TOTAL CONSULTANCY LIMITED VIETNAM
Số 100, Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TpHCM
T: (+84) (8) 6685 2684 E: vietnam@tclvn.com W: www.tclvn.com

Tour khám phá Hoa Kỳ
“NƯỚC MỸ TRONG TẦM TAY BẠN”
9 ngày 8 đêm
Liên hệ: 0917 799 069 (Ms Trâm)

Ngày 01

TP. HỒ CHÍ MINH  LOS ANGELES

12:30 Hướng dẫn viên đón Quý khách tại sân bay TÂN SƠN NHẤT GA ĐI QUỐC TẾ làm thủ tục
đáp chuyến bay CZ 327 / SGN LAX / 1540 1810 đi LOS ANGELES. Đoàn quá cảnh tại QUẢNG
CHÂU. Quý khách nghỉ ngơi và dùng bữa trên máy bay.

Ngày 02

TPHCM  LOS ANGELES

Ăn tối

18:10 Vượt tuyến, đổi ngày, Đoàn đến LOS ANGELES vào buổi tối cùng ngày. Đến sân bay quốc tế
LOS ANGELES, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Xe và Hướng dẫn viên đưa Đoàn đi dùng bữa tối,
về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

Ngày 03

LOS ANGELES – UNIVERSAL

Ăn 03 bữa

Sáng Quý khách được báo thức. Dùng điểm tâm. Đoàn bắt đầu một
ngày mới với hành trình khám phá HOLLYWOOD – kinh đô của
ngành công nghiệp điện ảnh nước MỸ. Dừng chân tại ĐẠI LỘ DANH
VỌNG – nơi vinh danh hơn 2.300 ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trên thế
giới. Quý khách sẽ có cơ hội chụp hình các nhân vật điện ảnh được cả
thế giới biết đến qua các tác phẩm điện ảnh kinh điển của
HOLYWOOD : MARILYN MONROE, Cướp biển vùng CARIBE,
ca sĩ MADONA, … Sau đó Đoàn tham quan nhà hát DOLBY (Trước
kia còn gọi là nhà hát KODAR ) - nơi diễn ra lễ trao giải OSCAR danh
giá hàng năm. Ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều Tiếp tục hành trình, xe đưa Đoàn đến kinh đô điện ảnh của thế giới UNIVERSAL STUDIO –
nơi ra đời của các cảnh quay kỹ xảo nổi tiếng và kinh hoàng làm hồi hộp hàng triệu trái tim khán giả yêu
mến điện ảnh trên thế giới. Quý khách có dịp trải nghiệm những cảnh quay đưa ta quay ngược thời gian
về với Công viên Kỷ JURA, đối mặt với loài khủng long ăn thịt người T-REX, tận mắt chứng kiến cuộc
chiến dữ dội trên biển tại Thế giới nước – WATER WORLD, cảm nhận trận động đất dữ dội với cường độ
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lên đến 7,6 độ richter, hồi hộp và nín thở trước những trận đấu súng gây cấn của các chàng cowboy trong các
bộ phim Miền Tây hoang dã (chi phí tự túc). Đoàn ăn tối tại nhà hàng, về lại Khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 04

LOS ANGELES – LAS VEGAS

Ăn 03 bữa

Sáng Dùng điểm tâm, trả phòng khách sạn, khởi hành đi
LAS VEGAS, xe chạy dọc theo con đường núi SAN
BERNARDINO sau đó đi qua Sa mạc MOJAVE để vào địa
phận bang NEVADA. Trên đường dừng chân ăn trưa và
tham quan mua sắm tại BARSTOW.
Chiều Đến LAS VEGAS – thiên đường nghỉ dưỡng, ẩm
thực và cờ bạc nổi tiếng nhất thếgiới. Xe đưa Quý khách về
khách sạn, làm thủ tục nhận phòng nghỉ ngơi.
Tối
Xe đón Đoàn đưa đi dùng bữa tối, trên đường về Quý
khách có thể dạo quanh và thử vận may của mình tại CON
ĐƯỜNG ĐỎ ĐEN với nhiều khách sạn có hệ thống Casino
hiện đại, độc đáo như CIRCUS CIRCUS, THE MIRAGE, VENETIAN… hoặc xem các show đặc sắc
như : FREMONT STREET VIVA VISION – là 1 khu phố dành cho những người thích đi dạo với
cảnh quan là các xe đẩy bán lẻ, trung tâm vui chơi giải trí với hơn 2 triệu ánh đèn, hiệu ứng âm thanh
đăc biệt và hệ thống phun sương, show của âm nhạc và ánh sáng như FOUNTAIN SHOW AT
BELLAGIO, MARDI GRAS AT RIO diễn ra từ 8:30 tối đến nửa đêm. (Chi phí tự túc)

