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CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ 

 

 

 LOS ANGELES – LAS 
VEGAS – GRAND CANYON -  

DISNEYLAND – 
UNIVERSAL STUDIO – 

HOLLYWOOD – SOLVANG - 
SAN JOSE – SAN 

FRANCISCO – YOSEMITE – 
LOS ANGELES 

 12N11Đ 
 Khách Đoàn 

 
Hãy cùng Mappy Tour trải 

nghiệm tour 12 ngày, khám 
Phá cường quốc của Thế 

Giới... 

$.000 

 
Thông tin chi tiết Mỹ , một quốc gia đa văn hóa, chủng tộc, truyền thống, và giá trị, một cường quốc của thế 
giới. Hãy cùng Mappy Tour khám phá những danh thắng được mệnh danh là đẹp nhất đất nước Mỹ, qua hành trình 
Bờ Tây 12 Ngày. 

 



  
NGÀY 1:  VIỆT NAM –  TAIPEI- LOS ANGELES  
 
 
09:00: Quý khách tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 
Làm thủ tục xuất cảnh đáp chuyến bay đi Taipei, nối chuyến bay đi Los Angeles 
Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay. 
 

 
 
 
NGÀY 2: THÀNH PHỐ LOS ANGELES (Ăn Trưa, Tối) 
 
 
14:00 đến sân bay Quốc Tế Los Angeles, làm thủ tục nhập cảnh. HDV địa phương và xe đón quý khách tại sân bay 
,đưa đoàn tham quan trung tâm thương mại Phúc Lộc Thọ tại Little Saigon. 
 

 
  
Ăn tối, về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 
 
 



  
NGÀY 3: KINH ĐÔ CASINO THẾ GIỚI - LAS VEGAS (Ăn ba bữa) 
 
 
Ăn sáng tại khách sạn. Trả phòng, gửi hành lý tại khách sạn. 
Khởi hành đi Las Vegas (5 tiếng). Dừng tại outlet Barstow ăn trưa (và mua sắm hàng hiệu đang sale off). Đến Las 
Vegas dự kiến vào lúc 4h chiều. Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 
Quý khách tự do tham quan thành phố không nghỉ Las Vegas với nhiều hệ thống Casino hiện đại, hấp dẫn và độc 
đáo tại nhiều khách sạn như: Bellagio, Venetian, MGM Grand, the Mirage……Đặc biệt, Quý khách tự do tham quan, 
mua sắm tại Đại lộ Las Vegas Strip thật rực rỡ về đêm. 
 

 
 
Tối: Quý khách có thể đi xem các chương trình biểu diễn hoành tráng và đầy màu sắc như: Show “O”…( chi phí tự 
túc ). Khách sạn: Circus Circus Hotel hoặc tương đương 
 
 
NGÀY 4: LAS VEGAS – HOOVER DAM - LAKE MEAD - GRAND CANYON  (Ăn ba bữa) 
 
 
Sau bữa sáng, đoàn khởi hành đến Grand Canyon (Đại vực), một bức tranh điêu khắc kiệt tác của thiên nhiên - 
quá trình tiến hóa của trái đất có niên đại gần 2 tỷ năm trước 
 
-  Thử cảm giác mạnh trên "Skywalk " - cầu kính trong suốt trên miệng Đại Vực 
-  Đi trực thăng & thuyền thưởng thức vẻ đẹp của Canyon từ nhiều góc độ khác nhau (chi phí tự túc) 
-  Trên đường về thăm đập thủy điện Hoover lớn nhất nước Mỹ và hồ nhân tạo lớn nhất thế giới Lake Mead. 
 
Buổi tối trở về Las Vegas quý khách có thể tự do thưởng thức các live show đặc sắc về đêm: "Le Rêve" tại Wynnvới 
hàng trăm nữ vũ công cũng là VĐV bơi lặn chuyên nghiệp xuất hiện ngược trên mặt nước (vé tự túc trên 100$ và 
phải đăng ký trước) 
 
Khách sạn : Circus Circus Hotel hoặc tương đương.  
 



 
 
 
 
NGÀY 5: LAS VEGAS- LOS ANGELES (Ăn ba bữa) 
 
 
Sáng: Xe đưa Quý khách về lại Los Angeles. Tham quan Đại Lộ Danh Vọng (Walk of Fame) - “khai sinh” từ năm 
1958 tại Hollywood, là nơi các ngôi sao nổi tiếng thế giới được vinh danh trên những viên đá mài có hình ngôi sao 
hồng 5 cánh. 
 

