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Khám Phá Mỹ xin giới thiệu đến
Quý khách Hành trình khám phá
Bờ Tây Hoa Kỳ 7 ngày 6 đêm siêu
tiết kiệm. Chương trình đưa quý 
 khách đến thành phố San
Francisco thơ mộng với cây Cầu
Cổng Vàng nổi tiếng thế giới,  thành
phố biển San Diego, Kinh  đô điện
ảnh thế giới Hollywood cùng rất
nhiều điểm đến thú vị khác. 



SILICON VALLEY

SAN JOSE

SAN DIEGO 

SAN FRANCISCO

San Jose

San Jose được xem là thành phố an
toàn nhất của Hoa Kỳ và cũng là một
điểm đến du lịch tuyệt vời. 

San Diego luôn là lựa chọn hàng đầu cho
chuyến du lịch đến đất nước Mỹ, nơi có
nhiều điều thú vị để khách du lịch có thể
khám phá và trải nghiệm. Bởi nó mang
đậm nét văn hóa Tây ban Nha - Mexico
độc đáo

Đến San Francisco - thành phố xinh đẹp
bên vịnh, quý khách có thể tham quan
nhiều địa điểm đẹp – độc – chất như Cầu
Cổng Vàng, Đảo Alcatraz, và – nổi bật
hơn hết – Phố Trung Hoa rộng lớn, đầy
những món ăn ngon

ĐIỂM ĐẶC SẮC

USS MIDWAY
San Diego



Bến Ngư Phủ San Francisco
(Fisherman’s wharf) là một trong những
điểm hấp dẫn nhất khi đến San
Francisco. Nơi đây cho du khách những
trải nghiệm rõ nét nhất về cuộc sống
nhộn nhịp, đầy sức sống của người dân
chài ở Mỹ, thưởng thức hải sản tươi
ngon cùng món cháo hào trứ danh trong
ổ bánh mì truyền thống…

Được mệnh danh là kinh đô điện ảnh
của thế giới, Hollywood là nơi đặt trụ sở
của nhiều hãng phim và hãng thu âm
nổi tiếng. Không chỉ vậy đến Hollywood,
Quý khách sẽ được tham quan phim
trường Universal Studio, chiêm ngưỡng
Đại lộ Danh Vọng, tham quan nhà hát
Dolby nổi tiếng...

FISHERMAN WHAFT

HOLLYWOOD

Đến San Diego, Quý khách sẽ
chiêm ngưỡng một khu phố cổ kính
với những ngôi nhà đậm phong
cách kiến trúc người Tây Ban Nha.
Quý khách có thể ghé thăm khu
chợ Old Town - mang hơi thở của
người Mexico, bạn có thể thỏa sức
mua sắm những món quà lưu niệm
và thưởng thức những món ăn
tuyệt vời.

SAN DIEGO OLD TOWN

PHIM TRƯỜNG UNIVERSAL 
Hollywood 



Sáng: Hướng dẫn viên/nhân viên hỗ trợ sẽ sắp xếp đón Quý khách tại sân bay Nội Bài/ Đà
Nẵng/TP.Hồ Chí Minh để làm thủ tục cho chuyến bay đi Đài Loan.
Trưa: Quý khách đáp chuyến bay của hãng hàng không Eva 5* đi Đài Bắc (khoảng hơn 2h30p bay
thẳng). 
Tối: Đoàn làm thủ tục an ninh và chuyển máy bay để đáp chuyến bay đi San Francisco, ăn uống và
nghỉ đêm trên máy bay.
Tối: Máy bay hạ cánh xuống sân bay San Francisco, sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh Hoa Kỳ, xe
đón đoàn tại sảnh ga đến Quốc tế và Quốc nội, đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi 

NGÀY 1
HÀ NỘI - TAIPEI - SAN FRANCISCO 

( ĂN TRÊN MÁY BAY, ĂN TỐI)

 Quý khách chủ động đến San Francisco bằng các
phương tiện khác hoặc các khung giờ hạ cánh
khác, sân bay khác....vui lòng chủ động phương
tiện về khách sạn và liên hệ với điều hành công ty
dịch vụ để được hướng dẫn và hỗ trợ. 
Giờ nhận phòng tất cả các khách sạn tại Hoa Kỳ là
sau 14:00, Quý khách đến sớm hơn giờ trên vui
lòng chờ hoặc tùy thuộc vào khách sạn có phòng
trống hoặc tạo điều kiện hỗ trợ

Ghi chú:



Thăm quan và chụp ảnh cùng Cầu Cổng Vàng - Golden Gate Bridge cây cầu huyền thoại và nổi
tiếng khắp thế giới.
Thăm quan công viên Cầu Cổng Vàng với đa dạng về các loại thực vật, cây cối.

