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Du lịch Mỹ: New York - Philadelphia Washington D.C - Los Angeles - Hollywood
9 Ngày - 8 Đêm (T-S-USA-13)

https://yeudulich.com/tours/t-s-usa-13/du-lich-my-new-york-philadelphia-washingtond-c-los-angeles-hollywood.html
Chuyến hành trình 9 ngày 8 đêm sẽ mang tới cho du khách những trải nghiệm tổng
quan nhất về nước Mỹ.
Tại bờ Đông, du khách sẽ được tham quan New York với quảng trường Thời đại, phố
tài chính Wall Street, tượng Nữ thần Tự do, Đại lộ 5 đắt giá…, Philadephia với chuộng
Tự Do – quả chuông đã đánh lên tiếng chuông khai sinh nước Mỹ, Washington D.C với
Nhà trắng, điện Capitol, đài tường niệm Lincoln – vị tổng thống đã chấm dứt chế độ nô
lệ ở Mỹ, “Bức tường Đen” hay bức tường Chiến tranh Việt Nam… Sang tới bờ Tây, đầu
tiên, du khách sẽ được sống trong không khí Hollywood tại Los Angeles – với đại lộ
Danh Vọng,... Cuối cùng, để kết thúc hành trình, du khách sẽ có những giây phút “ăn
chơi” tới bến tại Las Vegas – “thiên đường hưởng thụ”. Tại đây, du khách có thể tự do
chọn lựa: mua sắm tại Premium Outlet lớn nhất nhì nước Mỹ hay xem những live
show với hàng trăm vũ công hoặc thử vận may tại những sòng bài Las Vegas huyền
thoại.
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Thông tin
Khởi hành từ

Dành cho

Sản phẩm của







Hà Nội

Tất cả mọi người

Hanotours

Hàng không

Khách sạn

Size đoàn





15-25

Cathay Pacific

3 sao

Người

Quốc gia:

Mỹ

Thành phố:

Philadelphia, Los Angeles, Las Vegas, Washington DC,
New York

Hoạt động đặc biệt:

• Thưởng thức trích đoạn "Under Water World" tại phim
trường Universal
• Tham quan Đại lộ Danh Vọng
• Tham quan Grand Crayon

Ngôn ngữ hướng dẫn viên

Tiếng Anh, Tiếng Việt
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Hành trình
Ngày 1: Hà Nội - Hồng Kông - New York
Khởi hành tới New York
Đón quý khách tại sân bay quốc tế Nội Bài
Đáp chuyến bay đi Hồng Kông (2h00)
Nối chuyến CX840 tới New York
Nhập cảnh tại New York
Xe đón quý khách tại sân bay quốc tế Nội Bài. Sau đó quý khách làm thủ tục đáp
chuyến bay tới Hồng Kông lúc 2h00, sau đó tiếp tục làm thủ tục nối chuyến bay CX840
tới thành phố New York.
Do vượt tuyến đổi ngày, quý khách sẽ tới New York cùng ngày khởi hành, hoàn tất thủ
tục nhập cảnh. Xe đón quý khách về nhận phòng nghỉ ngơi tại Ramada Newark Hotel
3* hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa tối: Trên máy bay

Ngày 2: New York
Tham quan thành phố New York
Trung tâm thương mại Rockerfeller
Phố Wall
Điểm 0
Quảng trường Thời Đại
Tượng Nữ Thần Tự Do
Đại lộ số 5
Sau khi ăn sáng tại khách sạn, xe đưa quý khách đi tham quan thành phố New York
với những địa danh nổi tiếng: du thuyền tham quan Tượng Nữ Thần Tự Do biểu tượng
của nước Mỹ, Điểm 0 hay còn gọi là Ground Zero – Tàn tích của Trung tâm thương mại
thế giới sau sự kiện 11 tháng 9. Tiếp sau đó quý khách tham quan Phố Wall nơi tọa lạc
của sàn giao dịch chứng khoán New York và các trung tâm tài chính ngân hàng. Nơi
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đây còn được xem là trung tâm tài chính của thế giới. Mỗi chuyển động của phố Wall
ảnh hưởng đến tình hình tài chính toàn cầu
Sau bữa trưa, quý khách tiếp tục tham quan Trung tâm thương mại Rockerfeller trung tâm thương mại sầm uất, nơi đặc đại bản doanh của kênh truyền hình NBC, nơi
tập trung các shop đồ hiệu đắt tiền. Sau đó tham quan Đại lộ số 5 - trung tâm thời
trang của nước Mỹ, nơi tập trung các sàn Catwalk và các thương hiệu thời trang lớn
của thế giới và Quảng trường Thời Đại quảng trường trung tâm thành phố New York
rực rỡ với những ánh đèn màu và bảng quảng cáo. Đây là nơi thị trưởng thành phố
phát biểu trước công chúng và tổ chức những sự kiện lớn của New York
Quý khách dùng bữa tối và nghỉ đêm tại Ramada Newark Hotel 3* hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Buftet tại khách sạn
Bữa trưa: Nhà hàng Việt Nam
Bữa tối: Buffet quốc tế

Ngày 3: Philadelphia - Washington D.C
Tham quan Philadelphia và Washington D.C
Khởi hành tới Washington D.C
Khởi hành tới Philadelphia
Xưởng đúc tiền xu tại Mỹ
Tòa nhà Độc lập
Chuông Tự Do
Trung tâm Sài Gòn Eden
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách trả phòng khách sạn và khởi hành tới
Philadelphia. Xe đưa quý khách đi theo hướng Nam hành trình qua các bang New
Jersey, Delaware, Baltimore, Pennsylvania. Đến Philadelphia, đoàn dừng chân tham
quan chụp ảnh tham quan Xưởng đúc tiền xu tại Mỹ. Tham quan Chuông Tự Do là quả
chuông giống lên tiếng chuông khai sinh nước Mỹ. Trước đây quả chuông được đặt
trên tháp của Dinh Độc Lập. Nay quả chuông lịch sử này được lưu giữ trong một bảo
tàng riêng tại Philadelphia mỗi năm có hơn 10 triệu lượt khách viếng thăm trong đó có
cả Nguyên thủ Quốc gia các nước và tham quan Tòa nhà Độc lập, hiện nay tòa nhà
được bảo tồn nguyên vẹn, trước đây nơi này diễn ra cuộc họp thống nhất 13 bang của
nước Mỹ và là nơi diễn ra rất điều sự kiện lịch sử quan trọng của buổi đầu khai sinh
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Hoa Kỳ. Nơi đây cũng chính là trụ sở của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thời kỳ non trẻ
Sau bữa trưa tại nhà hàng, quý khách di chuyển đến Washington D.C. Xe sẽ đưa quý
khách tới tham quan Trung tâm Sài Gòn Eden, nơi kinh doanh, buôn bán và giao lưu
văn hóa của cộng đồng Việt kiều. Quý khách ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại
Holiday Inn Hotel 3* hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Buftet tại khách sạn
Bữa trưa: Nhà hàng Việt Nam
Bữa tối: Nhà hàng Việt Nam

Ngày 4: Washington D.C - Las Vegas
Tham quan thành phố Washington D.C
Đài tưởng niệm Washington
Khởi hành tới Las Vegas
Bảo tàng Hàng không và Không gian Hoa Kỳ
Nhà Trắng
Tự do trải nghiệm Las Vegas về đêm
Nhà tưởng niệm Lincoln
Điện Capitol
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách đi tham quan Nhà Trắng (chụp ảnh bên ngòai)
nơi làm việc của đương kim tổng thống Hoa Kỳ, nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia,
Điện Capitol - tòa nhà lưỡng viện Hoa Kỳ, một thiết kế kiến trúc độc đáo. Nơi đây là đối
trọng quyền lực với Nhà Trắng, cùng với Tòa án tối cao tạo thành thế chân vạc quyền
lực trong thể chế chính trị “Tam quyền phân lập” của Liên Bang Mỹ. Quý khách sẽ tới
tham qun đài tưởng niệm hai vị tổng thống vĩ đại của Hoa Kì: Nhà tưởng niệm Lincoln
- Tổng thống tài năng nhất nước Mỹ, người đã có công xóa bỏ chế độ nô lệ, thống nhất
36 bang của Hoa Kỳ và Đài tưởng niệm Washington, vị Tổng thống đầu tiên của nước
Mĩ.
Sau bữa trưa, quý khách tới thăm Bảo tàng Hàng không và Không gian Hoa Kỳ - Nơi
ghi lại lịch sử phát triển của ngành hàng không, trưng bày các mẫu máy bay chiến
đấu, máy bay dân dụng theo trình tự phát triển. Tại đây, quý khách sẽ đi qua từng giai
đoạn phát triển của ngành hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ cũng như của thế giới. Kết
thúc chương trình tham quan Bờ Đông Hoa Kỳ, xe đưa quý khách ra sân bay làm thủ
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tục chuyến bay đi Las Vegas.
Đến Las Vegas, xe đưa quý khách đi ăn tối, nhận phòng khách sạn. Quý khách có thể
tự do trải nghiệm cuộc sống về đêm tại Las Vegas. Nghỉ đêm tại Excalibur Hotel 3*
hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Buftet tại khách sạn
Bữa trưa: Nhà hàng Việt Nam
Bữa tối: Cơm hộp gà nướng Việt Nam

Ngày 5: Las Vegas - Hoover Dam
Tham quan thành phố Las Vesgas
Hồ Mead
Đập Hoover
Grand Canyon
Tự do vui chơi
Trở về Las Vegas
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách tham quan Đập Hoover lớn nhất nước Mỹ cung
cấp điện cho cả bang Neveda và dẫn nước tưới tiêu cho 7 bang miền Tây Hoa Kỳ và Hồ
Mead.
Quý khách tiếp tục tới tham quan Grand Canyon, hẻm núi được xếp vào đệ nhất kỳ
quan thiên nhiên của nhân loại. Quý khách ăn trưa tại nhà hàng và tiếp tục chương
trình tham quan, trải nghiệm trong hẻm vực.
Xe đưa quý khách trở về Las Vegas, tiếp tục tham quan, mua sắm tại các trung tâm
thương mại. Sau bữa tối, quý khách có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do vui
chơi, tìm kiếm vận may tại các casino hoặc tham gia vào các chương trình biểu diễn
đặc sắc chỉ có tại Las Vegas. Nghỉ đêm tại Excalibur Hotel 3* hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương
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Ngày 6: Las Vegas - Los Angeles
Thanh quan thành phố Los Angeles
Khu thương xá Phúc Lộc Thọ
Tự do mua sắm
Khởi hành tới Los Angeles
Sau bữa sáng, quý khách lên xe khởi hành tới Los Angeles. Trên đường đi, quý khách
dừng chân mua sắm tại các của hàng với những món đồ hàng hiệu đẳng cấp đã được
giảm giá lên tới 70%. Quý khách dùng bữa trưa với món Mỹ nướng.
Tới Los Angeles, quý khách tham quan Khu thương xá Phúc Lộc Thọ, được coi là trung
tâm văn hóa, kinh doanh buôn bán của đồng bào Việt tại nước Mỹ. Quý khách dùng
bữa tối tại nhà hàng Việt Nam
Sau bữa tối, quý khách nhận phòng nghỉ đêm tại Holiday Inn Hotel 3* hoặc tương
đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Phở Việt
Bữa trưa: Bò Mỹ
Bữa tối: Nhà hàng Việt Nam

Ngày 7: Santa Monica - Hollywood - Việt Nam
Tham quan Los Angeles, khu vực Santa Monica, Hollywood. Trở về Việt Nam
Phim trường Universal (chi phí tự túc) (lựa chọn 1)
Đáp chuyến bay CX883 về Việt Nam
Đại lộ Danh vọng
Nhà hát Trung Hoa
Nhà hát Dolby
Sau bữa sáng, quý khách quý khách sẽ tới Hollywood. Tại đây, quý khách tham quan
Đại lộ Danh vọng, nơi lưu danh những ngôi sao nổi tiếng có đóng góp lớn với làng điện
ảnh thế giới. Sau đó, tới tham quan Nhà hát Dolby, nơi diễn ra lễ trao giải Oscar và
Nhà hát Trung Hoa, địa điểm diễn ra lễ công chiếu giới thiệu những bộ phim
Hollywood trước khi tung ra thị trường.
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Sau bữa trưa, quý khách tới tham quan Phim trường Universal. Tại đây, quý khách
không chỉ được gặp những nhân vật điện ảnh nổi tiếng mà còn có cơ hội tham gia
những trò chơi mạo hiểm, tham quan phim trường nhiều bộ phim bom tấn và thưởng
thức trích đoạn "Under Water World" nổi tiếng (chi phí tự túc). Nếu không tới tham
quan phim trường, quý khách có thể tự do mua sắm.
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, lên xe tới sân bay. Hướng dẫn viên hỗ trợ quý
khách làm thủ tục lên chuyến bay CX883 về Việt Nam. Nghỉ đêm trên máy bay.
Thực đơn
Bữa sáng: Tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng buffet
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 8: Los Angeles - Hồng Kông - Việt Nam
Trở về Việt Nam
Nối chuyến bay về Việt Nam
Tự do mua sắm tại sân bay
Đến sân bay Hồng Kông, trong lúc chờ đợi làm thủ tục nối chuyến, quý khách có thể tự
do mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế trong sân bay.
Quý khách lên chuyến bay từ Hồng Kông về Việt Nam.
Thực đơn
Bữa sáng: Trên máy bay
Bữa trưa: Trên máy bay

Ngày 9: Hồng Kông - Hà Nội
Trở về Hà Nội
Nhập cảnh về Việt Nam
Xe đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu
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Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Do vượt tuyến đổi ngày nên quý khách sẽ có
mặt ở Hà Nội vào ngày tiếp theo. Quý khách làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam. Xe
đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chuyến đi.

