CHUYẾN THAM QUAN NỔI BẬT 4 NGÀY LOS ANGELES – SAN FRANCISCO –
VỊNH 17 DẶM. (MÃ TOUR: S1)
*Thời gian khởi hành: Khởi hành hằng ngày.
*Nơi khởi hành: Los Angeles ( Đón khách).
Loại
(Giá)

Người thứ 1,
thứ 2
$338.00/1
người

Người thứ 3

Người thứ 4

Phí phòng đơn

Phụ phí

$10.00

$218.00

$120.00

$0.00

*Đặc sắc của sản phẩm:
*Tổng quan về sản phẩm:
-Thời gian của hành trình: 4 ngày 3 đêm. Điểm đến: Los Angeles chuyến đi khứ hồi: Phương tiện bằng xe
buýt! Xuất phát hằng ngày! Có giá đặc biệt cho người thứ 3, thứ 4!
*Giới thiệu hành trình:
- Hành trình chỉ mang tính tham khảo. Hành trình cuối cùng có thể được điều chỉnh phù hợp với điều
kiện thực tế, vì vậy vui lòng tham khảo thông báo trước khi khởi hành.

*Ngày 1:
-Đón khách tại sân bay quốc tế (LAX) Los Angeles.
-Mô tả: Thông báo đón khách:
-Vui lòng cung cấp thông tin chuyến bay trước ba ngày khi khởi hành. Đối với tất cả các chuyến bay tạm
thời bị hoãn hoặc hủy, công ty chúng tôi không đảm bảo đón khách tại sân bay miễn phí dịch vụ.

- Địa điểm đón khách: Khách đến trên các chuyến bay nội địa và Canada vui lòng đợi hướng dẫn viên tại
khu vực nhận hành lý, và đối với các chuyến bay quốc tế vui lòng chờ tại lối ra (bên cạnh cửa hàng tiện
lợi 7-11);
- Thời gian đón khách: mỗi giờ từ 8:30 đến 22:30; 22:30 đến 24:00 sẽ yêu cầu thêm phí đón khách $ 80
(dưới 5 người); Vui lòng tự đến khách sạn trong thời gian còn lại bằng chi phí của bạn.

- Hướng dẫn đón khách: Mặc đồng phục màu vàng và cầm cờ vàng. Nếu bạn không thể xem hướng dẫn,
vui lòng gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 323-261-8811.
*Lưu trú: Vanllee Hotel & Suite hoặc tương đương.

*Ngày 2: LOS ANGELES – VỊNH 17 DẶM – SAN FRANCISCO.

- Mô tả: Khởi hành từ Los Angeles vào buổi sáng, qua vùng đồng bằng lớn miền Trung California màu
mỡ, nơi có hơn một nửa trái cây, rau và trái cây khô của Hoa Kỳ rất phong phú, biến California thành
tiểu bang nông nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Vào buổi chiều, đến bán đảo Monterey đẹp như tranh vẽ. Một
cơn gió biển nhẹ nhàng, bờ biển uốn lượn, sóng biển dâng, những rạn san hô gồ ghề, và có thể ngắm nhìn
những con hải cẩu, sư tử biển thật dễ thương; Biệt thự của tỷ phú rất đẹp (bậc thầy hội họa nổi tiếng
Trung Quốc là Zhang Daqian sống ở đây mười năm), Các sân golf hàng đầu thế giới là vô tận (dừng lại
để chụp ảnh nơi đã tổ chức và lưu giữ 5 giải Grand Slam)... Đắm chìm vào không gian của biển và cảnh
biển dài 17 dặm. Quốc lộ California nổi tiếng số 1thế giới, một cảnh biển tuyệt đẹp dài 17 dặm ... Hít một
hơi thở thật sâu của không khí và không gian biển, đắm mình trong gió biển, những con sóng và cảnh
đẹp thơ mộng của bán đảo Monterey, quý khách cũng có thể ghé thăm trung tâm du khách và bảo tàng
vịnh 17 dặm mới. Đến San Francisco vào buổi tối.
*Lưu trú: Comfort Inn & Suites Newark hoặc tương đương.

