
 

TOUR LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY MỸ 

New York– Philadelphia– Washington DC –  

Las Vegas – Los Angeles – San Diego 
Thời Gian: 11 Ngày 10 Đêm ( Thời gian ở Mỹ 9 ngày 8 đêm) 

02 đêm New York + 02 đêm Washington DC + 02 đêm Las Vegas + 02 đêm Los Angeles 

Khởi hành:  

15/02/2023, 30/03/2023 (Hoa Anh Đào) 

GIÁ TOUR: 89.900.000 VNĐ (Lễ tết phụ thu 10 triệu) 

 

 
 

 Điểm đặc biệt trong chương trình: 

 Hãng hàng không 4 – 5*  

 Tượng nữ thần tự do 

 Phố Wall 

 Quảng trường thời đại 

 Tòa nhà độc lập 

 Quả chuông tự do  

 Nhà Trắng 

 Tòa nhà quốc hội  

 Lầu 5 góc  

 Bảo tàng tự nhiên. 

 Shopping tại tiểu bang miễn thuế 

Delaware 

 Tặng chương trình tham quan - tour Mexico 

 Thành phố thiên thần Los Angeles. 

 Thành phố ăn chơi Las Vegas 

 Đại lộ Hollywood  

 Phim trường Universial  

 Phố người việt (Little Saigon)  

 Biển Huntington 

 Cảng biển -  thành phố San Diego  

 Shopping tại Outlet, Shopping mall 



 
NGÀY 1 SÀI GÒN/HÀ NỘI – NEW YORK                              (Dịch vụ ăn uống trên chuyến bay) 

 

Hướng dẫn viên công ty đón Quý Khách tại cột số 10 ga 

quốc tế sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đáp chuyến bay đi Mỹ. 

Chuyến bay quá cảnh tại Đài/Nhật/Hàn…, đoàn làm thủ tục nối 

chuyến bay đi New York. 

Quý khách sử dụng dịch vụ trên máy bay (Các bữa ăn, 

nước uống, đồ ăn nhẹ phục vụ bởi hãng hàng không)  

Do lệch múi giờ nên Quý khách sẽ đến New York buổi tối 

cùng ngày, hoàn thành thủ tục nhập cảnh với sự hướng dẫn của 

hướng dẫn viên.  

Sau khi nhập cảnh đoàn nhận lại hành lý, Xe đón Quý khách tại sân bay, đưa về khách sạn nhận phòng 

nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.  

Khách sạn La Quinta New Jersey hoặc tương đương.  

 

NGÀY 2 NEW YORK CITY TOUR (Ăn ba bữa) 

 

Ăn sáng tại khách sạn. Xe đón đoàn đến bến tàu để ra đảo Liberty tham quan tượng Nữ Thần Tự Do - 

biểu tượng của thành phố New York và của cả nước Mỹ (bao gồm vé tàu). Đoàn tiếp tục quay lại trung tâm 

Mahattan để thăm quan, chụp hình bên ngoài: 

 Con Bò phố Wall – Charging Bull  

 Phố Tài chính - Wall Street 

 Sở chứng khoán Thành phố  Newyork  

 Tòa nhà Liên Bang - Federal Hall nơi mà ngày 30/04/1789 

George Washington tuyên thệ nhận chức Tổng thống đầu 

tiên của Hoa Kỳ. 

 Ground Zero - nơi tọa lạc Tòa Tháp Đôi trước kia và hiện 

tại là nơi tưởng niệm sự kiện ngày 11/09 (Xe chạy ngang qua) 

Trưa: Đoàn ghé thăm China Town, dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tiếp tục thăm quan mua 

sắm tại: 

 Trụ sở Liên hợp quốc Newyork (Chụp hình bên ngoài) 

 Nhà thờ thánh Saint Patrick – tòa nhà thờ màu trắng độc đáo tọa lạc trên đại lộ số 5. 