Dịch vụ
Bao gồm:
Vé máy bay quốc tế và nội địa theo hành trình (chặng nội địa đã kèm theo 1 kiện
hành lí);
Thuế an ninh, xăng dầu hàng không và thuế sân bay các loại;
Nghỉ 06 đêm khách sạn tiêu chuẩn 3*, 2 người 1 phòng (phòng ba chỉ có 2 giường) sẽ
được bố trí nếu số lượng khách lẻ hoặc khách đồng ý đóng thêm tiền để ở phòng
đơn;
Các bữa ăn như trong chi tiết chương trình (suất ăn trưa, chiều trung bình
15-17USD/khách/bữa trưa và tối);
Xe đưa đón tham quan theo chương trình tại Mỹ. Thời gian sử dụng xe 12h/ngày,
vượt thời gian nhà xe sẽ phụ thu 100USD/giờ;
Các điểm tham quan: Tượng Nữ thần Tự Do, Đại vực Grand Crayon;
Hướng dẫn viên tiếng Việt kiêm trưởng đoàn du lịch kinh nghiệm, nhiệt tình theo
đoàn suốt tuyến từ Việt Nam;
Nước suối: 02 chai/người/ngày;
Bảo hiểm du lịch Quốc tế với mức bồi thường tối đa là 1,5 tỉ đồng, tương đương gói
70.000USD.

Không bao gồm:
Hộ chiếu: còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi;
Phí đi lại + ăn ở đi phỏng vấn xin visa Mỹ;
Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi, tham quan ngoài chương
trình;
Cước phí hành lý thứ 2 cho chặng bay nội địa Hoa Kỳ
Phụ phí phòng đơn 10.000.000 VNĐ cho toàn bộ chương trình (nếu có);
Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm;
Dịch vụ hỗ trợ visa Hoa Kỳ :
Quý khách tại Hà Nội: 4.000.000 VNĐ/khách (gồm lệ phí visa, phí chuẩn bị hồ sơ);
Quý khách từ Đà Nẵng: 6.000.000 VNĐ/khách (gồm lệ phí visa, phí chuẩn bị hồ sơ, xe
đưa đón 2 chiều sân bay Nội Bài – Hà Nội, phòng đôi 01 đêm khách sạn bao gồm ăn
sáng ngay gần Đại sứ quán Mỹ);
Lệ phí này không được hoàn lại dù bất cứ lí do gì;
Tiền tip bồi dưỡng cho Hướng dẫn viên và tài xế địa phương 8USD/khách/ngày x 09
ngày tour.
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Điều kiện hoàn hủy
Điều kiện hoàn hủy của Yeudulich.com
Hủy tour miễn phí trong vòng 24h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 45 ngày.
Đổi tour miễn phí trong vòng 48h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 45 ngày.
Mọi thông tin chi tiết về hủy tour, đổi tour quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 024
6256 7788.
Hủy tour sau 24 giờ hoặc đổi tour sau 48 giờ kể từ thời điểm đặt cọc, áp dụng điều
kiện hoàn hủy theo công ty lữ hành.
Đối với những tour có ngày khởi hành cách ngày đặt dưới 30 ngày, áp dụng điều
kiện hoàn hủy của công ty lữ hành.

Điều kiện hoàn hủy của công ty lữ hành
Hủy tour từ 15 đến 30 ngày trước ngày đoàn khởi hành, chịu phat 50% tổng giá trị
tiền tour.
Hủy tour từ 08 đến 14 ngày trước ngày đoàn khởi hành, chịu phat 60% tổng giá trị
tiền tour.
Hủy tour trong vòng 07 ngày trước ngày đoàn khởi hành, chịu phat 70% tổng giá trị
tiền tour.
Hủy tour trong ngày khởi hành, chịu phạt 100% tổng giá trị tiền tour.

Hồ sơ thị thực
Bao gồm
Thời hạn nộp hồ sơ xin thị thực Trước 02 tháng so với ngày khởi hành
Trường hợp miễn thị thực Hiện chưa có chính sách miễn thị thực cho hộ chiếu Việt
Nam
Tờ khai xin thị thực Có chữ ký
Ảnh 01 ảnh 5 x 5 chụp trên nền phông trắng ( ảnh chụp trong vòng 3 tháng so với
ngày khởi hành)
Các giấy tờ khác Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng;
Hộ chiếu cũ nếu có;
Bản gốc Sổ hộ khẩu;
Bản gốc chứng minh nhân dân;
Bản gốc giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân;
Bản gốc giấy khai sinh nếu có con đi cùng;
Bản gốc hợp đồng lao động;
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Bản gốc quyết định bổ nhiệm;
Bản gốc xác nhận nghề nghiệp;
Bản gốc quyết định cho nghỉ phép đi du lịch;
Bản gốc thẻ hưu trí nếu đã nghỉ hưu;
Bản gốc quyết định nghỉ hưu nếu đã nghỉ hưu;
Chứng minh tài chính: Sổ tiết kiệm; Giấy tờ sở hữu nhà đất, cho thuê nhà (nếu có);
Giấy chứng nhận sở hữu các tài sản khác như: xe hơi, cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu
(nếu có)

Điểm tham quan
Đại lộ Danh vọng - Hollywood Walk of Fame
Hollywood Boulevard, Đường Vine, Los Angeles, CA 90028

Đại lộ Danh vọng Hollywood là một lề đường dọc đại lộ Hollywood và phố Vine ở
Hollywood, California, Hoa Kỳ, gắn hơn 2.000 ngôi sao năm cánh có tên các nhân vật
nổi tiếng được phòng thương mại Hollywood vinh danh vì những đóng góp của họ
trong ngành công nghiệp giải trí. Ngôi sao đầu tiên, được tặng thưởng ngày 9 tháng 2
năm 1960 cho Joanne Woodward. Tính đến hiện nay đã có tổng cộng 2.317 ngôi sao
được trao tặng. Mỗi ngôi sao gồm một viên đá lát bao gồm một ngôi sao năm cánh
màu hồng có viền đồng và lát vào một viên than đá hình vuông. Phía trong ngôi sao
hồng là tên của người được vinh danh được dát bằng đồng, dưới đó là biểu tượng tròn
bằng đồng biểu thị danh mục ngành nghề của người được tặng. Ban tuyển chọn ban
đầu đã chọn để công nhận một số đóng góp của các nhà làm phim trong nhiều thể loại
với nhiều ngôi sao. Gene Autry là người duy nhất được vinh danh với các ngôi sao
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trong tất cả năm thể loại. Bob Hope, Mickey Rooney, Roy Rogers và Tony Martin đều
có bốn ngôi sao: Rooney có ba ngôi sao riêng và 1 ngôi sao với người vợ thứ tám và
cũng là cuối cùng, Jan, trong khi Rogers cũng có ba ngôi sao, và một ngôi sao với ban
nhạc của ông, Sons of the Pioneers. Ba mươi ba người, bao gồm Bing Crosby, Frank
Sinatra, Dean Martin, Dinah Shore, Gale Storm, Danny Kaye, Douglas Fairbanks Jr. và
Jack Benny có ngôi sao trong cả 3 lĩnh vực. Bảy nghệ sĩ thu âm có hai ngôi sao trong
cùng thể loại với những thành tựu khác biệt: Michael Jackson, với tư cách là nghệ sĩ
đơn và là thành viên của The Jackson 5; Diana Ross, như là một thành viên của The
Supremes và bởi tác phẩm solo của cô; Smokey Robinson, là một nghệ sĩ solo và là
thành viên của The Miracles; Và John Lennon, Ringo Starr, George Harrison, và Paul
McCartney là các cá nhân và là thành viên của The Beatles. Cher đã mất cơ hội của
mình bằng cách từ chối để lên lịch biểu diễn cá nhân bắt buộc khi cô được chọn vào
năm 1983. Cô đã tham dự lễ ra mắt của ngôi sao Sonny & Cher vào năm 1998 như là
một cống hiến cho người chồng cũ của cô, Sonny Bono. George Eastman là người duy
nhất được vinh danh cùng với hai ngôi sao trong cùng thể loại với cùng thành tích,
sáng chế của bộ phim cuộn. Bên cạnh hàng nghìn ngôi sao rải khắp vỉa hè màu đen
lấp lánh, Đại lộ danh vọng là một tuyến đường công cộng hoàn toàn bình thường có
thể đi quan 24/7 mỗi ngày trong năm. Hầu hết các tour du lịch tại thành phố Los
Angeles và các chuyến du lịch tại Hollywood đều có điểm dừng dọc theo Đại lộ danh
vọng, cung cấp thông tin về địa điểm khi bạn đi ngang qua biển báo Hollywood nổi
tiếng và ngôi nhà Beverly Hills hoặc đi từ khu công nghiệp Los Angeles. Du khách
cũng sẽ được nghe một câu chuyện lịch sử về vụ tai tiếng trong ngành công nghiệp
điện ảnh.

Nhà hát Dolby - Dolby Theatre
6801 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028-6136
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Nhà hát Dolby (trước đây gọi là Nhà hát Kodak) là một thính phòng tại khu liên hợp
giải trí và trung tâm mua sắm và giải trí Highland Center, Hollywood. Thính phòng
đặc biệt thành công như một địa điểm biểu diễn kịch truyền hình. Kể từ khi khánh
thành ngày 9 tháng 11 năm 2001, nhà hát đã tổ chức lễ trao giải Oscar, lần đầu tiên
được tổ chức ở đây vào tháng 3 năm 2002 và Cirque du Soleil, một chương trình kỷ
niệm lịch sử phim. Định kỳ, Dolby cũng đóng vai trò chủ nhà của các chương trình từ
thiện, công chiếu phim, các sự kiện đặc biệt và các chương trình giải thưởng truyền
hình khác. Sân khấu cao vót của nhà hát, một trong những sân khấu lớn nhất tại Hoa
Kỳ, gợi đặc điểm buổi chiếu ra mắt Pixar's Brave, chung kết American Idol, Daytime
Emmys, và của American Ballet. Nhà hát được thiết kế bởi David Rockwell của tập
đoàn Rockwell Group, với các cố vấn dự án nhà hát, thiết kế đặc biệt dành cho nghi lễ
Oscar. Sân khấu là một trong những sân khấu lớn nhất Hoa Kỳ-liên kết chặt chẽ với
Phòng Âm nhạc Edward C. Elliott của Đại học Purdue, rộng 113 ft, sức chứa của nó
tương đương với 3,332 người. Nhà hát có một cánh gà được thiết kế độc đáo theo kiểu
Rockwell thiết kế trong khu vực chỗ ngồi cho dàn nhạc để quản lý máy ảnh, âm thanh
và sân khấu.