 
 
Tại đây, Quý khách còn tìm thấy rất nhiều dấu vân tay và dấu chân của các ngôi sao được yêu thích như: Michael 
Jackson, Thành Long, Madona…., Nhà hát Grauman, Nhà hát Kodak – nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hàng năm. 
Khách sạn: Ramada Inn hoặc City of Commerce hoặc tương đương. 
 



 
NGÀY 6: LOS ANGELES – DISNEYLAND (Ăn ba bữa) 
 
Sáng: Xe đưa quý khách đến với Công Viên Disneyland - là một trong những khu giải trí nổi tiếng trên thế giới. 
Đến Disneyland, du khách như bước vào một Thế giới Thần tiên với Mảnh đất Diệu kỳ (Fantasyland) - nơi người ta 
có thể nhìn thấy chàng Peter Pan bay dưới ánh trăng London, được gặp cô bé Alice ở Xứ sở Kỳ diệu (Wonderland),  
Chú chuột Mickey tại thị trấn hoạt hình của Mickey (Mikey’s Toontown) hoặc được sống trong cảm giác tuyệt diệu ở 
mảnh đất tương lai (Tomorrow Land), Lâu đài Cổ tích.. 

 
Quý khách còn có thể xem phim 3D với hình ảnh và âm thanh hấp dẫn lôi cuốn, phiêu lưu cùng công nương Indiana 
Jones hay thử thách lòng can đảm khi đi trên chuyến tàu lượn siêu tốc độ. Khách sạn: Ramada Inn hoặc City of 
Commerce hoặc tương đương. 
 
 
NGÀY 7: LOS ANGELES – UNIVERSAL STUDIO - HOLLYWOOD (Ăn Sáng) 
 

 



Sáng: Quý khách tham quan phim trường Universal Studios – Hollywood – Kinh đô điện ảnh thế giới, nơi Quý 
khách xem màn trình diễn hấp hẫn dưới nước, thử cảm giác rùng rợn khi bị cá mập, khủng long tấn công và tìm hiểu 
họ dùng các kỹ xảo gì trong phim … 
Khách sạn: Ramada Inn – City of Commerce hoặc tương đương 
 
 
NGÀY 8: LOS ANGELES - SOLVANG - HEARST CASTLE – SAN JOSE (615km) (Ăn ba bữa) 
 
Sáng: Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Khởi hành đi San Francisco. Xe đưa đoàn đi theo đường cao tốc The 
Pacific Coast , dọc theo Vịnh Monterey Bay. Trên đường  tham quan Thị trấn Solvang - được xây dựng bởi 
những người Đan Mạch di cư đến Hoa Kỳ năm 1911. Tại đây, quý khách có thể tham quan những ngôi nhà, cối xay 
gió, thưởng thức những món ăn mang hương vị Đan Mạch ngay trên đất Mỹ. 
 

 
- Trưa: Sau khi nghỉ ngơi và dùng bữa trưa. Đoàn đến bắc San Simeon, tham quan Lâu đài Hearst Castle – Lâu 
đài duy nhất được tìm thấy trên đất Mỹ, nơi lưu trữ những bộ sưu tập nghệ thuật vô giá, với khuôn viên và hồ bơi 
lậng lẫy. 
- Đoàn tiếp tục đến San Jose. Nghỉ đêm tại San Jose 
Khách sạn: Hilton/ Crown Plaza Silicon Valley hoặc tương đương 
 
 
NGÀY 9: SAN FRANCISCO (Ăn ba bữa) 
 
 
Buổi sáng, tham quan: 
-Thung lũng Silicon – cái nôi của nền công nghệ thông tin, nơi thay đổi cuộc sống của con người. 
 
-Xưởng sản xuất CPU của Intel và bảo tàng công nghệ cao Intel. 
 
-Trụ sở chính của YAHOO & GOOGLE. 
-Mua sắm tại cửa hàng Apple (chỉ vào ngày thứ 4) 
 
-Khuôn viên xinh đẹp của trường đại học Stanford- ngôi trường lớn thứ 2 ở Mỹ, được ông vua đường sắt ở 
California và chính trị gia thành lập năm 1891 để tưởng niệm con trai ông là Leland Stanford, Jr. 
Buổi chiều, xe đưa đoàn tham quan thành phố nổi tiếng bờ Tây nước Mỹ với 
 
-Cầu Cổng vàng (Golden Gate)- một trong những biểu tượng của nước Mỹ, bắc ngang qua vịnh San Francisco. 
 