Ngày 05

LAS VEGAS
HOOVER DAM – LAKE MEAD – SHOPPING

Ăn 03 bữa

Sáng Dùng bữa sáng. Đoàn khởi hành tham quan 1 kỳ
quan nhân tạo của thế giới – Đập nước HOOVER DAM
Xây dựng từ năm 1931– cách 30 dặm về phía Nam của
thành phố LAS VEGAS, nằm trên đại lộ 93 và ngay ranh
giới giữa bang NEVADAvà ARIZONA, đây là nơi cung
cấp thủy điện cho toàn vùng Tây Nam nước MỸ. Đoàn
dùng bữa trưa.
Chiều Đoàn trở về Las Vegas ăn trưa và tự do mua sắm
hàng hiệu tại outlet factory lớn nhất thành phố. Buổi tối
quý khách có thể tự do thưởng thức các live show đặc sắc
về đêm (Chi phí tự túc). Xe đưa đoàn đi ăn tối, về khách
sạn nghỉ ngơi.

Ngày 06

LAS VEGAS – LOS ANGELES

Ăn 03 bữa

Sáng Dùng điểm tâm, làm thủ tục trả phòng khách sạn. Đoàn khởi hành về lại thành phố LOS
ANGELES. Trên đường về sẽ dừng chân tại ANAHEIM để mua sắm tại khu WALMART &
FRY’SELECTRONIC. Qúy khách dùng cơm chiều tại nhà hàng.
Chiều Về đến LOS ANGELES, Đoàn dùng bữa tối , về khách sạn nhận phòng & nghỉ ngơi.

Ngày 07

LOS ANGELES – SANJOSE

Ăn ba bữa

Sáng Dùng điểm tâm, làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe đưa Đoàn khởi hành đi SANJOSE. Đoàn
dừng chân ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều Đến SANJOSE, xe đưa Đoàn dùng buổi tối, làm thủ tục nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
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SANJOSE – SAN FRANCISCO

Ngày 08

Ăn ba bữa

Sáng Dùng điểm tâm, làm thủ tục trả phòng khách sạn. Đoàn
khởi hành đi SAN FRANCISCO. Trên đường đi, Đoàn tham
quan một vòng thành phố SANJOSE được mệnh danh là
“Thung lũng Silicon” nổi tiếng trên thế giới với nhiều hãng
công nghệ thông tin nổi tiếng hàng đầu : Goole, Apple,.. tại
đây. Đến SAN FRANCISCO, Đoàn tham quan CẦU CỔNG
VÀNG – biểu tượng nổi tiếng của thành phố. Tiếp tục hành
trình, Đoàn tham quan CẢNG NGƯ PHỦ FISHERMAN’S
WHARF nhộn nhịp với PIER 39 các chú hải cẩu đang tắm
nắng, hay tản bộ dọc đường thưởng thức món cua luộc, súp
Clam Chowder (chi phí tự túc). Đoàn dùng cơm trưa tại nhà
hàng.
Chiều Quý khách tham quan ĐƯỜNG HOA LOMBARD với nhiều loại hoa đang đưa nhau khoe sắc.
Quý khách có dịp nhìn toàn cảnh thành phố tại ĐỈNH ĐỒI TWIN PEAK, tham quan TÒA THỊ
CHÍNH, KHU PHỐ NGƯỜI HOA CHINA TOWN, KHU PHỐ TÀI CHÍNH, QUẢNG TRƯỜNG
UNION. Đoàn dùng cơm tối, về khách sạn nghỉ ngơi.