Nhà hát Trung Hoa - Mann’s Chinese Theatre
6925 Hollywood Boulevard, Hollywood, Los Angeles, CA 90028-6103

Nhà hát Trung Quốc Grauman là cung điện dành cho điện ảnh trên Đại lộ Danh vọng
Hollywood nổi tiếng. Ban đầu được biết đến với cái tên Nhà hát Trung Quốc Grauman,
nhà hát được đổi tên thành Nhà hát Trung Quốc Mann năm 1973; Tên này kéo dài cho
đến năm 2001, sau đó nó trở lại tên ban đầu. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2013, nhà sản
xuất thiết bị điện tử TCL của Trung Quốc đã mua lại quyển đặt tên của nhà hát này.
Được xây dựng bởi một sự cộng tác của Sid Grauman trong 18 tháng bắt đầu từ tháng
15/48

Hotline: 1800.8054
Email: lienhe@yeudulich.com

1 năm 1926, nhà hát mở cửa vào ngày 18 tháng 5 năm 1927 với sự ra mắt của Cecil B,
bộ phim The King of Kings của DeMille. Từ đó nhà hát trở thành nơi trình chiếu của
nhiều chương trình giải trí, bao gồm cả việc ra mắt Star Wars của George Lucas năm
1977, cũng như các bữa tiệc sinh nhật, liên hoan công ty và ba lễ trao giải Oscar. Trong
số những đặc điểm nổi bật nhất của nhà hát là các khối bê tông đặt ở tiền sảnh, có chữ
ký, dấu chân và tay của những nhân vật điện ảnh nổi tiếng từ những năm 1920 đến
ngày nay. Nhà hát trong hình thức ngôi chùa độc đáo - hoàn thiện với chuông chùa và
đá Heaven Dog từ Trung Quốc - đã chiếu phim từ năm 1927. Trên thực tế, đây vẫn là
một phòng thu yêu thích của các buổi biểu diễn ra mắt, thu hút đông đảo mọi lứa tuổi.
Có khoảng 160 ô vuông dành cho người nổi tiếng để khám phá bao gồm bánh xe của
R2D2, mũi của Jimmy Durante, chân của Betty Grable, hoặc áo khoác của Whoopi
Goldberg. Có tin đồn rằng truyền thống bắt đầu khi ngôi sao phim câm Norma
Talmadge vô tình bước vào xi măng ướt vào buổi tối nhà hát công chiếu King of Kings
của Cecil B. DeMille. Năm 2013, Nhà hát Trung Quốc hợp tác với công ty IMAX
Corporation để chuyển từ cấu trúc nhà đơn giản thành một rạp chiếu phim IMAX
được thiết kế riêng. Nhà hát mới được sửa chữa có chỗ ngồi dành cho 932 người và có
một trong những rạp chiếu phim lớn nhất ở Bắc Mỹ. Nhà hát Trung Quốc Grauman là
rạp chiếu phim thương mại đầu tiên có máy điều hòa không khí. Các lỗ thông khí được
giấu phía sau các cột trang trí nhập khẩu trên các bức tường bên của thính phòng.
Quyền chuyển nhượng không nằm trong kế hoạch ban đầu của nhà hát vì Grauman
nghĩ rằng nó sẽ làm giảm đi "kinh nghiệm sân khấu". Nhà hát bắt đầu bán quyền
chuyển nhượng vào những năm 1930. Những người nổi tiếng đóng góp vào sự trang
trí của nhà hát. Xavier Cugat vẽ những cây cối và lá cây giữa những cây cột trên tường
bên. Keye Luke vẽ bức tranh tường Trung Quốc ở sảnh.
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Phim trường Universal - Universal Studios Hollywood
100 Quảng trường Universal City, Los Angeles, CA 91608-1002

Phim trường Universal Studios Hollywood là một phim trường và công viên giải trí
thuộc khu vực đảo của quần thể Universal City (San Francisco) thuộc Thung lũng San
Fernando, Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Đây là một trong những phim trường
Hollywood lâu đời và nổi tiếng nhất vẫn còn được sử dụng. Tiêu đề quảng bá chính
thức của nó là Kinh đô giải trí của Los Angeles. Ban đầu nó được tạo ra để cung cấp
các tour du lịch cho các bộ phim mà Universal Studios thực hiện. Đây là công viên đầu
tiên trong số chuỗi nhiều Công viên Giải trí Universal Studios trên toàn thế giới.
Woody Woodpecker là linh vật chính thức cho phim trường Universal Studios
Hollywood. Bên ngoài công viên giải trí, một cơ sở kỹ thuật số mới gần đại lộ của
Universal Studios được xây dựng trong nỗ lực hợp nhất tất cả các hoạt động của phim
trường NBC Universal vào một khu vực. Kết quả là, địa điểm hiện tại của KNBC, KVEA
và NBC News với các văn phòng Telemundo ở Los Angeles nằm trên khu vực
Universal trước kia do Technicolor SA đảm nhiệm. Quần thể Universal City bao gồm
các khách sạn Universal Hilton & Towers, khách sạn Sheraton Universal, nhà hát
Globe thường được sử dụng cho tiệc chiêu đãi và lễ tân và Universal City Walk, nơi
cung cấp một chuỗi các cửa hàng và nhà hàng. Vào năm 2013, công viên đã thu hút
được 6.148.000 khách, xếp thứ 17 trên thế giới và 9 trong số các công viên Bắc Mỹ.
Ngay từ đầu, Universal đã đưa ra các tour du lịch của studio. Sau khi Carl Laemmle
mở cửa thành phố Universal vào ngày 14 tháng 3 năm 1915, sau đó ông mời công
chúng xem tất cả các hoạt động với mức phí chỉ 0,05 đô la, trong đó có cả hộp ăn trưa
chứa gà. Thời đó có cơ hội để mua sản phẩm tươi, bởi thành phố Universal ở nông
thôn vẫn là một phần của trang trại. Tour ban đầu này đã bị ngưng vào khoảng năm
1930, do sự ra đời của các bộ phim âm thanh tại Universal. Công viên Universal
Studios Hollywood được chia thành hai khu vực ở các cấp độ khác nhau, kết nối bằng
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một loạt các thang cuốn được gọi là Starway. Những khu vực này được gọi là Thượng
tầng và Hạ tầng. Tính đến tháng 2 năm 2016, công viên Universal Studios Hollywood
có 9 tour, 7 chương trình và khu vực chơi ngoài trời lớn. Mỗi tour bao gồm một loạt
các chuyến đi, chương trình và điểm tham quan cũng như thực phẩm, nước giải khát,
và các cửa hàng bán hàng.

Khu thương xá Phúc Lộc Thọ - Asian Garden Mall
9200 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683-5500

Khu thương xá Phước Lộc Thọ là trung tâm thương mại lớn nhất của Việt Nam hoạt
động tại Hoa Kỳ và cung cấp một trải nghiệm văn hoá không giống nơi nào khác. Được
biết đến như trung tâm của Saigon nhỏ ở Westminster, California, khu thương xá
Phước Lộc Thọ không chỉ là một không gian thương mại. Khách với môi trường xung
quanh của nó, nó có chức năng như là một điểm mốc địa lý và một điểm thu hút
khách du lịch. Trong trí tưởng tượng dân tộc, khu thương xá Phước Lộc Thọ tượng
trưng cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ; Nó không chỉ nhận được một cuộc thăm
viếng của ứng cử viên tổng thống mà nó sẽ sớm là địa điểm cho một tượng đài dành
cho những thành tựu của cộng đồng người Việt Nam kể từ khi họ đến Hoa Kỳ vào
những năm 1970. Đối với người dân địa phương, Phước Lộc Thọ thể hiện sự thành
công, cộng đồng và văn hóa của người Việt Nam. Khu thương xá Phước Lộc Thọ được
xây dựng bởi Frank Jao, nhà đầu tư bất động sản hàng đầu khu vực, và các đối tác của
ông vào năm 1986 với 15 triệu đô la. Khu mua sắm này là tòa nhà cao hai tầng với
diện tích 150.000 ft, tràn ngập các cửa hàng và nhà hàng bán hàng hoá và dịch vụ
khác nhau, trong đó có đồ trang sức bán buôn giá rẻ nổi tiếng. Ở tầng dưới, các gian
hàng và chợ cung cấp nhiều loại thực phẩm Việt Nam phong phú, cũng như bánh mì
kẹp Pháp - Việt, bánh Pháp và đồ ăn Trung Quốc. Salon tóc, giày shiners, cửa hàng
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quần áo, và các cửa hàng bán tất cả các loại mặt hàng linh tinh cũng được tìm thấy ở
đây. Ở tầng trên, có cửa hàng trang sức nổi tiếng, cùng với các kiốt cho các dịch vụ
hành chính khác nhau, cũng như nhiều cửa hàng lưu trữ; Little Saigon được gọi là
"Nashville của người Việt Nam" do chức năng quan trọng mà âm nhạc và phương tiện
truyền thông đã truyền tải cho cộng đồng. Bên ngoài có các chữ cái bằng neon, cửa sổ
lớn, và các kiến trúc Á Châu chung chung, bao gồm các tượng khổng lồ của các nhân
vật tinh thần và sư tử châu Á và những mái nhà dốc, mái chùa. Mặc dù các đặc điểm
này không phải là duy nhất cho Little Saigon, nhưng quy mô và vị trí đã làm tăng vai
trò tượng trưng của nó, làm cho trung tâm mua sắm trở thành một điểm nhấn mang
tính biểu tượng của Little Saigon.

Tượng Nữ Thần Tự Do - Statue of Liberty
Đảo Liberty,Thành phố New York, New York 10004, Mỹ

Bảo vệ lối vào cảng New York trên đảo Liberty, tượng nữ thần tự do cao 305 ft (93m)
đến Hoa Kỳ như một món quà từ Pháp để kỷ niệm 100 năm ngày ký Tuyên ngôn độc
lập. Tượng nữ thần tự do đã là biểu tượng của nền dân chủ và hy vọng cho thành phố
New York và Mỹ từ năm 1886. Đây là một tác phẩm điêu khắc theo phong cách tân cổ
điển với kích thước cực lớn, đặt trên Đảo Ellis tại cảng New York. Tác phẩm này do
kiến trúc sư Frédéric Bartholdi thiết kế và được khánh thành vào ngày 28 tháng 10
năm 1886. Kiến trúc sư Bartholdi lấy cảm hứng từ một lời nói của chính trị gia kiêm
giáo sư luật học người Pháp, Édouard René de Laboulaye vào năm 1865 rằng: "Bất cứ
tượng đài nào dựng lên để đánh dấu ngày độc lập của Hoa Kỳ thì cũng đáng là một dự
án chung của cả hai dân tộc Pháp và Mỹ". Vì tình hình chính trị xáo trộn tại Pháp,
công trình bị hoãn cho đến đầu thập niên 1870. Năm 1875, Laboulaye đề nghị rằng
Pháp sẽ tài trợ việc đúc tượng còn Mỹ sẽ xây phần bệ và tìm vị trí đặt tượng. Tượng đã
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trải qua thời kỳ gặp khó khăn trong việc huy động ngân sách. Cuối cùng cuộc vận
động quyên góp đã được thực hiện để hoàn thành dự án với trên 120 000 người ủng
hộ. Bức tượng được xây dựng tại Pháp, xếp trong các thùng lớn và vận chuyển bằng
tàu biển, rồi sau đó được ráp vào bệ tượng nằm trên hòn đảo vốn xưa kia có tên là
Đảo Bedloe. Tượng Nữ thần Tự do có hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng, tiêu
biểu cho Libertas, nữ thần tự do của La Mã, tay phải cầm ngọn đuốc còn tay kia một
tấm đá phiến có khắc ngày tháng độc lập của Hoa Kỳ. Để đánh dấu việc hoàn thành
bức tượng, một cuộc diễn hành lớn diễn ra tại thành phố New York. Buổi lễ khánh
thành do tổng thống Grover Cleveland làm chủ tọa. Tour Tượng Nữ thần Tự do bắt
đầu bằng chuyến phà sang đảo, nơi bạn có thể khám phá bục hoặc đi đến đài quan sát
nổi tiếng cao 10 tầng để xem ngọn đuốc và ngắm cảnh tượng tuyệt vời và chụp ảnh
đường chân trời thành phố New York và vùng lân cận New Jersey. Cũng có thể đặt vé
lên vương miện để gần hơn đến tượng, nhưng phải leo lên 354 bậc thang dốc quanh co
để lên đến đỉnh.

Trung tâm thương mại Rockerfeller - Rockefeller Center
45 Rockefeller Plaza, Thành phố New York, NY 10111-0100

Trung tâm Rockefeller Center được đặt tên theo John D. Rockefeller, Jr., người đã thuê
khu đất từ Đại học Columbia, là một tổ hợp 19 tòa nhà trên diện tích 89.000 m2 giữa
các phố 48 và 51 ở Thành phố New York. Khu phức hợp thương mại này do gia đình tỉ
phú Rockefeller xây dựng ở trung tâm Midtown Manhattan, vươn trong khu vực giữa
Đại lộ 5 và Đại lộ 6 gồm những nhà hàng sang trọng, một hành lang thương mại ngầm,
các nhà hát san sát cùng các văn phòng và hơn 100 tác phẩm nghệ thuật (tranh tường
và tượng) được trưng bày. Trung tâm thương mại những năm 1930 Rockefeller mang
đến một trải nghiệm đáng nhớ đối với nghệ thuật đỉnh cao của nó. Nó được tuyên bố
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là một dấu ấn lịch sử quốc gia vào năm 1987. Đây là dự án xây dựng tư nhân lớn nhất
từng được thực hiện trong thời hiện đại. Công trình xây dựng 14 tòa nhà theo phong
cách nghệ thuật trang trí được bắt đầu từ 17/5/1930, các tòa nhà được hoàn thành và
mở cửa vào năm 1939. Khu phức hợp gồm 19 tòa nhà và công viên, trong đó, Trung
tâm hiện tại là sự kết hợp của hai tổ hợp xây dựng: 14 tòa nhà văn phòng theo nghệ
thuật trang trí ban đầu từ những năm 1930, một tòa nhà dọc phố 51 được xây dựng
vào năm 1947, và một bộ bốn tòa tháp theo phong cách quốc tế được xây dựng dọc
theo phía tây của Đại lộ Châu Mỹ trong những năm 1960 và 1970. Rockefeller có
những điểm tham quan thu hút như: sân băng nổi tiếng và cây Giáng sinh, phòng thu
NBC và đài quan sát Top of the Rock trên đỉnh toàn nhà GE cao chót vót tại Rockefeller
Plaza số 30. Với hơn 100 cửa hàng với các thương hiệu lớn, 40 nhà hàng, và một trung
tâm mua sắm dưới lòng đất, du khách sẽ được trải nghiệm giữa không gian mua sắm
sầm uất. Không chỉ vậy, du khách còn được tham quan hậu trường tại tour phòng thu
NBC, dừng lại để chụp ảnh tại bàn tin tức hoặc thử đọc bản tin thời tiết tức thì.
Rockefeller Center luôn nằm trong chương trình của các công ty du lịch nhờ vô số sự
kiện theo mùa được tổ chức tại đây, và đặc biệt, một nhà hàng và bar tại khu
Rockefeller Plaza vào mùa hè sẽ được "hô biến" thành một sân trượt băng vào mùa
thu và mùa đông.