 
-Ghé đường hoa Lombard- con đường dốc nghiêng 40 độ quanh co uốn lượn với hai bên lối đi trồng rất nhiều hoa. 
-Cầu tàu Fisherman’s và Cung điện nghệ thuật. 
-China town… 
Nghỉ đêm ở San Francisco. 
 
 
NGÀY 10: VƯỜN QUỐC GIA YOSEMITE - LOS ANGELES (Ăn ba bữa) 
 
Sáng: Khởi hành sớm đi Fresno, qua những thung lũng phì nhiêu vùng Trung Bộ Cali, những cánh đồng trồng 
bông, đào, vườn nho, vườn trái cây trải dài mênh mông bất tận. - Đến vườn quốc gia Yosemite, xem các thác nước, 
El Capitan (khối đá granite cao 910m, một trong những thách thức yêu thích của thế giới cho các nhà leo núi)., và 
đi bộ dọc theo đường dưới những cây thông cao chót vót. 
 

 



 
- Rời Yosemite, khởi hành đi Los Angeles. 
- Đến Los vào buổi tối. Xe đưa Quý khách ra sân bay LAX đi các Bang khác của Hoa Kỳ (tự do thăm thân nhân). 
Hoặc bay về Việt Nam lúc 22h30. 
 
 
NGÀY 11: TRÊN MÁY BAY (Ăn ba bữa) 
 
 
Quý khách nghỉ ngơi và ăn uống trên máy bay 
 
 
NGÀY 12: SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT- VIỆT NAM. 
 
 
Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, chia tay đoàn, kết thúc chuyến tham quan. 
  
Mappy Tour kính chúc quý khách có chuyến du lịch 12 ngày xuyên suốt Bờ Tây Hoa 
Kỳ đầy thú vị, cùng nhiều trải nghiệm mới mẻ và bổ ích ! 
 

Giá tour đã bao gồm 
 

Giá tour không bao gồm 
 

 
- Vé máy bay khứ hồi theo chương trình tour: TP.HCM - 
Los Angeles - TP.HCM 
- Vé máy bay nội địa trong chương trình (nếu có) 
- Thuế phi trường và Phí an ninh. (1 kiện hành lý ký gửi 
trên các chuyến bay theo chương trình nặng tối đa 
23kg). 
- Xe đưa đón theo chương trình. 
- HDV tiếng Việt hướng dẫn suốt tuyến. 
- khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 3* - 4* (2 người lớn/ 
phòng) 
- Các bữa ăn theo chương trình (Việt, Hoa, Mỹ) + Tip 
cho phục vụ (15%). 
- Vé tham quan: DisneyLand, Universal Studio. 
- Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức đền bù tối đa là 
2.000.000.000 VNĐ/  
 

 
- Chi phí làm VISA Mỹ 
 
- Phí phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn) 
 
 - Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, 
hành lý quá cước theo quy định của hàng không. 
 
- Chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình. 
 
- Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay. 
 
- Tiền phục vụ khuân vác hành lý, xe vận chuyển ngoài 
chương trình 
- Tiền bồi dưỡng cho tài xế và hướng dẫn viên địa 
phương 
 

 
Quà tặng: 
- Quà tặng Mappy Tour. 

Giá tour dành cho trẻ em: 
- Trẻ em dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn. 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 75% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn (có chế độ giường riêng). 

 Trẻ em đủ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 

Quy trình đăng ký & thanh toán: 
- Đợt 1: Đặt cọc 30.000.000 VND/khách.  

- Đợt 2: Thanh toán số tiền tour còn lại sau khi được chấp thuận visa. 

Điều khoản huỷ tour: 
+ Sau khi đặt cọc tour và trước khi Mappy Tour nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là 3.000.000 VND (phí đặt cọc 
vé máy bay). 

+ Sau khi Mappy Tour nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là 5.000.000 VND.  

+ Trường hợp Quý khách bị từ chối visa: chi phí không hoàn lại là 5.000.000 VND. 



• Đối với ngày Lễ, Tết : 
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 45 ngày: Không mất chi phí. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 34-44 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour 
là 50% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 25-33 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour 
là 100% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa (đối với các nước cần visa): Chi phí 
huỷ tour là 100% tiền cọc tour.  

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 20-24 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá tour du lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 11-18 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour du 
lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-10 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá vé du 
lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 01 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé du lịch. 

