệt tình theo đoàn suốt tuyến.  

● Quà tặng: mũ du lịch + phích cắm điện  

● Nước suối: 02 chai/người/ngày. 

● Bảo hiểm du lịch Quốc tế mức trách nhiệm cao nhất 50.000$ 

 
KHÔNG BAO GỒM: 

1. Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày kết thúc tour   



 
 

  
 

2. Chi phí phòng đơn – Phụ thu nếu khách có nhu cầu  

3. Chi phí cá nhân: điện thoại, tiền giặt ủi, hành lý quá cước, thăm quan ngoài chương 

trình 

4. Cước hành lí nội địa cho kiện thứ 2 (nếu có). 

5. Chi phí yêu cầu dịch vụ ngoài giờ với  xe  (110$/đoàn/giờ) và HDV(50$/đoàn/giờ)  

6. Lệ phí làm visa nộp cho ĐSQ Hoa Kỳ: 160 USD (Khoảng 3.900.000 VNĐ) (Có thể 

thay đổi theo quy định của ĐSQ Mỹ) 

7. Tiền típ cho HDV và lái xe nước ngoài (8 USD/khách/ ngày * 10 ngày) 

8. Chi phí dời ngày và đổi chặng bay (nếu có yêu cầu) 

9. Chi phí ngoài giờ cho HDV và lái xe (nếu có yêu cầu) 

10. Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm 

  
LƯU Ý: 

1. Giá trẻ em:   

- 75% giá tour người lớn ( bé ngủ chung giường với bố mẹ ) 

- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính bằng người lớn 

- Trong trường hợp Quý khách đăng ký 1 người lớn đi cùng bé dưới 10 tuổi, vui lòng 

đóng tiền tour cho bé ngủ giường riêng. 

2. Báo giá trên áp dụng cho khách hàng từ 10 tuổi đến 69 tuổi. 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.  

3. Chương trình có thể thay đổi lịch trình các thành phố nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 

theo chương trình ban đầu. 

4. Hộ chiếu (Passport) của quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng tính kể từ ngày 

kết thúc chương trình tour 

5. Chương trình tour có thể thay đổi về ngày khởi hành, hàng không, khách sạn, trật 

tự các điểm thăm quan, điểm đầu, điểm cuối có thể thay đổi nhưng số đêm lưu trú 

khách sạn tại Hoa Kỳ bằng nhau và tổng các điểm tham quan không thay đổi.  

6. Chương trình được xác nhận chính thức vào ngày họp đoàn, trước ngày khởi hành 

2-3 ngày.  



 
 

  
 

7. Giá tour có thể thay đổi nếu hàng không tăng phu phí hàng không vào ngày khởi 

hành 

8. Không nhận khách có thai từ 5 tháng trở lên tham gia tour du lịch Mỹ 

9. Lệ phí không hoàn lại: Lệ phí nộp đại sứ quán 3.900.000 VNĐ 

10. Giờ nhận phòng khách sạn tại Mỹ là 14.00 và trả phòng là 12.00 

11. Giá trên áp dụng cho đoàn từ 15 người lớn trở lên. 

12. Khách về không đúng lịch trình của đoàn sẽ chịu phí chênh lệch vé máy bay tùy 

từng thời điểm 

13. Việc quyết định cho nhập cảnh Hoa Kỳ hay không là do viên chức của Sở di trú 

quyết định từng trường hợp. 

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KIỆN HỦY, THAY ĐỔI: 

- Sau khi Quý khách đã đạt visa do Công ty DL triển khai, nếu hủy tour sẽ mất toàn 

bộ tiền đặt cọc và Công ty DL thông báo tới ĐSQ/LSQ Mỹ hủy visa trên hệ thống. 

Công ty DL không chịu trách nhiệm đến việc nhập cảnh của Quý khách. 

- Nếu sau khi đã có visa, vì lí do đặc biệt và Quý khách phải tạm hoãn chuyến đi và 

thông báo cho Công ty DL trước 10 ngày, cty DL sẽ tạo điều kiện để Quý khách 

tham gia các tour tiếp theo, tối đa thời gian không quá 02 tháng.  