Đại lộ số 5 - Fifth Avenue
Thành phố New York

Đại lộ thứ 5 là một đại lộ lớn ở trung tâm của quận Manhattan ở New York City, tiểu
bang New York, Hoa Kỳ. Phần Đại lộ số 5 qua Midtown Manhattan, đặc biệt là giữa
đường 49 và đường 60 có các cửa hàng có uy tín và luôn được xếp vào một trong các
đường phố mua sắm đắt nhất trên thế giới. Biệt danh "Con phố đắt nhất trên thế giới"
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thay đổi tùy thuộc vào biến động tiền tệ và điều kiện kinh tế địa phương từ năm này
sang năm khác. Đối với giữa những năm 1990, các khu mua sắm giữa Phố 49 và 57 đã
được xếp hạng có chi phí thuê mặt bằng bán lẻ đắt nhất thế giới tính trên mỗi foot
vuông. Trong 2008., Tạp chí Forbes xếp hạng Đại lộ số 5 như là đường phố đắt nhất
trên thế giới. Một số bất động sản thèm muốn nhất trên Đại lộ số 5 là những căn hộ
penthouse nằm trên đỉnh của tòa nhà. Ở đây tập trung nhiều cửa hàng mang tính biểu
tượng, các cửa hàng bách hóa lớn và nhà bán lẻ lâu đời. Đại lộ số 5 chạy từ công viên
Washington Square Park ở làng Greenwich Village và kết thúc ở sông Harlem phố thứ
142. Hướng bắc đại lộ băng qua trung tâm của Midtown Manhattan, còn phía đông thì
bao quanh công viên Central Park, nơi mà nó hình thành ranh giới của khu phía đông
và thông qua Harlem. Đại lộ số 5 là sự hòa quyện của những cửa hàng sang trọng và
kiến trúc cầu kì. Đây cũng là một trục đường quan trọng của trung tâm Manhattan và
là một trong những biểu tượng về sự giàu có của New York. Mặc dù có thể bạn sẽ đến
đó để mua sắm nhưng bạn cũng có thể tham quan một số địa danh hàng đầu như tòa
nhà Empire State, tòa nhà Flatiron, thư viện công cộng New York, bảo tàng
Guggenheim, trung tâm thương mại Rockefeller và nhà thờ thánh Patrick, tất cả đều
nằm trên đại lộ số 5. Trên đại lộ số 5 này, du khách có thể tham quan bảo tàng Mile và
một số viện bảo tàng tốt nhất trong thành phố và bạn sẽ tìm thấy nhiều công ty hàng
không có trụ sở tại đây. Các cửa hiệu hàng đầu và các cửa hàng uy tín giữa đường số
49 và 60 bao gồm Louis Vuitton, Tiffany & Co., Gucci, Versace, Cartier, Chanel, Nike,
Swarovski, Bvlgari và Prada. Các cửa hàng bách hóa biểu tượng bao gồm Đại lộ Saks
5th, Macy, Bergdorf Goodman và Lord & Taylor. Nếu bạn không có đủ khả năng với
các cửa hàng thiết kế, cũng có một số cửa hàng với mức giá thân thiện như Best Buy và
Apple, nơi có thể chụp hình và mua sắm.

22/48

Hotline: 1800.8054
Email: lienhe@yeudulich.com

Điểm 0 - Ground Zero
Đường Church, thành phố New York, New York 10048

Hội thảo Bảo tàng Ground Zero ở khu Chelsea lân cận của thành phố New York là nơi
giới thiệu những nỗ lực phục hồi và xây dựng lại khu phố Manhattan Hạ nổi tiếng.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2011, một lễ tưởng niệm 10 năm vụ tấn công được tổ chức
tại nhà tưởng niệm. Bảo tàng mở cửa tự do cho công chúng vào ngày hôm sau. Bảo
tàng được hoàn thành vào ngày 15 tháng 5 năm 2014 và khai trương vào ngày 21
tháng 5. Ba tháng sau khi khai trương, bảo tàng tưởng niệm đã được hơn một triệu
người tham quan. Vào năm 2012, Trung tâm Cứu trợ 9/11 đã cộng tác với Đài tưởng
niệm 9/11 để cung cấp các tour du lịch tư nhân, bởi các thành viên gia đình nạn nhân,
người hồi phục đầu tiên và những người sống sót. Nhà sáng lập Hội thảo bảo tàng
Ground Zero, Marlon Suson là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cư ngụ ở Manhattan
cũng như Lãnh đạo danh dự tiểu đoàn chống cháy của New York. Chỉ vài tháng sau vụ
tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông được yêu cầu đóng một vai trò độc đáo: là
nhà nhiếp ảnh chính thức tại Ground Zero cho hiệp hội cứu hỏa thống nhất và hiệp
hội chữa cháy thống nhất. Giống như tất cả người New York và muốn đóng góp vào
các nỗ lực cứu trợ dưới bất kỳ hình thức nào, ông đã bắt đầu chụp hình vào sáng 9/11
và được bổ nhiệm làm người chụp hình chính thức tại Ground Zero vào tháng 12 năm
2001. Ông dành sáu ngày một tuần và khoảng 17h "sống" tại Ground Zero, nơi ông ghi
lại từng giai đoạn của tác phẩm 'Phục hồi'. Bao gồm các bức ảnh, hình ảnh và hiện vật
được thu thập từ các nhân viên cứu hỏa, những người đầu tiên sống sót và các gia
đình, bảo tàng độc đáo này nhằm giải thích những gì nó cảm thấy như đang ở phòng
tuyến đầu trong sự kiện 11/9 diễn ra tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Được xây
dựng dưới nền tảng là giáo dục dẫn đến việc chữa lành, các phòng triển lãm này của
bảo tàng trưng bày những câu chuyện khác nhau, được kể trên đài Dolby, nói bằng
bốn thứ tiếng khác nhau, giúp tạo ra một bức tranh toàn cảnh hơn về công việc đã
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diễn ra - và tiếp tục diễn ra để xây dựng lại Manhattan Hạ.

Phố Wall - Wall Street
Wall Street, Thành phố New York, NY 10005

Phố Wall là một tuyến phố dài tám ô phố trong khu tài chính của hạ Manhattan thuộc
Thành phố New York. Nó gần như chạy từ phía tây bắc xuống đông nam, bắt đầu từ
phố Broadway và kết thúc tại phố South ở bờ sông Đông. Theo thời gian, tên gọi này đã
đồng nghĩa cho thị trường tài chính của Hoa Kỳ nói chung. Wall Street cũng là cách
nói tắt để đề cập đến các tầm quan trọng tài chính có ảnh hưởng của ngành tài chính
Mỹ, tập trung ở khu vực thành phố New York. Nhiều sàn giao dịch lớn của Mỹ vẫn
đóng trụ sở ở phố Wall và quận tài chính, gồm NYSE, NASDAQ, AMEX, NYMEX và
NYBOT. Tên gọi của phố này xuất phát từ thực tế là vào thế kỷ 17, phố này là ranh giới
phía bắc của khu định cư New Amsterdam. Trong những năm 1640, các khoanh đất và
cư xá trong khu định cư được đánh dấu bằng cọc và hàng rào phiến gỗ thô sơ. Về sau,
Peter Stuyvesant thay mặt Công ty Tây Ấn Hà Lan chỉ đạo nô lệ châu Phi và di dân da
trắng, cộng tác với chính quyền thành phố để xây nên lớp tường cao 4 m vững chắc
hơn. Phố Wall là một địa điểm du lịch chính ở thành phố New York. Một báo cáo mô tả
hạ Manhattan là "tràn ngập du khách mang máy ảnh". Các địa điểm được quan tâm
nhất là Nhà thờ Trinity, hầm vàng của Cục Dự trữ Liên bang 80 feet dưới đường phố
(trị giá 100 tỷ USD) và NYSE. Tòa nhà Landmark trên Phố Wall bao gồm Tượng đài
Quốc gia Liên bang, Số 14 phố Wall (Tòa nhà Công ty tín dụng ngân hàng), Số 40 Phố
Wall (Tòa nhà Trump Building), Số 55 phố Wall (trụ sở Citicorp cũ), Sở Giao dịch
Chứng khoán New York ở góc của đường Broad Street và trụ sở chính của ngân hàng
Deutsche tại 60 Phố Wall. Tòa nhà Ngân hàng Deutsche (trước đây là trụ sở của J.P.
Morgan) làm cho ngân hàng Deutsche trở thành ngân hàng đầu tư cuối cùng còn lại
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cuối cùng có trụ sở chính ở Phố Wall.

Quảng trường Thời Đại - Time Square
Giao lộ Đường 42, Đại lộ số 7 và Broadway,Thành phố New York, 10036, Mỹ

Quảng trường Thời đại là một giao lộ chính ở Manhattan, nối Đại lộ Broadway và Đại
lộ Số bảy, kéo dài từ Đường 42 Tây đến Đường 47 Tây, New York. Quảng trường Thời
đại đã trở thành một biểu tượng đô thị của Thành phố New York. Quảng trường gồm
những khối nhà nằm giữa Đại lộ Số sáu và Đại lộ Số chín, từ đông sang tây; giữa
Đường thứ 39 Tây và Đường thứ 52 Tây, từ nam ra bắc; tạo thành phần phía tây của
vùng thương mại Midtown Manhattan. Quảng trường này được đặt theo tên của báo
New York Times từ năm 1904, khi tòa soạn của tờ báo này dọn về khu vục này, trước
đó quảng trường có tên là Longacre Square. Trước và sau cuộc cách mạng Mỹ, nơi đây
là nhà của John Morin Scott, một nhà chiến lược quân sự New York và làm việc dưới
quyền của George Washington. Ngày nay, nhà của ông Scott Manor ở tại đường số 43,
được bao quanh bởi vùng miền quê và thường được sử dụng cho mục đích trang trại
và chuồng ngựa. Vào nửa đầu thế kỷ thứ 19, nơi này trở thành một trong những nơi sở
hữu của John Jacob Astor, người đã tạo ra sự may mắn lần thứ hai trong việc kinh
doanh khách sạn và những mục khác làm cho thành phố phát triển một cách nhanh
chóng. Quảng trường Thời đại trở nên sống động và đặc trưng phần lớn là nhờ vào sự
chiếu sáng của các bảng hiệu quảng cáo. Quảng trường Thời đại còn là nơi mà những
người dân đón chào năm mới hàng năm. Thường thì họ xếp hàng vào những ngày cuối
năm nhìn quả cầu Quảng trường rơi từ độ cao 40m, cầu nguyện và đón chào năm mới.
Trên vài chục quán cà phê, sân khấu nhỏ và phòng quay của MTV đã tạo nên bộ mặt
của quảng trường này và được chọn làm ngoại cảnh cho rất nhiều phim nhựa. Quảng
trường cũng nổi tiếng với khu sân khấu Broadway với khoảng 40 nhà hát lớn giữa
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đường 41 và đường 53 và giữa đại lộ thứ 6 (Sixth Avenue) và thứ 9 (Ninth Avenue).

