DU LỊCH 1 NGÀY THÀNH PHỐ HOUSTON
NGÀY KHỞI HÀNH: THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, THỨ BẢY
MÃ ĐOÀN : HU1.
GIÁ ĐOÀN : 60

USD/ 1 NGƯỜI.

THÔNG TIN KHỞI HÀNH/TRỞ VỀ:
ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH
Pickup Location
QUẢNG TRƯỜNG
CROWNE Ở SUGAR
LAND
Crowne Plaza
Near Sugar Land
KHU PHỐ TRUNG HOA
China Town

ĐỊA CHỈ
Address

THỜI GIAN
TIME

9090 Southwest Fwy,
Houston, TX 77074

7:30 AM
(7:30 SÁNG)

9999 Bellaire Blvd,
Houston, TX 77036

7:45 AM
(7:45 SÁNG)

*HÀNH TRÌNH:
Đầu tiên, chúng ta sẽ dừng chân tại trung tâm TOYOTA, một sân đấu trong
nhà nổi tiếng của đội bóng rổ Rockets Houston, và đi đến trường Đại Học
RICE. Sau đó, chúng ta sẽ đến bảo tàng khoa học thiên nhiên Houston. Quần
thể bảo tàng bao gồm một cơ sở trung tâm với bốn tầng của hội trường và
triển lãm khoa học tự nhiên, Cung Thiên Văn Burke Baker, Trung tâm triển
lãm bướm Cockrell, và rạp chiếu phim lớn Wortham Giant. Trong buổi chiều,
bạn sẽ không muốn bỏ lỡ công viên lịch sử George Ranch .
*Hành trình:
-Trung tâm TOYOTA ( tham quan ở ngoài: 20 phút); Đại Học RICE (40
phút); Công viên HERMAN (20 phút); Bảo tàng khoa học thiên nhiên
Houston ( tuỳ chọn: 150 phút); Công Viên Lịch Sử George Ranch ( tuỳ
chọn: 120 phút).
*Trung Tâm TOYOTA:
-Trung tâm TOYOTA là sân thi đấu trong nhà tại trung tâm thành phố
Houston, Texas. Nó được đặt theo tên của nhà sản xuất ô tô Toyota Nhật

Bản. Đây là sân nhà của đội bóng rổ Rockets, Houston, đội bóng thuộc hiệp
hội bóng rổ quốc gia, và là sân nhà cũ của Houston Eros thuộc Liên đoàn
khúc côn cầu Mỹ.
*Trường Đại Học RICE:
-Trường Đại Học William Marsh Rice, thường được biết đến với tên gọi là
Trường đại học RICE, là một trường đại học nghiên cứu tư nhân nằm trong
khuôn viên rộng 300 mẫu Anh (121 ha) tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Trường
đại học nằm gần khu bảo tàng Houston và liền kề với Trung tâm y tế Texas.
*Công Viên Hermann:
-Là một trong những công viên công cộng lâu đời nhất của Houston, Công
Viên Hermann là công viên đầu tiên được hình dung là một phần trong nỗ lực
quy hoạch đô thị toàn diện của thành phố Houston vào đầu những năm 1910.
Theo khuyến nghị của một báo cáo năm 1913 đã xác định khu vực nông thôn
lúc bấy giờ giữa Main Street và Brays Bayou là nơi lý tưởng cho một công
viên đô thị lớn của nhà đầu tư và là doanh nhân bất động sản George H.
Hermann, người sở hữu hầu hết diện tích và phục vụ trong hội đồng quản trị
công viên thành phố, để lại di sản của mình cho thành phố Houston để sử
dụng làm không gian xanh công cộng vào năm 1914.
*Bảo tàng khoa học thiên nhiên Houston:
-Được thành lập vào năm 1909, Bảo tàng khoa học thiên nhiên Houston là một
trong năm bảo tàng nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ dựa trên số lượng lớn các triển
lãm đặc biệt, không những các triển lãm, nó còn bao gồm một cơ sở trung tâm
với bốn tầng của hội trường khoa học tự nhiên, đài thiên văn Burke Baker,
trung tâm triển lãm bướm Cockrell, và rạp chiếu phim lớn Wortham Giant.
*Công Viên Lịch Sử George Ranch:
-Công viên lịch sử George Ranch là một trang lịch sử sống được quốc tế công
nhận, bảo tồn và diễn giải chính xác câu chuyện bốn thế hệ của một gia đình
Texas đáng chú ý bắt đầu vào năm 1824 và kéo dài hơn 100 năm. Chỉ cách 30
dặm về phái Tây Nam của trung tâm thành phố Houston, Công viên nằm trên
một trang trại rộng 20.000 mẫu Anh với những ngôi nhà lịch sử. Công viên
nhằm mục đích giáo dục mọi người ở mọi lứa tuổi về lịch sử Texas và di sản
độc đáo của khu vực thông qua chương trình kết nối và truyền cảm hứng cho
người học ở mọi lứa tuổi.
*Chú thích đăc biệt:
*Ghi chú những điểm tham quan:
-Hành trình sẽ phụ thuộc vào giao thông và thời tiết. Những điểm tham quan
có thể sẽ thay đổi theo tình hình thực tế để đạt đến chất lượng dịch vụ và phục
vụ được tốt hơn.

-Trong trường hợp đóng cửa ( Do bởi ngày lễ hoặc sửa chửa, trùng tu…)
hướng dẫn sẽ có một số thay đổi cho phù hợp với hành trình thực tại.
-Chuyến tham quan này không chấp nhận bất kỳ vé City Pass, vé tham quan
tự túc của các bạn cho các điểm tham quan.
*Chú ý (đièu kiện) hoàn tiền:
-Nếu do điều kiện thời tiết, chiến tranh, các cuộc đình công và những điều
không lường trước, hoàn cảnh làm gián đoạn hành trình. Công ty chúng tôi có
quyền sắp xếp lại hành trình mà không hoàn trả lại chi phí đoàn.
-Nếu du khách không thể tham gia vào đoàn với lý do cá nhân, các chi phí
khách sạn và vận chuyển không được hoàn lại.
*Chi phí không bao gồm: Thức ăn, vé tham quan, phí dịch vu (tiền típ 10USD/
1người/1 ngày), và bất kỳ chi phí cá nhân ( như chi phí điện thoại tại khách
sạn, giặt ủi…)
Attraction
Admission List
DANH SÁCH
ĐIỂM THAM
QUAN

Adult
NGƯỜI LỚN

Senior (65+)
NGƯỜI LỚN
TRÊN 65 TUỔI

Children
TRẺ EM

Houston Museum
of Natural
Science
Bảo Tàng Khoa
Học Thiên Nhiên
Houston
George Ranch
Công viên lịch sử
George Ranch

$25

$15

$15 (3-11yrs)

25USD /1 Người

15USD/ 1Người

15USD (3-11
tuổi)/1 Người

$15
15USD /1 Người

$12
12USD /1 Người

$10 (4-12yr)
10USD (4-12
tuổi)/1 Người

* Giá cả và lịch trình có thể thay đổi theo mùa mà không cần thông báo trước.