SAN FRANCISCO  TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 09

Ăn sáng

Sáng Dùng điểm tâm, làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe đưa Đoàn ra sân bay, làm thủ tục đáp
chuyến bay CZ 660 / SFO SGN / 1255 1100 về lại TP. Hồ Chí Minh. Đoàn quá cảnh tại QUẢNG
CHÂU. Quý khách nghỉ ngơi và dùng bữa trên máy bay

TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 10

11:00 Vượt tuyến, đổi ngày. Đoàn về đến TP.HCM vào buổi trưa, Hướng dẫn viên nói lời cảm ơn, chia
tay và hẹn ngày gặp lại Quý khách, kết thúc hành trình.
Do điều kiện khách quan bất khả kháng tại các điểm đến (trục trặc hàng không, thiên tai, an ninh chính trị…)
thứ tự các điểm tham quan trong chương trình của Quý khách có thể phải thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên
tổng số điểm tham quan & điểm đến vẫn đảm bảo đầy đủ cho Quý khách theo chương trình tour!

GIÁ TOUR DỰ KIẾN (cho 1 người lớn)
Đoàn 8 người
72.888.000
Đoàn 10 người trở lên
69.888.000
*** Phụ thu phòng đơn 12.888.000 VNĐ/khách
GIÁ BAO GỒM:

 Đã bao gồm phí xin visa 160 USD/ 1 khách.






Vé máy bay khứ hồi SGN – LAX, SFO – SGN.
Khách sạn 3 sao, 2 khách / phòng ( trường hợp 3 khách/ phòng vì lý do giới tính).
Thuế sân bay hai nước + Phí an ninh + Phụ thu xăng dầu theo qui định của hãng hàng không.
Xe đưa đón tiêu chuẩn quốc tế.
Các bữa ăn theo chương trình.
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 Tất cả Quý khách đi tour đều được mua bảo hiểm tai nạn theo quy định của bảo hiệm AIG với
mức bồi thường tối đa 100.000 usd/ khách.
 Tham quan: vé vào cửa UNIVERSAL.
GIÁ KHÔNG BAO GỒM:
 Hộ Chiếu (còn giá trị ít nhất 6 tháng).
 Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách.sạn, lệ phí máy ảnh + camera.
 Các chi phí optional tour (Las vegas show ticket, Grand Canyon IMAX Movie,…).
 Hành lý quá cước (tối đa cho 1 khách là 20kgs).
 Phụ thu phòng đơn 12.888.000 VNĐ/khách.
 Tiền tips cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương: 176.000 VNĐ/khách/ngày.
 Lệ phí VISA tái nhập VIỆTNAM (khách Việt kiều, Nước ngoài): 1.250.000 VNĐ / khách.

THỦ TỤC XIN VISA HOA KỲ











Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng ( tính từ ngày khởi hành)
Hộ chiếu cũ (nếu có)
Hình 2 tấm khổ 5x5 (phông trắng, không quá 6 tháng)
Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân (bản chính)
Giấy đăng ký kết hôn (bản chính)
Sổ tiết kiệm hoặc giấy xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng trên 10,000 USD
Các giấy tờ khác chứng minh tài sản: nhà cửa, chủ quyền đất,..(nếu có)
Giấy phép kinh doanh (nếu l chủ doanh nghiệp)
Quyết định cho nghỉ phép để đi công tác hoặc du lịch – Nêu rõ chi phí do ai thanh toán
Giấy xác nhận mức lương, hợp đồng lao động.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUÝ KHÁCH CẦN LƯU Ý :
 Khi đăng ký tour, Quý khách vui lòng đặt cọc trước 30.000.000VNĐ.
 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. Quý khách sẽ được hoàn
trả lại tiền đặt cọc sau khi trừ tiền visa Mỹ 160USD + 60USD chi phí chuẩn bị hồ sơ, thư mời.
Quý khách sẽ nhận lại tiền đặt cọc trong vòng 1 tuần.

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KIỆN HỦY, THAY ĐỔI:
 Sau khi Quý khách đã đạt visa, nếu hủy tour sẽ mất toàn bộ tiền đặt cọc và chúng tôi sẽ thông báo
tới ĐSQ/LSQ Mỹ hủy visa trên hệ thống. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đến việc nhập cảnh
vào Hoa Kỳ của Quý khách sau này.
 Nếu sau khi đã có visa, vì lí do đặc biệt và Quý khách phải tạm hoãn chuyến đi và thông báo cho
chúng tôi trước 10 ngày, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để Quý khách tham gia các tour tiếp theo, tối
đa thời gian không quá 02 tháng.
 Chúng tôi 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 hai bên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự mọi sự chậm trễ của Quý khách.
Để biết thêm chị tiết:
Web: www.tclvn.com . Email: vietnam@tclvn.com
Tel: 0917 799 069 (Ms Trâm)
CẬP NHẬT 30/10/2015