 Trung tâm Rockefeller 

 Đại lộ số 5 - nơi tập trung những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới  

 Timesquare – Quảng trường thời đại 

Quý khách ăn cơm tối, về khách sạn nghỉ ngơi.  

 

NGÀY 3 NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC (Ăn ba bữa) 

 

Ăn sáng tại khách sạn, đoàn làm thủ tục trả phòng.  Xe đưa đoàn rời New York, khởi hành đến 

Washington DC. Trên đường, đoàn ghé thăm thành phố Philadelphia với hai địa danh nổi tiếng là : 



 
 Independence Hall: Tòa nhà Độc Lập (hay chính thức là 

Tòa nhà bang Pennsylvania) - nơi đầu tiên Tuyên ngôn 

độc lập của Hoa Kỳ được phê chuẩn.  

 Quả chuông tự do - Liberty Bell biểu tượng độc lập và là 

nơi đánh tiếng chuông tự do đầu tiên của nước Mỹ.  

Ăn trưa tại Philadelphia. 

Đoàn tiếp tục khởi hành đến thủ đô Washington DC vào 

buổi chiều.  

Đoàn ăn tối tại nhà hàng Việt Nam và trở về khách sạn nghỉ ngơi. 

Khách sạn La Quinta Maryland hoặc tương đương. 

NGÀY 4 WASHINGTON DC  CITY TOUR  (Ăn ba bữa) 

 

Ăn sáng tại khách sạn, Xe đưa Quý khách tham quan thành 

phố với những địa danh nổi tiếng như:  

 Nhà Trắng (White House) – Nơi ở chính thức và là nơi làm 

việc chính của Tổng thống Hoa Kỳ.  

 Điện Capitol (Toà nhà lưỡng viện quốc hội) – Trụ sở của 

Quốc hội, cơ quan lập pháp của chính phủ liên bang Hoa 

Kỳ. 

 Đài tưởng niệm tổng thống Abraham Lincoln - Tổng 

Thống thứ 16 của nước Mỹ.  

 Korea and Vietnam Veterans Memorial - Bia tưởng niệm cựu chiến binh tham chiến ở Hàn Quốc và 

Việt Nam.  

 Lầu 5 góc - là trụ sở của Bộ Quốc Phòng, cơ quan quân sự cao nhất của Mỹ (Xe chạy ngang qua) 

Đoàn dùng cơm trưa, buổi chiều đoàn thăm quan:  

 Bảo tàng lịch sử tự nhiên (Smithsonian National Museum of Natural History): Quy tụ hơn 126 triệu 

mẫu sưu tập về động thực vật, sinh vật biển, xương và gỗ hóa thạch, côn trùng, quặng mỏ, đá quý, 

những mô hình cũng như công cụ lao động thời cổ xưa mà con người sử dụng,… Tại đây, quý khách 

có thể chiêm ngưỡng viên kim cương xanh lớn nhất thế giới (45,52 carat). 

Sau khi ăn tối, đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

NGÀY 5 WASHINGTON DC – LAS VEGAS (Ăn ba bữa) 

  

Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn làm thủ tục trả phòng. Xe 

đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay đi Las Vegas. 

Đến Las Vegas xe đón quý khách đi thăm quan Casino 

Bellagio nổi tiếng nhất Las Vegas với các địa điểm thú vị:  

 Bellagio Fountain - Đài phun nước: Được thắp sáng đẹp 

lạ lùng vào ban đêm. Đây cũng là bối cảnh cho bộ phim 

“Mười một tên cướp thế kỷ” năm 2011. Màn trình diễn 

nước miễn phí được dàn dựng theo nhịp điệu nhạc, bao 

gồm những bài hát được yêu thích ở Vegas như “My heart will go on”, “Luck Be a Lady” hay “Viva 

Las Vegas”, có hơn 1.200 tia nước được chiếu sáng bắn lên bầu trời. 



