
1/ Khách  Sạn: 

 
 RAMADA PLAZA  10022 W Garden Grove Blvd, Garden 

Grove, CA 92844  
(714) 534-1818  
 

Hotel người Việt quen thuộc . Giá 
khoảng $100/ phòng 2 người, hay 
khoảng $140/ phòng 4 người. (Chưa 
thuế) 

LITTLE SAIGON INN  
https://www.littlesaigoninn.com 

14052 Brookhurst St,  
Garden Grove, CA 92843  
(714) 636-4890  

Hotel người Việt quen thuộc, trung 
tâm Little Saigon. Giá tháng 5/2018 
$98/ngày/ 4 người (luôn thuế) 

 

Các AH cũng có thể xử dụng các website sau để đặt Hotel/ Phòng Trọ 

  A/ Hotel:  

- https://www.booking.com/ 

- https://www.hotels.com/ 

    B/ Phòng trọ: 

            1/ Airbnb:  Là 1 website giúp thuê các phòng trọ tư nhân, giá tương đối rẻ . 

 https://www.airbnb.com/ , bấm vào “Home” và ở trên phía bên trái (nơi có hình kính lúp) đánh vào:  Little Saigon, 

Westminster, CA, United States.  Màn hình sẽ hiện ra các phòng, nhà tư nhân cho thuê ở khu vực Little SG.  Giá 

phòng đôi khi chỉ có $60, $70/ ngày/ giường đôi (Luôn tiền dịck vụ). 

            2/ VROB : Hơi khó xử dụng nếu chỉ muốn dọ giá 

                  https://www.vrbo.com/ 

2/ Di Chuyển:  

 Nếu các AH cần xe di chuyển, đưa rước, kể cả từ Phi Trường LAX hay John Wayne , Nam Cali,  đến hay từ 

Little SG, cho cá nhân hay nhóm, có thể liên lạc với : 

        Anh Trí , Tel: 714-683-3000, đúng hẹn và giá tương đối phải chăng. 

             + LAX/ Little SG: $15/ người/ 1 way, 2 vali nếu đi trên 6 người, dưới 6 người giá sẽ cao hơn.                                                                                                                                          
             + John Wayne/ Lilttle SG; $10 người/ 1way, 2 vali 
             + Little SG / Long Beach port (đi Cruise): $20/ người / round trip. 
 

 Riêng với các AH thấy thoải mái giao dịch bằng Anh Ngữ, có thể dùng dịch vụ Shuttle đưa đón đến/ từ 

Phi Trường,  qua web site:  

                       airportshuttle.com  , Khoảng trên $13/ người, 1 vali 
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