* Các tour ngày lễ, tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết theo qui định. 

• Đối với ngày thường: 
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 30 ngày: Không mất chi phí. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 24-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour 
là 50% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 20-24 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour 
là 100% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa (đối với các nước cần visa): Chi phí 
huỷ tour là 100% tiền cọc tour.  

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 14-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá tour du 
lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 10-13 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour du 
lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-09 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá vé du 
lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 01 ngày trước ngày khởi hành : Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé du lịch. 

* Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết. 

Lưu ý khi chuyển/huỷ tour: 

- Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng mang Vé Du Lịch đến văn phòng đăng ký 
tour để làm thủ tục chuyển/huỷ tour và chịu Chi phí huỷ tour là theo quy định của Mappy Tour. Không giải quyết các 
trường hợp liên hệ chuyển/huỷ tour qua điện thoại. 

- Đối với những tour còn thời hạn hủy nhưng đã làm visa, Quý khách vui lòng thanh toán phí visa. 

Các lưu ý khác: 
- Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu 
cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài do bác sĩ cấp và + giấy cam kết sức khỏe với 
Công ty. Yêu cầu phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khoẻ) đi theo. Ngoài ra, khách trên 75 tuổi khuyến 
khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour). Không nhận khách từ 80 tuổi trở lên. 

- Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký để được tư vấn thêm 
thông tin. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lí do an toàn cho khách. 

- Nếu yêu cầu ở phòng đơn, Quý khách vui lòng thanh toán phí phụ thu. 



- Trường hợp khách quốc tịch nước ngoài có visa vào Việt Nam 1 lần, phí làm visa tái nhập Việt Nam 850.000 
VNĐ/khách.  

- Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour. 

- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như không 
bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. Trong trường hợp Quý khách không 
trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người 
đăng ký cho mình. 

- Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay đổi mà 
không được báo trước. 

- Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy 
đủ các điểm tham quan như lúc đầu. 

- Mappy Tour sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: 

+ Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

+ Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình 

+ Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.  

Nếu những trường hợp trên xảy ra, Mappy Tour sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho khách trong 
điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa….và không chịu trách nhiệm bồi thường 
thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

Điều kiện để làm visa: (Quý khách chuẩn bị những giấy tờ sau trước ít nhất 1 tháng, hồ sơ sao y thị thực) 

- Hình: 2 tấm khổ 4x6 cm (nền trắng, chụp mới trong vòng 3 tháng gần nhất). 

- Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất là 6 tháng so với ngày kết thúc tour (hộ chiếu nên đi được vài nơi) + hộ chiếu cũ 
(nếu có). 

- Photo sổ Tiết kiệm + xác nhận số dư ngân hàng hoặc in sao kê giao dịch tài khoản cá nhân trong 3 tháng gần nhất 
(giá trị ít nhất 100.000.000 VND) 

- Trong trường hợp nộp hồ sơ tại Hà Nội, cần có Thẻ tín dụng (Visa card hoặc Master card – photo 1 mặt thẻ ). 

- Sao y thị thực giấy chứng nhận nghỉ hưu (nếu Quý khách đã nghỉ hưu). 

- Đơn xin nghỉ phép + sao y thị thực Hợp đồng lao động + Xác nhận thu nhập (nếu khách là CB - CNV).  

- Sao y thị thực giấy phép kinh doanh + biên lai thuế 3 lần gần nhất (nếu có kinh doanh, buôn bán). 

- Sao y thị thực chủ quyền nhà, đất hoặc 

- Hợp đồng cho thuê nhà, đất, xe hơi (nếu có nhà, đất, xe hơi cho thuê). 

- Sao y thị thực hộ khẩu. 

- Sao y thị thực Giấy chứng nhận kết hôn nếu đã có gia đình. 

- Sao y thị thực Giấy khai sinh của bé (nếu có em bé đi theo), Giấy đồng ý của ba (mẹ) đồng ý cho phép bé đi du 
lịch chung với mẹ (ba) có xác nhận của cơ quan địa phương + xác nhận trường học của bé hoặc thẻ học sinh của bé. 

* Trên đây là những thủ tục để xin visa Châu Âu theo quy định của Lãnh sự . Tùy vào mỗi trường hợp, trong quá 
trình xét visa lãnh sự có quyền yêu cầu bổ sung bất kỳ giấy tờ nào của quý khách nếu thấy cần thiết.  

Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian và trường hợp cụ thể. 

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ MAPPY TOUR  (84 8) 62944440 

 
 


