
        
 

 

 Chương trình du lịch trong ngày   

Khóa Tu Phật Học Bắc Mỹ lần 3 tại San Diego 

 

SAN DIEGO – TIJUANA, MEXICO 

Ngày 12 tháng 08 năm 2013 
 

Xe đón đoàn tại khách sạn Town and Country Resorts lúc 8:00 am. Chụp ảnh tập thể lưu niệm tại 

sảnh khách sạn. Khởi hành tham quan thành phố cảng San Diego xinh đẹp, đây là thành phố lớn 

thứ 2 của tiểu bang California. Hơn thế nữa vào buổi chiều, đoàn có chuyến tham quan thành phố 

Tijuana, Mexico.   

- USS Midway Museum – Bảo Tàng Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway, một 

trong những hàng không mẫu hạm phục vụ lâu nhất trong lịch sử Hải Quân 

Hoa Kỳ. (Tham quan bên ngoài) 

- Coronado Brigde - Cầu treo Coronado, nổi tiếng bắc qua eo Vịnh San Diego – 

đảo Coronado. 

- Hotel del Coronado – Khách sạn Del Coronado, là khách sạn sang trọng nổi 

tiếng trên thế giới, được xây dựng theo phong cách Wooden Victorian vào 

những năm cuối thế kỷ 17. 

Ăn buffet trưa. Xe đưa quý khách đến cửa khẩu biên giới Hoa Kỳ - Mexico, làm thủ tục 

nhập cảnh, xe đưa quý khách đến trung tâm thành phố Tijuana, Mexico.  

- Tham quan Cung văn hóa nghệ thuật, tượng Cuahutemoc the Aztec King, và 

khu trung tâm mua sắm quanh thành phố. 

- Avienida Revolución – Đại lộ Revolución, trung tâm nhộn nhịp thành phố 

Tijuana, tại đây quý khách tự do mua sắm hàng lưu niệm giá rẻ, thưởng thức 

món Taco nổi tiếng (tự túc) và nghe nhạc ngoài trời do các vũ công thực hiện.   

Xe đưa quý khách đến biên giới Mexico – Hoa Kỳ, làm thủ tục nhập cảnh vào Hoa Kỳ.  

Xe đưa quý khách đến sân bay San Diego trước khi trả về lại khách sạn kết thúc chuyến 

tham quan. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.  

  

GIÁ TOUR : $85 USD/khách 

SEN VIET MEDIA AND TOURISM CORPORATION 
2947 Patt Ave, San Jose, CA 95133 

Tel: (408) 288-6666  Fax: (408) 993-8397 

Email: senvietusa@yahoo.com  Website: www.senvietusa.com 



 

*Xin quý khách vui lòng lưu ý: quý khách tham gia chương trình cần mang theo Hộ 

chiếu Hoa Kỳ (U.S passport) hoặc Thẻ Hộ Chiếu (U.S passport card) còn thời hạn 

sử dụng. Quý khách nào mang theo thẻ Xanh (U.S green card) quý vị không cần 

mang theo Hộ chiếu. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Huy Vo số (510) 493-0481 

hoặc email: senvietusa@yahoo.com để được trả lời cụ thể.  

 

Giá tour bao gồm :  

- Xe đưa đón theo chương trình (xe đời mới, máy lạnh, sạch sẽ) 

- Xe đưa đón tại Tijuana, Mexico 

- Hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Việt và người Mexico 

- Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe 2 nước 

- Nước uống : 2 chai/người/ngày 

- 1 bữa ăn buffet trưa theo chương trình (ăn chay-ăn mặn)  

- Chi phí thuê trang phục chụp ảnh lưu niệm tập thể  

- Quà tặng DVD hình ảnh lưu niệm chuyến đi gửi đến từng gia đình từ công ty Sen Việt 

 GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

- Chi phí cá nhân mua sắm ngoài chương trình 

- Điện thoại gọi từ Mexico, vé tham quan USS Midway, ăn uống ngoài chương trình 

       

 

 

SEN VIET MEDIA & TOURISM INC. 

HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ DU KHÁCH ! 
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