Napa Valley / 17 Miles Drive/
San Francisco/Mexico /San Diego/
Las Vegas-Nam CA đoàn 10 ngày.
Mã tour :FNGX10

Ngày khởi hành: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy
Đón đoàn : San Francisco , Los Angeles
Phòng đôi

người thứ 3

người thứ 4

Phòng đơn

Share phòng

$938/1 người

$ 30/1 người

$588/1 người

+ $ 470

+$220

NGÀY 1 :Quê Hương - San Francisco người
Bạn có thể đến Sân bay Quốc tế SFO bất kỳ lúc nào. Hướng dẫn viên của
chúng tôi sẽ đợi bạn tại Trung tâm Thông tin trên tầng 2 của nhà ga số 2
lúc 10:30 sáng - 22:30 chiều và sau đó sẽ sắp xếp đưa đón bạn về khách
sạn. Đây là số điện thoại khẩn cấp 626-506-5121mà bạn có thể liên hệ
với hướng dẫn viên của chúng tôi trong thời gian 10:30 sáng - 22:30 chiều.
**Nếu bạn đến sân bay quốc tế SFO lúc 22:30 pm-00:30a.m hoặc 4:30 am10:30a.m, bạn có thể tự liên hệ với khách sạn sân bay và yêu cầu khách

sạn gửi xe đưa đón. đón bạn tại khu vực "Xe đưa đón khách sạn"
của Nhà ga số 2.

Đây là thông tin liên hệ Khách sạn sân bay SFO của chúng tôi:
Holiday Inn SFO ĐT : 650-873-3550
Khách sạn CitiGarden SFO ĐT: 650-589-7200
Nếu bạn đến Sân bay Quốc tế SFO lúc 00:30 sáng - 4:30 sáng, bạn cần thu
xếp phương tiện di chuyển đến khách sạn bằng chi phí của riêng mình.
Phí dịch vụ hướng dẫn viên tại sân bay là $ 10 cho mỗi khách.
Khách sạn: Holiday Inn SFO, Park Pointe Hotel hoặc tương tự

NGÀY 2 : Thung lũng California Napa-Sausalito
Lựa chọn đầu tiên: Thung lũng Napa - Sausalito - San Francisco
Vào buổi sáng, hãy đến Napa Wine Country để thưởng thức rượu vang địa
phương, và tham quan địa điểm "Nhất định phải đến" ở Thung lũng Napa
do Wall Street Journal bình chọn bằng chi phí của riêng bạn - Lâu đài Tình
yêu. Nhà máy rượu nổi tiếng với vẻ ngoài nguy nga, xây dựng tinh tế và
trang trí lộng lẫy. Tại đây, bạn sẽ có đặc quyền nếm thử các loại rượu vang
đỏ California nguyên chất trong phòng thử rượu riêng độc đáo của nhà
máy rượu và tham quan hầm rượu nằm ở tầng hầm thứ ba. Ở trong đó
như thể bạn đã đến châu Âu thời trung cổ. Tên tiếng Ý của lâu đài rượu là
"Castle of Love" nên đã thu hút vô số tân lang tân nương đến chụp ảnh
cưới, không gian lãng mạn của nó cũng rất thích hợp để gia đình vui chơi
và chụp ảnh. Sau đó, đi đến thị trấn ven biển Sausalito, nhìn ra đường chân
trời của thành phố San Francisco nhộn nhịp. Toàn bộ thị trấn mang đậm

phong cách Địa Trung Hải phong phú, cổ điển hoài cổ và rất quyến rũ. Trở
lại San Francisco vào buổi tối,
*Napa Winery là một trong những vùng sản xuất rượu vang tốt nhất Hoa
Kỳ, nó đã trở thành đồng nghĩa với văn hóa rượu vang Mỹ và là biểu tượng
cho sự quý phái sang trọng của ngành rượu vang Thế giới mới. Napa
Valley là nơi cư trú của các nhà máy rượu vang tốt nhất ở California. Nó
nằm ở California, Hoa Kỳ, không xa từ San Francisco khoảng 70km về phía
bắc. Napa Valley là khoảng 30 dặm dài và có diện tích 45.000 mẫu Anh.
Toàn bộ thung lũng đầy nho. . Là quốc gia sản xuất rượu vang nổi tiếng
nhất Hoa Kỳ, thung lũng Napa cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Rượu
vang của California chiếm 80% tổng sản lượng của Hoa Kỳ, và chỉ 4% đến
từ Thung lũng Napa. Thung lũng Napa được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu ôn
hòa quanh năm, đủ ánh sáng mặt trời, nhiệt độ chênh lệch giữa sáng và tối
lớn, lượng mưa ít, thổ nhưỡng giàu khoáng chất nên rượu vang thung lũng
Napa là biểu tượng của rượu vang thượng hạng.

