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LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO 

(7D4N) 
Tour code: VTTOBUS01-7D4N 

Updated: 220420/VTT 
  
 

 
“Giấc mơ Mỹ” từ lâu luôn là mơ ước đối với tất cả mọi du khách bởi đây không chỉ là đất nước hiện đại nhất, tự do 
nhất, xa hoa nhất, đa dạng văn hóa nhất mà còn là nơi có cộng đồng kiều bào người Việt rất đông đúc. Với tour du 
lịch bờ Tây Hoa Kỳ với với những thành phố giải trí phồn hoa bậc nhất thế giới như “kinh đô điện ảnh” Hollywood 
(Los Angeles), “thủ đô giải trí” Las Vegas luôn sôi động và không bao giờ ngủ, hay San Diego được xem là thành phố 
biển xinh đẹp nhất nước Mỹ. Và tất nhiên, du khách cũng sẽ có cơ hội lưu trú lại nước Mỹ để thăm thân trong thời 
hạn visa cho phép.   

 
 

Thời gian Phương tiện 
Tiêu 

chuẩn 
SL khách 

khởi hành 
Ngày khởi 

hành 
Điều chỉnh chương 
trình theo yêu cầu 

7 ngày 4 đêm  
(khách sạn) 

China Airlines, Eva Air 
(hoặc tương đương) 

3*** từ 6 khách theo yêu cầu Có thể 

 

NGÀY 1:  TP.HCM – TAIPEI (transit) - LOS ANGELES – LAS VEGAS (ăn trên máy bay, ăn tối) 

Hướng dẫn viên VTT travel đón Quý khách tại cổng D2 Ga đi quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục khởi hành đi 
Los Angeles (quá cảnh Đài Bắc) trên chuyến bay của Hãng hàng không China Airlines, Eva Air (hoặc tương đương). 

Thông tin chuyến bay tham khảo:  
CI782  SGN  TPE  10:50 15:20 
CI006  TPE  LAX   16:50 13:50 

13h50 cùng ngày, đoàn đến Los Angeles, xe đưa Quý khách khởi hành đi Las Vegas. Đến Las Vegas, đoàn dùng cơm 
chiều và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Las Vegas. 

NGÀY 2:   LAS VEGAS – HOOVER DAM – LAKE MEAD (Ăn sáng / trưa / tối) 

(Lưu ý: Nếu Quý khách muốn tham quan các tour tự chọn đi Grand Canyon, xin vui lòng báo trước với HDV 1 ngày 
để đăng ký mua vé riêng) 

Ăn sáng tại khách sạn. Sau bữa sáng, đoàn khởi hành đi tham quan: 

- Đập thủy điện Hoover Dam – mang tên của Tổng thống Herbert Hoover, người đóng vai trò quan trọng trong 
việc xây dựng công trình vĩ đại này. Đây là một trong 7 công trình xây dựng vĩ đại nhất của nước Mỹ và là 
một trong 100 kỳ quan thế giới thế kỷ XX,  chuyên cung cấp điện cho cả bang Neveda.  

- Hồ nhân tạo Lake Mead – nằm trên sông Colorado và được hình thành bởi đập Hoover, hồ nước dài 180km, 
sâu 162m và có thể chứa được 32,22 km khối nước để cung cấp nước cho 7 bang với gần 20 triệu người sử 
dụng. Đây là hồ nước lớn thứ 16 trên thế giới và là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất ở châu Mỹ.. 
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Hệ sinh thái của hồ cũng rất đa dạng với nhất nhiều loài động thực vật khác nhau trong đó có các loài quý 
hiếm như rùa sa mạc, cừu Bighorn, cây Joshua… 

Đoàn trở về Las Vegas ăn trưa. Sau đó, xe đưa đoàn đi tham quan mua sắm tại 

- Khu mua sắm Las Vegas Premium Factory Outlet – nơi Quý khách thỏa thích mua sắm thời trang hàng hiệu 
với giá cực rẻ. 

Ăn tối tại nhà hàng. Xe đưa đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi và tự do nghỉ ngơi.  
 
Quý khách có thể đăng ký chương trình tham quan “Las Vegas by night” đặc sắc (chi phí tự túc): 

- Tham quan vườn hoa trong khách sạn Bellagio - thưởng thức chương trình nhạc nước đặc sắc phía trước 
khách sạn Bellagio. 

- Tham quan khách sạn Casino Venetian - chiêm ngưỡng những dòng kênh bên trong mô phỏng thành phố 
nổi Venice. 

