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LOS ANGELES - LAS VEGAS
7 ngày 6 đêm
Giá tour: 48.680.000 đ
NGÀY 01: TP. HCM / HÀ NỘI – LOS ANGELES

(ĂN TỐI THỨC ĂN NHANH)

Sáng: HDV đón đoàn tại sân bay ga đi quốc tế, làm thủ tục đón chuyến bay đi Mỹ. Đoàn quá cảnh tại Taipei và đón chuyến
bay kế tiếp đi Los Angeles.
Tối: Đoàn đến Los Angeles HVD đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.
* Do vượt tuyến đổi ngày đoàn đến Los Angeles cùng ngày.
* Thời gian sử dụng xe tối đa 11 tiếng/ngày.
NGÀY 02: LOS ANGELES – PHIM TRƯỜNG HOLLY WOOD

(ĂN BA BỮA)

Sáng: Ăn sáng. Xe đưa Đoàn đi tham quan:
ü Con đường danh vọng Hollywood Boulervard – nơi in tên các tài tử nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng như Michael Jackson,
Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, và rạp Chinese Mann nơi in dấu tay, dấu chân của các tài tử Anthony Hopkin, Harrison
Ford, Dolby Theater – trước đây là rạp Kodak nơi phát giải Oscar,
ü Đồi Beverly – khu biệt thự của các ngôi sao danh tiếng thế giới
ü Đại Lộ Rodeo Và Sunset - nơi các đạo diễn, nghệ sĩ uống café, mua sắm những món hàng thời trang nổi tiếng. Ăn trưa.
Chiều:
Đoàn vào tham quan phim trường Holly Wood (Universal studio), bắt đầu tìm hiểu công nghệ điện ảnh bằng 1
tour đi vòng quanh phim trường và tham dự một số kịch bản phim như Công viên kỹ Jura, Xác ướp Ai Cập, Lao vào vũ trụ,
King Kong…
Tối: Ăn tối. Xe đưa đoàn về khách sạn nghĩ ngơi hoặc tự do tham quan về đêm.
* Thời gian sử dụng xe tối đa 11 tiếng/ngày.
NGÀY 03: LOS ANGELES – LAS VEGAS

(ĂN BA BỮA)

Sáng: Ăn sáng, trả phòng. Xe đưa đoàn đi Las Vegas.
Trưa: Trên đường ghé tham quan và mua sắm tại siêu thị miễn thuế. Ăn Trưa.
Tối: Đoàn đến Las Vegas, đoàn đi ăn tối và khám phá Las Vegas về đêm với: vườn nhiệt đới và thác nước trên sa mạc của
Casino Wynn, hệ thống kênh rạch quanh co và những chiếc thuyền Gondola ngược xuôi ở Casino Venetian..
Hoặc xem biểu diễn các live show đặc sắc về đêm như ”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 100 usd và phải đăng ký trước 1 ngày) hoặc Show “O”
tại Bellagio (vé mua trước 3 tháng hoặc phải xếp hàng trước 2 tiếng) hoặc tự do tìm hiểu Las Vegas về đêm… hoặc tự do mua
sắm. Nghỉ đêm tại khách sạn nghỉ ngơi.
* Thời gian sử dụng xe tối đa 11 tiếng/ngày.
NGÀY 04: LAS VEGAS – HOOVER DAM

(ĂN BA BỮA)
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Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, đoàn đi tham quan đập Thủy điện Hoover Dam lớn nhất nước Mỹ và Hồ Mead – Đập thủy
điện Hoover Dam lớn nhất nước Mỹ, xây dựng từ năm 1931 và hồ Mead cung cấp thủy điện cho toàn vùng Tây Nam nước Mỹ,
Las Vegas, Arizona…
Trưa: Trở về Las Vegas đoàn đi mua sắm hàng hiệu giảm giá tại Premium Outlet Mall với nhiều nhãn hiệu thời trang nổi
tiếng.
Tồi: Sau bữa tối tại nhà hàng địa phương. Quý khách trở về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do tham quan và thử vận may tại
các sòng bài lớn tại Las Vegas.
* Thời gian sử dụng xe tối đa 11 tiếng/ngày.
NGÀY 05: LAS VEGAS – LOS ANGELES – SÂN BAY

(ĂN BA BỮA)

