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Thời gian: 14 ngày 
 (khởi hành thứ 4 và thứ 7 hàng tuần) 

 
NGÀY 1 : Thứ 7 VN  : TPHCM – ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN TIẾP 
Chuyến bay cất cánh đi New York, 12h50 chuyến bay BR transit tại Narita (hoặc Taipei). Quý 
khách nghỉ ngơi trên máy bay. 
NGÀY 2 : Thứ 7 USA : ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN TIẾP – NEW YORK 
Đoàn đến Sân bay Narita (hoặc Tapei). Quý khách tiếp tục nối chuyến bay đi New York. 
Đến New York, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Xe đón và đưa Quý khách về Khách sạn 
nhận phòng nghỉ ngơi.  
NGÀY 3 : Chủ Nhật :  NEW YORK - PHILADELPHIA 
Chuông điện thoại báo thức. Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. 
Đoàn khởi hành tham quan Thành phố New York: tàn tích của tòa nhà Thương Mại Thế Giới 
(World Trade Center – Ground Zero), khu tài chính ngân hàng (Wall Street), Trung Tâm thị 
trường chứng khoáng Newyork (NYSE), Tòa nhà Empire State Building nổi tiếng New York, Trụ 
sở Liên Hiệp Quốc – nơi quý khách có thể mua được những bộ tem và hàng lưu niệm Hoa Kỳ. 
Quý khách dùng cơm trưa. 
Quý khách có dịp được bách bộ trên đại lộ nổi tiếng - Đại lộ 5 ( Fifth Avenue) để tham quan và 
ngắm nhìn nhà thờ Saint Patrick và thưởng thức không gian náo nhiệt tại Trung tâm Rocker 
Feller, Times Square. 
Đi du thuyền trên vịnh cảng Mahattan tham quan tương Nữ Thần Tự Do. 
Quý khách dùng cơm tối.Về Khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi tại Philadelphia. 
*Khách sạn Renaissance hoặc tương đương. 
NGÀY 4 : Thứ 2 : PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C 
Chuông điện thọai báo thức. Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. 
Quý khách khởi hành tham quan thành phố Philadelphia để biết thêm lịch sử về sự hình thành 
Hoa Kỳ: quảng trường Philadelphia - Chuông Tự Do ( Liberty Bell). 
Quý khách tiếp tục tham quan đài tưởng niệm tổng thống Washington, nhà tưởng niệm tổng 
thống Jefferson, Lincoln – bia tưởng niệm chiến tranh Korea, Việt Nam ( Black Wall). 
Quý khách dùng cơm trưa. 
Đòan tiếp tục khởi hành tham quan Tòa Bạch Ốc ( White House) và Đồi Capital. 
Đoàn ăn tối và nghỉ ngơi tại Washington D.C. 
*Khách sạn Couryard By Marriott hoặc tương đương. 
NGÀY 5 : Thứ 3 WASHINGTON D.C – NIAGARA FALLS 
Chuông điện thọai báo thức. Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. 
Đòan khởi hành tham quan Thác  nước nổi tiếng Niagara Falls nơi được coi là một trong 
những kỳ quan trên thế giới. 
Trên đường đi, đòan dừng chân tham quan Harrisburg - nổi tiếng với xưởng Socola Hershey và 
Trung Tâm Thủy Tinh Corning. 
Quý khách dùng cơm trưa. 
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Đòan tiếp tục lên đường đi Niagara Falls. 
Đến Niagara. Quý khách tham quan chụp hình tại thác nước hung vĩ và chắc chắn Quý khách 
có những bức ảnh ghi lại những kỷ niệm khó quên về thác nước Nigara. 
Quý khách dùng cơm tối và về nhận phòng nghỉ ngơi tại Khách sạn Four Points Sheraton hoặc 
tương đương.  
NGÀY 6: Thứ 4 NIAGARA FALLS – BOSTON 
Chuông điện thọai báo thức. Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. 
Quý khách tiếp tục tham quan thác nước hùng vĩ, đi du thuyền vào lòng thác – “Maid of the 
Mist” (chi phí tự túc). Đây là một trong những chương trình Quý khách không thể bỏ qua nếu có 
dịp đến Niagara Falls.   
Quý khách dùng cơm trưa. 
Quý khách khởi hành đi Boston. 
Đến Boston. Quý khách dùng cơm tối và về nhận phòng nghỉ ngơi tại Khách sạn Hilton hoặc 
tương đương. 
NGÀY 7: Thứ 5 BOSTON – NEW YORK 
Chuông điện thọai báo thức. Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. 
Đoàn khởi hành tham quan thành phố Boston: Đại học Harvard, MIT, Nghị Viện, Công Viên 