- Xe đưa đoàn dạo 1 vòng Đại lộ Las Vegas - chiêm ngưỡng những ánh đèn sặc sỡ màu sắc có thể được nhìn 
thấy từ các xa trung tâm 40km trên đỉnh khách sạn Luxur, ngắm các công trình khách sạn casino hoành tráng, 
hiện đại và lớn nhất trên thế giới: New York – New York, MGM, Tropicana, Paris Paris, Monte Carlo, Treasure 
Island… 

- Tự do thưởng thức các live show đặc sắc về đêm – show "Le Rêve" tại Wynn với hàng trăm nữ vũ công cũng 
là VĐV bơi lặn chuyên nghiệp xuất hiện ngược trên mặt nước (vé tự túc trên 175$ và phải đăng ký trước), 
hoặc show “Jubille”, Show "O" tại Bellagio…  

Nghỉ đêm tại Las Vegas   

NGÀY 3:  LAS VEGAS - UNIVERSAL STUDIO - LOS ANGELES (Ăn sáng / trưa / tối) 

Ăn sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Xe đưa đoàn đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại khu vực biển 
chào Las Vegas – biểu tượng của thành phố. Khởi hành về lại Hollywood, trên đường về đoàn ăn trưa tại nhà hàng 
địa phương. 
 
Về đến Hollywood, đoàn tham quan & trải nghiệm: 

- Phim trường Universal Studios Hollywood (chi phí tự túc) - xem Nhà ma, Phim không gian 4 chiều (4D) Shrek, 
đi xe Tram ngắm nhìn toàn cảnh phim trường, nơi ra đời các bộ phim nổi tiếng như “Kingkong”, thưởng thức 
trích đoạn “Under Water World”.  

- Tự do tham gia các trò chơi cảm giác (chi phí tự túc) – các trò chơi như “Mummy Revenge”,” Vượt thác”... 
với những tuyệt đỉnh 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 (4D) - 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...  

- Xem phim 3D “Kingkong” - Bộ phim 3D được đầu tư hoành tráng nhất thế giới, đưa Quý khách như lạc vào 
khu rừng nguyên sinh tận mắt chứng kiến những pha hành động. 

Đoàn trở về lại Los Angeles, ăn tối tại nhà hàng địa phương và về khách sạn tự do nghỉ ngơi.  
Nghỉ đêm tại Los Angeles. 

NGÀY 4:   LOS ANGELES – LITTLE SAIGON – SAN DIEGO - SHOPPING (Ăn sáng / tối) 

Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa đoàn tham quan: 

- Đại Lộ Danh Vọng (Hollywood Walk of Fame) – với hơn 2.600 ngôi sao năm cánh tượng trưng cho tên tuổi 
của những ngôi sao nổi tiếng có đóng góp lớn trong làng điện ảnh, truyền hình, âm nhạc của Hoa Kỳ. 
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- Nhà hát Kodak – còn gọi là Nhà hát Dolly, đây là nơi diễn ra lễ trao giải Oscar danh giá hành năm của làng 
điện ảnh Mỹ, đồng thời đây cũng là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như các buổi biểu diễn 
nhạc kịch, hòa nhạc,… lớn trên thế giới. 

- Nhà hát Trung Hoa (TCL Chinese Theatre) – nơi công chiếu giới thiệu những bộ phim Hollywood trước khi 
tung ra thị trường. 

- Khu Phúc Lộc Thọ, Little Saigon - nơi cộng đồng người Việt tập trung sinh sống đông nhất tại miền Nam bang 
California. Quý khách có cơ hội tham quan các trung tâm ca nhạc hải ngoại nổi tiếng như Thúy Nga – Paris 
by night, Vân Sơn …  

Sau đó, Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 2 chương trình sau: 

- Chương trình 1  “Free shopping” - tự do mua sắm tại các siêu thị lớn như Costo, Best Buy, Fries Electronic, 
Wall Mart, Macy, Penny… Ăn trưa tự túc trong siêu thị. Tự do mua sắm đến giờ tập trung xe đưa đoàn đi ăn 
tối.   

- Chương trình 2 “San Diego” - tham quan San Diego, thành phố biển tiếp giáp với biên giới Mexico và là 
thành phố có đông người Việt sinh sống (chi phí tự túc). Tham quan Bến cảng San Diego nơi neo đậu hàng 
không mẫu hạm USS Midway từng tham chiến trong chiến tranh Thế giới thứ 2, chiến tranh Việt Nam. Chụp 
ảnh với bức tượng Nụ hôn thủy thủ nổi tiếng do nhiếp ảnh gia người Mỹ Lawrence Verria chụp tại Quảng 
trường thời đại sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2. 

