LOS ANGELES – LAS VEGAS –
D CANYON
:

(SB1)

: Sân bay Los Angeles (thời gian đón miễn phí từ 8:30 đến 22:30)
: Sân bay Los Angeles ( vui lòng sắp xếp các chuyến bay nội địa sau 21:30 hoặc các
chuyến bay quốc tế sau 22:30.

)
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Ngày 1: Home - Los Angeles
.
.

Ngày 2: Los Angeles –

- San Francisco

Chúng tôi sẽ khởi hành từ Los Angeles sáng nay và lái xe đến Santa Barbara,
"Nước Mỹ Riviera!" Thưởng thức cảnh đẹp của bờ biển Thái Bình Dương trên đường đi. Kiến trúc
kiểu Địa Trung Hải và Tây Ban Nha cổ được bao quanh bởi hoa và bãi cỏ;
Thành phố nhỏ miền Trung California là một trong những điểm đến kỳ nghỉ phổ biến nhất.
Sau đó, chúng ta sẽ đến Bán đảo Monterey đẹp như tranh vẽ, nơi gió biển nhẹ nhàng,

bờ biển uốn khúc, nhiều hòn đá có hình th kỳ quái, những chú hải c u đáng yêu và sư t biển n m
trên
bờ biển. Ở đây chúng ta sẽ dừng lại ở một sân golf hạng nhất để ngắm cảnh. Sau đó, chúng tôi sẽ
xem phong cảnh của1 Miles, chuyến đi th c s ngoạn m c. Chúng tôi sẽ đến V ng Vịnh (Greater
San Francisco) vào buổi tối và ở lại qua đêm.
: Comfort Inn & Suites Newark

.

Ngày 3 :UC Berkeley – tham

.

Đến thăm Đại học Berkeley vào buổi sáng. Các giáo viên và sinh viên của Berkeley đã giành được
2 giải thưởng Nobel.Golden Gate là trường đại học đẳng cấp thế giới. Sau đó lái xe ra biển, bao
gồm hơn 50 ngọn đồi.Thành phố San Francisco được vây quanh là biển. Ghé thăm cây cầu mang
tính biểu tượng ở Bờ Tây Hoa Kỳ, Cầu Cổng Vàng, được gọi là "Cây cầu bất khả thi"Cầu cảng của
ngư dân, bạn có thể đi tàu để chiêm ngưỡng vịnh San Francisco b ng chi phí của riêng bạn, Đặc biệt
là địa hình nhấp nhô của San Francisco với kiến trúc Victoria cổ điển,C ng với gió biển mát mẻ và
thoải mái, đó là lý do chính thu hút hàng ngàn khách du lịch đến thăm thành phố. Vào buổi chiều,
bạn có thể chọn tour du lịch chuyên sâu đến San Francisco, thăm Nhà thờ St. Mary, Đỉnh núi đôi và
Quảng trường thành phố. Qua đại lộ thị trường, khu phố Tàu, Little Italy, Phố Castro, Quảng trường
Union. Nghỉ đêm tại thành phố California.
: Inn Merced

.

– Los Angeles
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Ngày 5: Los Angeles – Las Vegas
Chúng tôi sẽ rời Los Angeles lái xe qua sa mạc Mojave tuyệt đẹp để đến Las Vegas Bạn có thể tham gia Tour đêm Las Vegas của chúng tôi hoặc
xem một trong nhiều chương trình đã giành giải thưởng mà thành phố cung cấp!
Las Vegas Night Tour (T y chọn): Xem ánh sáng r c rỡ của Las Vegas và ghé thăm những điểm
nóng nhất
trong thành phố trong tour du lịch tuyệt vời kéo dài 3 giờ này. Dừng chân bên núi l a Mirage, Đài
phun nước Bellagio và
nhiều hơn nữa Bạn sẽ thấy Trải nghiệm Fremont Street nổi tiếng - một chương trình ngoạn m c có
hàng triệu đèn LED và âm thanh 555.000 watt trên năm khối.
C

C

.

