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SOURCING MAGIC là hội chợ chuyên nghành - nơi tập hợp các nhà sản xuất,
nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ trong nước và quốc tế từ sản xuất quần
áo và giày dép đến hàng dệt may, vật liệu, linh kiện, chuỗi cung ứng và các giải
pháp công nghệ - cả trực tiếp và trực tuyến.

SOURCING tại sự kiện kết hợp Las Vegas của MAGIC mang đến cho các doanh
nghiệp thời trang, thương hiệu và các chuyên gia tìm nguồn cung ứng cơ hội kết
nối và cộng tác với cộng đồng toàn cầu gồm các nhà sản xuất, nhà cung cấp và
nhà cung cấp dịch vụ - cả trực tiếp và trực tuyến. SOURCING tại MAGIC  cung
cấp quyền truy cập vào công nghệ thời trang tiên tiến, tài nguyên bền vững, nội
dung giáo dục, mạng và khả năng hiển thị mở rộng về các vấn đề toàn cầu quan
trọng nhất của ngành.
Nắm Bắt Thông Tin »
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HÀNH TRÌNH CỦA SỰ TRỞ LẠI !   

T HỜ I  G I A N  C H Í N H  T HỨC  CỦA  SỰ  K IỆN  D IỄN  R A  

TỪ  N G À Y  7  -  1 0  / 8 / 2 0 2 2   
TẠ I  L A S  V E G A S  C O N V E N T I O N  C E N T E R  

http://join.myfashionevents.com/mag222comingsoon


Hội chợ xúc tiến & Du lịch khám phá
Hoa Kỳ là đất nước có diện tích lớn thứ 4 trên thế giới sau Nga, Canada và Trung Quốc.
Với địa hình rộng lớn, Hoa Kỳ sở hữu nhiều loại hình khí hậu đa dạng. Đồng thời, Hoa Kỳ
hay gọi với tên đầy đủ là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ – nơi hội tụ của nhiều sắc tộc văn hoá từ
châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Mỹ, châu Phi vì thế rất khó để miêu tả về một người Hoa
Kỳ điển hình.
Hoa Kỳ ngày nay là một quốc gia công nghiệp phát triển với kỹ nghệ tiên tiến, có tầm ảnh
hưởng rộng lớn trên thế giới. Đồng thời thì Hoa Kỳ cũng là mảnh đất màu mỡ khiến cho
biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới muốn hợp tác làm ăn và bán hàng sang cho Hoa Kỳ,
trong đó có Việt Nam và đặc biệt ngành may mặc Việt Nam đang làm được điều đó rất tốt. 

1/ Thành phố Las Vegas (địa điểm chính)
2/ Thành phố Los Angeles, California

3/ Thành phố San Jose, Silicon Valley
4/ Thành phố San Francisco, 17Mile Drive
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HÀNH TRÌNH ĐẾN HOA KỲ

VÙNG TÂY BẮC & NAM - HOA KỲ
N HỮN G  NƠ I  SẼ  L À M  V IỆC  &  T H Ă M  Q U A N  TẠ I

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_c%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B9_ngh%E1%BB%87


Hành trình xuất phát 

NGÀY 1 (5/8) HÀ NỘI/TPHCM -
TAIPEI TRANSIT - LOS ANGELES 

Đoàn Hà Nội:
08h30: Xe đón đoàn tại điểm hẹn đưa lên
sân bay Nội Bài làm thủ tục xuất cảnh. 
12h05: Máy bay cất cánh đi Los Angeles,
dừng chân nối chuyến tại Taipei. 
Đoàn TPHCM:
08h30: Quý khách tập trung tại sân bay
Tân Sơn Nhất để làm thủ tục xuất cảnh. 
13h15: Máy bay cất cánh đi Los Angeles,
dừng chân nối chuyến tại Taipei. 
19h05: Hai đoàn Hà Nội & TPHCM gặp nhau
và cùng đáp chuyến bay đi Los Angeles,
Hoa Kỳ.
16h50: Máy bay hạ cánh, hoàn tất thủ tục
nhập cảnh & hành lí, xe đón đoàn về Quận
Cam.
19h00: Đoàn ăn tối và về nhận phòng
khách sạn nghỉ ngơi. 