Lựa chọn 2: 17 Mile Bay-Rừng Redwood -San Francisco
Vào buổi sáng, hãy đến Rừng Redwood California để trải nghiệm vẻ
hùng vĩ cao chót vót của loài cây gỗ đỏ độc nhất của California. Hãy đi
tàu hơi nước cổ điển để đưa khách qua rừng tận hưởng sự yên tĩnh
của khu rừng gỗ đỏ. Vào buổi chiều, đi đến con đường nổi tiếng và đẹp
nhất -17 Mile Bay.
*Sequoia, Longleaf, là một trong những loài cây cao nhất thế giới, có thể
cao tới 115 mét và phân bố chủ yếu ở California, Hoa Kỳ. Cây gỗ cẩm lai
lâu đời nhất được biết đến là khoảng 2.200 năm tuổi.
Tàu hơi nước được phát minh vào thế kỷ 19, nó được lái bằng động cơ hơi
nước. Đầu máy hơi nước đầu tiên được chế tạo bởi Richard Trevithick của
Anh, và nó được thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 2 năm 1804.

Sau nhiều năm cải tiến, lợi ích kinh tế của đầu máy hơi được sử dụng
thành công trên phương diện thương mại.
17 Miles: một điểm đến nổi tiếng trên thế giới du lịch và một thiên đường
cho những người đam mê golf, và 17 dặm là một phần nhạy cảm nhất của
California PCH # 1. Bậc thầy hội họa nổi tiếng của Trung Quốc, ông Daqian
Zhang đã từng sống ở đây để tìm kiếm nguồn cảm hứng. Tại 17 dặm, bạn
có thể ngắm nhìn biển Thái Bình Dương vô song, thay đổi nhà thiết kế tinh
xảo cao cấp khu dân cư, cây bách Monterey đáng chú ý và vân vân.

Vịnh Seventeen Mile: Là khu du lịch nổi tiếng thế giới và khu nghỉ
dưỡng sang trọng, đây là danh lam thắng cảnh tinh túy nhất trên
đường cao tốc California 1. Đại danh họa người Trung Quốc Zhang
Daqian đã từng sống ở đây để tìm kiếm nguồn cảm hứng. Vịnh 17 Mile
nằm sát Thái Bình Dương, có rừng tuyết tùng Monterey, bạn không chỉ
được ngắm biển xanh trời xanh, những bãi cát trắng mà còn có những
hàng thông và những tảng đá kỳ lạ dọc theo con đường núi. Ngoài ra,
17 Mile Bay còn là nơi tổ chức các giải đấu golf hàng đầu thế giới. Sân
“Pebbles Beach” cũng là một trong những sân golf tốt nhất thế giới.
Lựa chọn thứ 3: Đại học Stanford - Thung lũng Silicon - San Francisco
Vào buổi sáng, Đoàn sẽ đến Đại học Stanford. Đại học Stanford đã đào tạo
ra rất nhiều tổng thống Mỹ và nhà sáng lập các công ty công nghệ cao trên
thế giới. Tiếp đó tới Thung lũng Silicon thành phố công nghệ cao của thế
giới. Sau đó, chuyến tham quan sẽ đến trung tâm du khách của Google,

công ty Internet hàng đầu thế giới, nơi bạn có thể chụp ảnh. Ngoài ra,
chuyến tham quan sẽ đến thăm Viện NASA và du khách có thể tham quan
Ngôi nhà Bí ẩn Winchester của Victoria với chi phí tự túc vào buổi chiều.

