
© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 1

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du Lịch Mỹ - Khám phá bờ Đông Hoa Kỳ 7 ngày 6 đêm
giá rẻ nhất

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
Mã Tour: NN-1533 - Khởi hành: Hàng tháng

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch khám phá bờ Đông nước Mỹ 7 ngày 6 đêm từ TPHCM: Hoa Kỳ - miền đất hứa ngày nay
vẫn là điểm đến đầy mơ ước. Nước Mỹ được coi là thế giới thu nhỏ với vô số kỳ quan thiên nhiên, thành phố
lịch sử và các khu giải trí hiện đại bậc nhất trên thế giới.

 

Du Lịch Nắng Mới thường xuyên xin visa đi Mỹ trọn gói cho du khách và tổ chức những chuyến tour du lịch
đi Mỹ với những hành trình đầy màu sắc đến với những thành phố chứa đựng vô vàn những điều thú vị: Las
Vegas - "thành phố không bóng tối" hay Los Angeles - "Thành phố của những thiên thần"... Bên cạnh đó,
quý khách còn được chiêm ngưỡng những công trình nổi tiếng thế giới như: Tượng Nữ Thần Tự Do, Nhà
Trắng, Lầu 5 Góc,...

 

Đến với Du Lịch Nắng Mới để ước mơ đặt chân lên đất nước Cờ Hoa không chỉ còn là giấc mơ. Với thủ tục
làm visa Mỹ đơn giản, tỉ lệ đậu visa cao. Liên hệ đến hotline để được tư vấn chuyên nghiệp cho chuyến đi
nằm trong tầm tay bạn.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬC TRONG CHƯƠNG TRÌNH: 

• Hãng hàng không 4 sao giờ bay đẹp, thời gian quá cảnh ngắn.
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• Tặng chương trình shopping miễn thuế.

• Tượng Nữ Thần Tự Do.

• Phố wall.

• Quảng trường thời đại.

• Tòa nhà độc lập.

• Quả chuông tự do.

• Nhà Trắng.

• Tòa nhà quốc hội.

• Lầu 5 góc.

• Bảo tàng tự nhiên.

NGÀY 01: SÀI GÒN - NEW YORK

(Dùng bữa: trên máy bay)

Hướng dẫn viên công ty Du Lịch Nắng Mới đón Quý Khách tại cột số 10 ga quốc tế sân bay Quốc tế Tân Sơn
Nhất, làm thủ tục đáp máy bay đi Mỹ. Máy bay quá cảnh, đoàn làm thủ tục nối chuyến bay đi New

York.

NGÀY 02: NEW YORK

(Dùng bữa: tối)

Do lệch múi giờ nên Quý khách sẽ đến New York cùng ngày, hoàn thành thủ tục nhập cảnh với sự hướng
dẫn của trưởng đoàn, xe đón quý khách đưa về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.
Khách sạn La Quinta New Jersey hoặc tương đương.

NGÀY 03: NEW YORK - CITY TOUR (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI).

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

07:00 Ăn sáng tại khách sạn.

08:00 Quý khách khởi hành tham quan thành phố New York, bao gồm: Trụ sở chính Tổ chức Liên Hiệp
Quốc, Ground Zero - nơi tọa lạc Tòa Tháp Đôi trước kia và hiện tại là nơi tưởng niệm sự kiện ngày 11/09.

11:00 Đoàn xuống tàu ra tham quan tượng Nữ Thần Tự Do - biểu tượng của thành phố New York và của cả
nước Mỹ.

12:30 Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

Buổi chiều, đoàn ghé qua tham quan: Phố Tài chính (Wall Street), Chụp hình với biểu tượng “con bò phố
Wall”, Nhà thờ thánh Saint Patrick và Khu phố Tàu (China Town), Quảng trường Thời Đại (Times Square),
Trung tâm Rockefeller và dừng chân tại Đại lộ số 5 - nơi tập trung những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế
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giới.

18:00 Quý khách ăn cơm tối, về lại khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 04: NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON DC

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

07:00 Ăn sáng tại khách sạn.

08:00 Xe đưa đoàn rời New York, khởi hành đến Washington DC.