KS: Double Tree Hilton 4*
Ăn tối.

Hãng hàng không Eva Air
 

NGÀY 2 (6/8) HOLLYWOOD - LAS
VEGAS - CHUẨN BỊ HỘI CHỢ 

Đại lộ danh vọng - chụp ảnh cùng các
ngôi sao của những người nổi tiếng có
mặt trên con đường này.
Nhà hát Trung Hoa, 
Nhà hát Dolby - nơi diễn ra lễ trao giải
Oscar của Viện hàn lâm điện ảnh Hoa
kỳ cho các nghệ sĩ đạt giải.  

07h00: Ăn sáng tại khách sạn, trả phòng. 
18h00: Xuất phát đi Hollywood thăm quan
các địa danh nổi tiếng của thành phố
kinh đô điện ảnh nổi tiếng: 

11h30: đoàn ăn trưa tại đây. 



13h30: Sau bữa trưa, đoàn khởi hành thẳng
tới Las Vegas (khoảng 4h xe).
17h30: Tới khách sạn nhận phòng, nghỉ
ngơi. 
19h3-: Đoàn ăn tối và khởi hành tham quan
nightour Las Vegas.

KS: Excalibur 4*
Ăn ba bữa

NGÀY 3 (7/8) THĂM QUAN HOOVER
DAM - CHUẨN BỊ GIAN HÀNG
07h00: ăn sáng tại nhà hàng phở Việt. 
08h30: xe đón và đưa đoàn đi thăm quan
đập thủy điện Hoover Dam, hồ nhân tạo
Lake Mead...
11h30: Ăn trưa tại phố Tàu. 
14h00: Xe đón và đưa đoàn đến trung tâm
triển lãm Las Vegas Convention Center
(LVCC) để chuẩn bị cho gian hàng & buổi
khai mạc Hội chợ Magic Show 2022 và
giành thời gian giới thiệu, chào đón
khách tới thăm gian hàng của Vitas.
19h00: Ăn tối tại nhà hàng và xe đưa đoàn
đi tham quan Las Vegas phố cổ về đêm.
Nghỉ đêm tại Las Vegas. 

KS: Excalibur 4*
Ăn ba bữa

NGÀY 4 & 5 (8-9/8): THAM DỰ
HỘI CHỢ MAGICSHOW 2022
07h00: ăn sáng tại khách sạn. 
08h30: xe đón và đưa đoàn đến trung
tâm triển lãm Las Vegas Convention
Center (LVCC)giành thời gian giới thiệu,
chào đón khách tới thăm gian hàng của
Vitas.
12h00: Xe đón và đưa đoàn đi ăn trưa
(nhanh) và buổi chiều tiếp tục chương
trình Hội chợ Magicshow.
17h00: Kết thúc ngày đầu hội chợ, xe đón
và đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.
19h00: Ăn tối tại nhà hàng và xe đưa
đoàn đi tham quan Las Vegas phố cổ về
đêm.
Nghỉ đêm tại Las Vegas. 

KS: Excalibur 4*
Ăn ba bữa



NGÀY 6 (10/8): BẾ MẠC HỘI CHỢ  
ĐÓNG GÓI VÀ THU GỌN GIANG HÀNG - KẾT THÚC HỘI CHỢ

Premium Outlet North 
Trung tâm mua sắm Fashion Mall lớn nhất của Las Vegas..