Boston.Khởi hành tham quan Vịnh Cảng Boston – Quý khách có thể đi du thuyền ngắm nhìn 
toàn cảnh Thành phố (chi phí tự túc).  
Ăn trưa tại nhà hàng tại chợ Quincy Market.     
Đoàn khởi hành trở về NewYork.      
Đến NewYork. Đoàn tiếp tục khởi hành ra Sân bay đón chuyến bay về Việt Nam. 
(Quý khách có thể đón chuyến bay từ Boston về nếu chuyến bay còn chỗ). 
(Hoặc quý khách có thể đáp chuyến bay thăm người thân bạn bè   
NGÀY 7: thứ 5 ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN TIẾP – LOS ANGELES 
Đoàn đến Sân bay Narita (hoặc Tapei). Quý khách tiếp tục nối chuyến bay đi Los Angeles. 
Đến Los Angeles, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Xe đón và đưa Quý khách về Khách sạn 
nhận phòng nghỉ ngơi.  
NGÀY 8 : thứ 6  DISNEYLAND 
Quý khách dùng điểm tâm sáng . 
Khởi hành tham quan Công Viên Disneyland. 
Đến công viên Disneyland – nơi để lại cho Quý khách những giây phút tuyệt vời và những kỷ 
niệm khó quên. Quý khách sẽ gặp lại những nhân vật quen thuộc và đáng yêu trong những bộ 
phim hoạt hình của Walt Disney như chuột Mickey thông minh và chú chó Pluto tinh nghịch, 
chú vịt Donald dễ thương, Alice trong xứ thần tiên, cậu bé rừng xanh, và chàng sư tử Simba  
trong vua sư tử… 
Quý khách có thể tham gia những trò chơi cảm giác mạnh và xem phim không gian ba chiều. 
Quý khách có dịp thưởng thức màn trình diễn pháo hoa hoành tráng tại lâu đài Sleeping 
Beauty’s Castle. 
Quý khách dùng cơm tối và về Khách sạn nghỉ ngơi. 
NGÀY 9 : thứ 7 LOS ANGELES – FACTORY OUTLET- LASVEGAS 
Quý khách dùng điểm tâm sáng và trả phòng. 
Quý khách có dịp mua sắm tại Outlet Factory Lenwood, nơi mà quý khách có thể mua sắm 
được những món đồ hiệu với giá rẻ bất ngờ. 
Đoàn khởi hành tiếp tục hành trình đi về Las Vegas. 
Đến Las Vegas, Qúy khách nhận phòng tại Khách sạn.Quý khách dùng cơm tối. 
Đoàn tự do thử vận may tại các Casino lớn nhất thế giới hoặc thưởng thức các chương trình 
show hoành tráng tại Las Vegas về đêm. 
Qúy khách nghỉ ngơi, tự do sinh hoạt. 
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NGÀY 10 : chủ nhật :  HOOVER DAM -- GRAND CANYON WEST RIM 
Chuông điện thoại báo thức. 
Quý khách khởi hành đi tham quan Grand Canyon. Quý khách dùng điểm tâm sáng trên đường 
đi.Đoàn tham quan một trong bảy kỳ quan thế giới: Công Viên Quốc Gia Grand Canyon ấn 
tượng với các vách núi đá hung vĩ. 
Quý khách có thể tham gia tour trực thăng hoặc ngồi tàu tham quan toàn cảnh Grand Canyon 
xinh đẹp. (chi phí tự túc:179 usd) 
Quý khách dùng cơm tối, nghỉ ngơi, tự do sinh hoạt. 
NGÀY 11 : thứ 2  : ETHELM CHOCOLATE FACTORY-BOTANIVAL CACTUS GARDENS-
LOS ANGELES 
Quý khách dùng điểm tâm sáng và trả phòng. 
Qúy khách khởi hành tham quan nhà máy sản xuất Chocolate Ethel M, vườn hoa thực vật 
Cactus. 
Qúy khách dùng cơm trưa và khởi hành về Los Angeles. 
Đến Los Angeles, Quý khách về nhận phòng nghỉ ngơi tại Khách sạn.  
NGÀY 12 : thứ 3 : UNIVERSAL STUDIO – LAX AIRPORT- ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN TIẾP 
Quý khách dùng điểm tâm sáng  
Khởi hành tham quan Phim trường Universal : 
o    Xem nhà ma.  Phim không gian 4 chiều Shrek. 
o    Đi xe tram xem phim trường nơi ra đời các bộ phim nổi tiếng: Kingkong,… 
o    Thưởng thức trích đoạn “ Under Water World” 
o    Quý khách tự do tham gia các trò chơi cảm giác: “ Mummy Revenge, Vượt Thác,…” 
Quý khách dùng cơm tối và khởi hành ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay về Việt Nam 
(Hoặc quý khách có thể đáp chuyến bay thăm người thân bạn bè )  
Ngày 13 :  thứ 4 : Trên máy bay  
Quý khách nghỉ ngơi trên máy bay. 
NGÀY 14: ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN TIẾP - VIỆT NAM 
Đến TP.HCM, chia tay kết thúc chuyến tham quan. 

