
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST 

Add: 21 Hoàng Diệu, P.12, Q.4, TP. HCM 
Tel: (84 8) 6261 6365 – Fax: (84 8) 6253 2111 

Email: sales@vietourist.com.vn – Web: http://vietourist.com.vn 

Vietourist là thành viên của Ustravelink Group, nhà cung cấp hàng đầu 

thế giới về dịch vụ du lịch trực tuyến & các dịch vụ có liên quan: 

Sepulveda Center, 3415 S. Sepulveda Boulevard, 11th Floor, Los 

Angeles, 90034, USA  

                 CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NƯỚC MỸ 

Thời Gian : 10 Ngày 9 Đêm 

Giá Tour   : 79.000.000VNĐ/Khách. 

Khởi Hành: 25/5, 25/6, 26/7, 25/8, 25/9/2016 

 

NGÀY  01            TP. HỒ CHÍ MINH - CHICAGO         (Ăn trên máy bay) 

 

Trưởng đoàn VIETOURIST đón quý khách tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đáp chuyến bay đi 

Chicago. 

 

NGÀY  02            CHICAGO         (Ăn tối) 

 

Do lệch múi giờ nên Quý khách sẽ đến sân bay Chicago vào buổi chiều cùng ngày, hoàn tất thủ 

tục nhập cảnh, đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.  

 

NGÀY  03            CHICAGO - NAVY PIER - CITY TOUR:         (Ăn ba bữa) 

 

 Ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa đoàn tham quan 

Cảng Navy (Navy pier) nổi tiếng. Quý  khách đi thuyền 

tham quan sông Chicago lịch sử; thưởng ngoạn bức tranh 

khoáng đạt, bao la của trời xanh, dòng sông xanh và đường 

chân trời là những tòa nhà chọc trời với hơn 40 công trình 

kiến trúc độc đáo của thành phố phồn hoa Chicago.  

 

            Sau đó xe đưa đoàn đi tham quan Cloud Gate, công 

trình nghệ thuật đại chúng nằm tại khu mua sắm phức hợp nổi tiếng Millenium Park. Được xem 
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là biểu tượng thành phố Chicago, Cloud Gate còn được 

gọi là “Hạt Đậu” do hình dáng bên ngoài của mình. “Hạt 

Đậu” được một kiến trúc sư người Anh gốc Ấn đầy tài ba 

thiết kế từ việc lồng ghép 168 mảnh thép không rỉ cùng 

nhau.  Từ đây, Quý khách có thể tham quan khu 

Millenium Park và Cloud Foutain đặc sắc.  

 

           Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Quý 

khách tiếp tục đến tham quan Bảo Tàng Field nổi tiếng. 

Tại bảo tàng, Quý khách có cơ hội chiêm ngưỡng hóa thạch của những sinh vật to lớn thời tiền 

sử, trong đó nổi bật có khủng long ăn thịt, khủng long đầu sừng … đoàn đến tham quan Bảo tàng 

Công nghiệp Khoa học. 

 

           Xe đưa đoàn đến Sears Tower Observation, thưởng thức một khung cảnh ngoạn mục khi 

ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Chicago xinh đẹp và phồn hoa ngay dưới chân mình với nhà nhà 

phố phố chen chúc giữa những con đường ngang dọc chạy dưới những tòa nhà chọc trời sừng 

sững. Ngày tham quan kết thúc bằng phố mua sắm Michigan Avenue nổi tiếng, với những cửa 

hàng đầy ắp các mặt hàng hấp dẫn.  

 

           Ăn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn. 

 

NGÀY  04            CHICAGO – ORLANDO      (Ăn ba bữa) 

 

            Ăn sáng tại khách sạn. Sau đó, đoàn đón chuyến 

bay đi Orlando, thành phố nổi tiếng như thiên đường giải 

trí với những công viên chủ đề to lớn và đầy tiếng tăm.  