Sau khi ăn trưa tự túc, đoàn tiếp tục hành trình tham quan: 

 Phố cổ San Diego – nơi khai sinh ra tiểu bang Califfornia, mang đậm nét kiến trúc đặc trưng của Mexico.  

Về lại Los Angeles & ăn tối tại nhà hàng địa phương. Nghỉ đêm tại Los Angeles.   

NGÀY 5:  LOS ANGELES – SHOPPING - SÂN BAY (Ăn sáng / trưa / tối) 

Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn tự do mua sắm tại các siêu thị, shopping mall lớn như: Costo, Best Buy, Fries 
Electronic, Wall Mart, Macy, Penny… Xe đưa đoàn dùng bữa trưa, đoàn tiếp tục tự do mua sắm đến giờ tập trung 
xe đưa đoàn đi ăn tối và khởi hành ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam.  

(Ghi chú: Quý khách có thể ở lại thăm thân nhân theo thời hạn visa cho phép nhưng phải báo trước khi đăng ký 
tour) 

NGÀY 6:  LOS ANGELES – TAIPEI (ăn trên máy bay)  

Khởi hành về Việt Nam quá cảnh Taipei 

Thông tin chuyến bay tham khảo: 
CI007  LAX  TPE   00:05     05:00+1 (ngày 7) 
CI781  TPE  SGN  07:20+1 09:50+1 (ngày 7) 

Đến Taipei, Quý khách tiếp tục nối chuyến bay về TP.HCM.  

NGÀY 7:  TAIPEI - TP.HCM (ăn trên máy bay) 

Đến sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sáng. Quý khách làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. HDV VTT travel chia tay 

và hẹn gặp lại Quý khách.  

 

********** KẾT THÚC TOUR ********** 
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* CHI PHÍ CHUYẾN ĐI BAO GỒM 

- Vé máy bay theo hành trình TP.HCM – Đài Bắc (quá cảnh) – Los Angeles khứ hồi (bao gồm tất cả thuế phí) 
- Phương tiện vận chuyển suốt tuyến tại nước sở tại theo như chương trình. 
- 4 đêm lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn 3* (02 Người lớn / 1 Phòng đôi), trẻ nhỏ (dưới 02 tuổi) và trẻ em (từ 02 - 
dưới 12 tuổi) đi cùng sẽ ngủ chung giường với bố mẹ. Nếu có nhu cầu bố trí thêm giường riêng hoặc sử dụng phòng 
đơn, vui lòng thông báo khi đăng ký tour và thanh toán phần phụ phí tại thời điểm đăng ký. 
- City tax, tourist tax (tạm hiểu là thuế du lịch thành phố nếu có, tuỳ thành phố và khách sạn). 
- Các bữa ăn được đề cập trong chương trình, mỗi khách được 01 chai nước suối / 01 ngày. 
- Vé vào cổng, tham quan theo chương trình. 
- Bảo hiểm du lịch AIG toàn cầu. 

- Quà tặng VTT travel 

- HDV tiếng Việt VTT travel suốt tuyến. 

 

* CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

- Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn sử dụng trên 6 tháng). 

- Lệ phí xin visa Mỹ (nộp cho LSQ Mỹ): 3.850.000 VNĐ/ khách (có thể thay đổi theo quy định của LSQ Mỹ, không 
hoàn trả sau khi đóng phí). 

- Chi phí ở phòng đơn (single supplement) 

- Tiền bồi dưỡng (Tip) tài xế & Hướng dẫn địa phương. 

- Vé tham quan Universal Studio 

- Các chi phí phát sinh cho khách có nhu cầu thăm thân 
- Phí thực hiện visa tái nhập Việt Nam (đối với khách mang hộ chiếu nước ngoài). 
- Phí phụ thu hành lý quá cước qui định. 
- Các chi phí cá nhân không nằm trong phần bao gồm và các chi phí phát sinh ngoài chương trình (mini bar, khuân 
vác, điện thoại, giặt ủi,…). 

 

* GHI CHÚ 

- Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi, nhưng VTT travel vẫn đảm 
bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan đã ghi trong chương trình. 

- Giá tour là giá tham khảo trên cơ sở đoàn từ 6 khách trở lên và có thể thay đổi tùy vào nhu cầu thực tế của khách 
hàng (thời gian khởi hành, hãng hàng không, loại vé máy bay, lịch trình tham quan, số lượng khách, chất lượng 
khách sạn…)  

 