 

Giá Thuế Tổng 
cộng 

E Bé < 
2t 

E Bé <2t <12t Giá land  Giá 
Usd/khách 

2650 200 2850 30% 2187 1450  
 

 Bao gồm:  Xe đưa đón tham quan – Vé máy bay - Khách sạn 3 sao ( phòng 2 
khách ). Phí tham quan.- HDV đón tại sân bay - Quà tặng du lịch . 

 Không bao gồm: : Hộ chiếu - Phí an ninh  - Thuế phi trường hai nuớc  - phí 
xăng dầu (200 $) – Visa Mỹ 151$ - Các bữa ăn theo chương trình Chi phí cá 
nhân - Hành lý quá cước - Giặt ủi, điện thoại - Bồi dưỡng bellboy và Hướng 
dẫn viên địa phương và tài xế 6 usd/khách/ngày   

 Thủ tục đăng ký tour 

1. Đóng cọc 100 usd và passport ( bản chính hoặc photo ) ngay thời điểm đăng ký 
2. Số tiền còn lại vui  lòng  thanh toán trước ngày khởi hành 5 ngày   
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 Điều kiện hủy tour ( tính theo ngày làm việc) 

1. Hủy từ 15 - 21 ngày :  0 % giá trị tour  
2. Hủy từ  08 -14 ngày : 50 % giá trị tour 
3. Hủy từ 04 – 07 ngày : 75% giá trị tour ( nếu có visa ) 
4. Hủy từ 01 - 03 ngày : 100 % giá trị tour 
 Trong trường hợp khách quan : thiên tai, lũ lụt …Morning Sun Travel sẽ linh động 
hoàn trả lại những phần dịch vụ được hoàn trả tử các nhà cung cấp dịch vụ   

 Chú ý: 
Chương trình có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm cụ thể để thuận lợi cho khách du 

lịch, nhưng số điểm  tham quan thì không thay đổi. 
 Quý khách tự chịu trách nhiệm nếu bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại ( mất 100% 

tiền   tour)  
Visa Mỹ là 131 usd tiền dịch hồ sơ 20 usd – nếu hồ sơ bị tự chối – tiền visa không 

hoàn lại ( 2 tấm hình 5cm x 5 cm ) 
Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm – mọi chi tiết xin vui long liên hệ  
Morning Sun Travel  

 
 

 
 
                    

 
 