 
 Vườn hoa bốn mùa: Nơi mà cảnh đẹp và màu sắc của những đóa hoa diễm lệ được xếp đặt công phu, 

khéo léo mang đặc trưng của từng mùa trong năm. Khách sạn duy trì đội ngũ hơn 40 nhân viên để 

chăm sóc và thay đổi chủ đề theo mùa và các dịp đặc biệt trong năm, vì vậy vườn hoa luôn luôn mới 

mẻ đối với du khách.  

 Sảnh khách sạn: Trải nghiệm cảm giác đứng dưới 2000 bông hoa thủy tinh treo lơ lửng trên đầu bạn 

ngay tại sảnh khách sạn. Đây là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mang tên tiếng Ý “Fiori di Como” nghĩa 

là Các bông Hoa của Côm, đây là tác phẩm của nghệ nhân thủy tinh Dale Chihuly. 

Ăn tối, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá, tìm hiểu Las Vegas về đêm thật rực rỡ và hoành 

tráng trên Đại lộ chính Las Vegas Strip hoặc xem biểu diễn các live show đặc sắc (chi phí tự túc). 

 

 NGÀY 6 LAS VEGAS – HOOVER DAM                                                                     (Ăn ba bữa) 

 

Buổi sáng, đoàn khởi hành đi ăn sáng ở bên ngoài khách sạn, 

sau đó xe sẽ đưa quá khách di chuyển đến khu vực Black Canyon 

của dòng sông Colorado, nơi xây dựng đập thủy điện Hoover 

Dam. Tại đây quý khách thăm quan  

 Pat Tillman Memorial Bridge – Cây cầu vòm bắc qua sông 

Colorado nối liền 2 tiểu bang Arizona và Nevada và có 

góc nhìn toàn cảnh đập thủy điên bên dưới 

 Bờ đập Hoover Dam: Đi qua bờ đập thủy điện và quan sát 

toàn bộ công trình được xây dựng từ năm 1931  

 Lake Mead – Hồ chứa nước được hình thành do xây dựng đập thủy điện Hoover, đây là hồ chứa có 

khả năng chứa nước lớn nhất nước Mỹ, nó cung cấp nước một phần cho các tiểu bang Califonia, 

Arizona, Nevada và một phần cho Mexico. 

Sau khi thăm quan quý khách trở về Las Vegas, đoàn dùng cơm trưa sau đó quý khách đi mua sắm tại khu 

shopping – Fashion Show Mall lớn nhất Las Vegas.  

Buổi tối, quý khách có thể tự do tham quan và thử vận may tại các Casino nổi tiếng hoặc đăng kí các 

chương trình đi chơi ban đêm tại Las Vegas ( chi phí tự túc)  

 

NGÀY 7 LAS VEGAS – ORANGE COUNTY (Ăn ba bữa) 

 

Sau bữa sáng, xe đưa đoàn đi xuyên hoang mạc Mojave  

thuộc quận San Bernardino trên đường 66 được nhắc đến trong 

lời bài hát “Route 66” của ban nhạc Rolling Stones.  

Trên đường, đoàn dừng chân mua sắm tại Chuỗi siêu thị 

Barstow - nằm ở phía Tây hoang mạc Mojave. Quý khách có thể 

tìm được những món hàng hiệu với giá cả phải chăng.  

Buổi chiều đoàn về đến Quận Cam, tham quan: Thương Xá 

Phước Lộc Thọ - khu Little Saigon là thủ phủ của người Việt tại 

Mỹ. Đây cũng là nơi hội họp hàng năm mỗi dịp lễ tết của cộng đồng người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ. 

Sau bữa tối đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi.  