- Cty DL không chấp nhận việc hoãn hoặc lùi chuyến đi trong vòng 07 ngày trước 

ngày khởi hành đã kí kết. Những trường hợp đặc biệt thì hai bên sẽ cùng ngồi lại 

thảo luận trên tinh thần hợp tác và có lợi cho cả Quý khách và Công ty DL. 

- Công Ty DL  không chịu trách nhiệm về sự mọi sự chậm trễ của Quý khách 
 

  
QUY TRÌNH ĐĂNG KÍ & THỰC HIỆN TOUR HOA KỲ 

BƯỚC 

1 

(ĐĂNG 

KÝ) 

 

1. Điền đơn theo mẫu gửi về công ty (gửi trực tiếp/fax/email),  

2. Nộp 2 ảnh 5x5cm nền trắng, nhìn rõ tai và mày, không đeo kính. 

3. Nộp Hộ chiếu gốc  

4. Hướng dẫn thủ tục visa.  

5. Ký hợp đồng dịch vụ giữa khách hàng với Công ty du lịch và đóng tiền đặt cọc cho 

chuyến đi (30.000.000 VNĐ) 

 

BƯỚC 

1. Công ty du lịch điền đơn visa điện tử cho Quý khách, hẹn ngày phỏng vấn, đóng lệ 

phí phỏng vấn cho khách hàng.  



 
 

  
 

2 

(THỰC 

HIỆN) 

 

2. Quý khách chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn.  

3. Quý khách tham dự phỏng vấn visa tại ĐSQ/LSQ Hoa Kỳ. 

BƯỚC 

3 

(KẾT 

QUẢ) 

ĐẠT VISA 

1. Quý khách đóng đủ tiền tour  Khởi hành. 

2. Quý khách có nhu cầu dời ngày về  thông báo với 

Công ty du lịch để đặt lại vé và đóng phí chênh lệch. 

ĐẠT VISA NHƯNG 

KHÔNG KHỞI HÀNH 

1. Vì lí do bất khả kháng: thời tiết, chiến tranh, bệnh tật 

nặng, tang gia, chuyến bay bị trì hoãn do thời tiết/ kỹ 

thuật…thì:  

- Công ty du lịch sẽ bảo lưu tiền đặt cọc và ghép đoàn 

trong thời hạn 3 tháng 

- Công ty du lịch sẽ hoàn trả lại tiền tour cho quý khách 

sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện. 

2. Khách hàng huỷ không đi:  

- Trước ngày khởi hành 20 ngày (ngày làm việc), phí hủy 

tour là 50% tiền tour và 8.000.000 VNĐ (phí phỏng vấn 

visa, phí hành chính và chi phí thư mời) 

- Trước ngày khởi hành 10 ngày (ngày làm việc), phí hủy 

tour là 70% tiền tour và 8.000.000 VNĐ. 

- Trước ngày khởi hành 1-5 ngày (ngày làm việc), phí hủy 

tour là 100% tiền tour và 8.000.000 VNĐ. 

KHÔNG ĐẠT VISA 

Hoàn tiền đặc cọc tour sau khi trừ phí nộp Đại Sứ Quán 

(160$) + Phí dịch thuật 40$ và Quý khách không phải trả 

thêm bất cứ lệ phí nào  

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 

 


	 Phố cổ San Diego: -  thị trấn đầu tiên của thành phố San Diego, bao gồm trường học công lập đầu tiên của San Diego, toà án đầu tiên, trụ sở đầu tiên của công ty chuyển phát và ngày nay là ngân hàng Wells Fargo, nhà thờ lâu đời nhất, những nhà hàng bán món ăn Mexico chính hiệu và những cửa tiệm thủ công nổi tiếng. Ngoài ra, du khách cũng khó có thể bỏ qua những gian hàng thủ công làm quần áo, khăn choàng, kính màu, trang sức, đá quí, tranh vẽ đặc trưng cho nền văn hóa Mexico và những món đồ thủ công của người da đỏ Indian.  