*Ngày 3: BERKELEY UNIVERSITY – SAN FRANCISCO.
-Mô tả: Đến thăm Đại học Berkeley vào buổi sáng. Các giáo viên và sinh viên của trường Berkeley đã
giành được 72 giải thưởng Nobel, khuôn viên rất cổ kính và nhìn ra cầu cổng vàng và eo biển cổng vàng,
đây là trường đại học nổi tiếng và đẳng cấp thế giới. Sau đó lái xe ra ba phía đều là biển, bao gồm hơn 50
ngọn đồi, ba mặt của San Francisco đều là biển. Ghé thăm những cây cầu mang biểu tượng bờ Tây của
Hoa Kỳ, Cầu Cổng Vàng được gọi là "Cây cầu bất khả thi"; Ghé thăm bến cảng ngư dân sống động nhất,
bạn cũng có thể tận hưởng Vịnh San Francisco bằng thuyền với chi phí của mình; Cung điện nghệ thuật
World Expo Site và Phố Jiuquhua do chính phủ Panama tặng vào năm 1915 sẽ khiến bạn lưu lại. Đặc
biệt là địa hình nhấp nhô của San Francisco với kiến trúc Victoria cổ điển, cộng với gió biển mát mẻ và
thoải mái, đó là lý do thu hút hàng vạn du khách đến tham quan. Vào buổi chiều, bạn có thể chọn tham
gia một tour du lịch chuyên sâu San Francisco bằng chi phí của riêng bạn, tham quan nhà thờ lớn, đỉnh
núi đôi, quảng trường thành phố. Đại lộ thương mại, khu phố Trung Hoa, little Italy, Phố Castro, Quảng
trường Union. Nghỉ đêm tại thành phố California.
*Lưu trú: Days Inn Merced hoặc tương đương.

*Ngày 4: CÔNG VIÊN QUỐC GIA YOSEMITE – LOS ANGELES.
-Mô tả: Bắt đầu từ khách sạn, dãy núi Sierra Nevada trải dài xa hơn, đó là nơi mà điểm đến của chúng ta
hôm nay là công viên quốc gia Yosemite! Đá hoa cương hùng vĩ, thác nước hùng vĩ và thung lũng yên
bình, làm cho Yosemite trông giống như một chốn thần tiên từ mọi góc độ. Những cây to khổng lồ, núi

cao và nước chảy, những vách đá khổng lồ và những hồ nước lấp lánh được tạo bởi sông băng, làm cho
bạn cảm thấy như bạn đang ở trong một thiên đường. Cột đá granit lớn nhất thế giới - Emirates Rock;
Thác Yosemite có mức giản nước cao nhất ở Bắc Mỹ; Thung lũng Yosemite; Half Dome; Thác cô
dâu ...Mọi thứ tuyệt vời sẽ theo sau! Bạn có thể đi bộ trong rừng trinh nữ, cảm nhận được không khí ngọt
ngào và trong lành. Sau bữa ăn trưa băng qua một phần lớn của đồng bằng miền Trung California. Nơi
sản xuất hơn một nửa số trái cây và rau quả ở Hoa Kỳ, nó cũng làm cho California trở thành tiểu bang
nông nghiệp lớn nhất ở Hoa Kỳ. Quay trở về Los Angeles vào buổi tối.

*Địa điểm đón:
*Thời gian; Địa điểm: Quý khách tự nhận phòng khách sạn (Không cần đón ở sân bay Los Angeles LAX)
-Tại địa chỉ: 1 World Way, Los Angeles, CA 90045.
*Những chi phí:
-Các chi phí bao gồm: Xe vận chuyển du lịch chuyên nghiệp; nhân viên phục vụ chuyên nghiệp; bảo hiểm
xe du lịch; khách sạn lưu trú trong suốt hành trình.
-Các chi phí không bao gồm: Những chi phí vận chuyển đến và đi từ điểm khởi hành; Phí dịch vụ phục
vụ (tiền típ) cho hướng dẫn và tài xế $10.00/1người/1ngày, dựa trên số ngày tham quan; Nếu hành trình
có chủ đề California, chi phí dự án chủ đề là bắt buộc, vui lòng chọn khi đặt mua sản phẩm, các chi phí
cá nhân (như bữa ăn riêng, phí điện thoại, xem truyền hình trả tiền và tất cả các chi phí cá nhân khác…).
Các hạng mục bắt buộc khác trong hành trình; Bao gồm các khoản phí khác không được liệt kê trong lệ
phí.
*Chi phí tự túc:
自费项目
Chi phí tự túc
必付服务费$10/人/天
Phí dịch vụ phục vụ (tiền típ) $10/người/ngày
SFB 必付费用$65
SFB phải trả $65.00

旧金山游船(90 分钟) $44
Du thuyền tham quan San Francisco(90 phút)
$44.00
舊金山深度遊 $35
Chương trình tham quan chuyên sâu San
Francisco $35.00

说明
Mô tả
按预订天数计算
Cách tính theo ngày tham gia
包含门票: 17 哩湾，伯克利大学，优胜美地，杜丽莎夫
人蜡像馆，燃油附加费。
Vé vào cửa: Vịnh 17 dặm, đại học Berkeley, Yosemite,
Bảo tàng sáp Madame, phụ phí nhiên liệu

占座位同價
Chổ ngồi đồng giá.