 

 

NGÀY 8 ORANGE COUNTY- HOLLYWOOD                                                         (Ăn ba bữa) 



 
  

 Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó xe sẽ đón 

đoàn khởi hành đi tham quan kinh đô điện ảnh Hollywood với 

các địa danh nổi tiếng như: 

 Hollywood Boulevard: Đoạn đường dành cho khách bộ 

hành nổi tiếng nhất thế giới, nơi vinh danh tên tuổi các 

ngôi sao này là một phần quan trọng của ngành công 

nghiệp giải trí ở Hollywood. 

 Rạp hát Chinese Mann (Mann’s Chinese Theater): Nơi 

lưu giữ rất nhiều dấu chân và bàn tay của các nghệ sĩ 

điện ảnh lừng danh thế giới, nơi tổ chức các buổi tiệc 

sinh nhật, hội hè, buổi lễ trao giải Academy Awards. 

 Nhà hát Dolby (Tiền thân là Nhà hát Kodak): Nơi phục vụ việc trao giải Oscar hàng năm. 

Buổi chiều, đoàn ghé thăm quan chụp hình bên ngoài Phim trường Universal. 

Quý khách có thể đăng kí vé vào khu vực Phim trường Universal Studios(chi phí tự túc) trường quay 

của các bộ phim nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh thế giới như Kingkong, Hàm cá mập, Công viên khủng long 

v.v.   Quý khách sẽ được tận mắt chứng kiến các kỹ xảo âm thanh khói lửa và nước trong các cảnh động đất, 

cháy nhà, nổ xe, mưa và nước lũ. Xem phim không gian 4 chiều, thử cảm giác hồi hộp trong hầm mộ của bộ 

phim Mummy Return, chụp hình cùng các nhân vật của các bộ phim nổi tiếng như Người nhện, Người dơi, 

Thuyền trưởng Jack Sparrow v.v. 

Đoàn dùng cơm tối, về khách sạn nghỉ ngơi 

 

NGÀY 9 ORANGE COUNTY– SAN DIEGO – SÂN BAY LAX  (Ăn ba bữa) 

 

Sau bữa sáng, đoàn khởi hành tới San Diego - Thành phố 

đông người Việt sinh sống xếp thứ 4 của tiểu bang California, và 

cũng được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất nước Mỹ. Đoàn 

tham quan:  

 Phố Cổ San Diego (Old Town San Diego Historic State 

Park) - thị trấn đầu tiên của thành phố San Diego, bao gồm 

trường công lập đầu tiên, tòa 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.  

 Chụp hình bên ngoài Tàu sân bay USS Midway - có hải trình phục vụ 47 năm , là mẫu hạm phục vụ 

lâu nhất của quân đội Mỹ trong thế kỷ 20 , từ cuối chiến tranh TG II ( WWII ) cho đến cuộc chiến giải 

phóng Kuwait 1991 , trước khi " về hưu" vào năm 1992 . Trong đó , đáng nhớ nhất là USS Midway 

đã từng tham gia 2 cuộc chiến : chiến tranh Vietnam và cuộc chiến vùng vịnh ( bão sa mạc) 1991. 



 
Đặc biệt từ tháng 05 – 12/2022 Quý khách sẽ được tặng kèm Chương trình trải nghiệm tham quan Tour 

Mexico. 

Xe đưa quý khách đến cửa khẩu Mỹ và Mexico cách thành 

phố San Diego 30’ lái xe. Quý khách làm thủ tục nhập cảnh dưới 

sự hướng dẫn của hướng dẫn viên Việt Nam.  

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh xe đón quý khách đưa 

vào trung tâm thành phố Tijuana dùng bữa trưa với món truyền 

thống Tacos, quý khách có thời gian tản bộ khám phá khu phố đi 

bộ đầy mùa sắc và mua sắm các món đồ lưu niệm. Xe đưa đoàn 

đến khu vực biển Tijuana nơi bắt đầu của bức tường biên giới Mỹ 

và Mexico.  