Ngày 6
BLV:1 ngày t do tại Las Vegas
C

C

.

BAC : Hẻm núi Antelope , vành móng ng c Horseshoe Bend
Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi qua Antelope Canyon và Horseshoe Bend, đó là một trong mười
nhiếp ảnh đẹp của thế giới. Sau đó, chúng tôi sẽ đi qua đập Glen Canyon và đi
tham quan b ng thuyền đến hồ nhân tạo lớn thứ hai của Bắc Mỹ .Sau đó Chúng ta sẽ quay trở lại
LasVegas. Las Vegas luôn thay đổi và luôn sôi động. Tham quan thành phố t y chọn
Las Vegas và khám phá "Thủ đô giải trí của thế giới" hoặc tham d một trong những nơi độc đáo
chương trình th c hiện độc quyền tại Las Vegas.
C

C

BGC/BGA：Grand Canyon South Rim

.

Hẻm núi lớn. Grand Canyon, Hàng triệu khách du lịch đến đây mỗi năm để chiêm ngưỡng kiệt tác
thiên nhiên này .Điểm quan sát lớn nhất ở trung tâm Grand Canyon-Mather Point, đứng bên rìa hẻm
núi và nhìn vào khoảng không rộng lớn sẽ mang đến cho mọi người cảm giác bình yên và tĩnh lặng.
Trở lại Las Vegas vào ban đêm, bạn có thể xem chương trình biểu diễn ở Las Vegas b ng chi phí
của riêng bạn.
C

C

.

BVC,BVA : Grand Canyon West Rim
Chúng tôi sẽ khởi hành Las Vegas vào buổi sáng và di chuyển đến Grand Canyon

est đầy cảm

hứng .Du lịch tham quan Khu bảo tồn người Mỹ bản địa Hualapai (không bao gồm tiền vào
c a).Khi ở Grand Canyon, bạn có thể chọn lên cầu thủy tinh Skywalk ly kỳ hoặc đi Tour máy bay
tr c thăng và du thuyền trên sông để thưởng thức vẻ đẹp của Grand Canyon.
. Tiếp theo chúng ta sẽ đến đập Hoover (dừng khoảng 30phút) nơi bạn cũng có thể nhìn thấy hồ
Mead. Sau thời gian ở đó, chúng ta sẽ quay trở lại Las Vegas .
C

C

BVA : Grand Canyon

.
est và đập Hoover

Ngày 7 :
BLV:1 ngày t do tại Las Vegas
C

C

.

BAC : Hẻm núi Antelope , vành móng ng c Horseshoe Bend
Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi qua Antelope Canyon và Horseshoe Bend, đó là một trong mười điạ
điểm ch p ảnh đẹp nhất Hoa Kỳ. Sau đó, chúng tôi sẽ đi qua đập Glen Canyon và đi
tham quan b ng thuyền đến hồ nhân tạo lớn thứ hai của Bắc Mỹ .Sau đó Chúng ta sẽ quay trở lại
LasVegas. Las Vegas luôn thay đổi và luôn sôi động. Tham quan thành phố t y chọn
Las Vegas và khám phá "Thủ đô giải trí của thế giới" hoặc tham d một trong những nơi độc
đáochương trình th c hiện độc quyền tại Las Vegas.
C

C

.

BGC/BGA：Grand Canyon South Rim
Vào buổi sáng, lái xe đến đập Hoover, hồ nhân tạo lớn nhất ở Bắc Mỹ, sau đó đi đến 1 trong Bảy kỳ
quan thế giới Hẻm núi lớn Grand Canyon. Grand Canyon có hàng ngàn dặm dài và không thể dò
đếm được. Đây là mô hình xói mòn sống động nhất trên thế giới.Hàng triệu khách du lịch đến đây
mỗi năm để chiêm ngưỡng kiệt tác thiên nhiên này .Điểm quan sát lớn nhất ở trung tâm Grand
Canyon-Mather Point, đứng bên rìa hẻm núi và nhìn vào khoảng không rộng lớn sẽ mang đến cho
mọi người cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Trở lại Las Vegas vào ban đêm, bạn có thể xem chương
trình biểu diễn ở Las Vegas b ng chi phí của riêng bạn.
C

C

.