Đi thuyền tham quan mặt hồ, mua sắm tại Park Avenue.  

 

            Sau đó đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương 

và về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi tự do khám phá 

Orlando về đêm . 

 

NGÀY  05            ORLANDO - SEA WORLD         (Ăn ba bữa) 

 

          Ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa đoàn đi tham quan Công viên nước Sea World nổi tiếng của 

Orlando.  
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         Tại đây, Quý khách có cơ hội tham gia các trò chơi 

cảm giác mạnh, thưởng thức các buổi biểu diễn đặc sắc 

vui nhộn của những người bạn đại dương như cá heo, cá 

voi sát thủ … hay khám phá thế giới đại dương khi tham 

quan các bảo tàng và thủy cung trong Sea World. 

 

         Ăn tối, đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

 

NGÀY  06     ORLANDO - MAGIC KINGDOM    (Ăn ba bữa) 

 

          Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách đến vui chơi tại 

một trong những công viên chủ đề lớn nhất của tập đoàn 

Disney Chanel nổi tiếng: công viên Magic Kingdom 

Epcot.  

 

          Đến đây, Quý khách vui chơi tự do, tận hưởng các 

trò chơi thú vị, sinh động, phù hợp cho mọi lứa tuổi.  

 

          Quý khách có thể gặp gỡ những nhân vật bước ra 

từ thế giới cổ tích xinh đẹp dưới lăng kính của Disney như Bạch Tuyết, Lọ lem, Aladin … hay 

những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh vô cùng đáng yêu. 

        Và kết thúc ngày vui chơi tại công viên cổ tích đầy thú vị là màn trình diễn pháo hoa vô 

cùng ấn tượng. Sau khi xem pháo hoa, đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

NGÀY  07            ORLANDO - MIAMI        (Ăn ba bữa) 

 

        Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng , xe 

đưa đoàn đi Miami, thành phố biển xinh đẹp của bang 

Florida. Đến Miami, xe đưa Quý khách tham quan vịnh 

Biscayne (Biscayne Bay) bằng cano.  

 

        Cảnh quan trong vịnh nổi bật với những ngôi nhà 

sang trọng bậc nhất thế giới của các thương gia giàu có 

hoặc những diễn viên nổi tiếng của Hollywood trên 

những hòn đảo nhân tạo.  

      Sau đó, Quý khách khám phá một trong hai bãi biển xinh đẹp của Miami: bãi Nam (South 

Beach) và tham quan Art Deco (Art Deco District) giàu lịch sử.  
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     Ăn tối, đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

NGÀY  08          MIAMI - EVERGLADE     (Ăn ba bữa) 

 

      Ăn sáng tại khách sạn.  

      Xe đưa Quý khách tham quan Công viên 

Everglade. Công viên bảo tồn hệ sinh thái động thực 

vật nhiệt đới đặc trưng của vùng Miami, nổi bật với 

những khung cảnh thiên nhiên bên cạnh hình ảnh 

thành phố Miami hiện đại và nhộn nhịp.  

 

    Sau bữa trưa, đoàn tham quan khu Little Havana, 

quận tài chính và Coconut Groove. Đoàn ăn tối, nghỉ 

ngơi tại khách sạn. 

 

 

NGÀY  09            MIAMI - TP.HỒ CHÍ MINH (Ăn sang ks, trưa, tối trên máy bay) 

 

 

         Ăn sáng tại khách sạn. Sau đó đoàn khởi hành ra 

phi trường đáp chuyến bay về TP.HCM. . Quý 

khách có thể ở lại thăm thân nhân theo thời 

hạn visa cho phép.  

  

 

 

NGÀY 10  TRÊN MÁY BAY – VƯỢT TUYẾN ĐỔI NGÀY ( Ăn trên máy bay)  

 

Quý khách nghỉ ngơi, thưởng thức các dịch vụ trên máy bay. 

 

 

NGÀY 11  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chuyến tham quan. 