Trên  đường,  đoàn  ghé  thăm thành  phố  Philadelphia  với  hai  địa  danh  nổi  tiếng  là  Liberty  Bell  và
Independence Hall: Tòa nhà Độc Lập (hay chính thức là Tòa nhà bang Pennsylvania) - nơi đầu tiên Tuyên
ngôn độc lập của Hoa Kỳ được phê chuẩn, Liberty Bell - Quả chuông tự do - biểu tượng độc lập và là nơi
đánh tiếng chuông tự do đầu tiên của nước Mỹ.

12:30 ăn trưa tại nhà hàng Philadelphia.

Quý khách khởi hành đến khu shopping Christiana Mall tại tiểu bang Delaware - đây là 1 trong 4 tiểu bang
tại Mỹ áp dụng mức thuế suất 0%, chính vì vậy quý khách mua hàng tại đây sẽ rẻ hơn các thành phố khác.

Đoàn tiếp tục khởi hành đến thủ đô Washington DC vào buổi chiều khoảng 15:00.

Quý khách tham quan: Nhà tưởng niệm Jefferson - Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, người thảo ra bản Tuyên
ngôn độc lập nổi tiếng của Hoa Kỳ. Những ý tưởng trong tuyên ngôn do Jefferson đưa ra được lập lại trong
nhiều tuyên ngôn độc lập của những quốc gia khác trong đó có Việt Nam.

Tham quan Hồ Tidal Basin.

18:00 Đoàn ăn tối tại nhà hàng Việt Nam và trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Khách sạn La quinta Maryland hoặc tương đương.

NGÀY 05: WASHINGTON DC - CITY TOUR

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

07:00 ăn sáng tại khách sạn.

08:00 Quý khách tham quan thành phố với những địa danh nổi tiếng như: tham quan và chụp hình bên
ngoài: Nhà Trắng (White House) - nơi làm việc của Đương Kim Tổng Thống Hoa Kỳ, Capitol Hill - Tòa nhà
Quốc Hội, Lầu 5 góc - là trụ sở của Bộ Quốc Phòng, cơ quan quân sự cao nhất của Mỹ, tham quan Bia tưởng
niệm cựu chiến binh tham chiến ở Hàn Quốc và Việt Nam (Korea and Vietnam Veterans Memorial), Nhà
tưởng niệm tổng thống: Abraham Lincoln - Tổng Thống thứ 16 của nước Mỹ.

Sau đó, Quý khách tham quan Bảo Tàng Tự Nhiên - nổi tiếng thế giới với khu trưng bày Khủng Long ngay
tại tầng 1 của bảo tàng đã chiếm một không gian vô cùng rộng lớn với số lượng mẫu vật khổng lồ, trưng
bày những bộ xương hoá thạch khủng long thật và những mẫu vật nhân tạo của nhiều loài khác nhau.

Cảnh quan, môi trường sống của khủng long cũng được tái tạo tại khu trưng bày sống động và hấp dẫn.

Sau khi ăn tối quý khách tự do khám phá thành phố về đêm.
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NGÀY 06: WASHINGTON DC - AIRPORT

(Dùng bữa: sáng)

Sau bữa sáng, Đoàn khởi hành ra phi trường đáp chuyến bay trở về TPHCM.

Quý khách nào ở lại thăm thân thì tách đoàn tại đây (chi phí tự túc).

NGÀY 07: TRÊN MÁY BAY - VƯỢT TUYẾN ĐỔI NGÀY

(Dùng bữa: trê máy bay)

Quý khách nghỉ ngơi, thưởng thức các dịch vụ trên máy bay. Đoàn vượt tuyến đổi ngày.

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chuyến tham quan.

HDV Du Lịch Nắng Mới chào tạm biệt quý khách và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian gần nhất./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành
2022

Người lớn (Trên 12
tuổi)

Trẻ em (Từ 2 đến 11
tuổi) Trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)

Hàng tháng 49,900,000đ 47,195,000đ 11,697,000đ

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi chặng bay quốc tế, hãng hàng không dự kiến: CA, CI, EVA,…

- Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn 1 phòng 2 - 3 người.

- Xe đưa đón tham quan theo chương trình. Thời gian sử dụng xe 10h/ngày.

- Các bữa ăn theo chương trình.

