DU LỊCH 2 NGÀY: AUSTIN – SAN ANTONIO
*Ngày khởi hành: Chủ nhật, Thứ hai hàng tuần
*Mã Đoàn: HS2
Phòng đôi

$198 /1 người

Người thứ 3 chung
phòng

Người thứ 4 chung
phòng

Phòng đơn

$174

$162

$297

*Thông tin khởi hành/Trở về:
Đón khách
Địa chỉ
Pickup
Address
Quảng trường Crowne gần
Sugar Land
9090 Southwest Fwy,
Crowne Plaza Near Sugar
Houston, TX 77074
Land
Khu phố Trung Hoa
Chinatown
9999 Bellaire Blvd,
Houston, TX 77036

Thời gian
Time
7:00 sáng
7:00 AM

7:15 sáng
7:15 AM

*Đặc

điểm hành trình:
1.Đoàn sẽ tham quan hầu hết các điểm tham quan. Để cảm nhận được mọi thứ
rộng và lớn hơn tại Texas.
2.Thưởng thức bữa ăn buổi sáng tại khách sạn trước khi khởi hành. Không có
mua sắm được bao gồm trong chuyến tham quan. Trãi nghiệm chuyến tham
quan được thiết kế tại Texas.
3. Ưu đãi (cung cấp) độc quyền trong chuyến tham quan này là tham quan Toà
nhà Quốc Hội của tiểu bang Texas (tham quan ở phía bên trong), bảo tàng lực
lượng quân sự Texas, và di tích lịch sử nổi tiếng Alamo.
4.Tham quan hang động thạch nhũ lớn nhất ở Texas, “American Venice” tại
San Antonio, Đại học Texas tại Austin!
5.Hãy thưởng thức 1 phần ẩm thực đích thực của Texas, BBQ, thực phẩm của
người Mexico, và loại bia nổi tiếng Buckhom!

*Ngày 1: Austin – San Antonio ( Tham quan buổi tối).
*Khách sạn: Fairfield Inn& Suites By Marriott San Antonio Sea World hoặc
tương đương.
Đoàn chúng ta sẽ đến Austin là thủ đô của Texas. Đoàn chúng ta sẽ có cơ hội
tham quan phía bên trong của toà nhà Quốc hội, nơi chứa các văn phòng làm
việc của cơ quan lập pháp và văn phòng thống đốc của bang Texas. Tiếp theo
đoàn chúng ta sẽ đi tham quan 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 cho đến nay. Đến tối, đoàn chúng ta có thể tham gia chương
trình tham quan buổi tối tại San Antonio.
*Hành trình:
Austin – Toà nhà Quốc hội ( tham quan phía trong 60 phút) – Đại học Texas tại
Austin ( tham quan trên xe buýt 20 phút ) – Bảo tàng lực lượng quân sự Texas
( 60 phút, sẽ không được tham quan khi đoàn khởi hành vào ngày thứ 2) – Hang
động thạch nhũ thiên nhiên ( tùy chọn 90 phút ) – Chương trình tham quan phố
đêm tại San Antonio ( tùy chọn 160 phút).
Chương trình tham quan phố đêm tại San Antonio:
Chúng tôi sẽ đưa bạn đi tham quan tháp Hữu nghị, tháp theo phong cách của
châu Mỹ (người Mỹ), du thuyền trên sông bên cạnh đường đi bộ dọc bờ sông để
ngắm cảnh về đêm. Ernie Pyle đã một lần mô tả về dòng sông này, nó được ví
như “người Mỹ Venice” và nó được dễ hiểu như thế nào. Nếu bạn cố gắng tưởng
tượng một nơi mà cảnh vật, âm thanh và thiên nhiên của châu Mỹ, Mexico cổ và
miền Tây hoang dã hòa quyện một cách dễ dàng với sự hối hả và nhộn nhịp của
một thành phố hiện đại, thì nó sẽ rất giống San Antonio.
*Ghi chú đặc biệt:
1.Nếu toà nhà Quốc Hội tiểu bang Texas bị đóng cửa, chúng ta chỉ được tham
quan ở bên ngoài.
2.Bảo tàng lực lượng quân sự Texas đóng cửa vào thứ hai hàng tuần, đoàn sẽ
không tham quan nếu bị đóng cửa.
*Toà nhà Quốc Hội tiểu bang Texas:
-Toà nhà được tọa lạc ngay trung tâm Austin tiểu bang Texas, toà nhà Quốc Hội
được xây dựng vào năm 1888 theo phong cách thời kỳ phục hưng của người Ý
trên diện tích hơn 51 mẫu Anh, nó được đăng ký vào di tích lịch sử quốc gia vào
năm 1970.

