
 

 

DU LỊCH HAWAII 

 

ThờiThời Gian   : 7N6D 

Giá   Tour   : 57,900,000 

Khởi Hành  : 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9/2016 

 

NGÀY  01 TP. HỒ CHÍ MINH - HONOLULU (Ăn trưa, ăn tối)  

Hướng dẫn viên sẽ đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga đi quốc tế. làm 

thủ tục hàng không đáp chuyến bay tới Honolulu. 

NGÀY  02 TP. HỒ CHÍ MINH - HONOLULU (Ăn ba bữa)  

Do lệch múi giờ, Quý khách đến Honolulu 

vào buổi chiều cùng ngày. Sau khi làm thủ tục nhập 

cảnh, xe đưa Quý khách đi ăn tối sớm và nhận 

phòng khách sạn nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Quý 

khách có thể tự do khám phá Bãi biển Waikiki - 

một trong những bãi tắm trứ danh của hòn đảo 

Hawaii dài khoảng 3 km, 10 năm liền được Tạp chí 

Forbes bình chọn là "Điểm du lịch trăng mật quyến 

rũ nhất hành tinh". 



 

 

 Quý khách ăn tối tại nhà hàng địa phương 

và trở về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự  do khám 

phá Honolulu, tự do đi dạo phố biển, thăm Chợ 

đêm hoặc xem show ảo thuật, nhâm nhi ly cocktail 

tại quán bar, xem các vũ nữ thổ dân múa bụng Hula 

Hula xen lẫn tiếng sóng rì rầm, tiếng trống vỗ dưới 

ánh lửa bập bùng tạo những cảm giác hết sức thú vị 

cho du khách (chi phí tự túc). 

NGÀY  03 
HONOLULU - TRÂN CHÂU CẢNG - TRUNG TÂM VĂN HÓA POLYNESIAN 

(Ăn ba bữa)  

Ăn sáng. Xe đưa Quý khách tham quan 

trung tâm Honolulu như Tòa Đô Sảnh, Tượng vua 

Kamehameha - người có công thống nhất các 

đảo ở Hawaii, Khu phố Tàu, Lâu đài Iolani - lâu 

đài hoàng gia duy nhất ở Mỹ. Tiếp tục tham 

quan Trân Châu Cảng - nơi đóng quân của hải 

quân Hoa Kỳ khu vực Thái Bình Dương. 

  Buổi chiều, Quý khách tham quan và vui 

chơi tại Trung tâm Văn hóa Polynesian. Tại đây, Quý khách sẽ có cơ hội khám phá các 

nền văn hóa ở Hawaii và các đảo Nam Thái Bình Dương như Samoa, Maori, Fiji, 

Hawaii, Tonga, Tahiti và Marquises. Đoàn dùng bữa tối tại Polynesian và thưởng thức 

Chương trình biểu diễn hoành tráng mới nhất của tại đây “Ha: Breath of Life” với 

những vũ điệu truyền thống và dàn diễn viên hùng hậu sẽ để lại cho du khách ấn tượng 

khó quên. 

 Sau chuyến tham quan, Quý khách về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

 

 



 

 

NGÀY  04          HONOLULU - ĐI TÀU THAM QUAN ĐÁY BIỂN (Ăn ba bữa)  

 

Ăn sáng tại khách sạn. Buổi sáng, Quý khách 

có một trải nghiệm vô cùng thú vị: khám phá đáy 

đại dương bằng tàu ngầm công nghệ cao - Quý 

khách sẽ được chiêm ngưỡng đáy đại dương tuyệt 

đẹp để hiểu thêm về đời sống dưới đại dương vô 

cùng trù phú và đa dạng. 

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Sau bữa trưa, 

xe đưa Quý khách đi tham quan mua sắm tại Waikele 

Outlet - nơi Quý khách sẽ tìm mua được cho mình 

cũng như người thân những món quà lưu niệm với giá cả phải chăng. Nghỉ đêm tại khách 

sạn. 

NGÀY  05 HONOLULU - MINI ISLAND - CIRCLE TOUR - ĐÀI BẮC (Ăn ba bữa)  

 

          Ăn sáng tại khách sạn, Quý khách tự do tắm 

biển hoặc khám phá thành phố đến giờ trả phòng 

khách sạn.  

Xe đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng địa 

phương. Quý khách tiếp tục hành trình tham quan 

hòn đảo xinh đẹp này như: Bãi biển Waikiki, 

Diamond Head - Miệng núi lửa đã tắt cao 231 m 

và là đền tế thần của người Hawaii cổ xưa, Khu Kahala - Nơi có nhiều khách sạn và 

biệt thự sang trọng, Khu Hawaii Kai - Khu dân cư sầm uất nhất Honolulu. Ngạc 

nhiên thích thú nhìn ngắm Blowhole - Nơi cột nước khổng lồ hình thành từ những đợt 

sóng biển đập vào vách đá.  

Tiếp tục tham quan Vịnh Hanauma có hình 

móng ngựa và là một trong những bãi biển đẹp 

nhất ở Mỹ, được bao quanh bởi bãi cát san hô, dừng 

chân tại Vọng Hải Đài Pali nghe gió lùa qua vách 

núi. 

  Đoàn ăn tối và khởi hành ra sân bay, làm thủ 



 

 

tục hàng không đáp chuyến bay trở về Việt Nam, 

 Đoàn nghỉ đêm trên máy bay. 

 

NGÀY  06  HONOLULU - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (Ăn uống trên máy bay)  

  

Trên máy bay vượt tuyến đổi ngày. 

 

NGÀY  07   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, trưởng đoàn VIETOURIST chia tay Quý khách và hẹn 

gặp lại tại những chương trình du lịch sau. 

GIÁ DỊCH VỤ BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi : TP.HCM – Hawaii / Hawaii – TP.HCM (Hàng không 

United Airlines, China  Airlines …) 

● 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. 

 

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! 