Grand Canyon - Grand Canyon
Chicago

Grand Canyon hay Hẻm núi lớn là một khe núi dốc được tạo ra tại bờ sông Colorado ở
tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ. Grand Canyon nằm trọn gần như trong Vườn Quốc gia
Grand Canyon - đây là một trong những vườn quốc gia đầu tiên được thành lập của
Hoa Kỳ. Tổng thống Theodore Roosevelt đã là người đề xướng chính việc thành lập
này và đã tham quan khu vực này nhiều lần để săn báo sư tử và rất thích cảnh quan ở
đây. Hẻm núi Grand Canyon bị sông Colorado cắt tạo nên một khe núi hàng triệu năm
về trước, với độ dài 446 km, rộng 0,4 đến 24 km và sâu hơn 1600 m. Hơn 2 tỷ năm của
lịch sử Trái đất đã được lộ ra nhờ sông Colorado cắt qua từng lớp đất một của Cao
nguyên Colorado. Theo các ghi chép thì người châu Âu đã nhìn thấy Grand Canyon
năm 1540 bởi García López de Cárdenas từ Tây Ban Nha. Các cuộc thám hiểm khoa
học đầu tiên về Hẻm núi lớn này được lãnh đạo bởi U.S. Major John Wesley Powell
cuối những năm 1860. Powell đề cập đến các lớp đá lộ ra ở khu vực này là "để lại một
cuốn sách truyện vĩ đại". Rất lâu trước đó, khu vực này được Thổ dân châu Mỹ định cư
và xây các khu định cư trong thành của vực này. Ngoài việc tham quan thông thường
từ Vành đài phía Nam (trung bình 7.000 feet (2.100 m) trên mực nước biển), các
chuyến đi nhảy dù, đi bè, leo núi, chạy và tham quan bằng trực thăng rất phổ biến.
Grand Canyon Ultra Marathon là một cuộc chạy đua dài 78 dặm (126 km) trong 24 giờ.
Đi bộ xuống sông và quay trở lại vành đai trong một ngày không được khuyến khích
bởi các quan chức công viên vì khoảng cách, những con đường dốc và đá, thay đổi độ
cao và nguy cơ kiệt sức vì nhiệt độ cao hơn ở phía dưới. Việc cứu hộ được yêu cầu
hàng năm đối với khách du lịch thực hiện chuyến đi này. Tuy nhiên, hàng trăm người
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đủ điều kiện và kinh nghiệm đi bộ đường dài đã hoàn thành chuyến đi mỗi năm. Cắm
trại ở vành đai phía Bắc và Nam nhìn chung hạn chế đối với các khu cắm trại được
thiết lập và việc đặt phòng rất được khuyến khích, đặc biệt là ở vành đai phía Nam
đông đúc. Có một khu cắm trại lớn có sẵn dọc theo nhiều khu vực của Vành đai phía
Bắc do Rừng quốc gia Kaibab quản lý. Khu cắm trại Vành đai phía Nam chỉ mở cửa
theo mùa do việc đóng cửa các tuyến đường vì thời tiết và tuyết vào mùa đông. Tất cả
các việc cắm trại qua đêm dưới vành đai đòi hỏi một giấy phép ở vùng nông thôn thưa
người từ Backcountry Office (BCO).

Xưởng đúc tiền xu tại Mỹ - United States Mint
320 Đại lộ Colfax, Denver, CO 80204-2693

Xưởng đúc tiền xu Hoa Kỳ sản xuất ra tiền xu lưu hành cho Hoa Kỳ để tiến hành
thương mại, cũng như kiểm soát sự lưu chuyển của vàng. Nơi đây không sản xuất tiền
giấy, trách nhiệm đó thuộc về Sở khắc và in. Xưởng đúc tiền được tạo ra ở
Philadelphia năm 1792, và sớm có thêm các trung tâm khác, đồng xu sản xuất tại đây
được nhận ra bằng nhãn hiệu riêng. Hiện có bốn xưởng sản xuất tiền xu hoạt động:
Philadelphia, Denver, San Francisco, và West Point, và được lưu ký bản vị vàng tại
Fort Knox. Đến năm 1968, xưởng đúc tiền xu Philadelphia chịu trách nhiệm cho gần
như tất cả việc đúc tiền xu của Mỹ. Nơi đây lưu giữ phòng ban khắc và thiết kế tiền xu
của Mỹ. Sở dĩ Philadelphia được chọn là nơi đặt xưởng đúc tiền xu đầu tiên của Mỹ vì
sau khi ban hành Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp tại Tòa nhà Độc Lập thì cần thiết
phải có tiền riêng để lưu hành ngay nên Chính phủ đã quyết định cho đặt Xưởng đúc
tiền ngay bên cạnh Quảng trường độc lập. Xưởng đúc tiền xu của Mỹ ngày nay trở
thành một địa điểm thú vị với các phần hỗ trợ âm thanh, điều chỉnh ánh sáng, cách
trình chiếu video, mô hình và thiết kế khung cảnh ấn tượng trong chính xưởng, mang
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lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Chuông Tự Do - Liberty Bell
Đường số 6, Giữa Đường Market và Đường Chestnut, Philadelphia, PA 19106

Chuông Tự Do là một trong những biểu tượng của nền độc lập của Hoa Kỳ. Tọa lạc tại
Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, tiếng chuông đã được rung lên để đánh dấu bài
Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ vào ngày 08 tháng 7 năm 1776. Quả chuông này được đặt
mua từ Công ty Lester và Pack tại Luân Đôn, Anh Quốc vào năm 1752, và được đúc với
lời đề là một câu thơ: "công bố tự do trên khắp xứ sở với toàn thể dân chúng sinh sống
trên đó". Ban đầu, chuông này bị nứt khi lần đầu tiên đến Philadelphia, và đã hai lần
được đúc lại bởi những người thợ địa phương là John Pass và John Stow, những người
có tên xuất hiện trên chuông. Chuông treo trong nhiều năm tại gác chuông của Nhà
tiểu bang Pennsylvania (ngày nay gọi là Nhà Độc Lập), và được sử dụng để triệu tập
các nhà lập pháp cho các phiên lập pháp và để thông báo cho công dân đến các cuộc
họp chung. Sau khi Hoa Kỳ giành độc lập, chuông này đã rơi vào quên lãng một vài
năm. Trong những năm 1830, chuông đã được chọn làm biểu tượng của các hội theo
chủ trương xoá bỏ chế độ nô lệ, những người gọi nó là chiếc "Chuông Tự do". Ngày
nay, Chuông Tự Do nặng 2.080 pounds (940 kg). Mức độ kim loại của nó là 70% đồng
và 25% thiếc, phần còn lại gồm chì, kẽm, asen, vàng và bạc. Nó được treo từ đòn gánh
từ phiên bản ban đầu của nó, được làm từ cây du Mỹ. Trong khi vết nứt của chuông
dường như kết thúc ở dòng cuối của chữ viết tắt "Philada", đó chỉ là vết nứt mở rộng
trong thế kỷ 19 được gắn lại với hy vọng cho phép chuông tiếp tục rung; Một vết nứt
mảnh, kéo dài qua chuông vào bên trong vẫn tiếp tục kéo dài sang bên phải và dần
dần đi lên đỉnh chuông, thông qua từ "và" trong cụm từ "Pass and Stow", sau đó đi qua
từ "the" trước từ "Assembly" trong dòng thứ hai của đoạn văn, và thông qua các chữ
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"rty" trong từ "Liberty" ở dòng đầu tiên. Vết nứt kết thúc gần phần tiếp xúc với đòn
gánh.

Tòa nhà Độc lập - Independence Hall
Đường Chestnut giữa Đường 5 và Đường 6, Philadelphia, PA 19106

Tòa nhà Độc Lập là phần chính của Công viên Lịch sử Quốc gia Độc Lập tọa lạc tại
Philadelphia, Pennsylvania, nằm giữa hai con đường số 5 và 6 trên phố Chestnut. Tòa
nhà được biết đến bởi nhiều dấu ấn lịch sử, bản Tuyên ngôn Độc Lập và Hiến pháp
Hoa Kỳ được thảo luận và phê chuẩn. Tòa nhà được hoàn thành năm 1753 dưới cái tên
Tòa nhà Bang Pennsylvania, lúc đó được gọi là Quận Pennsylvania. Đây là tòa nhà
quốc hội đầu tiên của Pennsylvania. Nó đã trở thành nơi họp mặt chính thức của Hội
nghị Lục địa 2 từ 1775 đến 1783 và còn là địa điểm diễn ra Hội nghị Hiến pháp Hoa Kỳ
vào mùa hè năm 1787. Tòa nhà là một phần của Công viên Lịch sử Quốc gia Độc Lập
và đã trở thành một di sản thế giới UNESCO kể từ năm 1979. Hội trường Độc Lập được
xây dựng từ năm 1732 đến 1753, thiết kế bởi Edmund Woolley và Andrew Hamilton,
và được xây dựng bởi Woolley. Tòa nhà là được thiết kế theo phong cách Georgia và
xây dựng bằng gạch đỏ. Nó bao gồm một tòa nhà trung tâm có tháp chuông, gắn với
hai cánh nhỏ hơn hai bên. Điểm cao nhất tính tới đỉnh của gác chuông là 168 ft. Tháp
chuông của tòa nhà là địa điểm ban đầu mà Chuông Tự Do được đặt. Ngày nay tháp
chuông này đặt một quả chuông gọi là Chuông Trăm Tuổi, được đúc vào triển lãm
nhân lễ kỷ niệm ngày nước Mỹ tròn 100 tuổi. Quả chuông ban đầu của Tòa nhà Độc
Lập - Chuông Tự Do - hiện đang được đặt tại trung tâm Chuông Tự Do, nổi tiếng với vết
nứt của nó. Năm 1976, Nữ hoàng Elizabeth 2 đến thăm Philadelphia và trao cho người
Mỹ một bản sao của Chuông Trăm Tuổi là Chuông Hai Trăm Tuổi. Chuông Hai Trăm
Tuổi hiện treo trong một tháp chuông hiện đại trên phố số 3, gần Tòa nhà Độc lập.
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Điện Capitol - U.S. Capitol
Phía đông đường Capitol NE & đường First SE, Washington D.C, D.C 20004

Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, thường được gọi là Viện Capitol, là tru sở của Quốc hội Hoa
Kỳ và cơ quan lập pháp của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Điện Capitol hiện hành là
công trình thứ tư được sử dụng bởi Quốc hội, trước đó là Trụ sở Nghị viện Maryland
tại Annapolis, Maryland (1783 -1784), Liên Bang Phủ (Federal Hall) tại Thành phố New
York (1789 -1790) và Hội trường Độc lập. Điện Capitol bắt đầu xây dựng vào năm 1793
và được George Washington đặt xuống viên đá đầu tiên, nhưng người ta vẫn chưa tìm
thấy viên đá đó nằm ở vị trí nào ngày nay. Điện Capitol được xây dựng và được mở
rộng sau đó vào thập niên 1850 nhờ lao động của các nô lệ. Kế hoạch đầu tiên là mượn
người từ Châu Âu để xây lên điện này. Tuy nhiên, họ không tìm được đủ người ở đấy,
cho nên các người Mỹ gốc Phi - cả người tự do và nô lệ - trở thành phần lớn của lực
lượng lao động. Tòa nhà này được mở rộng rất nhiều vào thập niên 1850. Do các phần
mở rộng, mái vòm đầu tiên mà được xây bằng gỗ vào năm 1818 không còn đúng tỷ lệ.
Thomas U. Walter chịu trách nhiệm đặt kế hoạch cho những phần mở rộng và mái
vòm mới bằng gang, cao hơn mái vòm đầu tiên gấp ba và có đường kính 30 mét, và
phải dựa trên các cột trụ nề đã tồn tại. Giống mái vòm của Mansart tại Les Invalides,
mái vòm của Walter thực sự là vòm đôi, có lỗ lớn ở trong vòm trong. Khi nhìn vào lỗ
đó, người ta có thể ngắm bức tranh Apotheosis of Washington được vẽ trên trần mái
vòm. Viện Capitol nằm trên đỉnh Đồi Capitol ở cuối phía đông của trung tâm National
Mall ở Washington, D.C. Mặc dù không phải trung tâm về mặt địa lý của Quận liên
bang, Capitol là điểm xuất phát cho hệ thống đánh số đường phố của quận. Tòa nhà
ban đầu được hoàn thành vào năm 1800 và sau đó được mở rộng, đặc biệt với việc bổ
sung mái vòm lớn, và mở rộng các phòng cho cơ quan lập pháp gồm: Hạ viện ở cánh
phía nam và Thượng viện ở cánh phía bắc. Giống các tòa nhà chính dành cho hành
pháp và tư pháp, tòa nhà Capitol được xây dựng theo phong cách tân cổ điển độc đáo
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và sơn chủ đạo màu trắng. Cả thang máy phía đông và phía tây đều được được coi là
thang máy ở mặt trước, mặc dù chỉ mặt phía đông chỉ dành cho việc tiếp đón các du
khách và quan chức. Bên trong các đại sảnh và những phòng sang trộng, khách du lịch
có thể thực sự đắm mình trong lịch sử của tòa nhà. Phần trung tâm của tòa nhà
Capitol là tòa nhà hình cung tráng lệ, với hoa văn phù điêu Constantino Brumidi gợi
lại hơn 400 năm lịch sử nước Mỹ. Trung tâm của mái vòm dành cho Washington có
một bức bích họa ẩn dụ cho ông. Những tác phẩm hấp dẫn khác bao gồm những bức
tranh sơn dầu khổng lồ của John Trumbull, miêu tả cảnh từ Cách mạng Hoa Kỳ.