Sáng: Ăn sáng, trả phòng. Xe đưa đoàn đi chụp hình tại Casino Luxor - khu liên hợp khách sạn được xây dựng theo kiến trúc
Kim tự tháp với tượng nhân sư lớn hơn tượng thật ở Ai Cập
Đoàn vượt sa mạc Nevada, ghé tham quan vườn Xương Rồng và cửa hàng Sô Cô La.
Trưa: Ăn trưa tự chọn. Mua sắm trong siêu thị outlet mall với các mặt hàng do nhà máy bán trực tiếp nên giá rất rẻ. Chiều
đến khu Little Sài Gòn, chụp ảnh, mua sắm. Ăn tối. Đoàn ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam.
NGÀY 06: LOS ANGELES – TAIPEI (ĐÀI LOAN)
Ăn, nghỉ trên máy bay. Đoàn quá cảnh sân bay Đài Bắc. Tiếp tục đón chuyến bay về Việt Nam.
NGÀY 07: TAIPEI – TPHCM/ HÀ NỘI
Đoàn về đến sân bay Tân Sơn Nhất / Nội Bài. Kết thúc chương trình. Chia tay, hẹn gặp lại quý khách.
KHÁCH SẠN TẠI MỸ:
ü Los Angeles: Best Western Plus Executive Inn hoặc tương đương
ü Las Vegas: Circus Circus hoặc tương đương
GIÁ TOUR TRỌN GÓI
Giá cho một khách người lớn
Phụ Thu Phòng Đơn

