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*Đón tại Sân bay:John F. Kennedy International Airport

8:30 AM - 12:00 AM

*Đón tại Sân bay LaGuardia 8:30 AM - 12:00 AM.
*Đón tại Sân bay Newark Liberty International Airport : 8:30 AM - 12:00 AM.
*Đ

tại Khu phố Tàu, NY ； 87 Bowery, New York, NY 10002 ；

18:30

*Flushing, NY ； 36-36 Prince St, 3rd Fl, unit # 306A, Flushing, NY 11354 ；
Thời gian tập kết: 9:30 - 17:00
*Tự nhận phܛng;Thường thì nhận phܛng muộn hơn 4:00 chiều.

-John F. Kennedy International Airport :Vui lܛng đặt chuyến bay sau 23:30
-Sân bay LaGuardia； Vui lܛng đặt chuyến bay sau 23:30
-Newark Liberty International Airport Vui lܛng đặt chuyến bay sau 22h
-Ronald Reagan Sân bay Quốc gia Washington ； Vui lܛng đặt chuyến bay
sau 14h00
-Khách sạn Flushing Sheraton LaGuardia East ； 135-20 39th Ave, Flushing,
NY 11354 ；
-Khu phố Tàu, Manhattan ； 87 Bowery, New York, NY 10002 ；
-(Chi phí tự túc) Sân bay Quốc tế Dulles；Vui lܛng đặt chuyến bay sau 15:00
-(Chi phí tự túc) Sân bay Baltimore / Washington International Thurgood
Marshall ； Vui lܛng đặt chuyến bay sau 15:00

*Ng y 1: Từ h - máy bay - Th

h phố New Y rk

(Tự do lựa chọn / Chuyến tham quan ban đêm tùy chọn).
Thông tin đón khách: 1/. Nhận đón khách độc quyền đến nửa đêm! Đón khách
miễn phí tại ba sân bay lớn ở New York (JFK, EWR và LGA) trong khoảng thời
gian từ 8:30 sáng đến 12 giờ đêm hàng ngày (dựa trên thời gian hạ cánh thực
tế của chuyến bay) và các cuộc gặp tại Flushing, Queens và Khu phố Trung
Hoa ở Manhattan (Flushing lúc 9:30 AM, 5pm, thời gian đón ở Manhattan là
9:30AM - 6:00PM).
2/. Thủ tục cho chuyến bay nội địa đến Hoa Kỳ là: khởi hành - đi đến băng
chuyền hành lý chuyến bay - gặp hướng dẫn viên du lịch - hướng dẫn viên sắp
xếp bạn và các thành viên khác rời khỏi sân bay bằng phương tiện thuận lợi
nhất.
3/. Thủ tục cho chuyến bay quốc tế đến là: lên đường - kiểm tra hộ chiếu - yêu
cầu hành lý - kiểm tra hải quan - xem hướng dẫn viên - hướng dẫn viên sắp
xếp bạn và các thành viên khác rời khỏi sân bay bằng phương tiện thuận lợi
nhất.
4/. Chú ý đặc biệt khi tham gia đoàn tham quan ngoài giờ trên hoặc cần dịch
vụ đón xe đặc biệt là $ 120 (bao gồm người thứ nhất và người thứ hai, cộng
thêm $ 10 cho thêm mỗi người từ người kể từ người thứ ba). -Hành trình của
ngày đầu tiên chỉ mang tính tham khảo và sự sắp xếp cụ thể tùy thuộc vào thời
gian đến theo chuyến bay của quý khách. - Nhận / đón miễn phí trong ngày,
không bao gồm phí dịch vụ $ 10 / người. -Khi đến New York, các chuyến bay
nội địa chờ tại khu vực nhận hành lý của chuyến bay (ngoại trừ hành khách tại
nhà ga số 7 của JFK đang chờ ở lối ra) và các chuyến bay quốc tế chờ ở lối ra
của hành khách.
1. Các quý khách đến JFK và LGA trước 17:00 tối sẽ được đón tại Flushing,
đây là khu kinh doanh lớn thứ tư ở New York và một trung tâm văn hóa được
xây dựng bởi người Mỹ gốc Hoa trong hơn 30 năm. Bạn có thể chứng kiến
những thành tựu của chính sách nhập cư Mỹ, trải nghiệm ẩm thực đích thực
của tất cả các nơi như: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Giang Tô, Chiết
Giang, Vân Nam, Quý Châu, Hồ Nam, Sơn Đông, Đông Bắc và các hương vị
khác, siêu thị và cửa hàng, có rất nhiều điểm tham quan. Chúng tôi có một
trung tâm tiếp nhận quý khách ở trung tâm, cung cấp dịch vụ lưu trữ hành lý và
WIFI miễn phí. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi
kịp thời dựa trên số lượng khách du lịch trong ngày và thời gian đến của
chuyến bay.
2. Khách đến sân bay EWR trước 12:00 PM có thể mua sắm miễn phí tại
Jersey Gardens Outlet Mall. Khách đến JFK hoặc LGA sau 17:00 và đến EWR
sau 14:00 sẽ được chuyển thẳng đến khách sạn. 3. Nếu quý khách không cần
đón tại sân bay vào ngày đầu tiên, bạn có thể chọn những địa điểm sau để
tham gia tour, xin lưu ý khi đăng ký: -9: 30-17: 00 Flushing: 36-36 Prince St,3rd
FL,# 306A, flushing, NY 11354. -9: 30-18: 00 Đến khu phố Trung Hoa
Manhattan: 87 Bowery, Ste 201, New York, NY 10002. *Mục chi phí riêng 1:
Chuyến tham quan buổi sáng New York. • Giới hạn ở những khách đến sân
bay JFK & LGA trước 9:00 sáng để gặp hướng dẫn tại khu vực lấy hành lý
hoặc đến địa điểm tham quan Flushing trước 9:30, họ có thể chọn tham gia
chuyến tham quan buổi sáng ở New York. • Đặt trước để được đảm bảo $25 /
người cho người lớn, $15 / người cho trẻ em dưới 12 tuổi. (Nếu hướng dẫn