Nhà tưởng niệm Lincoln - Lincoln Memorial
Đại lộ Independence, Đường 23 NW, National Mall, Washington D.C. 20024, USA

Đài tưởng niệm Lincoln là một di tích quốc gia của Mỹ được xây dựng để tôn vinh tổng
thống thứ 16 của Hoa Kỳ, Abraham Lincoln. Di tích nằm ở cuối phía tây của quần thể
National Mall ở Washington, D.C., đối diện đài tưởng niệm Washington. Kiến trúc sư
chính là Henry Bacon. Tượng Abraham Lincoln được thiết kế bởi Daniel Chester
French vào năm 1920 và được chạm trổ bởi các anh em của Piccirilli. Họa sĩ của bức
tranh tường bên trong là Jules Guerin. Khánh thành năm 1922, đó là một trong nhiều
di tích được xây dựng để tôn vinh một tổng thống Mỹ. Nơi đây luôn luôn là một điểm
thu hút du lịch lớn và từ những năm 1930 đã là một trung tâm biểu tượng tập trung
vào quan hệ chủng tộc. Tòa nhà được xây dựng dưới hình thức một ngôi đền Doric Hy
Lạp, có tác phẩm điêu khắc Abraham Lincoln lớn, các bài diễn văn nổi tiếng của
Lincoln, "Địa chỉ Gettysburg" và địa chỉ nhậm chức lần thứ hai của ông. Đây là nơi
diễn ra nhiều bài phát biểu nổi tiếng, trong đó có bài phát biểu "Tôi có một giấc mơ"
của Martin Luther King Jr., diễn ra vào ngày 28 tháng 8 năm 1963, trong cuộc mít tinh
vào cuối tháng 3 ở Washington for Jobs and Freedom. Cũng giống như các đài tưởng
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niệm khác trong khu thương mại quốc gia - bao gồm đài tưởng niệm Cựu chiến binh
Việt Nam gần đó, đài tưởng niệm Cựu binh Chiến tranh Triều Tiên và Đài tưởng niệm
Chiến tranh Thế giới 2 - đài tưởng niệm được quản lý bởi dịch vụ Công viên Quốc gia
thuộc Tập đoàn Quốc gia và Công viên Tưởng niệm. Nơi đây đã được liệt kê trong danh
sách các Địa điểm Lịch sử Quốc gia kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1966, và mở cửa cho
công chúng 24 giờ trong ngày. Năm 2007, đài tưởng niệm được xếp hạng thứ 7 trong
danh sách Kiến trúc yêu thích của Hoa Kỳ bởi Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ. Từ năm 2010,
khoảng 6 triệu người ghé thăm đài tưởng niệm mỗi năm. Nằm giữa các phòng phía
bắc và phía nam là sảnh trung tâm chứa tượng của Lincoln đang ngồi trầm tư. Bức
tượng được chạm khắc bởi anh em nhà Piccirilli dưới sự giám sát của nhà điêu khắc,
Daniel Chester French, và mất bốn năm để hoàn thành. Các bức tượng, ban đầu dự
định chỉ cao có 10 feet (3,0 m) cao, được xem xét thêm, mở rộng để cao tới (5,8 m) từ
đầu đến chân, quy mô mà nếu Lincoln đang đứng, ông sẽ cao 28 feet (8,5 m). Làm
bằng đá cẩm thạch trắng Georgia, bức tượng nặng 159 tấn và được vận chuyển thành
hai mươi phần.

Đài tưởng niệm Washington - Washington Monument
2 đường 15 NW, gần Madison Dr. NW, Washington, D.C., DC 20560

Được xây dựng để tôn vinh vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên, George Washington, Đài
tưởng niệm Washington là toà nhà cao nhất ở Washington D.C. Với độ cao ấn tượng là
555 ft (170 mét), công trình biểu tượng này đáng chú ý, cũng như hình ảnh phản chiếu
của nó trong hồ tưởng niệm Lincoln dài 6,3 mét (618 mét) bên dưới. Hầu hết khách du
lịch dừng lại để xem và chụp ảnh bên ngoài của đài tưởng niệm trên Tòa nhà Quốc
gia, nhưng cũng có thể đi thang máy tới điểm quan sát ở trên cùng (hiện đang đóng
cửa cho đến mùa xuân 2019). Thông thường, du khách kết hợp chuyến tham quan của
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họ tại tòa nhà này với các chuyến thăm quan các viện bảo tàng và đài tưởng niệm
khác của Tòa nhà Quốc gia. Cho dù du khách khám phá khu vực nổi bật này theo một
tour du lịch bằng đi bộ hoặc xe đạp hay xe buýt, hướng dẫn viên sẽ giúp bạn định
hướng trong đám đông, chỉ ra dấu ấn quan trọng của Washington D.C và giải thích
tầm quan trọng danh thắng này đối với lịch sử Hoa Kỳ. Du khách cũng có thể đặt một
tour du lịch riêng của trung tâm mua để được nhiều chú ý cá nhân hơn. Tòa nhà Quốc
gia là một kho báu thực sự với các di tích lịch sử. Thật dễ dàng để kết hợp chuyến
thăm tượng Washington với các điểm dừng tại đài kỷ niệm Thế chiến 2, đài tưởng
niệm vua Martin Luther, đài tưởng niệm Jefferson, đài tưởng niệm FDR, đài tưởng
niệm Chiến tranh Triều Tiên, đài Tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam và các địa
điểm khác trong một ngày.

Bảo tàng Hàng không và Không gian Hoa Kỳ - Smithsonian National Air and
Space Museum
Đại lộ 6 và đại lộ Independence., SW, Washington, D.C, DC 20560

Bảo Tàng Quốc Gia về Hàng Không và Không Gian (National Air and Space Museum
(gọi tắt là NASM) ở thủ đô Washington DC là một bảo tàng viện thuộc Viện
Smithsonian. Đây là nơi lưu giữ nhiều sưu tập lịch sử nhất thế giới về phi cơ và phi
thuyền. Phần lớn những phi cơ và phi thuyền được trưng bày ở đây là "thật"
(Originals) đã từng được sử dụng, chỉ một số nhỏ là "Bản sao lưu" (Backup) mà thôi.
Diện tích khu trưng bày triển lãm tại đây lên đến 14,970.9 thước vuông. Nó được
thành lập năm 1946, với tên "Bảo Tàng Viện Quốc Gia về Hàng Không" (National Air
Museum). Theo số liệu năm 2013, nó được 7 triệu du khách đến thăm viếng hàng năm.
Đây là Bảo Tàng Viện với số du khách đông hạng 4 trên thế giới về số du khách.thăm
viếng. Bảo Tàng Quốc Gia về Hàng Không và Không Gian (National Air and Space
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Museum (gọi tắt là NASM) ở thủ đô Washington DC là một trung tâm nghiên cứu lịch
sử về Hàng Không và Không Gian, cũng như Khoa Học về Hành Tinh (Planetary
Science), khoa Địa Chất Học (Geology) và Khoa Địa Vật Lý (Geophysics).

Nhà Trắng - The White House
1600 Pennsylvania Ave, Washington D.C, D.C 20500

Nhà Trắng là nơi ở chính thức và là nơi làm việc chính của Tổng thống Hoa Kỳ. Nhà
Trắng là một biệt thự sơn màu trắng và được xây bằng sa thạch theo kiểu tân cổ điển,
số nhà 1600 Đại lộ Pennsylvania NW tại Washington, D.C. Thuật ngữ "Nhà Trắng"
thường được dùng để chỉ chính quyền của tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm do đó là
nơi làm việc chính của tổng thống Hoa Kỳ. Hình Nhà Trắng có trên mặt sau của tờ giấy
bạc 20 đô la. Nhà Trắng được xây dựng sau khi Quốc hội quyết định thành lập Đặc khu
Columbia và chọn nơi này làm thủ đô Hoa Kỳ ngày 16 tháng 7 năm 1790. Tổng thống
George Washington cùng với Pierre L’Enfant, người chịu trách nhiệm quy hoạch
thành phố, chọn địa điểm này. Kiến trúc sư được chọn qua một cuộc thi với chín đề án
gởi đến dự thi. James Hoban, người Ireland, là người thắng cuộc; toà nhà được khởi
công xây dựng với lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 13 tháng 10 năm 1792. Toà nhà
theo thiết kế của Hoban mô phỏng tầng trệt và lầu một của toà nhà Leinster House,
dinh thự của một công tước toạ lạc ở Dubin, Ireland, ngày nay là toà nhà Quốc hội
Ireland. Đầu thế kỷ 20, một số kiến trúc phụ được thêm vào hai bên toà nhà chính
nhằm đáp ứng số lượng nhân viên ngày càng gia tăng. Ở Cánh Tây có văn phòng tổng
thống và văn phòng các viên chức cao cấp, có sức chứa cho khoảng 50 người. Ở đó
cũng có Phòng Nội các, nơi hội họp của Hội đồng Bộ trưởng Hoa Kỳ, và Phòng Tình
huống Nhà Trắng. Một số người thuộc ban nhân viên Tổng thống làm việc ở Toà nhà
Văn phòng Hành pháp Eisenhower kế cận. Cánh Đông là nơi dành cho các văn phòng
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phụ, được thêm vào Nhà Trắng năm 1942. Cánh Đông đôi khi được dùng để đặt văn
phòng và là nơi làm việc cho ban nhân viên của Đệ nhất Phu nhân. Rosalynn Carter,
năm 1977, là người đầu tiên đặt văn phòng tại Cánh Đông và chính thức gọi nó là "Văn
phòng Đệ nhất Phu nhân". Cánh Đông được xây dựng trong thời kỳ Chiến tranh thế
giới thứ hai nhằm che giấu công trình xây dựng công sự phòng thủ bên dưới nó để
chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp. Công sự này được biết đến như là Trung
tâm Điều hành Khẩn cấp của Tổng thống.

Đập Hoover - Hoover Dam
Đường 93, Las Vegas, NV

Đập Hoover, đã từng có tên gọi là đập Boulder, là một đập vòm bê tông trọng lực trong
hẻm núi Black của sông Colorado, trên biên giới giữa các tiểu bang Arizona và Nevada
của Hoa Kỳ. Nó được xây dựng giữa năm 1931 và năm 1936 trong cuộc Đại suy thoái.
Việc xây dựng dập là kết quả của một nỗ lực to lớn liên quan đến hàng ngàn công
nhân, và lấy đi hơn 100 sinh mạng. Đập được tranh cãi có tên trong danh dự của Tổng
thống Herbert Hoover. Sông Colorado là một con sông "dữ dội", với chiều dài 2.333
km, cung cấp nước tưới cho 1/12 ruộng đất nước Mỹ. Năm 1905, con sông đột nhiên
hoàn toàn thay đổi đường đi, hình thành nên hồ Sorton dài 77 km2, đe dọa đánh chìm
lòng sông Inpiril bang California. Để khống chế và cải thiện điều kiện tưới nước, đồng
thời dùng nó với mục đích phát điện, nhà chức trách quyết định xây dựng một đập
nước lớn ở đoạn sông giáp giới bang Arizona và Nevada, và đập Hoover ra đời. Công
trình khởi công vào 1931.Tổng thống lúc bấy giờ là Herbert Hoover hết sức quan tâm
đến dự án này, quyết định lấy tên mình đặt là đập nước Hoover. Năm 1936, công trình
xây xong, nhưng tổng thống Roosevelt gọi nó là đập nước Borde. Tên này được dùng
mãi đến năm 1947, về sau quốc hội mới khôi phục lại tên cũ. Để xây dựng đập nước,
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người ta phải đào 8,2 triệu tấn nham thạch, với số tiền tương đương để sử dụng nhà
Empire State Building. Mái vòm cao 201 m, bên cạnh đó là con suối chảy từ độ cao
221m tương đương với nhà cao tầng 70 tầng. Chỗ dựa vào phía Bắc đập là Mead, một
trong những kho nước lớn nhất thế giới, với hình răng cưa không có quy luật, dài 177
km, bờ biển dài 1.323 km. Khoảng 4.000 người đã tham gia xây dựng đập nước
Hoover. Hoover nằm tại thị trấn Borde, một khu làng xinh xắn dễ chịu, với đủ nét đặc
sắc của cả thành thị và thôn quê.

Hồ Mead - Lake Mead
490 Horsepower Cove Rd., Boulder City, NV 89005

Hồ Mead là hồ chứa lớn nhất ở Mỹ và là điểm đến ưa thích của du khách đến Las
Vegas để thoát khỏi stress và tận hưởng ánh nắng mặt trời, hồ nằm trên sông Colorado
và được hình thành bởi đập Hoover. Hồ Mead là hồ chứa lớn nhất ở Hoa Kỳ về công
suất nước. Hồ chứa chứa nước cho các bang Arizona, California, và Nevada, cung cấp
cho gần 20 triệu người và diện tích đất nông nghiệp rộng lớn. Hồ Mead nằm trên sông
Colorado, phía Đông Nam thành phố Las Vegas, Nevada, ở bang Nevada và Arizona.
Hình thành bởi đập Hoover, hồ Mead dài 112 dặm, sâu 532 ft và chứa được 32,22 km3
nước. Tuy nhiên, hồ này đã không đạt được công suất lớn nhất, kể từ năm 1983 do sự
kết hợp của hạn hán và nhu cầu về nước gia tăng. Do mực nước hiện tại của Hồ Mead
thấp, hồ Sakakawea đang là hồ chứa lớn nhất của Hoa Kỳ theo tổng diện tích và nước
dự trữ. Tại đây du khách có thể nhìn thẳng vào sâu bên trong của đập nhiều tầng này
và đi qua một đường hầm dài 250 ft để có tầm nhìn tuyệt vời về nhà máy điện duy trì
các sòng bạc của Las Vegas. Du khách cũng có thể đi sâu vào hẻm Black Canyon, cách
mặt đất 500 feet, thưởng thức bữa trưa trên hồ và kết thúc ngày với một trạm dừng tại
nhà máy Chocolate Ethel M nổi tiếng. Nếu muốn khám phá Lake Mead một cách sang
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trọng hơn, quý khách có thể tham dự một tour du lịch hoàng hôn bằng thuyền buồm
trên sông Mississippi khi thưởng thức bữa tối 3 món sang trọng, rượu vang lấp lánh và
nhiều cuộc trò chuyện. Ngoài khung cảnh ngoạn mục của Đập Hoover và cầu vượt, tất
cả khách hàng đều có cơ hội chụp ảnh của họ tại biển "Chào mừng đến với Las Vegas"
nổi tiếng trước khi quay trở lại khách sạn.