Quý khách nhập cảnh trở lại Mỹ, đoàn khởi hành ra sân bay Los Angeles đáp chuyến bay về lại Vietnam. Quý 

khách nào tách đoàn thăm thân thì kết thúc chương trình tại đây. (Chi phí tự túc) 

NGÀY 10 TRÊN MÁY BAY   (Dịch vụ ăn uống trên chuyến bay) 

 

Hướng dẫn viên hỗ trợ quý khách làm thủ tục check in tại sân bay, đáp chuyến bay về lại Việt Nam. 

Quý khách nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ trên máy bay. 

NGÀY 11 QUÁ CẢNH – VỀ ĐẾN VIỆT NAM  (Dịch vụ ăn uống trên chuyến bay) 

 

Quý khách về đến Đài Loan ( hoặc Hongkong, Trung Quốc…) làm thủ tục nối chuyến bay về Việt Nam. 

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất. HDV chào tạm biệt và hẹn quý khách trong các hành trình tiếp theo. 

 

 NGƯỜI LỚN TRẺ EM EM BÉ 

GIÁ TOUR 89.900.000₫ 80% 35% 

PHÍ VISA 4,500,000 ₫ 

 

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM: 

 Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 12 tuổi: 

 80% giá tour người lớn nếu bé ngủ chung giường với bố mẹ. 

 100% giá tour người lớn nếu bé ngủ riêng một giường. 

 Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 

 Trong trường hợp quý khách đăng ký gồm 01 người lớn đi với 01 bé dưới 12 tuổi, quý khách vui lòng 

đóng tiền tour cho bé ngủ giường riêng. 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vé máy bay khứ hồi theo chương trình tour: TP HCM – New York/ Los Angeles - TP HCM (hạng phổ 

thông, dự kiến hàng không Nhật/ Hàn Quốc/ hoặc hàng không khác đáp ứng đủ vé cho đoàn tại thời 

điểm quý khách đặt tour). 

 Vé máy bay nội địa: Washington DC – Las Vegas. 

 Thuế phi trường và Phí an ninh. 

 8 đêm khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 3* - 4* (02 người lớn/ phòng). 

 Các bữa ăn theo chương trình (Việt, Hoa, Mỹ) + Tip cho phục vụ (15%). 



 
 Xe đưa đón theo chương trình. 

 Vé tham quan: Tượng Nữ Thần Tự Do, Hoover Dam 

 HDV tiếng Việt hướng dẫn suốt tuyến. 

 Bảo hiểm du lịch quốc tế. 

 Quà tặng: Nón, túi xách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Lệ phí xin visa (nộp cho LSQ Mỹ): có thể thay đổi theo quy định của LSQ Mỹ, không được hoàn trả 

sau khi đã đóng phí. 

 Chi phí ở phòng đơn (phụ thu nếu quý khách có nhu cầu). 

 Vé tham quan các tour tự chọn ngoài chương trình (nếu quý khách có nhu cầu): Tour khám phá Vegas 

về đêm, Trực thăng ngắm cảnh Las Vegas, Grand Canyon… 

 Tiền bồi dưỡng (Tip) cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương theo quy định (quý khách sẽ đóng tại 

Hoa Kỳ). 

 Bảo hiểm du lịch toàn cầu đối với khách hàng từ 76 tuổi trở lên (Do các công ty bảo hiểm không nhận 

bán hợp đồng bảo hiểm). 

 Tiền khuân vác vali của tài xế hoặc nhân viên gác cửa khách sạn. 

 Vé máy bay nội địa và phương tiện di chuyển ra sân bay về thăm thân (nếu có). 

 Cước phí hành lý gửi trên các chuyến bay nội địa ngoài chương trình. 

 Chi phí chênh lệch do đổi ngày bay, đổi hành trình bay (nếu có). 

 Chi phí trả cho HDV và tài xế phục vụ ngoài giờ (nếu có yêu cầu). 