Đại học Stanford: Mười trường đại học nổi tiếng hàng đầu của Hoa Kỳ,
là trường đại học tư thục được thành lập năm 1885 bởi Leland
Stanford, một đại gia đường sắt, để tưởng nhớ người con trai đã mất
của mình. Trường nổi tiếng thế giới về khoa học máy tính, khoa học
sinh học và kinh tế.
Bảo tàng Intel đặt tại trụ sở chính công nghệ của Intel ở Santa Clara,
California, Hoa Kỳ, trưng bày các sản phẩm và lịch sử của Intel cũng như
công nghệ bán dẫn nói chung. Bảo tàng mở cửa các ngày trong tuần và thứ
bảy trừ ngày lễ. Bảo tàng mở cửa cho công chúng vào cửa miễn phí. Bảo
tàng được bắt đầu vào đầu những năm 1980 như một dự án nội bộ của
Intel nhằm ghi lại lịch sử của nó. Nó mở cửa cho công chúng vào năm
1992, sau đó được mở rộng vào năm 1999 để tăng gấp ba lần quy mô và
thêm cửa hàng. Nó có các cuộc triển lãm về cách thức hoạt động của công
nghệ chip bán dẫn, cả dưới dạng các cuộc triển lãm theo nhịp độ riêng và
được đặt trước dưới dạng các chương trình giáo dục ở cấp trường.

Google LLC là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ chuyên về
các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Internet, bao gồm công nghệ
quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần
mềm và phần cứng. Nó được coi là một trong Bốn công ty công nghệ
lớn nhất, cùng với Amazon, Apple và Facebook.

Trung tâm Khám phá Ames của NASA (còn gọi là Trung tâm Du khách
Ames của NASA) là một bảo tàng khoa học / trung tâm du khách ở lối vào
của Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA ở Moffett Field, California.
Ngôi nhà Bí ẩn Winchester là một dinh thự ở San Jose, California, từng là
nơi ở riêng của Sarah Winchester, góa phụ của ông trùm vũ khí William
Wirt Winchester. Tọa lạc tại 525 South Winchester Blvd. ở San Jose, lâu
đài Nữ hoàng Anne Phong cách Victoria nổi tiếng, kiến trúc kỳ lạ và không
có bất kỳ quy hoạch xây dựng tổng thể nào. Đây là một địa danh lịch sử
được chỉ định của California và được liệt kê trong Sổ đăng ký Quốc gia về
Địa điểm Lịch sử. Nó thuộc sở hữu tư nhân và phục vụ như một điểm thu
hút khách du lịch.
* Phí bắt buộc $ 50 / người: (a) Napa Valley Giao thông vận tải và phụ phí
nhiên liệu, (b) 17 Miles , Giao thông vận tải và phụ phí nhiên liệu, hoặc (c)
Đại học Stanford, Thung lũng Silicon Giao thông vận tải và phụ phí nhiên
liệu
Khách sạn: Holiday Inn SFO, Park Pointe Hotel hoặc tương tự
NGÀY 3 :SF Tham quan Thành phố - Thủy cung (phí tự túc)

Đại

học Berkeley - Bến tàu 39
Vào buổi sáng, chúng ta sẽ đến San Francisco và bắt đầu một chuyến tham
quan chuyên sâu về thành phố, đầu tiên chúng ta sẽ đến Quảng trường
Union, nơi chúng ta sẽ bắt chiếc xe leng keng kiểu cổ điển để khám phá sự
hiểm trở của đường Jiuquhua, sau đó chúng ta sẽ đến Nhà thờ Santa Maria
và Tòa thị chính San Francisco. Đến Fisherman’s Wharf vào buổi trưa, du
khách tự túc đi du thuyền khám phá Vùng Vịnh và vào Thủy cung Thái
Bình Dương để khám phá thế giới đại dương thơ mộng. Buổi chiều, đến

Cung điện Mỹ thuật nổi tiếng và Cầu Cổng Vàng. Sau chuyến tham quan
chuyên sâu trong thành phố, hãy đến Đại học California, Berkeley nổi
tiếng.
*Phí bắt buộc $ 45 / người: Tham quan chuyên sâu bằng xe Ding Dong, San
Francisco, University of Berkeley, vận chuyển bằng xe buýt và phụ phí
xăng dầu.
Khách sạn: Merced Inn hoặc tương đương