Lưu ý quan trọng
Check in hàng không:
Hướng dẫn viên sẽ giữ vé máy bay và hộ chiếu (còn hạn trên 06 tháng) của quý
khách để giúp quý khách làm thủ tục check in
Hành lý ký gửi:
Tùy theo từng hãng hàng không
Hành lý xách tay:
Tùy từng hãng hàng không nhưng thông thường sẽ không quá 7kg
Lưu ý nhập cảnh tại nước bạn:
Quý khách cần chú ý lắng nghe hướng dẫn của hướng dẫn viên và làm tờ khai nhập
cảnh tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh.
Thủ tục xuất nhập cảnh Hải quan Việt Nam:
Quý khách cùng đoàn phải có mặt tại sân bay trước ít nhất 2,5 tiếng để kịp làm thủ
tục xuất nhập cảnh. Xuất trình đầy đủ hộ chiếu, vé máy bay và các giấy tờ liên quan
khi được yêu cầu. Tuân theo mọi quy định kiểm tra và yêu cầu của hải quan và cơ
quan xuất nhập cảnh. Quý khách nên khai báo hải quan trong trường hợp quý
khách mang số lượng tiền mặt quá mức cho phép (5000 USD/khách) hoặc mang theo
các đồ vật quý trị giá trên 300 USD như máy ảnh, máy tính xách tay, trang sức. Nếu
xảy ra tình huống đặc biệt, quý khách bình tĩnh làm theo yêu cầu của hải quan, cơ
quan xuất nhập cảnh và nhờ liên hệ với hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Hộ chiếu:
Khi đi quý khách mang theo hộ chiếu gốc còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi
hành. Quý khách sử dụng hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao thì khi đi phải
mang theo công hàm. Quý khách cần giữ lại tất cả các giấy tờ được phát sau khi làm
thủ tục xuất nhập cảnh. Trong suốt hành trình, hộ chiếu của quý khách sẽ do hướng
dẫn viên Việt Nam giữ và bảo quản.
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Những mặt hàng bị cấm khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Tiền giả, thẻ tín dụng giả; sách, báo, tranh ảnh hoặc các hàng hóa gây hại cho an
ninh cộng đồng hoặc tinh thần của cộng đồng; các sản phẩm khiêu dâm trẻ em; các
sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; súng săn, vũ khí, vật liệu cháy nổ.
Động vật hoang dã nằm trong danh sách cần được bảo vệ và tất cả những sản phẩm
từ chúng; trái cây tươi, rau quả tươi, thịt cá tươi sống, động vật sống.
Thực phẩm chế biến tại Việt Nam mà không qua kiểm dịch, không có nhãn mác, tem
kiểm dịch
Những mặt hàng bị hạn chế khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Các mặt hàng miễn thuế được mang vào Mỹ (áp dụng cho khách đến Mỹ theo diện
không lưu
trú vĩnh viễn):
Rượu, thức uống có cồn: 1 chai (mỗi chai 760ml), thuốc lá: 500 điếu, hoặc cigar: 100
điếu hoặc 500g vật phẩm thuốc, nước hoa: 2 lọ.
Không mang vượt quá 10.000USD tiền mặt khi nhập cảnh vào Mỹ (các loại mệnh giá
tiền, các loại tiền của các quốc gia khác nhau), nếu quý khách mang vượt quá phải
khai báo rõ lí do, mục đích với hải quan.
Mua sắm và hoàn thuế:
Quý khách có thể mua sắm tại các siêu thị, outlet, shopping mall…với chất lượng
đảm bảo, giá niêm yết, không cần phải trả giá. Quần áo thời trang, hàng hiệu, mỹ
phẩm…có thể mua tại các mall, trung tâm mua sắm (tuy nhiên giá khá đắt)
Quý khách không nên mua sắm bên bờ Đông (New York & Washington) vì giá cả cao
hơn bờ Tây (Los Angeles, Las Vegas) và phải di chuyển rất nhiều cũng như sẽ mất
chi phí cước hành lý nội địa Mỹ từ Washington D.C qua Los Angeles. Tại Los Angeles
và Las Vegas có các outlet, shopping mall,... với vật giá rất hợp lý, quý khách có thể
mua sắm tại đó với giá rẻ bất ngờ.
Hàng điện tử, máy tính xách tay, điện thoại,… quý khách có thể mua tại các trung
tâm điện máy lớn của Mỹ như: Bestbuy, Fry’s Electronics.
Xin lưu ý: giá tiền ghi trên các sản phẩm chưa bao gồm thuế, mỗi bang có một mức
thu thuế khác nhau, thường khoảng 8 - 9%.
Các loại vitamin tổng hợp cho sức khỏe, đồ gia dụng, thể thao mua tại các trung tâm
38/48