07h00:  đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
09h00:  Xe đón và đưa đoàn đến Hội chợ để tiếp tục tham gia chương trình Hội chợ
Magic 2022 . Đây là buổi bế mạc các hoạt động của hội chợ cũng rất quan trọng
cho cơ hội tìm kiếm đối tác, bạn hàng và đây cũng là ngày mà Ban tổ chức Hội chợ
sẽ mở cửa toàn bộ cho du khách và các nhà sản xuất, kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ
của khắp nơi trên thế giới đổ về tham gia và tìm kiếm các đơn vị đầu mối gia công,
sản xuất cũng như cung cấp nguyên phụ liệu cho sản xuất.
11h30: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng Việt Nam và tiếp tục tại hội chợ.
15h00: Đoàn có mặt tại Hội chợ và dọn dẹp, đóng gói đồ đạc, hành lí để chuẩn
bị cho buổi bế mạc hội chợ MagicShow Las Veggas 2022. 
16h00: Xe đón Quý khách và hành lí về khách sạn nghỉ ngơi hoặc mua sắm hàng
hiệu giá rẻ tại các địa điểm:

19h00: Đoàn đi ăn tối tại nhà hàng. 
Buổi tối, tự do vui chơi và nghỉ đêm tại Las Vegas hoặc tham gia vào các chương
trình nightour, bay trực thăng...

KS: Excalibur  4*
Ăn ba bữa

 



NGÀY 7 (11/8): LAS VEGAS - BÃI BIỂN SANTA BARBARA 

Buổi chiều đoàn tắm biển hoặc tham
gia vào các hoạt động trải nghiệm
khám phá tại bãi biển Santa Barbara 
Thăm quan thành phố biển Santa
Barbara.. 

07:00 đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
08:30 đoàn trả phòng và khởi hành quay trở
lại hướng California và men theo cung đường
biển tuyệt đẹp chạy dọc từ Nam xuống Bắc
của tiểu bang California hướng mặt ra biển
duyên hải Thái Bình Dương.
12h30: đoàn đến thành phố Santa Barbara
nằm trước cửa biển tuyệt đẹp, nhận phòng
khách sạn nghỉ ngơi:

19h00: Ăn tối tại nhà hàng và về khách sạn
nghỉ ngơi.

KS: Crowne Plaza Santa 4*
Ăn ba bữa

C H I  T I Ế T  H À N H  T R Ì N H   D U  L Ị C H
 LAS VEGAS - SANTA BARBARA - SAN JOSE

NGÀY 8 (12/8): LÀNG CỔ ĐAN
MẠCH SOLVANG - 17 MILES DRIVE
07:00 đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
08:30 đoàn trả phòng 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...
11h30: đoàn ăn trưa nhanh (đồ ăn Mỹ) tại
Solvang và tiếp tục khởi hành dọc bờ biển
duyên hải Thái Bình Dương đi qua cung
đường đẹp nhất mang tên Monterey - 17
dặm đường....đã từng rất nổi tiếng trong
phim ảnh Mỹ
Quý khách tự do khám phá và chụp hình và
sau đó di chuyển về San Jose.
19h00: Ăn tối tại nhà hàng và về khách sạn
nghỉ ngơi.

KS: Crowne Plaza Sanmateo 4*
Ăn ba bữa



NGÀY 9 (13/8): SAN FRANCISCO -
CẦU CỔNG VÀNG - SÂN BAY SFO

Thung lũng công nghệ hàng đầu thế
giới Silicon Valley ở San Jose 
Thăm quan và chụp ảnh cùng Cầu Cổng
Vàng - Golden Gate Bridge cây cầu huyền
thoại và nổi tiếng khắp thế giới. 

Đường hoa zích zắc Lompad – một trong
những con đường hoa ngoằn ngèo nhất
trên thế giới. 
Ghé thăm Bến Nghư Phủ - Fisherman
Whaft - bến cảng cổ nhất San Francisco
còn sót lại và hiện giờ là địa điểm du lịch
tuyệt vời. 
Đoàn sẽ 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. 

07:00 đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
08:30 đoàn khởi hành vào thành phố San
Francisco, trên đường vào đoàn ghé thăm 

12:30 Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 
14h00: Tiếp tục chương trình trải nghiệm: 

19h00: Ăn tối tại nhà hàng gần phía sân bay
San Francisco. 
20h30: Sau bữa tối, đoàn di chuyển thẳng ra
sân bay San Francisco để đáp chuyến bay
đêm về lại Việt Nam. 
23h55: Máy bay cất cánh, quý khách ăn uống
và nghỉ ngơi trên máy bay theo tiêu chuẩn
phục vụ của hàng hàng không.