*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.
*Bảo tàng lực lượng quân sự Texas:
-Bảo tàng được tọa lạc trong toà nhà lịch sử số 6, ban đầu được xây dựng vào
năm 1918 trên khu hội trường hổn độn. Khu vực phía trong của bảo tàng với
diện tích 45.000 feet vuông và trưng bày triển lãm những vật kỷ niệm, hình ảnh,
đồng phục, vũ khí, xe cộ và các phụ kiện quân sự khác được sử dụng từ năm
1825 đến nay.
*Hang động thạch nhũ thiên nhiên:
-Hang động thạch nhũ thiên nhiên được biết đến là hang động lớn nhất tại Hoa
Kỳ ở tiểu bang Texas. Các hang động chứa đựng một số cấu trúc độc đáo và
hình thành địa chất khác nhau. Nhiệt độ trong hang động quanh năm là 21 độ C
(tương đương 71 độ F) và độ ẩm là 99% (99 phần trăm). Các hang động vẫn còn
hoang sơ và sống động. Do bởi lượng thẩm thấu của nước mưa qua các tầng lớp
đá vôi. Nơi hòa tan các Canci, một khoáng chất chủ yếu tạo nên tất cả các cấu
trúc tại hang động thạch nhũ thiên nhiên. Sau khi thẩm thấu qua khỏi lớp đá
vôi, nước chảy vào các vách khe của hang động và nước sẽ nhỏ giọt liên tục với
những giọt nước trong veo tinh khiết, tạo thành 1 ánh sáng lấp lánh mà chúng
ta thường thấy được trong 1 vài hang động.

*Ngày 2: San Antonio – Houston.
-Buổi sáng, chúng ta sẽ đến tham quan nhà thờ truyền giáo Alamo. Tiếp theo,
chúng ta sẽ đi đến bảo tàng Buckhorn nơi chứa đựng và trưng bày các loại động
vật hoang dã trên thế giới, bao gồm nhiều loại cá từ bảy đại dương, động vật từ
mọi lục địa và mọi động vật kỳ lạ được thu thập trong hơn 100 năm qua. Sau đó,
chúng ta sẽ đi tham quan quãng trường thị trường lịch sử và toà tháp theo
phong cách châu Mỹ (người Mỹ).
*Hành trình:
-Tham quan tại Alamo ( 60 phút ) – Bảo tàng trưng bày Buckhorn và bảo tàng
kiểm lâm Texas ( tuỳ chọn 60 phút ) – Quảng trường thị trường lịch sử ( 60
phút ) – Toà tháp theo phong cách châu Mỹ (người Mỹ) ( tuỳ chọn 60 phút ).