- Hướng dẫn viên đi từ Việt Nam suốt tuyến.

- Vé tham quan theo chương trình.
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- Bảo hiểm du lịch quốc tế trị giá 50,000 USD.

- Quà tặng: nón du lịch, bao đựng hộ chiếu.

- Nước suối: 1 chai/ngày/khách.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Dịch vụ làm visa đi Mỹ ( 160 USD).

- Chi phí điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định hàng không.

- Tiền Tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (10 USD/khách/ngày x 06 ngày).

- Hóa đơn VAT (Quý khách cần xuất hóa đơn vui lòng báo trước ngày khởi hành).

- Phụ phí một số điểm tham quan ngoài chương trình.

GHI CHÚ:

- Quý khách vui lòng xem kỹ chương trình, giá tour, phần bao gồm và không bao gồm được liệt kê chi tiết
trong chương trình.

- Chương trình có thể thay đổi thứ tự cho phù hợp với tình hình thực tế của đoàn nhưng vẫn đảm bảo đủ
điểm tham quan theo chương trình.

- Du Lịch Nắng Mới được quyền thay nhiều hãng hàng không khác nhau để thuận tiện nhất cho chuyến đi:
BR, KE, AA, UA,…

- Quý khách về không theo lịch trình của đoàn sẽ chịu phí chênh lệch vé máy bay.

- Du Lịch Nắng Mới không chịu trách nhiệm nếu quý khách không được nhập cảnh vì lý do cá nhân.

QUY TRÌNH ĐĂNG KY  VÀ THỰC HIỆN:

- Khách hàng điền phiếu đăng ký và cung cấp danh sách hồ sơ xin visa đi Mỹ trước ngày khởi hành chậm
nhất là 4 tuần.

- Đóng tiền đặt cọc tour 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng Việt Nam).

- Du Lịch Nắng Mới hướng dẫn thủ tục visa đi Mỹ trọn gói, cách điền các mẫu đơn visa theo mẫu của sứ
quán, đăng ký ngày phỏng vấn, tư vấn sắp xếp hồ sơ và cung cấp thư mời, chương trình và tư vấn để
khách hàng đi phỏng vấn.

- Quý khách đi phỏng vấn theo lịch đã hẹn với ĐSQ.

- Nếu đạt kết quả visa: ĐSQ Mỹ sẽ giữ lại hộ chiếu và gửi lại kết quả từ 1-2 ngày sau khi phỏng vấn. Quý
khách thanh toán nốt 100% tiền tour và chuẩn bị các thủ tục để khởi hành.

- Nếu không đạt kết quả visa: ĐSQ sẽ trả lại hộ chiếu ngay cho quý khách. Du Lịch Nắng Mới sẽ hoàn trả lại
tiền đặt cọc sau khi trừ tiền phỏng vấn visa Mỹ 160 usd.

CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KIỆN HỦY, THAY ĐỔI:

- Sau khi Quý khách đã đạt visa do Du Lịch Nắng Mới triển khai, nếu hủy tour sẽ mất toàn bộ tiền đặt cọc.

- Nếu là đoàn ghép khách lẻ, trong trường hợp đoàn không đủ 15 khách người lớn để khởi hành, công ty có
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quyền dời ngày, nếu quý khách không đồng ý dời ngày thì công ty sẽ tính chi phí làm visa 340 usd + phí
phỏng vấn 160 usd.

- Nếu sau khi đã có visa, vì lí do đặc biệt và Quý khách phải tạm hoãn chuyến đi và thông báo cho Du Lịch
Nắng Mới trước 15 ngày, DU LỊCH NẮNG MỚI sẽ tạo điều kiện để Quý khách tham gia các tour tiếp theo, tối
đa thời gian không quá 02 tháng.

- Du Lịch Nắng Mới không chấp nhận việc hoãn hoặc lùi chuyến đi trong vòng 10 ngày trước ngày khởi
hành đã kí kết. Những trường hợp đặc biệt thì hai bên sẽ cùng ngồi lại thảo luận trên tinh thần hợp tác và
có lợi cho cả Quý khách và Du Lịch Nắng Mới.

- Du Lịch Nắng Mới không chịu trách nhiệm về sự mọi sự chậm trễ của Quý khách./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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