viên không được nhìn thấy trước 9:00 sáng do chuyến bay bị hoãn hoặc lý do
cá nhân, nó sẽ được coi là huỷ bỏ tự động). • Hành trình: Khu Brooklyn
DUMBO (20 phút) - Tܛa nhà Madison & Flatiron (bên ngoài, 20 phút) - Quảng
trường Washington & Đại học New York (15 phút). * Mục chi phí riêng 2: Tham
quan ban đêm New York. • Bất kể bạn đến sân bay nào, miễn là bạn nhận
được hành lý để gặp hướng dẫn viên trước 16:30 hoặc đến địa điểm du lịch
Flushing / Chinatown trước 16:30, bạn có thể chọn tham gia tour đêm tuyệt vời
ở Manhattan. • Người lớn bán với giá $25 / người và trẻ em dưới 12 tuổi là
$15 / người. • Hành trình: Đến Trung tâm Rockefeller (15 phút) - Quảng
trường Thời đại (30 phút) - New Jersey (15 phút).
*Buổi sáng: -Tham quan buổi sáng New York: -Đầu tiên đến DUMBO của
Brooklyn, nằm ở Bờ Đông New York. DUMBO ngày nay là một quận nghệ
thuật. Và Công viên Brooklyn dọc theo bờ sông có một cái nhìn tuyệt vời về
đường chân trời của Thành phố New York và Cầu Brooklyn và Cầu Manhattan.
Những con đường bằng đá được bảo tồn có chủ ý, những bức tường gạch đỏ
và băng chuyền đỏ lấp đầy nơi này. Sau đó tiếp tục đến Tܛa nhà Flatiron, một
trong những tܛa nhà đẹp và thú vị nhất của Manhattan, nằm giữa đường 22 và
23, và tại ngã ba của Đại lộ Broadway và Đại lộ số 5. Toàn bộ tܛa nhà hướng
về Quảng trường Madison nổi tiếng. Cuối cùng sẽ đến quảng trường
Washington. Cảnh này xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và phim
truyền hình Mỹ. Các nghệ sĩ thường biểu diễn hoặc sáng tạo xung quanh các
đài phun nước lớn trong công viên, và Đại học New York nổi tiếng nằm quanh
quảng trường.
*Buổi tối: -Tham quan ban đêm New York: Đầu tiên hãy đến Trung tâm
Rockefeller. Trung tâm Rockefeller là khu phức hợp xây dựng thuộc sở hữu tư
nhân lớn nhất thế giới và đây cũng là một địa điểm đánh dấu kiến trúc Art
Deco. Tầm quan trọng của nó vượt xa chính tܛa nhà. Sau đó, hãy cảm nhận
cảnh đêm của quảng trường thời đại, nơi giao thông đông đúc, và ánh đèn
neon ở hai bên quảng trường được đan xen với ánh đèn của tܛa nhà. Cuối
cùng, quý khách sẽ đến danh lam thắng cảnh ở New Jersey để không một
chút tiếc nuối nào khi quý khách biết mặt thật của núi Lu, và quý khách chỉ ở
trên ngọn núi này. Đây là một điểm tuyệt vời để tận hưởng đường chân trời
Manhattan và tận hưởng những đêm đầy màu sắc của thành phố lớn nhất Bắc
Mỹ.
*Khách sạn: Khách sạn ： Holiday Inn Newark International Airport North
Hoặc The Heldrich Hotel & Conference Centre Hoặc Hyatt Regency New
Brunswick Hoặc tương đương

*Ng y 2: Tham qua th

h phố New Y rk.