*Nhà thờ truyền giáo Alamo:
-Nhà truyền giáo Alamo, truớc kia là một bộ phái Công Giáo La Mã, là nơi diễn
ra trận chiến lịch sử nổi tiếng năm 1836, trong đó quân đội Mexico đã bao vây
tòa nhà và được bảo vệ bởi một nhóm nhỏ người Texas.
*Bảo tàng trưng bày Buckhorn và bảo tàng kiểm lâm Texas:
-Tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố San Antonio trên 131 năm, chúng cách
hai dãy nhà từ Alamo và một dãy nhà từ phố đi bộ bên bờ sông. Trên 131 năm,
bảo tàng Buckhorn đã được biết đến như một nơi tụ tập để trò chuyện với
những món ăn tuyệt vời và triển lãm động vật hoang dã . Ngày nay, có thêm
quán rượu, tiệm cà fê, cửa hàng quà tặng, phòng trưng bày súng với hai bảo
tàng gồm: Bảo tàng Buckhorn và Bảo tàng Kiểm lâm Texas.
*Quảng trường thị trường lịch sử:
-Thưởng thức các điểm tham quan và hương vị của Mexico cũ tại Quảng trường
thị trường lịch sử, nơi yêu thích của người dân địa phương và khách du lịch qua
nhiều thế hệ. Khám phá hơn 100 cửa hàng và quầy hàng tại địa phương, tất cả
được tập trung tại một trung tâm mua sắm trong nhà nổi tiếng được mô tả là
một chợ lớn nhất của Mexico bên ngoài lãnh thổ Mexico. Tìm thấy được đồ gốm
Talavera đích thực, những đồ vật kỳ lạ và các tác phẩm nghệ thuật thủ công.
Tại đây có các món ăn truyền thống văn hoá Mexico tại Mi Tierra và La
Margarita, hoặc quay lại khu chợ thực phẩm nông sản để thưởng thức chương
trình trên sân khấu.
*Tháp theo phong cách châu Mỹ (hay người Mỹ):
-Chiều cao của toà tháp là 750 foot (230 mét) quan cảnh nhà hàng của toà tháp
toạ lạc ngay trong công viên Hemisfair phía đông nam của khu thương mại
trung tâm San Antonio, Texas, Hoa Kỳ. Tòa tháp được thiết kế bởi kiến trúc sư
San Antonio O'Neil Ford và được xây dựng theo cấu trúc chủ đề của hội chợ thế
giới năm 1968,
*Ghi chú những điểm tham quan:
-Hành trình tham quan sẽ phải phụ thuộc vào tình hình giao thông và thời tiết.
Trình tự của các điểm tham quan có thể được thay đổi theo tình hình thực tế để
phục vụ quí du khách tốt hơn.

-Trong trường hợp điểm tham quan đóng cửa (do bởi ngày Lễ hoặc trùng tu,
xây dựng… ), hướng dẫn viên du lịch sẽ có một số thay đổi cần thiết cho phù
hợp với hành trình.
-Chuyến tham quan này không chấp nhận bất kỳ vé City Pass hoặc bất kỳ các
vé cá nhân của quí du khách cho các điểm tham quan. Quí du khách phải mua
vé vào cửa từ sự hướng dẫn của người dẫn đoàn.
*Chính sách hoàn trả:
- Nếu do điều kiện thời tiết, chiến tranh hoặc các cuộc đình công chung và các
tình huống không lường trước khác làm gián đoạn hành trình, công ty chúng tôi
có quyền sắp xếp lại hành trình mà không hoàn trả phí tham quan.
-Nếu du khách không thể tham gia đoàn tham quan vì lý do cá nhân, chi phí
khách sạn và phương tiện đi lại không được hoàn trả lại.
*Các chi phí tham quan không bao gồm: Các bữa ăn, vé tham quan, phí phục
vụ (tiền típ) (10USD/1 người/1 ngày) và bất kỳ chi phí cá nhân phát sinh nào
(như phí điện thoại của khách sạn, giặt ủi, v.v.).
Danh sách
những điểm
tham quan
Attraction
Admission List

Người lớn
Adult

Người già
Senior (65+)

Tham quan
ban đêm ( bao
gồm du thuyền
đi dọc bờ sông
bên phố đi bộ)
Night Tour
（Including
Riverwalk
Cruise）

35 USD/1 người 30 USD/ 1
người

Toà tháp theo
phong cách
châu Mỹ
(người Mỹ)

13 USD/1 người 11 USD/1 người 10 USD/1 trẻ
em
$13/1 person
$11/1 person
(4 - 14 tuổi )
$10/1 child

Trẻ em
Children

25 USD/ 1 trẻ
em
( 2 – 11 tuổi )

$35/1 person
$30/ 1 person

$25/1 child
( 2 – 11 yrs)

Tower Of
Americas
Bảo tàng
Buckhorn và
bảo tàng kiểm
lâm Texas
Buckhorn
Saloon& Texas
Ranger
Museum

(4 – 14 yrs )
22 USD/1 người 22 USD/1 người 17 USD/1 trẻ
em
$22/1 person

$22/1 người
$17/1 child

Hang động
23.50 USD/1
23.50 USD/1
15.25 USD/1
thạch nhũ thiên người
người
người
nhiên
Natural Bridge $23.50/1 person $23.50/1 person $15.25/1 person
Caverns
*Giá cả và lịch trình có thể thay đổi tuỳ theo mùa mà không cần thông báo
trước.

