AUSTIN – Du lịch 1 ngày
Thông tin về sản phẩm:
Thành phố khởi hành:
Departure City
Điểm đến
Destination
Ngày tham quan du
lịch
Travel day

Houston
Houston
Houston
Houston
1 ngày/0 đêm
1 ngày/0 đêm

Mã số Tour
Tour number
Điểm đến
Destination
Phương tiện vận
chuyển
Transportation

HA1
HA1
Houston
Houston
Xe Buýt
Bus

Giá tiền: Product price:
Người lớn: 80 USD/ 1 người : Adult price: $ 80/person.
Ngày khởi hành: Chủ nhật
Đặc điểm sản phẩm:
1.Bao gồm tất cả các phí vào tham quan
2. Du khách sẽ có cơ hội đến thăm các cửa hàng mua sắm lớn nhất ở Texas.
3. Ghé thăm Đại học Texas tại Austin, Tòa nhà Quốc Hội của tiểu bang Texas và
Bảo tàng lực lượng quân đội Texas.
Điểm tham quan/Rời đi:
Điểm đón khách:
Trung tâm thị trấn Trung Hoa: Khởi hành lúc: 08:15 sáng. Tại địa chỉ: 9999
Bellaire Blvd, Houston, TX 77036
Tại Trung tâm quảng trường Crowne: Khởi hành lúc: 08:00 sáng. Tại địa chỉ: 9090
Southwest Fwy,Houston, TX 77074；

Điểm trả khách:
Trung tâm thị trấn Trung Hoa: Tại địa chỉ: 9999 Bellaire Blvd, Houston, TX 77036
Tại Trung tâm quảng trường Crowne: Tại địa chỉ: 9090 Southwest Fwy,Houston,
TX 77074；
Giới thiệu chương trình tham quan:

Day 1: Houston – Xe Buýt – Austin
Cả ngày:
Chúng ta sẽ đến thành phố thủ đô Texas: Austin. Du khách sẽ có cơ hội đi vào bên
trong Tòa nhà Quốc hội, nơi chứa các văn phòng của cơ quan lập pháp Texas và
văn phòng Thống đốc. Vào buổi trưa, chúng tôi sẽ thử món BBQ nổi tiếng tại nhà
hàng truyền thống địa phương. Tiếp theo, chúng tôi sẽ thăm bảo tàng lực lượng
quân sự Texas, một bảo tàng về lịch sử của dân quân Texas, lực lượng tình nguyện
và Lực lượng quân sự Texas từ năm 1823 đến nay và Đại học Texas tại Austin.
Cuối cùng, chúng ta sẽ dừng chân tại trung tâm mua sắm San Marcos để mua sắm.
Hành trình:
Houston – Austin – Toà nhà Quốc Hội tiểu bang Texas ( tham quan phía trong: 60
phút) – ăn trưa Texas BBQ ( Tuỳ chọn ) – Bảo tàng lực lượng quân đội Texas ( 60
phút, đoàn khởi hành vào ngày thứ 7 sẽ không được vào tham quan ) – Đại Học
Texas tại Austin ( tham quan trên xe buýt 30 phút) – Trung tâm mua sắm San
Marcos ( 60 phút ) – Houston.
Ghi chú đặc biệt:
1.Nếu Toà nhà Quốc đóng cửa, đoàn chúng ta sẽ tham quan ở bên ngoài.
2.Bảo tàng lực lượng quân đội Texas đóng cửa vào thứ 2 hằng tuần, đoàn
chúng ta sẽ không đi tham quan nếu bị đóng cửa. Cần cung cấp thẻ ID ( thẻ
nhận dạng) khi đi tham quan.
Buối sáng:
Tham quan toà nhà Quốc Hội tiểu bang Texas:
Nằm ở trung tâm thành phố Austin, tòa Quốc Hội của Texas được hoàn thành vào
năm 1888 theo phong cách phục hưng của người Ý. Toạ lạc trên diện tích hơn 51

mẫu Anh, nó đã được thêm vào Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử vào năm
1970.
Buổi chiều:
Tham quan bảo tàng lực lượng quân đội Texas:
Bảo tàng lực lượng quân đội Texas là một bảo tàng về lịch sử của dân quân Texas,
lực lượng tình nguyện và lực lượng quân sự Texas từ năm 1823 đến nay được tọa
lạc tại Austin, Texas. Bảo tàng trưng bày hàng tá xe tăng, những phương tiện vận
chuyển bọc thép, súng tự động, xe tải, xe jeep, máy bay trực thăng, máy bay chiến
đấu phản lực, máy bay quan sát và các pháo kéo đại bác, Các chương trình lịch sử
sống, các trận chiến và các sự kiện đặc biệt khác được tái hiện diễn ra trong suốt cả
năm. Vào cửa bảo tàng luôn miễn phí.
Đại học Texas tại Austin
Đại học Texas tại Austin, được gọi tắt là UT Austin hoặc UT, Đại học của Texas
hoặc Texas trong ngữ cảnh là một trường đại học nghiên cứu công cộng và là tổ
chức hàng đầu của hệ thống Đại học Texas.
Mô tả chi phí:
Chi phí đã bao gồm:
1.Vận chuyển (Loại phương tiện được sử dụng sẽ dựa trên số lượng khách trên
ngày: Xe 7 chổ SUV; Xe tải nhỏ: Xe máy)
2.Song ngữ (Tiếng Anh & Trung Quốc) tài xế và hướng dẫn.
Chi phí không bao gồm:
1. Thực phẩm và đồ uống;
2.Phí vé vào cửa tham quan (Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước)
3. Phí phục vụ (tiền típ) ( Tối thiểu 10USD/1 người/ 1ngày, Bất kỳ những trẻ em,
trẻ sơ sinh được đặt chổ đều phải trả phí này).
4.Mọi chi phí cá nhân không được liệt kê trong danh sách chi phí đã bao gồm.
Hướng dẫn đặt đoàn:
1.Hành khách dưới 18 tuổi phải có người lớn đi kèm.
2.Hành trình sẽ phải tuân thủ theo giao thông và thời tiết.
3.Trong trường hợp những điểm tham quan đóng cửa ( do bởi ngày Lễ hoặc trùng
tu, sửa chửa…) Hướng dẫn viên sẽ có những thay đổi cho phù hợp với hành trình
chuyến tham quan.
4. Chuyến tham quan này không chấp nhận bất kỳ City Pass hoặc vé riêng của bạn
cho điểm tham quan. Hành khách đi tham quan chương trình này cần mua vé vào
cửa theo sự hướng dẫn của người hướng dẫn đoàn vào ngày khởi hành. Nếu không
tuân thủ, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ trong ngày.
5. Chúng tôi nổ lực hết sức để cung cấp dịch vụ đúng giờ, sẽ không đảm bảo đến
hoặc đi từ bất kỳ thời điểm nào theo thời gian cụ thể do bị ảnh hưởng bởi thời tiết,
giao thông, đình công, chính phủ đóng cửa, chiến tranh hoặc khủng bố các cuộc tấn
công, hoặc vấn đề cơ học.

6. Vui lòng đến điểm khởi hành đúng giờ và thực hiện theo sự sắp xếp của hướng
dẫn đoàn.
7. Trước khi thực hiện một hoạt động cá nhân hoặc rời nhóm, vui lòng nhận được
sự đồng ý của hướng dẫn viên du lịch.
8. Liên lạc khẩn cấp ( số gọi miễn phí): (212) 334 4222.
9.Vui lòng đọc kỹ (điều khoản và điều kiện) trước khi đặt chương trình tham quan.