Hotline: 1800.8054
Email: lienhe@yeudulich.com

bán sỉ, lẻ như Wallmart, Costco,…
Trường hợp bị từ chối cấp thị thực:
Hồ sơ xin visa chưa hoàn chỉnh theo yêu cầu của Đại sứ quán, form khai visa có sai
sót, giả mạo giấy tờ hoặc che giấu thông tin, chứng minh tài chính chưa đầy đủ, buổi
phỏng vấn diễn ra không tốt,... lý do bị từ chối thị thực có thể sẽ không được Đại sứ
quán cung cấp
Thông tin đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn:
ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM
Địa chỉ: 1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036
Điện thoại: (202) 861 - 0737
Lãnh sự khẩn cấp: (202) 304 - 2058
hoặc (202) 716 -m8666
Fax: (202) 861 - 0917
info@vietnamembassy.us (thông tin chung)
vnconsular@vietnamembassy.us (thủ tục lãnh sự)
Tiền tệ:
Đồng tiền của Mỹ gọi là là Đô la Mỹ và được ký hiệu: USD, các mệnh giá tiền giấy:
100USD, 50USD, 20USD, 10USD, 5USD, 2USD, 1USD. Các mệnh giá tiền xu: 25 xu, 10
xu, 5 xu, 2 xu, 1 xu. Quý khách nên đổi USD tại Việt Nam trước.
Quý khách không nên mang tiền mặt nhiều trong người. Nên sử dụng các loại thẻ
thanh toán quốc tế như Visa card, Master card. Nếu có điều kiện quý khách nên
mang theo 2 thẻ thanh toán quốc tế do 2 ngân hàng khác nhau phát hành để tránh
rủi ro do lỗi của nhà phát hành thẻ.
Ổ cắm điện:
Điện sử dụng ở Mỹ là 110V, và ổ cắm 2 chấu dẹp thẳng đứng, quý khách nên đem
theo ổ cắm trung gian đa năng, để có thể sử dụng trong mọi tình huống: sạc phim
điện thoại, máy quay phim, bàn ủi, cạo râu,… Đa số cá thiết bị điện nhập khẩu vào
Việt Nam đều có các bộ chuyển đổi điện thế tự động.
Trang phục:
Theo thời tiết
Điện thoại và các số liên lạc khẩn cấp:
Số điện thoại khẩn cấp tại Mỹ: 911 (miễn phí)
Ở một số khách sạn, nếu quý khách muốn gọi điện thoại từ phòng của mình ra ngoài
hay gọi về Việt Nam thì phải liên hệ trước với tiếp tân và phải ký quỹ một khoản tiền
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thì họ mới mở line điện thoại. Điện thoại trong khách sạn rất đắt, nên mua sim card
điện thoại di động hoặc card trả trước rồi gọi tại các cabin điện thoại công cộng.
Mã điện thoại quốc tế của Mỹ là 01.
Cách gọi điện thoại từ Mỹ về Việt Nam:
+84 <số mã tỉnh/thành phố (bỏ số 0 đầu)> <số ĐT máy cố định>
Ví dụ: +84 24 123456789
+ 84 <số ĐT di động (bỏ số 0 đầu)>
Ví dụ: +84 1234567890
Đối với quý khách sử dụng điện thoại di động, có thể đăng ký mở roaming tại Việt
Nam và sử dụng điện thoại của mình tại nước ngoài, nhưng giá thường rất đắt.
Do vậy, quý khách nên mua sim card của mạng điện thoại của Mỹ để có số liên lạc
cho tiết kiệm và chủ động.
Tip khi đi nhà hàng, sử dụng dịch vụ khác:
Tại các nhà hàng Mỹ không dùng nước mắm, nước chấm đều là nước tương
(shouyu). Quý khách cũng có thể tự trang bị thêm thức ăn riêng cho mình đồ khô, mì
gói, chà bông, trà hay cà phê,… nếu thức ăn, thức uống không vừa khẩu vị. Không
nên mang theo thức ăn có mùi gây khó chịu tại nơi công cộng. Trong bữa ăn quý
khách sẽ được cung cấp miễn phí nước lọc hoặc trà.
Các bữa ăn sẽ được thay đổi thường xuyên như món ăn Việt, Hoa, Thái, Hàn, Mỹ.
Bàn ăn trong các bữa ăn theo chương trình được sắp xếp từ 8 - 10 người/bàn, các
bữa ăn không bao gồm đồ uống. Quý khách có thể kêu đồ uống và thanh tóan trực
tiếp tại quầy nhà hàng, tại Mỹ một số nhà hàng không đăng kí bán rượu sẽ không
được bán rượu cho khách.
Tiền tip cho Hướng dẫn viên:
8 USD/khách/ngày
Lưu ý đặc biệt khác:
Nên chuẩn bị tiền lẻ trong túi để sử dụng khi cần.
Quý khách nên tôn trọng thời gian của cả đoàn vì lịch trình đã được sắp xếp sẵn, sự
chậm trễ có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình.
Luôn nhớ mang theo card của khách sạn.
Các dịch vụ tại Mỹ đã được thanh toán trước. Việc thay đổi lịch trình hay dịch vụ đặt
trước sẽ làm phát sinh chi phí và hủy bỏ các dịch vụ sẽ không được hoàn lại.
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Không mang những thức ăn có mùi vào khách sạn, xe, thang máy.
Các đơn vi đo lường của Mỹ: cân nặng là pound (1 pound = 0,45kg), chiều dài miles
(1 mile = 1,6km),
chất lỏng gallon (1 gallon = 3,8l), nhiệt độ tính theo độ F.
An toàn, an ninh bản thân:
Định nghĩa người cao tuổi:
Quý khách hàng cao tuổi là các khách có tuổi từ 65 trở lên.
Định nghĩa người lớn:
Quý khách hàng người lớn là các khách có tuổi từ 12 trở lên.
Định nghĩa trẻ em:
Quý khách hàng trẻ em là các khách có tuổi từ 2 đến dưới 12 tuổi.
Định nghĩa trẻ sơ sinh:
Quý khách hàng trẻ sơ sinh là các khách có tuổi dưới 2 tuổi.
Giấy xác nhận sức khỏe:
Quý khách trên 65 tuổi nếu đi du lịch nước ngoài cần phải có giấy chứng nhận sức
khỏe để đi du lịch nước ngoài của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và phải có người
thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng. Quý khách cũng cần thông báo cho nhân viên
chăm sóc khách hàng của yeudulich.com để được tư vấn.
Quý khách đang mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên chăm sóc khách hàng của
yeudulich.com ngay tại thời điểm đăng ký hoặc gọi số (024) 6256 7788 để được tư
vấn thêm thông tin. Vì lý do đảm bảo an toàn sức khỏe cho quý khách, công ty lữ
hành sẽ không nhận khách mang thai từ 7 tháng trở lên.
Thay đổi hành trình:
Lịch trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết, giao thông nhưng vẫn
đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.
Chương trình và giờ bay có thể thay đổi tuỳ theo ngày khởi hành cụ thể.
Thay đổi giá:
Giá có thể thay đổi nếu hàng không thông báo thay đổi mức phụ thu nhiên liệu và lệ
phí sân bay ở các nơi.
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Hủy do điều kiện đặc biệt:
Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai,... hoặc do có sự cố, có
sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu
hỏa,... thì công ty lữ hành sẽ có quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận
tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt
hại phát sinh.
Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty lữ hành sẽ đàm phán với các công ty
cung cấp dịch vụ để hoàn trả chi phí cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã
trừ lại các dịch vụ đã thực hiện) và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ
chi phí nào khác.
Hủy do không đủ khách:
Trong trường hợp đoàn không thể khởi hành do không đủ số lượng khách tối thiểu
(tùy thuộc từng đoàn), yeudulich.com sẽ tìm và đặt chỗ cho quý khách sang đoàn
khác cùng hành trình, cùng chất lượng trong ngày gần nhất có thể. Nếu quý khách
không chọn được cặp ngày phù hợp, yeudulich.com sẽ hoàn lại tiền, sau khi đã trừ
chi phí các dịch vụ đã thực hiện (nếu có).
Bảo hiểm người già:
Quý khách trên 75 tuổi khuyến khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi
tùy theo tour).
Đi cùng trẻ em:
Quý khách nên mang đầy đủ đồ dùng, đồ ăn và thuốc men dành riêng cho trẻ em
nếu đi cùng trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
Quý khách liên lạc với công ty lữ hành để hỏi trước về điều kiện mang theo các thiết
bị hỗ trợ khi đi cùng trẻ nhỏ như xe đẩy nếu cần.
Thăm quan và đi lại:
Hành trình chuyến đi thông thường sẽ được lên chương trình từ sáng tới chiều tối,
không có thời gian ngủ/nghỉ trưa tại khách sạn.
Quý khách phải thực hiện đúng yêu cầu về thời gian tập trung. Trong trường hợp
quý khách muộn giờ hoặc không đi theo hướng dẫn của hướng dẫn viên, đoàn sẽ
không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của quý khách. Quý khách tự chi trả chi phí
phương tiện quay về khách sạn để tập hợp lại với đoàn vào buổi tối hoặc tới điểm
tham quan kế tiếp.
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Trong quá trình đi lại, khi mệt hoặc không thể đi theo đoàn, quý khách cần thông
báo cho hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Trong trường hợp lạc đoàn mà không thông thạo khu vực địa phương, quý khách vui
lòng dừng tại điểm bị lạc đoàn ở nơi dễ nhìn để hướng dẫn viên có thể tìm được.
Tuyệt đối không tự ý tách đoàn để đi một mình mà không thông báo với hướng dẫn
viên hoặc trưởng đoàn. Nếu có tách đoàn thì nên đi theo nhóm và mang theo
cardvisit của khách sạn, số điện thoại của hướng dẫn viên địa phương để đảm bảo
an toàn sau khi đã thông báo đầy đủ với hướng dẫn viên hoặc trưởng đoàn.
Các điểm tham quan phần lớn vào 1 cửa và ra bằng cửa khác, vì vậy quý khách nên
tập trung đi theo đoàn để tránh lạc.
Cần tuân thủ mọi quy định của điểm tham quan và pháp luật của nhà nước sở tại.
Nếu ai có nhu cầu làm việc riêng cần thông báo trước cho trưởng đoàn hoặc hướng
dẫn viên.
Mọi thay đổi, góp ý về chương trình cần được thông báo và trao đổi với trưởng đoàn
để bàn bạc thống nhất với cả đoàn. Mọi thay đổi không có trong chương trình quý
khách phải tự thanh toán.
Thực hiện văn minh trong du lịch sau khi kết thúc chương trình. Quý khách cùng
đoàn nên có khoản tiền thưởng (tùy chương trình) cho phiên dịch viên, hướng dẫn
viên, lái xe và phụ xe.
Chương trình có thể thay đổi thứ tự để phù hợp với sắp xếp của công ty, khí hậu,
điều kiện sức khỏe của cả đoàn và sẽ được trưởng đoàn thông báo mỗi ngày.
Đồ ăn:
Quý khách ăn sáng tự chọn tại các khách sạn.
Quý khách thường ngồi ăn theo bàn tròn từ 8-12 khách một bàn. Bữa trưa và bữa
chiều có thể ăn theo set menu hoặc buffet.
Các bữa ăn thường không bao gồm đồ uống. Quý khách nên cân nhắc tình trạng sức
khỏe của bản thân trước khi sử dụng rượu bia, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn
trong bữa trưa.
Quý khách có thể mang theo một số đồ ăn, gia vị Việt Nam như nước mắm chấm,
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ruốc để phù hợp với khẩu vị người Việt.
Nếu quý khách có con nhỏ nên mang theo một ít đồ ăn đóng hộp hoặc ăn liền để đề
phòng trường hợp các bé không ăn được đồ ăn địa phương.
Nếu quý khách không ăn được một số loại đồ ăn vì lý do cá nhân, sức khỏe hoặc tôn
giáo, vui lòng báo trước cho công ty lữ hành để có sắp xếp chuẩn bị riêng.
Chi tiêu:
Khi mua hàng tại siêu thị niêm yết giá và trả tại quầy thu ngân, quý khách không
cần mặc cả. Nếu mua hàng ở các gian hàng đơn lẻ, cửa hàng riêng hoặc tại chợ, quý
khách nên trả giá và kiểm tra chất lượng hàng hóa kỹ lưỡng vì thường sẽ không đổi
trả được.
Khi mua sắm tại các điểm theo hành trình của đoàn, quý khách thuận mua vừa bán
và nên kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa trước khi mua. công ty lữ hành và hướng dẫn
viên không chịu trách nhiệm về giá cả, chất lượng mặt hàng và quyết định mua
hàng của quý khách. Đại diện công ty lữ hành cũng như hướng dẫn viên địa phương
không có quyền bắt hoặc ép quý khách phải mua hàng ở các địa điểm này.
Thị thực nhập cảnh Việt Nam với khách nước ngoài:
Đối với khách nước ngoài hoặc Việt Kiều, khi đi quý khách phải mang theo tờ khai
hải quan đã vào Việt Nam lần 1 và thị thực rời để nhập cảnh khi quay về Việt Nam.
Hộ chiếu của quý khách phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam và được ra vào nhiều
lần (multiple entry).
Hành lý:
Vali và hành lý nên đề tên, số điện thoại và địa chỉ rõ ràng để tránh thất lạc hoặc
nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển.
Trong hành lý xách tay qua cửa khẩu không được có các loại chất lỏng có dung tích
trên 100ml (nước ngọt, xịt khoáng, nước hoa, dầu gội đầu, mỹ phẩm ...), chất dễ gây
cháy nổ, các loại dao kéo hoặc đồ dùng sắc nhọn như dao ăn, cắt móng tay.
Trong hành lý ký gửi không được để các loại máy ảnh, máy quay phim, chụp hình,
máy tính xách tay. Tuyệt đối không để tiền và đồ đạc trang sức có giá trị trong hành
lý ký gửi.
Quý khách sẽ tự ký gửi hành lý của mình theo quy định của hải quan để đảm bảo an
ninh hàng không và tự chịu trách nhiệm về hành lý của mình.
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Hành lý thường sẽ được chuyển thẳng tới điểm cuối cùng của mỗi chặng hành trình.
Hướng dẫn viên sẽ hỗ trợ quý khách trong việc chuyển tiếp máy bay và lấy hành lý
tại điểm cuối.
Quý khách phải tuân theo quy định về trọng lượng và số lượng hành lý của hãng
hàng không, nếu vượt quá mức cho phép, quý khách sẽ phải tự chi trả lệ phí quá
cước.
Lưu trú tại khách sạn:
Khi check in, quý khách xuất trình giấy tờ cá nhân (chứng minh nhân dân với hành
trình nội địa, hộ chiếu có thị thực với hành trình quốc tế). Điền tờ khai nhận phòng,
nhận chìa khóa phòng hoặc thẻ từ.
Khi check out, quý khách check out đúng theo giờ quy định của khách sạn hoặc theo
giờ trong hành trình tour, trả chìa khóa/thẻ từ và thanh toán các phụ phí khác cần
thanh toán nếu quý khách sử dụng các dịch vụ tại khách sạn trong thời gian lưu trú.
Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về những vật dụng, giấy tờ tùy thân, đồ đạc quý
giá và tiền bạc để trong phòng khách sạn mà không gửi tại két an toàn của lễ tân.
Vui lòng kiểm tra các thiết bị có trong danh sách thiết bị trong phòng ngay khi nhận
phòng và báo hỏng hoặc thiếu (nếu có) cho hướng dẫn viên. Nếu không, khi trả
phòng quý khách sẽ phải bồi thường cho các vật dụng hỏng hoặc thiếu mà không
phải do mình gây ra.
Quý khách vui lòng gửi lại chìa khóa/thẻ từ cho quầy tiếp tân khách sạn mỗi khi rời
khách sạn để tránh mất. Nếu mất hoặc làm hỏng chìa khóa/thẻ từ sẽ phải bồi thường
phí làm lại chìa/thẻ.
Gọi điện thoại nội bộ trong khách sạn từ phòng này sang phòng kia hoặc gọi điện
thoại xuống lễ tân không mất phí. Quý khách vui lòng tham khảo tờ giấy hướng dẫn
trên mặt bàn điện thoại hoặc hỏi hướng dẫn viên.
Các loại nước uống để bên ngoài tủ lạnh có dòng chữ Complimentary hoặc Free
được phục vụ miễn phí.
Các loại nước uống, đồ ăn để trong tủ lạnh (mini bar) hoặc đặt trong các giỏ để trên
kệ như các loại đồ ăn vặt đóng gói, hạt điều khô, hoa quả sấy đều phải trả phí.
Đa số các khách sạn đều có dịch vụ PAY tivi (chiếu các loại phim giải trí). Nếu không
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xem, quý khách không bấm nút PAY. Còn nếu nhấn nút mà không xem, quý khách
vẫn sẽ phải thanh toán tiền.
Trong một vài khách sạn có sử dụng hệ thống robot minibar (tủ lạnh chứa thực
phẩm tự động). Trong trường hợp đã nhấn nút lấy thực phẩm, quý khách sẽ không
thể hoàn trả lại vì máy đã tự động tính tiền.
Dịch vụ tại khách sạn:
Các khách sạn có thể có thêm các dịch vụ khách như bể bơi, spa, phòng gym, quán
bar, phục vụ bữa sáng tại giường, nhờ gọi taxi,... Quý khách nên hỏi hướng dẫn viên
hoặc quầy lễ tân về chi phí sử dụng các dịch vụ này trước khi dùng.
Giặt là:
Dịch vụ giặt là tại khách sạn thường phải trả thêm phí phục vụ từ 20% - 30%. Quý
khách có thể tự giặt đồ của mình hoặc thuê khách sạn giặt. Nếu bỏ quần áo vào sọt
đồ bẩn trong phòng, khách sạn sẽ tự mang đi giặt và quý khách sẽ phải trả tiền.
An toàn, an ninh bản thân và đoàn:
Quý khách không nên tự ý hút thuốc tại khu vực không cho phép hoặc xả rác nơi
công cộng, tại các điểm tham quan vì sẽ bị phạt tài chính.
Luôn mang theo cardvisit của khách sạn và số điện thoại hướng dẫn viên bản địa.

Checklist khởi hành
Giấy tờ
Hộ chiếu (Passport)
Thị thực (Visa)
Bảo hiểm du lịch
Bản photo hộ chiếu
Bản photo chương trình tour
Bản in/photo vé máy bay
Bản in/photo các vé khác đã mua
2 ảnh chân dung 4x6 mới chụp trong vòng tối đa 6 tháng
Form làm lại hộ chiếu
Liên Hệ
Lưu liên hệ hotline công ty du lịch
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Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại Việt Nam
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại nước ngoài
Lưu liên hệ đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài
Lưu các số điện thoại khẩn cấp
Thiết bị điện tử
Kiểm tra điện thoại
Các phần mềm nên cài
Máy ảnh
Pin dự phòng/Powerbank
Ổ cắm điện (tham khảo phần lưu ý riêng trong chương trình tour)
Các loại sạc
Tai nghe
Tiền tệ
Tiền mặt
Thẻ tín dụng
Quần áo
Trang phục theo mùa
Quần áo ngủ
Mũ
Ô
Giày mềm
Áo mưa
TKhăn tay
Đồ dùng vệ sinh cá nhân (Nếu có nhu cầu)
Bàn chải
Kem đánh răng
Nước súc miệng
Chỉ nha khoa
Sữa tắm
Dầu gội
Sữa rửa mặt
Dầu/nước tẩy trang
Bông tẩy trang
Băng vệ sinh
Dao cạo râu
Kem cạo râu
Máy sấy tóc
Khăn tắm
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Đồ dùng cá nhân khác
Đồng hồ
Bình đựng nước cá nhân
Khóa vali
Sức khỏe
Tiêm phòng
Các loại thuốc nên mang
Thông báo chế độ ăn kiêng/tình trạng sức khỏe với công ty du lịch, hướng dẫn viên
Đồ dùng cho em bé (Nếu có nhu cầu)
Quần áo theo mùa
Mũ
Khăn xô
Tất
Bao tay
Yếm
Gối
Chăn
Bình sữa
Sữa bột
Đồ ăn dặm/nhẹ
Bộ đồ ăn trẻ em
Ty ngậm
Sữa tắm trẻ em
Dầu gội trẻ em
Đồ chơi
Sách/Truyện
Xe đẩy
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