Ngày 4 : Yosemite- California Central Valley -Los Angeles
Buổi sáng, đến Công viên Quốc gia Yosemite nổi tiếng, với những tảng đá
granit khổng lồ, thác nước hùng vĩ và thung lũng yên tĩnh khiến Yosemite
giống như chốn thần tiên từ mọi góc nhìn, Quý khách sẽ được tham quan
Emirates Rock, Yosemite. Thác Di, và đài quan sát đường hầm . Sau bữa
trưa, đoàn sẽ lái xe qua Thung lũng Trung tâm California, nơi có nhiều rau,
củ, quả sấy khô, khiến California trở thành vựa rau quả của Mỹ. Đến Los
Angeles vào buổi tối.
*Phí Bắt buộc $ 20 cho người trả trước, bao gồm phí vào cửa, vận chuyển
và Phụ phí Nhiên liệu của Công viên Quốc gia Yosemite.
Khách sạn: Best Western Plus, hoặc Quality Inn, hoặc Bokai Hotel, hoặc
Tương tự
NGÀY 5 :Los Angeles-Lobster Bay-Ensenada-Rosarito
Buổi sáng, khởi hành từ Los Angeles và đi về phía nam theo đường cao tốc
California, đi qua thành phố biên giới Tiwana của Hoa Kỳ và Mexico, vào
con đường ven biển nổi tiếng, sau đó đến Vịnh Tôm Hùm, quý khách sẽ
được thưởng thức thực đơn tôm hùm địa phương độc đáo. Tại đây, hàng

năm có hơn một triệu con tôm hùm tươi sống được phục vụ trên đĩa thức
ăn của du khách kèm theo ly cocktail tequila đặc biệt của Mexico. Sau khi
thưởng thức bữa tối tôm hùm, hãy tiếp tục đến Ensenada. Ensenada là nơi
tụ họp của các hoạt động đánh bắt cá địa phương, và nó đã từng là một bến
cảng sôi động ở Fugang. Tại Fisherman’s Wharf nhộn nhịp, bạn có thể
thưởng thức món chả cá Mexico tươi ngon. Trên những con phố sầm uất
nhất của Ensenada, bạn có thể chiêm ngưỡng những món đồ thủ công tinh
xảo và rẻ tiền của Mexico. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đặc biệt bố trí cho bạn du
thuyền ra khơi, trải nghiệm cảm giác thú vị khi cưỡi trên đầu sóng ngọn
gió và thưởng ngoạn cảnh đẹp của Thái Bình Dương. Trở về khách sạn vào
buổi tối.
* Phí bắt buộc $ 68 USD / người: bao gồm bữa ăn tôm hùm, du thuyền
Ssenada và bữa sáng tại Rosalido Hotel
Khách sạn: Rosarito Beach Hotel hoặc tương đương
Ngày 6 : Tham quan Thành phố Tiwana-San DiegoLos Angeles
Vào buổi sáng, bạn có thể bắt đầu hành trình trong ngày với việc ngủ
nướng cho đến khi thức dậy. Khách sạn Rosa Lido Beach nổi tiếng với
khách du lịch. Biển trong xanh ngay trước khách sạn, còn bãi cát rộng
lớn phía sân sau của khách sạn, nếu có hứng thú, bạn có thể thuê một
chú ngựa tốt để tung tăng vùng vẫy. Sau đó rời Rosarito, bạn sẽ tiếp
tục đến Tiwana dọc theo bờ biển Thái Bình Dương đẹp như tranh vẽ.
Là một thành phố mới nổi ở biên giới Hoa Kỳ - Mexico, Tiwana tràn
ngập những bức graffiti tượng trưng cho tự do và tuổi trẻ. Tiếp theo,
chúng ta sẽ băng qua biên giới và đến San Diego, Hoa Kỳ để thăm bức
tượng địa danh nổi tiếng-Nụ hôn thế kỷ, và tàu sân bay nổi tiếng thế
giới-Đảo Midway. Quay trở lại LA vào buổi tối.