BVC,BVA : Grand Canyon West Rim
Chúng tôi sẽ khởi hành Las Vegas vào buổi sáng và di chuyển đến Grand Canyon

est đầy cảm

hứng .Du lịch tham quan Khu bảo tồn người Mỹ bản địa Hualapai (không bao gồm tiền vào
c a).Khi ở Grand Canyon, bạn có thể chọn lên cầu thủy tinh Skywalk ly kỳ hoặc đi Tour máy bay
tr c thăng và du thuyền trên sông để thưởng thức vẻ đẹp của Grand Canyon.
. Tiếp theo chúng ta sẽ đến đập Hoover (dừng khoảng 30phút) nơi bạn cũng có thể nhìn thấy hồ
Mead. Sau thời gian ở đó, chúng ta sẽ quay trở lại Las Vegas .
C

C

BVA : Grand Canyon

.
est và đập Hoover

–

Ngày 8

– Los Angeles

Ngày cuối c ng của bạn sẽ bắt đầu chuyến đi này vào buổi sáng khi chúng tôi đến Ethel M Nhà
máy sô cô la và Vườn xương rồng th c vật. Sau đó, sẽ có một bữa ăn sáng t y chọn
ở Las Vegas và sau đó khởi hành từ Las Vegas trở về Los Angeles, trên đường sẽ có một điểm dừng
chân tại Tanger Outlets nổi tiếng. Sau đó, khách sẽ được đưa ra phi trường để trở về sau chuyến đi
đầy tốt đẹp.
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U.C. Berkley, Yosemite ， Madame Tussaude , bảo tàng sáp , phí nhiên liệu.
*Tip $10
*

L

V

$30

**Hẻm núi linh dương + móng ng a Horseshoe+ Phí vận chuyển + Bữa ăn nhẹ $ 135
*Hẻm núi lớn ( phiá Nam) + Phí vận chuyển + Bữa ăn nhẹ $105
Hẻm núi lớn ( phiá Tây) + Phí vận chuyển + Bữa ăn nhẹ $105
*Du thuyền San Francisco (90 phút) $44
*vịnh Thủy cung Monterey (Trẻ em từ 3 ~ 12 tuổi ) $ 50
*Tham quan thành phố San Francisco $ 35
*Máy bay tham quan hẻm núi phiá Tây $ 129 (Trẻ em từ 2 tuổi trở lên )
Tour đêm Las Vegas + Vòng đu quay -Người lớn $ 75, Trẻ em từ 4 ~ 12 tuổi $ 60
*Đi tr c thăng tham quan hẻm núi Grand Canyon phiá Tây $ 183
*Đi tr c thăng tham quan hẻm núi Grand Canyon phiá Tây + đi du thuyền $ 230
*Đi tr c thăng tham quan hẻm núi Grand Canyon phiá Nam $249
* Blue Man $133
Trước ngày khởi hành 8-1 ngày thay đổi sẽ bị phạt 30

hủy đoàn 50%

1. Vui lòng cung cấp thông tin chuyến bay ba ngày trước khi khởi hành. Tất cả các chuyến bay tạm
thời thêm hoặc trì hoãn, Seagull Holiday không có miễn phí Dịch v đón khách.2. Sân bay Los
Angeles (chỉ áp d ng LAX) thời gian đón miễn phí từ 8:30 đến 22:30 nếu đón từ 22:30 đến 2 :00
+một khoản phí đón thêm $ 80 (giới hạn 5 người) 3. 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 $ 250 trở
lên.4. Có thể sắp xếp tối đa hai giường (full si e) trong mỗi phòng. Nếu bạn cần một giường ph ,
vui lòng liên lạc với quầy lễ tân của khách sạn .5. Đối với tất cả các đơn hàng được hưởng đặc
quyền "Mua 2 tặng 1", nếu ai đó không xuất hiện trong ngày tham quan, sẽ bị phạt $200 .