 Chi phí xét nghiệm COVID - 19 bằng hình thức RT-PCR trước khi khởi hành theo quy định hoặc bắt 

buộc của hàng không vận chuyển, nước sở tại + quốc gia mà Quý khách đến tham quan du lịch. 

GHI CHÚ 

 Giá tour trên áp dụng cho khách hàng từ 12 tuổi đến 75 tuổi, có thể thay đổi phụ thuộc vào giá vé máy 

bay tại thời điểm quý khách đặt tour. PEGAS VIETNAM TRAVEL được quyền thay nhiều hãng hàng 

không khác nhau để thuận tiện nhất cho chuyến đi. 

 Quý khách từ 70 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 khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng. 

 Chương trình tour có thể thay đổi về ngày khởi hành, hàng không, loại máy bay, giờ bay, hành trình 

bay, khách sạn, thời gian, thứ tự tham quan..., tùy thuộc theo tình hình thực tế nhưng số đêm lưu trú 

khách sạn ở Hoa Kỳ vẫn bằng nhau và tổng số điểm tham quan không thay đổi. 

 Quý khách vui lòng xem kỹ chương trình, giá tour, phần bao gồm và không bao gồm được liệt kê chi 

tiết trong chương trình. 

 PEGAS VIETNAM TRAVEL không chịu trách nhiệm nếu quý khách không được xuất/nhập cảnh vì 

lý do cá nhân. 

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KIỆN HỦY, THAY ĐỔI: 

 Nếu là đoàn ghép khách lẻ, trong trường hợp đoàn không đủ 15 khách người lớn để khởi hành, công 

ty có quyền dời ngày, nếu quý khách không đồng ý dời ngày thì công ty sẽ tính chi phí làm visa 

8.000.000 VND + phí Visa 5.000.000 vnđ. 

 Quý đăng ký tour và làm Visa theo tour nhưng không đồng ý tham gia tour công ty sẽ căn cứ theo điều 

kiện hủy phạt hoặc tính phí tối thiểu 20.000.000 vnđ phí dịch vụ Visa. Tùy điều kiện nào tới trước. 

 Huỷ ngay sau khi đăng ký: Mất tiền cọc 



 
 Hủy trước ngày khởi hành 15 ngày làm việc: mất 75% tổng giá thành tour. 

 Huỷ trước ngày khởi hành 7 ngày làm việc so với ngày khởi hành mất 100% tổng giá thành tour. 

 PEGAS VIETNAM TRAVEL không chịu trách nhiệm về sự mọi sự chậm trễ của Quý khách. 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN: 

 Khách hàng điền phiếu đăng ký và cung cấp hồ sơ xin visa trước ngày khởi hành chậm nhất là 4 tuần 

so với ngày khởi hành. 

 Đóng tiền đặt cọc tour 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng Việt Nam) 

 PEGAS VIETNAM TRAVEL hướng dẫn thủ tục visa, cách điền các mẫu đơn visa theo mẫu của sứ 

quán, đăng ký ngày phỏng vấn, tư vấn sắp xếp hồ sơ và cung cấp thư mời, chương trình và tư vấn để 

khách hàng đi phỏng vấn.  

 Quý khách đi phỏng vấn theo lịch đã hẹn với ĐSQ.  

 Nếu đạt kết quả visa: ĐSQ Mỹ sẽ giữ lại hộ chiếu và gửi lại kết quả từ 1-2 ngày sau khi phỏng vấn. 

Quý khách thanh toán nốt 100% tiền tour và chuẩn bị các thủ tục để khởi hành. 

 Nếu không đạt kết quả visa: ĐSQ sẽ trả lại hộ chiếu ngay cho quý khách. PEGAS VIETNAM 

TRAVEL sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc sau khi trừ tiền phỏng vấn visa Mỹ 4.500.000 vnd  

 

PEGAS VIETNAM TRAVEL KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN DU LỊCH VUI VẺ & 

THÚ VỊ! 

 