07h00: Đoàn ăn sáng tại khách sạn.
08h30: Đoàn khởi hành thăm quan thành phố San Francisco, trên đường vào đoàn ghé thăm

12h30: Ăn trưa tại nhà hàng Việt nam tại China Town _Phố Tàu.

NGÀY 2
SAN FRANCISCO - CẦU CỔNG VÀNG

(ĂN 3 BỮA)

CẦU CỔNG VÀNG  
San Francisco



Đường hoa zích zắc Lompad – một trong
những con đường hoa ngoằn ngèo nhất trên
thế giới.
Tòa thị chính thành phố San Francisco đẹp
và cổ kính.
Ghé thăm Bến Ngư Phủ - FishermanWhaft -
bến cảng cổ nhất San Francisco còn sót lại và
hiện giờ là địa điểm du lịch tuyệt vời.
Đoàn lên du thuyền nhỏ thăm quan và trải
nghiệm khám phá Vịnh San Francisco và Nhà
tù đảo Alcatra nổi tiếng.
Tiếp tục thăm quan Cung nghệ thuật - The
Fine Art Palace tuyệt đẹp.
Thung lũng công nghệ Silicon Valley - nằm
phía Nam của vùng vịnh San Francisco

Sau bữa tối về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị
di chuyển đến vùng đất khác.

14h00: Sau bữa trưa, đoàn tiếp tục chương trình
trải nghiệm tại San Francisco:

19h00: Ăn tối tại nhà hàng địa phương.



NGÀY 3
SAN JOSE - LÀNG CỔ SOLVANG - LOS ANGELES 

( ĂN 3 BỮA )

07h00: Ăn sáng tại khách sạn.

08h00: Xe và HDV rời phía Bắc để lái xe xuống phía
Nam California về với thành phố biển nắng ấm và

vui nhộn…(khoảng 6h xe). Quý khách sẽ có cơ hội

trải nghiệm những khung cảnh tuyệt đẹp dọc đường

ven biển duyên hải Thái Bình Dương phía Tây Hoa

Kỳ và xe chạy xuyên qua những làng mạc, cánh

đồng thẳng cánh cò bay hoặc những nông trại bò

lớn được nuôi bên quốc lộ xuyên Bắc Nam Cali.

LOS ANGELES 
California



11h30: Đoàn ăn trưa trên đường đi với các món ăn
nhanh kiểu Mỹ và khởi hành đi thăm quan Solvang -
ngôi làng cổ của người Đan Mạch tuyệt đẹp còn sót lại
trên đất Mỹ...
Tại đây quý khách tha hồ chụp ảnh và check in sống ảo
với những công trình kiến trúc châu âu cổ kính, độc đáo,
cối say gió...
19h00: Đoàn ăn tối tại nhà hàng và về khách sạn nghỉ
ngơi.

SOLVANG
Santa Barbara, California



NGÀY 4
SAN DIEGO - USS MIDWAY - LOS ANGELES

( ĂN 3 BỮA )

Bảo tàng chiến hạm USS Midway Museum -
là một bảo tàng hàng không mẫu hạm lịch sử
nằm ở trung tâm thành phố San Diego,
California tại Navy Pier. Bảo tàng bao gồm tàu
sân bay Midway. Con tàu chứa một bộ sưu tập
máy bay phong phú, nhiều trong số đó được
chế tạo ở Nam California.
Bức tượng Nụ Hôn Bất Tử bên cạnh yếu tố mỹ
thuật còn là cả một khoảnh khắc lịch sử nổi
tiếng trong thế chiến 2.

07h00: Ăn sáng tại khách sạn.
08h00: Xe và HDV đón và khởi hành về hướng tây
Nam khoảng 3h xe đến thành phố biển duyên hải
nổi tiếng mang tên San Diego nằm cách biên giới
Mỹ và Mexico. Tại đây Quý khách có cơ hội thăm
quan các địa danh rất đỗi nổi tiếng và khi nhắc đến
San Diego mọi người chắc chắn phải tới thăm:

USS MIDWAY MUSEUM
San Diego



Phố cổ San Diego Old Town: để trải nghiệm những nét văn hóa, lịch sử và kiến trúc cổ của

người Tây Ban Nha để lại tại nơi đây trong thời kì đô hộ Mexico.