      Trưởng đoàn VIETOURIST chào tạm biệt quý khách và hẹn gặp lại. 
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 GIÁ DỊCH VỤ BAO GỒM:   

● Vé máy bay khứ hồi hành trình: TP.HCM - Chicago/ Orlando/Miami - TP.HCM (Hàng 

không  China Eastern Airlines, China Airlines, United Airlines, Emirates, Etihad 

Airways..). 

● Thuế an ninh, xăng dầu hàng không và thuế phi trường   

●  Khách sạn 3*, 2 người 1 phòng. Phòng ba 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 15USD/bữa). 

● Xe đưa đón tham quan theo chương trình tại Mỹ. Thời gian sử dụng xe 12h/ngày. 

● Phí các điểm tham quan trong chương trình 

● Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm, nhiệt tình theo đoàn suốt tuyến.  

● Quà tặng: nón, bao da hộ chiếu. 

● Nước suối: 01 chai/người/ngày. 

● Bảo hiểm du lịch Quốc tế  

 

 GIÁ DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM: 

● Hộ chiếu: còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi. 

● Lệ phí visa Hoa Kỳ (3.650.000 VNĐ).  

● Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi, tham quan ngoài chương trình. 

● Phụ phí phòng đơn (nếu có). 

● Bồi dưỡng cho Hướng dẫn viên và tài xế địa phương (10USD/khách/ngày). 

● Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm. 

 GHI CHÚ: 

● Quý khách vui lòng xem kỹ chương trình, giá tour, phần bao gồm và không bao gồm được 

liệt kê chi tiết trong chương trình.   

● Chương trình có thể thay đổi thứ tự cho phù hợp với tình hình thực tế của đoàn nhưng vẫn 

đảm bảo đủ điểm tham quan theo chương trình. 

● VIETOURIST được quyền thay nhiều hãng hàng không khác nhau để thuận tiện nhất cho 

chuyến đi: BR, KE, AA, UA. 

● Quý khách về không theo lịch trình của đoàn sẽ chịu phí chênh lệch vé máy bay.   

● VIETOURIST không chịu trách nhiệm nếu quý khách không được nhập cảnh vì lý do cá 

nhân. 
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 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN: 

● Khách hàng điền phiếu đăng ký và cung cấp hồ sơ xin visa trước ngày khởi hành chậm nhất 

là 3 tuần.  

● Đóng tiền đặt cọc tour 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng Việt Nam) 

● VIETOURIST hướng dẫn thủ tục visa, cách điền các mẫu đơn visa theo mẫu của sứ quán, 

đăng ký ngày phỏng vấn, tư vấn sắp xếp hồ sơ và cung cấp thư mời, chương trình và tư vấn 

để khách hàng đi phỏng vấn.  

● Quý khách đi phỏng vấn theo lịch đã hẹn với ĐSQ.  

 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. VIETOURIST sẽ 

hoàn trả lại tiền đặt cọc sau khi trừ tiền visa Mỹ 3,650,000đ 

 

 CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KIỆN HỦY, THAY ĐỔI: 

● Sau khi Quý khách đã đạt visa do VIETOURIST triển khai, nếu hủy tour sẽ mất toàn bộ 

tiền đặt cọc  

● Nếu sau khi đã có visa, vì lí do đặc biệt và Quý khách phải tạm hoãn chuyến đi và thông 

báo cho VIETOURIST trước 15 ngày, VIETOURIST sẽ tạo điều kiện để Quý khách tham 

gia các tour tiếp theo, tối đa thời gian không quá 02 tháng.  

● VIETOURIST không chấp nhận việc hoãn hoặc lùi chuyến đi trong vòng 10 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 Quý khách và VIETOURIST. 

● VIETOURIST không chịu trách nhiệm về sự mọi sự chậm trễ của Quý khách. 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN DU LỊCH VUI VẺ & THÚ VỊ! 
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