Khách sạn: Ramada Commerce hoặc tương tự

Ngày 7 :Los Angeles-Những tảng đá đầy màu sắc-Las Vegas
Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi dọc theo xa lộ Interstate 15, đi qua sa mạc
lớn nhất ở Bắc Mỹ: Mojave Desert. Chúng ta sẽ đến thăm Seven Magic
Mountains. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ nhận phòng tại Stratosphere Hotel
Casino ở Las Vegas. Vào ban đêm, bạn có thể tham gia “chuyến tham quan
ban đêm” Las Vegas thú vị của chúng tôi / hoặc thử trò chơi vòng xoay
trên cao nổi tiếng thế giới với chi phí tự túc.
Khách sạn: Khách sạn Strat hoặc tương tự
Ngày 8 tham quan Las Vegas (chọn một trong bảy)
Vào buổi sáng, hướng dẫn viên sẽ sắp xếp một loạt các hoạt động khác
nhau cho khách. Vào buổi chiều, các tour du lịch sẽ trở lại Las Vegas. Vào
buổi tối, du khách có thể xem các buổi biểu diễn nổi tiếng ở Las Vegas với
chi phí tự túc.
Lựa chọn 1: Grand Canyon South Rim - Đập Hoover Grand Canyon
South Rim Phí bắt buộc: $ 105 bao gồm bao ăn trưa, vận chuyển và
phụ phí xăng dầu. South Rim o Grand Canyon - Là một trong bảy kỳ
quan thiên nhiên trên thế giới. Nếu bạn chọn đến South Rim, bạn sẽ
được ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ của Grand Canyon tại Mather
View Point. Vành đai phía Nam của Grand Canyon là địa điểm được
ghé thăm nhiều nhất tại Vườn quốc gia Grand Canyon.
Lựa chọn 2: Grand Canyon West Rim - Đập Hoover

Grand Canyon West Rim Phí bắt buộc: $ 100 bao gồm bao ăn trưa, vận
chuyển và phụ phí xăng dầu.
West Rim của Grand Canyon - Nó nằm trong khu vực dành cho người da
đỏ. Trong nhiều thế kỷ, người da đỏ Hualapai đã canh giữ vùng đất huyền
bí này. Hẻm núi Grand Canyon sâu 6.000 feet, với sông Colorado lặng lẽ
chảy qua ở dưới đáy, tạo cho nó sự sống. Tại vành đai phía tây, bạn sẽ đến
thăm địa danh “Eagle Point” nổi tiếng và trả phí để đi trên “Sky Walk”
nhân tạo tuyệt vời nếu bạn muốn. Sau đó, chúng tôi đi đến địa danh
"Guano Point" để có một cái nhìn tuyệt đẹp về Grand Canyon. Nếu bạn
muốn có tầm nhìn đẹp nhất, bạn có thể trả phí và tham gia “chuyến tham
quan bằng máy bay trực thăng” bay trên toàn bộ các hẻm núi hùng vĩ.
Lựa chọn 3: Antelope Canyon - Horseshoe Bay
Antelope Canyon, Horseshoe Bend Phí bắt buộc $ 135, bao gồm ăn trưa,
vận chuyển và phụ phí xăng dầu.
Sáng sớm, chúng tôi lái xe qua Đập Glen Canyon nổi tiếng của Mỹ để xem
dự án đập lớn và các nhà máy điện. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi,
chúng ta sẽ đến hẻm núi khe nổi tiếng thế giới, cũng là điểm đến cuối cùng
của các nhiếp ảnh gia trên thế giới - Antelope Canyon. Hướng dẫn viên có
kinh nghiệm sẽ chọn thời điểm tốt nhất dẫn du khách vào hẻm núi, cho
phép du khách đắm chìm vào ánh sáng kỳ diệu này. Sau đó, chuyến tham
quan sẽ đến Horseshoe Bend. Mọi người sẽ bị sốc, khi họ nhìn ra góc vịnh
cong 270 độ với làn nước trong vắt từ độ cao 300 mét.