Quý khách tiếp tục đến biên giới Mexico và Hoa Kỳ để khám phá Bức tường biên giới nổi tiếng
của Hoa Kỳ và Mexico hoặc các outlet lớn trên đường ra sân bay.

Tự do mua sắm hàng hóa miễn thuế tại biên giới.

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng và khởi hành đi thăm :

18h30: Đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi 

PHỐ CỔ SAN DIEGO OLD TOWN
San Diego



NGÀY 5
HOLLYWOOD - UNIVERSAL - SÂN BAY/ THĂM THÂN

( ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI TỰ TÚC )

Đại Lộ Danh Vọng (Hollywood Walk of Fame)
– nơi lưu danh những ngôi sao nôi tiếng có đóng
góp lớn trong làng điện ảnh giải trí.

07h00: Ăn sáng tại khách sạn.
08h00: Xe và HDV đón và khởi hành đi lên thăm
quan thành phố Hollywood và Phim trường
Universal Studio - đây là một trong những ngày
thăm quan hấp dẫn nhất trong chương trình tại Los
Angeles:

Nhà hát Dolby – nơi diễn ra lễ trao giải
Oscar danh giá hàng năm cuả làng điện
ảnh Mỹ
Nhà hát Trung Hoa – nơi công chiếu giới
thiệu những bộ phim Hollywood trước khi
tung ra thi trường. 



Quý khách lên xe tram để khám phá 1 vòng toàn bộ phim trường cổ và hiện tại vẫn đang dùng để đóng các
bộ phim mới.
Xem show diễn Water World với các hoạt cảnh độc đáo, hoành tráng do các diễn viên chuyên nghiệp vào vai
và biểu diễn.
Mua sắm tại Outlet Citadel – nơi quý khách có thể lựa chọn được những món đồ hàng hiệu cao cấp mà giá
chỉ có ở các outlet…

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng và khởi hành đi thăm Phim trường nổi tiếng Universal Studio để trải nghiệm những kĩ
xảo điện ảnh và các phim trường khổng lồ đã được quay cho rất nhiều bộ phim bom tấn của Hollywood và thế giới.

18h00: Đoàn tự túc ăn tối tại Citadel Outlet.
19:00 Xe ô tô đưa Quý khách ra sân bay đáp chuyến bay tối về lại Việt Nam.
 01h35: Máy bay cất cánh, quý khách ăn uống và nghỉ ngơi.

 Những Quý khách đi tour tiếp hoặc ở lại thăm thân nhân tại quận Cam sẽ kết thúc chương trình du lịch tại đây.

PHIM TRƯỜNG UNIVERSAL 
Hollywood



NGÀY 6
TRÊN MÁY BAY 

( ĂN TRÊN MÁY BAY )

NGÀY 7
ĐÀI BẮC - HÀ NỘI 

(ĂN TRÊN MÁY BAY) 

Do vượt tuyến đổi ngày, quý khách ăn uống và nghỉ ngơi trên máy bay theo tiêu chuẩn của hãng
hàng không quốc tế Eva Air 5* phục vụ trên 20 năm các đường bay từ Châu Á đi Bắc Mỹ

05h00 Đoàn hạ cánh xuống sân bay Đài Bắc, quý khách làm thủ tục đổi máy bay và đợi nối chuyến, mua
sắm hàng hóa miễn thuế tại sân bay.
 09h30: Đáp chuyến bay trở lại Hà Nội (khoảng hơn 2h30p bay)

Kết thúc chương trình 
Chia tay và hẹn gặp lại Quý khách. 



Ngày khởi hành Giá người lớn Giá trẻ em 

 49.900.000 VNĐ 42.415.000 VNĐ

Đăng kí tour theo lịch khởi hành cụ thể, gửi bảng thông tin DS160 theo hướng dẫn + 01 ảnh 5x5 mới nhất để
đánh giá hồ sơ 
Tiến hành kí hợp đồng & đặt cọc 25.000.000 VNĐ/khách (tiền lệ phí phỏng vấn visa và đặt cọc giữ chỗ tour) 
Hai bên triển khai các thủ tục khai form lấy lịch phỏng vấn, sắp xếp và tiến hành tư vấn chuẩn bị hồ sơ cho buổi
phỏng vấn. 
PHỎNG VẤN VISA tại 170 Ngọc Khánh HN hoặc số 4 LÊ DUẨN – HCMC