48.680.000VND/Khách
4.000.000VND/toàn chặng

GIÁ TOUR BAO GỒM:
ü Vé máy bay khứ hồi, phụ phí xăng dầu: TPHCM/HN – Los Angeles – TPHCM/HN hạng phổ thông của Eva hoặc hãng hàng
không khác đáp ứng đủ vé cho Đoàn
ü Xe máy lạnh vận chuyển theo chương trình
ü 1 Hướng dẫn tiếng việt phục vụ đoàn suốt tuyến.
ü Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, 2 khách/ phòng phụ thu phòng 3 khi cần thiết
ü Ăn ngày 3 bữa: bữa sáng trong tiền phòng. Các món ăn Việt Nam, Hoa là chủ yếu.
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ü Vé tham quan: Hoover Dam và Universal Studio
ü Bảo hiểm với mức bồi thường tối đa 1.050.000.000VND/trường hợp (Riêng đối với khách hàng từ 65 tuổi trở lên, mức bảo
hiểm đền bù tối đa cho các cho các chi phí y tế về Tai nạn và ốm đau là 525.000.000 VNĐ).
ü Quà tặng du lịch: nón, bao da hộ chiếu, túi bao tử
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
ü Lệ phí visa (160USD/khách) – có thể thay đổi theo quy định của ĐSQ Mỹ
ü Tiền bồi dưỡng hướng dẫn viên và lái xe địa phương 6USD/ngày/khách (42USD)
ü Chi phí ở phòng đơn (phụ thu nếu quí khách có yêu cầu: 4.000.000VND/toàn chặng)
ü Hành lý quá cước chặng quốc tế (tiêu chuẩn 2 kiện x 23kg) và phí gởi hành lý chặng nội địa (25 USD kiện thứ nhất và 35
USD kiện thứ 2)
ü Bồi dưỡng những người khuân vác hành lý (nếu quí khách tự xách thì không phải trả chi phí này)
ü Vé tham quan ngoài chương trình như Disneyland và xem các show ở Las Vegas
ü Vé máy bay nội địa và phương tiện di chuyển ra sân bay để tách đoàn đi thăm thân
ü Chi phí dời ngày và đổi chuyến bay (nếu có)
ü Chi phí phục vụ ngoài giờ của HDV và lái xe (nếu có yêu cầu)
ü Chi phí cá nhân khác không có trong mục giá tour bao gồm
GIÁ TOUR CHO TRẺ EM:
ü Trẻ em dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn
ü Trẻ em từ 2 tuổi đến 11 tuổi: 85% gía tour người lớn nếu bé ngủ chung giường với cha mẹ. 90% giá tour người lớn nếu bé
ngủ riêng một giường.
ü Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn.
ü Trong trường hợp quý khách đăng ký gồm 1 người lớn đi với 1 bé dưới 12 tuổi, quý khách vui lòng đóng tiền tour cho bé
ngủ giường riêng
GHI CHÚ:
ü Giá tour trên áp dụng cho khách từ 12 tuổi đến 69 tuổi, có thể thay đổi phụ thuộc vào giá vé máy bay tại thời điểm khởi
hành. Quý khách từ 70 tuổi trở lên sẽ đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp: mức bảo hiểm đền bù tối đa cho các cho các chi phí y
tế về tai nạn và ốm đau là 1.050.000.000 VNĐ.
ü Quý khách từ 75 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 mạnh khỏe dưới 60 tuổi đi cùng.
ü OSC First Holidays được quyền thay đổi hãng hàng không.
ü Chương trình tour có thể thay đổi về ngày khởi hành, số lượng ngày đi, thứ tự tham quan, tên khách sạn.., căn cứ theo tình
hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo số đêm lưu trú tại Hoa Kỳ bằng nhau, tiêu chuẩn khách sạn và tổng số điểm tham quan
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ü Nếu xảy ra trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, bão, lụt, động đất; biểu tình, khủng bố; trục trặc do hãng hàng không
như dời, hủy chuyến bay. Trong trường hợp này Vietcircle sẽ hoàn trả phí sau khi trừ các phí làm visa và thủ tục cho quí khách
tùy điều kiện thực tế
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ & THANH TOÁN:
ü Đợt 1: Đặt cọc 20.000.000VND + 160USD phí visa và nộp 1 bản copy hồ sơ theo yêu cầu
ü Đợt 2: Thanh toán số tiền tour còn lại sau khi được chấp thuận visa.
ĐIỀU KHOẢN HUỶ TOUR:
ü Sau khi đặt cọc tour và trước khi nộp phí visa: Không mất phí.
ü Sau khi nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là 160USD/khách
ü Trường hợp Quý khách bị từ chối visa: chi phí không hoàn lại là 160USD/khách.
ĐỐI VỚI CÁC TOUR KHỞI HÀNH VÀO NGÀY LỄ, TẾT:
ü Nếu hủy hoặc chuyển sang các tour đi Mỹ khác theo lịch khởi hành công ty, trước ngày khởi hành ít nhất 40 ngày: Không
mất phí.
ü Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch Mỹ khác từ 30-39 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là
50% tiền cọc tour.
ü Nếu hủy hoặc chuyển sang các tour khác từ 15-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là 70% tiền cọc tour.
ü Nếu hủy tour sau thời hạn trên hoặc ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền
cọc tour.
ĐỐI VỚI NGÀY THƯỜNG:
ü Nếu hủy hoặc chuyển sang tour Mỹ khác trước ngày khởi hành 45 ngày: Không mất chi phí.
ü Nếu hủy tour hoặc chuyển sang tour Mỹ khác từ 30 đến 44 ngày: chi phí hủy là 30% tiền cọc
ü Nếu hủy hoặc chuyển sang tour Mỹ khác từ 20-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là 50% tiền cọc tour.
ü Nếu hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ là 100% tiền cọc và OSC First Holidays có
quyền thông báo ĐSQ Mỹ/ TLS Mỹ hủy visa
ü Nếu hủy tour trong vòng từ 14-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá tour trọn gói
ü Nếu hủy tour trong vòng từ 10-13 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour trọn gói
ü Nếu hủy tour trong vòng từ 02-09 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá tour trọn gói
ü Nếu hủy chuyến tour trong vòng 01 ngày trước ngày khởi hành : Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé
ü Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ
LƯU Ý KHI CHUYỂN/HUỶ TOUR:
ü Nếu đạt kết quả visa : LSQ Mỹ sẽ giữ lại hộ chiếu và gửi lại kết quả từ 1-2 ngày sau khi phỏng vấn. Quý khách thanh toán
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hết 100% tiền tour và chuẩn bị các thủ tục để khởi hành.
ü Nếu không đạt kết quả visa: LSQ Mỹ sẽ trả lại hộ chiếu ngay cho quý khách.
ü Sau khi Quý khách đã đạt visa do OSC First Holidays triển khai, nếu hủy tour sẽ mất toàn bộ tiền đặt cọc và OSC First
Holidays thông báo đến LSQ Mỹ hủy visa trên hệ thống. OSC First Holidays không chịu trách nhiệm đến việc nhập cảnh của
Quý Khách.
ü Nếu sau khi có visa, vì lí do đặc biệt và Quý Khách phải tạm hoãn chuyến đi và thông báo đến OSC First Holidays trước 15
ngày, OSC First Holidays sẽ tạo điều kiện để Quý Khách tham gia các tour tiếp theo, tối đa không quá 02 tháng.
ü OSC First Holidays không chấp nhận việc hoãn hoặc lùi chuyến đi trong vòng 07 ngày trước khởi hành đã kí kết. Những
trường hợp đặc biệt thì hai bên cùng ngồi lại thảo luận trên tinh thần hợp tác và có lợi cho cả Quý Khách và OSC First
Holidays.
ü OSC First Holidays không chịu trách nhiệm về mọi sự chậm trễ của Quý Khách.
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