Lựa chọn 4: Tour Du ngoạn West Canyon - Lake Milton - Hoover Dam
Tour Bay
Đập Grand Canyon West Rim-Hồ Mead-Hoover Phí bắt buộc: $ 199,
bao gồm vé, phương tiện đi lại và phụ phí xăng dầu. Buổi sáng, xe đưa
đoàn ra sân bay, bay qua hồ nhân tạo lớn nhất Hoa Kỳ - Hồ Mead, sau
đó đến vành đai phía tây của Grand Canyon, từ trên cao nhìn xuống và
ngắm nhìn toan khung cảnh tuyệt đẹp. Sau đó bay trở lại Las Vegas
trên đường đi qua một trong bảy công trình lớn của Hoa Kỳ - Đập
Hoover.
Lựa chọn 5: Bắn súng ngoài trời ở Las Vegas
Bắn súng ngoài trời Las Vegas Phí bắt buộc: $ 200 / $ 280 / $ 360, bao
gồm vật liệu, vận chuyển và phụ phí xăng dầu.
Vào buổi sáng, đến Sa mạc Mojave. Một huấn luyện viên cao cấp chuyên
nghiệp giải thích cách sử dụng các loại súng quân dụng khác nhau. Sau đó,
dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên, bạn có thể trải nghiệm cảm giác thú
vị khi bắn súng ngoài trời.
Lựa chọn 6: Tham quan mua sắm tại cửa hàng cao cấp
Cửa hàng cao cấp Mua sắm Phí bắt buộc: $ 50, bao gồm phí vận chuyển và
phụ phí xăng dầu.
Buổi sáng, đến trung tâm mua sắm lớn nhất Las Vegas, nơi có hàng trăm
thương hiệu lớn trên thế giới như Armani, Bally, Bose, Burberry, Coach,
D&G, Kate Spade, MK, Nike, Polo, Ferragamo, Swarovski, Tory Burch .v..vv.
Lựa chọn 7: 1 Ngày tự do khám phá tại Las Vegas

Bạn có thể tự do sắp xếp các hoạt động ở Las Vegas ngày hôm đó. Các hoạt
động miễn phí tại Las Vegas, chúng tôi sẽ không cung cấp các dịch vụ như
hướng dẫn viên hoặc xe vận chuyển. Và bạn cần bù chênh lệch phí đoàn là
$ 30 / 1 người.
Các buổi biểu diễn ở Las Vegas: Là Những chương trình tuyệt nhất trên thế
giới. Khi đến Vegas, bạn phải tự mình cảm thấy lý do tại sao họ lại coi Las
Vegas là “thủ đô giải trí” của thế giới. Một số chương trình nổi tiếng có thể
kể đến như: Le Reve, David Copperfield’s Magic Show, The Vegas Show,…
Dù bạn trả tiền để xem chương trình nào thì bạn cũng sẽ nhớ nó suốt đời.
Khách sạn: Khách sạn Strat hoặc tương đương
NGÀY 9 Nhà máy sô cô la - Vườn xương rồng - Cửa hàng Barstow
- Los Angeles
Sáng sớm chúng ta sẽ đi về phía nhà máy Sôcôla M&M và Vườn Xương
rồng. Tại nhà máy sô cô la, bạn có thể nếm thử một số loại sô cô la đặc sản
nổi tiếng. Tham gia chuyến tham quan tại chỗ và bạn có thể xem quá trình
làm sôcôla. Tại Vườn Xương Rồng, bạn có thể chụp ảnh hàng trăm loài cây
xương rồng từ khắp bốn sa mạc của Hoa Kỳ. Sau bữa trưa, chúng tôi sẽ đến
Barstow Outlet để mua sắm hàng hiệu. Vào đầu giờ tối, chúng tôi sẽ trở lại
Los Angeles.
Nhà máy Chocolate: Được thành lập để tưởng nhớ mẹ của người sáng lập
Thương hiệu M&M. Tham quan miễn phí và bạn thực sự có thể xem sôcôla
được làm như thế nào. Bạn cũng có thể nếm thử và mua sôcôla đặc biệt
của M&M. Vườn Xương rồng bên cạnh trưng bày một bộ sưu tập gồm hơn

200 loài thực vật sa mạc và hơn 40 giống xương rồng độc đáo: bao gồm cả
loài Xương rồng Saguaro quý hiếm, cứ sau 75 năm nó lại mọc một nhánh
mới.
Barstow Outlet: Trung tâm mua sắm này cung cấp các thương hiệu nổi
tiếng với giá chiết khấu trực tiếp tại nhà máy. Một số thương hiệu nổi tiếng
bao gồm: Coach, Nike, Ralph Lauren Polo, CK, MK, UGG, v.vv..
Khách sạn: Best Western Plus, hoặc Quality Inn, hoặc Bokai Hotel, hoặc
Tương tự
NGÀY 10 : Chọn 1 trong 8 chủ đề

