DU LỊCH MỸ BỜ ĐÔNG
ngày Washington DC - Philadelphia New York - Los Angeles
Lịch trình
Ngày 1:7/6 Việt Nam - Khởi hành
Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất / Nội Bài, xuất cảnh đi New York, nối
chuyến tại Taipei). Ăn các bữa và nghỉ đêm trên máy bay.

BR 392B 07JUN 6 SGNTPE HK7 1255 1715
Ngày 2: 7/6 New York
Do vượt tuyến đổi ngày nên qúy khách sẽ đến New York buổi tối cùng ngày. Sau khi
làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý, xe đón qúy khách về nhận phòng khách sạn.
Ăn tối nhẹ và nghỉ ngơi sau chặng bay dài.

2 BR 32Q 07JUN 6 TPEJFK HK7 1905 2205
Ngày 3: 8/6 Tham quan New York
Tham quan New York với các địa danh nổi tiếng:
• Tượng Nữ Thần Tự Do - biểu tượng của nước Mỹ;
• Ground Zero - Khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới sau sự kiện 11/9;

• Wall Street (phố Wall) - Trung tâm tài chính chứng khoán của Mỹ;
• Trụ sở Liên Hiệp Quốc - Tham quan & chụp hình bên ngoài;
• Quảng trường Thời đại - với chàng cao bồi khỏa thân nổi tiếng;
• Empire State - tòa nhà có kiến trúc đặc biệt và cao nhất New York.
Rockerfeller / Đại lộ 5 - nơi tập trung cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng thế giới...

Ngày 4: 9/6 New York - Philadelphia - Washington DC
Sau bữa sáng tại khách sạn đoàn đi Washington DC, dừng chân ăn trưa và thăm
quan tại Philadelphia: Xưởng đúc tiền xu (bên ngoài), Chuông Tự Do, Nhà Độc Lập.
Sau cơm trưa đoàn về Washington D.C, dùng cơm chiều, về khách sạn.

Ngày 5: 10/6 Tham quan Washington DC
Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn tham quan Washington D.C, ăn trưa, tối tại thương
xá Eden:
• Nhà Trắng & Quốc Hội Mỹ (bên ngoài) - nơi làm việc của Tổng thống và quốc hội
Mỹ;
• Nhà tưởng niệm Washington / Jefferson / Lincoln - tổng thống đầu tiên, thứ 3
và thứ 16 của Mỹ;

• Khu tưởng niệm chiến tranh Việt Nam/ Triều Tiên;
• Bảo tàng Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ;
• Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên
Buổi chiều đoàn ra sân bay đi Los Angeles, ăn tối, nhận phòng khách sạn nghỉ
ngơi.- ket thuc chuong trinh bo dong

UA1465G 10JUN 2 IADLAX HK7 2015 2246
Ngày 6 : Los Angles – Khởi hành về Việt Nam
Hành trình, ăn & nghỉ đêm trên máy bay.

BR 15Q 02SEP 2 LAXTPE HK7 0155 0610 03SEP
5 BR 395Q 03SEP 3 TPESGN HK7 0720 0945
Ngày 7: Việt Nam
Về đến Việt Nam, kết thúc chương trình.

Chi phí trọn gói: 52000.000 vnd - 55.000.000VNĐ/khách tuy ngày về của
khách hang
Tiêu chuẩn & chất lượng dịch vụ:
Bao gồm:
1. Vé máy bay hạng Economy hành trình SG-New York/
// WASINGTON - LOS - SG
2. Khách sạn 3 sao, phòng đôi (phòng ba sẽ được bố trí
nếu số lượng khách lẻ)

Không gồm:
1. Lệ phí phỏng vấn Visa Mỹ
2. Phụ thu phòng đơn (9.500.000 VND cho cả
hành trình, nếu có)
3. Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện

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

thoại, giặt ủi, điểm tham quan ngoài

4. Xe đưa đón tham quan theo chương trình tại Mỹ

chương trình.

(12h/ngày).
5. Hướng dẫn viên tiếng Việt theo đoàn suốt tuyến.
6. Phí tham quan các điểm theo chương trình: Tượng
Nữ thần tự do
7. Quà tặng củaMST
8. Ăn sáng

4. Tip cho hướng dẫn và lái xe địa phương
215.000 VND/người/ngày.
5. Phí gửi hành lý kiện thứ 2 chặng nội địa tại
Mỹ (nếu có)
6. Bảo hiểm du lịch toàn cầu AAA, hạng
Thương gia.
7. An các bữa theo chương trình.

GHI CHÚ:
● Số ngày đi có thể thay đổi nhưng số đêm thật ở Hoa Kỳ vẫn bằng nhau.
● Chương trình có thể thay đổi thứ tự cho phù hợp với tình hình thực tế của đoàn nhưng tổng số điểm tham quan
không thay đổi.
● Hàng không sử dụng : Eva Airlines hoặc China Airlines (hoặc tương đương).
● NuocMy.net được quyền thay nhiều hãng hàng không khác nhau tiện nhất cho chuyến đi: CI, KE, AA, UA.
● Khách về không đúng lịch trình của đoàn sẽ chịu phí chênh lệch vé máy bay là:
v 100USD/Khách nếu ở lại Mỹ trong thời gian dưới 1 tháng.
v 300USD/Khách nếu ở lại Mỹ trong thời gian từ hơn 1 tháng đến 3 tháng.
● Việc quyết định cho nhập cảnh Hoa Kỳ hay không là do viên chức của Sở di trú quyết định từng trường hợp.

LIÊN HỆ & ĐĂNG KÝ

0913124282

TRAN PHUOC HUY