Không bao gồm khách sạn lưu trú.
Ăn ba bữa

C H I  T I Ế T  H À N H  T R Ì N H   D U  L Ị C H
 THAM QUAN SAN FRANCISCO - VIỆT NAM



KẾT THÚC HÀNH TRÌNH  
NGÀY THỨ 10-11 (14-15/8) : SAN FRANCISCO- TAIPEI - VIỆT NAM  

Đoàn Hà Nội:

Đoàn TPHCM:

07h00: Đoàn hạ cánh xuống sân bay Taipei, chuyển đổi và nối chuyến bay về Việt
Nam:

09h30: đáp chuyến bay trở lại Hà Nội (khoảng 2h40p bay).
11h20: Về đến sân bay Nội Bài, xe đón và đưa về trung tâm thành phố, chia
tay Quý khách và kết thúc chương trình. 

09h55: đáp chuyến bay trở lại Hà Nội (khoảng 3h20p bay).
11h20: Về đến sân bay TSN, chia tay Quý khách và kết thúc chương trình. 

C H I  P H Í  D Ị C H  V Ụ
20-24PAX : 88.900.000 VND/người  
15 - 19PAX : 91.900.000 VND/người
10 - 14PAX : 95.500.000 VND/người

Vé máy bay quốc tế chặng Hà Nội/HCM - Los Angeles // SFO - Hà Nội/ TPHCM
gồm 2 kiện hành lí 23kg theo tiêu chuẩn của hãng (nếu Quý khách có nhiều, vui
lòng liên hệ trước để chúng tôi đăng kí mua giúp thêm hành lí cho Quý khách)
Dịch vụ lưu trú: Tiêu chuẩn khách sạn 4* bên ngoài và trung tâm (tùy thành
phố), phòng đôi, ăn sáng tại khách sạn. 
Lệ phí visa nhập cảnh visa Mỹ 1 lần, chi phí là 5 triệu VNĐ/người sẽ không được
hoàn lại dù bất cứ lí do gì. 
Chi phí các điểm thăm quan đã liệt kê ghi rõ trong chương trình chi tiết. 
Xe vận chuyển phục vụ đoàn tại Hoa Kỳtrong suốt chương trình tham quan và
làm việc, thời gian sử dụng phương tiện tối đa 11h/ngày và chi phí phụ thu giờ
ngoài giờ là 150USD/h xe trả trực tiếp cho lái xe.
Ăn uống các bữa trưa & tối tại các nhà hàng Á, Âu, Mỹ, hải sản tại các điểm đến
trong suốt hành trình đoàn đi qua.
Nhân viên hỗ trợ/hướng dẫn viên đi suốt tuyến tháp tùng và hỗ trợ đoàn trong
chương trình.
Bảo hiểm du lịch trong nước với mức bồi thường tối đa 1tỉ VNĐ/người/vụ, có
bao gồm gói bảo hiểm điều trị Covid19 (có điều kiện và chế tài cụ thể).



*** DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM: 
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)
Các chi phí liên quan đến lịch làm việc, sắp xếp công tác, dịch thuật, biên dịch
trong các buổi gặp mặt, làm việc với đối tác, khách hàng tại hội chợ và bên lề
hội chợ. 
Các chi phí cá nhân khác phát sinh trong quá trình thực hiện như cước hành lí
chặng nội địa Việt Nam hoặc các chặng bay quốc tế bị phát sinh. 
Hành lí quá cước hoặc các chặng nội địa vượt quá tiêu chuẩn của hãng.
Chi phí gian hàng hoặc vận tải hàng hóa liên quan. 

Chân thành cảm ơn và kính chúc Quý khách một chương trình Hội chợ, 
Xúc tiến thắng lợi và Du lịch trải nghiệm tuyệt vời !

Tiền Tip bồi dưỡng HDV và lái xe theo tiêu chuẩn 8USD/ngày/khách, cụ thể
chương trình này là 88USD/khách đã gồm trong giá tour. 
Hóa đơn VAT theo quy định của chính phủ sẽ xuất trực tiếp tới các doanh
nghiệp. 