Lưu ý:
-West Coast Holidays có quyền điều chỉnh hành trình và khách sạn để bảo vệ sự an
toàn và quyền lợi của hành khách do điều kiện khí hậu, đường xá hoặc các trường
hợp bất khả kháng khác.
-Do ngày khởi hành khác nhau, sẽ có sự điều chỉnh về thứ tự hành trình. Thứ tự
hành trình cuối cùng dựa trên xác nhận chuyến tham quan từ West Coast Holidays.
-Chúng tôi sẽ tính phí phạt "Không có mặt" cho bạn 100 đô la nếu bạn đặt 3 người ở
chung một phòng cho tour này (tức là Mua 2 Tặng 1) và người thứ 3 (tức là người
tự do) không tham gia tour. Nếu khách hàng từ chối thanh toán phí, công ty chúng
tôi có quyền chấm dứt dịch vụ mà không được hoàn lại tiền. Khách chịu mọi chi phí.
Tất cả các khoản phí bắt buộc là một phần của giá vé du lịch mà khách hàng có nghĩa
vụ thanh toán khi đi tour. Nếu bất kỳ khách hàng nào từ chối thanh toán các khoản
phí bắt buộc, chúng tôi có quyền chấm dứt dịch vụ mà không được hoàn lại tiền
- Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, vui lòng sắp xếp các chuyến bay của bạn khởi
hành từ Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) sau 20:30 tối đối với các chuyến bay
Hoa Kỳ và Canada hoặc sau 21:30 tối đối với các chuyến bay Quốc tế.
- Phí bắt buộc 68 $ / người, bao gồm bữa ăn tôm hùm Mexico, bữa sáng tại khách
sạn, thuyền, phụ phí xăng dầu.
- (1) Antelope Canyon, Horseshoe Bend Phí bắt buộc $ 135. (2) Grand Canyon West
Rim Phí bắt buộc: $ 100. (3) Grand Canyon South Rim Phí bắt buộc: $ 105. (4) Tour
Bay Đập Grand Canyon West Rim-Hồ Mead-Hoover Phí bắt buộc: $ 199. (5) Bắn

súng ngoài trời Las Vegas Phí bắt buộc: $ 200 / $ 280 / $ 360. (6) Cửa hàng cao cấp
Mua sắm Phí bắt buộc: $ 50. (7) Nếu bạn quyết định tự mình sắp xếp ngày rảnh rỗi
ở Las Vegas, bạn có trách nhiệm gửi phương sai giá vé tour $ 30 / người cho hướng
dẫn viên của bạn.
Phí -Mandatory $ 115 / người: Cáp treo, Vườn quốc gia Yosemite, San Francisco
City Tour, Đại học Berkeley, (a) Napa Valley (b) 17 dặm lái xe nhập viện hoặc (c) Đại
học Stanford, và phụ phí nhiên liệu.
1) Giá trên đã có sau khi điều chỉnh giá "mua 2 tặng 1".
(2) Bất kể là hai người ở chung một phòng, ba người ở chung một phòng, hay bốn
người ở chung một phòng, khách sạn chỉ cung cấp phòng tiêu chuẩn có 2 giường.
BAO GỒM:
1. Hướng dẫn viên du lịch song ngữ chuyên nghiệp, Vận chuyển
2.Khách sạn、9 đêm (Phòng Tiêu chuẩn)
3 Dịch vụ trả khách tại sân bay、 LAX
4. Dịch vụ đón tại sân bay SFO
KHÔNG BAO GỒM:
1 、 Vé máy bay, Bữa ăn, Chi phí cá nhân, v.v.
2 、 Các hạng mục tham quan tùy chọn
3 、 Phí bắt buộc
4 、 Tiền boa (tiền boa hướng dẫn viên: $ 10 mỗi người mỗi ngày; tiền boa đón
sân bay: $ 10 mỗi người; Hướng dẫn viên Antelope Canyon $ 3 mỗi người)
Bảng giá cho các hạng mục tự chọn :

Giá của tất cả các mặt hàng tùy chọn chỉ để bạn tham khảo. Bạn có thể đặt bất kỳ món nào bạn
thích từ hướng dẫn viên trực tiếp trong chuyến tham quan. Trang web này không chấp nhận bất
kỳ đặt chỗ .