Đăng kí tour: 

    - Đạt kết quả visa: quý khách thanh toán số tiền tour còn lại ngay sau khi có kết quả visa và triển khai họp đoàn
dặn dò, giao lưu đoàn và chuẩn bị khởi hành. 
   - Nếu không đạt, chúng tôi sẽ hoàn trả ngay tiền đặt cọc tour 20.000.000VNĐ/người sau khi trừ đi phí dịch vụ
visa Mỹ 5.000.000 VNĐ/ngườI

Quy trình triển khai 

Giá tour cho 1 khách 
(chưa bao gồm visa) 



Vé máy bay quốc tế cho hành trình Hà Nội/ Đà Nẵng/ TP.HCM – San Francisco //Los Angeles
– Hà Nội/ Đà Nẵng/ TP.HCM của hãng hàng không 5* quốc tế Eva Air
Thuế an ninh, xăng dầu hàng không và thuế sân bay (có thể thay đổi theo thời điểm).
Hướng dẫn viên tiếng Việt kiêm trưởng đoàn du lịch kinh nghiệm, nhiệt tình theo đoàn suốt
tuyến từ Việt Nam (HDV sẽ đi từ đầu có số lượng khách khởi hành đông nhất, các đầu còn lại
sẽ được nhân viên hỗ trợ làm thủ tục)
Bảo hiểm du lịch Quốc tế với mức bồi thường tối đa là 1 tỉ đồng theo quy chế của hãng bảo
hiểm cung cấp cho Quý khách
v Phòng đôi tiêu chuẩn khách sạn 3-4, bao gồm ăn sáng, wifi miễn phí. Phòng ba
người/phòng đôi 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 trung bình 25USD-30USD/
khách/ bữa).
Xe 25-35-55 chỗ đưa đón tham quan theo chương trình tại Mỹ (tùy theo số lượng). Thời gian
sử dụng xe 12h/ ngày, vượt thời gian nhà xe sẽ phụ thu 200USD/h
Phí tham quan các điểm trong chương trình: Phim trường Universal Studio
Nước suối: 02 chai/người/ngày.
Voucher mua hàng tại Mỹ giá trị 01 triệu VNĐ/người áp dụng cho nhóm khởi hành trên 10
người cùng đoàn.

Giá tour bao gồm 



Hộ chiếu: còn hạn trên 07 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi (qúy khách tự chịu trách
nhiệm về thời hạn hộ chiếu của mình)
Phí đi lại + Ăn ở đi phỏng vấn xin visa Mỹ
Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi, tham quan ngoài chương trình.
Phụ phí phòng đơn 8.000.000 VNĐ cho toàn bộ chương trình (nếu có), các chi phí không được
đề cập trong mục bao gồm.
Lệ phí visa Hoa Kỳ (5.000.000 VNĐ), lệ phí này không được hoàn lại dù bất cứ lí do gì.
Tiền Tip bắt buộc cho các tour du lịch tại Mỹ là (10USD/khách/ngày x 7 ngày) và HDV sẽ thu
của Quý khách vào ngày đầu tiên.
Xe ô tô phục vụ các ngày ngoài lịch trình hoặc kê hoạch dự kiến của Quý khách
Chi phí đồ uống trong các bữa ăn chính cũng như trong phòng khách sạn (nếu có quý khách tự
thanh toán chi phí phát sinh).
Phí đổi vé dời ngày về sau đoàn hoặc tách đoàn bay trước hoặc thay đổi nơi bay về như sau:
Tách đoàn bay trước, dời ngày về sau đoàn (không thay đổi điểm xuất phát): phụ thu
250USD/người
Tách đoàn bay trước, dời ngày về sau đoàn (có thay đổi điểm xuất phát khác đoàn và nằm
trong các tuyến bay của hãng EVA Air): phụ thu 350USD/người
Các trường hợp khác có hành trinh bay khác biệt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có sự tư
vấn hợp lí và tiết kiệm nhất. 

1.

2.

3.

Giá tour không bao gồm 



CHÚNG TÔI RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH VỚI QUÝ KHÁCH 

TRONG NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÁM PHÁ NƯỚC MỸ XINH ĐẸP!

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 
 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁM PHÁ MỸ 

Trụ sở chính: 92 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 
Hotline: 0989-835-538 / 039.919.3366