*Những nhắc nhở: Thông báo đặt phòng:
1. Vui lòng cung cấp thông tin chuyến bay trước ba ngày khởi hành. Công ty chúng tôi không đảm bảo
dịch vụ đón khách miễn phí cho tất cả các chuyến bay tạm thời bị hoãn hoặc bị huỷ;

2. Thời gian đón miễn phí từ Sân bay Los Angeles (chỉ dành cho LAX) là 8:30 đến 22:30, với giờ khởi
hành hàng giờ, 22:30 đến 24:00 sẽ yêu cầu thêm phí đón khách $ 80 (giới hạn dưới 5 người); Quay trở lại
khách sạn với chi phí của riêng bạn.
3. Vào ngày giới hạn trả khách, vui lòng sắp xếp chuyến bay nội địa sau 21:30 hoặc chuyến bay quốc tế
sau 22:30 để rời đi.
4. Do ngày khởi hành khác nhau, thứ tự của hành trình sẽ được điều chỉnh, và hành trình cuối cùng phải
được xác nhận về công ty của chúng tôi.
5. Thời gian nhận phòng của khách sạn là sau 15:00, tất cả các phòng đều là phòng "không hút thuốc",
hút thuốc trong phòng sẽ bị phạt hơn $ 250;
6. Có thể sắp xếp tối đa hai giường (kích thước full size) trong mỗi phòng. Nếu bạn cần một giường phụ,
vui lòng tự kiểm tra với quầy lễ tân của khách sạn.
7. Đối với tất cả các chương trình được hưởng đặc quyền "mua hai tặng một", nếu ai đó không xuất hiện
trong ngày tham quan, sẽ bị phạt 100 đô la;
8. Trong năm mới, ngày quốc khánh, ngày lao động, lễ Tạ ơn, Giáng sinh và các ngày lễ cuối tuần dài
khác và thời gian triển lãm, phí tham quan sẽ điều chỉnh tăng giá một cách thích hợp;
9. Giá vé sẽ được điều chỉnh theo mùa, tùy thuộc vào giá của điểm tham quan vào ngày đó;
10. Trong trường hợp đặc biệt, công ty có quyền điều chỉnh hành trình và khách sạn;

*Những lưu ý khi tham gia:
* Vui lòng xác nhận rằng bạn có giấy tờ tuỳ thân du lịch (Hộ chiếu,chứng nhận bản thân ID hoặc DL).
Vui lòng xuất trình khi quý khách tham gia chương trình và nhận phòng khách sạn;
* Trong trường hợp đặc biệt, công ty có quyền điều chỉnh hành trình và khách sạn;
* Thời gian nhận phòng khách sạn là sau 15:00, các phòng đều là phòng "không hút thuốc", hút thuốc
trong phòng sẽ bị phạt hơn $ 250.00;
* Có thể sắp xếp tối đa hai giường (kích thước fullsize) trong mỗi phòng. Nếu bạn cần một giường phụ,
vui lòng kiểm tra với quầy lễ tân của khách sạn để biết thêm chi tiết.
* Tiêu chuẩn phí dịch vụ (phải trả): $ 10 mỗi người mỗi ngày, $ 10 mỗi người mỗi lần đón.
* Hủy hoặc thay đổi trước 8-14 ngày khởi hành bị phạt 30%, hủy hoặc thay đổi trước 4-7 ngày khởi hành
phí phạt 50%, trong vòng 3 ngày (ngày làm việc) hoặc ngày đi du lịch. Quý khách hủy bỏ vì nhiều lý do
thì chi phí phải được thanh toán đầy đủ và không yêu cầu hoàn trả hoặc sắp xếp lại. Đối với tất cả các
chương trình mua hai tặng một và giảm giá đặc biệt, nếu quý khách hủy một người trong vòng 7 ngày
trước chuyến tham quan, quý khách sẽ phải trả tiền phạt 100 đô la, nếu ai đó không xuất hiện vào ngày
tham quan, quý khách sẽ phải trả tiền phạt 200 đô la, những người tham gia chương trình sẽ phải trả tiền.

* Đối với các lễ hội và triển lãm sau đây trong năm, sẽ có một khoản phụ phí cho mỗi phòng khi lưu trú
tại Las Vegas Circus Circus:
-$ 50 / phòng / đêm: 25/5, 7/20, 7/27, 8/31, 9/13, 9/14, 11/8
-$ 100 / phòng / đêm: 2/16, 5/18, 11/7, 12/30
-$ 140 / phòng / đêm: 1/8, 1/9
-$ 200 / phòng / đêm: 31/12,
* Có sẵn từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 1 năm 2020 sẽ được tính thêm $ 200 mỗi phòng mỗi đêm.