-Cả ngày: Nhiều khu vực và địa danh của New York nổi tiếng và đến thăm
toàn bộ thành phố New York trong một ngày dường như là một nhiệm vụ bất
khả thi, tuy nhiên, chúng tôi đã thiết kế hành trình đặc biệt cho quý khách:
được hướng dẫn bởi hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, ghé thăm một số
địa danh nổi tiếng để tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa độc đáo của thành
phố.
*Hình trình tham quan: -Nhà trờ Trinity, New York (bên ngoài) - Phố Wall (25
phút) - Bronze Bull trên Phố Wall (chụp ảnh) - Tܛa nhà thương mại thế giới

(chi phí riêng, 70 phút) - Du thuyền quanh đảo tự do (chi phí riêng, 60 phút) Tàu chiến hạm USS Intrepid (chi phí riêng, 60 phút) ) - Quảng trường thời đại
(20 phút) - Bảo tàng sáp Madame Tussauds (chi phí riêng, 50 phút) - Bảo tàng
Metropolitan (chi phí riêng, 100 phút) hành trình: Đại lộ thứ năm, Trung tâm
Rockefeller, v.v…
*Buổi sáng: -Nhà thờ Trinity, New York: Nhà thờ Trinity ở New York là một nhà
thờ giáo xứ cũ trong Giáo phận tân giáo New York. Nó nằm trên Phố Wall cao
tầng và từng là một ngọn hải đăng để đón tàu vào Cảng New York vào thế kỷ
19. Nhà thờ này đặc biệt nổi bật được bao quanh bởi các tܛa nhà chọc trời,
trong nhà thờ rất yên tĩnh và yên bình.
-Phố Wall: Phố Wall ở New York là tên của một đại lộ phía nam Manhattan ở
thành phố New York. Nó dài không quá một dặm và chỉ rộng 11 mét. Đây là
nhà của một số tổ chức tài chính lớn ở Hoa Kỳ. Xếp hàng với những tܛa nhà
chọc trời cũ, con phố này là nhà của các tổ chức tài chính như Sàn giao dịch
chứng khoán New York và Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Người cha sáng lập,
Washington, đã tuyên thệ tại Hội trường Liên bang đối diện Sàn giao dịch
chứng khoán New York trên Phố Wall.
-Phố Charging Bull: Phố Charging Bull là biểu tượng của Phố Wall ở Hoa Kỳ,
là biểu tượng của "sức mạnh và lܛng can đảm", thị trường chứng khoán luôn
có thể duy trì biểu tượng là "b ܛtót".
-Đài quan sát thế giới. Tܛa nhà Trung tâm Thương mại mới số 1 thế giới, cܛn
được gọi là "Tháp Tự do", nằm trên địa điểm của Trung tâm Thương mại Thế
giới cũ đã sụp đổ trong vụ tấn công 11/9. Với chiều cao 1.776 feet, Trung tâm
Thương mại Thế giới mới là tܛa nhà cao nhất ở Hoa Kỳ và là tܛa nhà cao thứ
ba trên thế giới. Khu vực này đã được ký kết để vinh danh năm 1776 theo
Tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Khi khách đến, bảng video lớn sẽ tuần tự hiển thị
các bài phát biểu chào mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và quê hương
của khách sẽ được đánh dấu đặc biệt trên bản đồ thế giới được tạo động. Trải
nghiệm một sự kiện mang tên "Trái tim" và nghe những câu chuyện đằng sau
đội ngũ nhân viên đã xây dựng Trung tâm thương mại thế giới. Hoạt động
"nền tảng" sau đó sẽ cho phép khách nhìn kỹ hơn vào các tường đá trên tܛa
nhà. Từ Trung tâm Chào mừng Toàn cầu, đến thang máy dành cho khách với
trải nghiệm vượt thời gian ảo, đến màn hình video tuyệt đẹp và cuối cùng là
lớp khám phá toàn cảnh 360 độ. Mỗi chi tiết là một điểm cộng cho chuyến
thăm ở đây.
-Du thuyền tự do Liberty Cruise Tượng Nữ thần Tự do nâng ngọn đuốc và
mang ánh sáng đến các lục địa và các đại dương, tượng trưng cho những lý
tưởng cao cả của người dân Mỹ về tự do và khao khát và theo đuổi một cuộc
sống tốt đẹp hơn. Thực hiện hành trình tham quan với Tượng Nữ thần Tự do
và chụp ảnh với Tượng Nữ thần Tự do trong khi thưởng thức phong cảnh ở
hai bên bờ sông Hudson và đường chân trời của Lower Manhattan.
*Buổi chiều: *Tàu chiến hạm USS Intrepid: Các triển lãm của Intrepid Sea, Air
and Space Museum bao gồm tàu sân bay USS Intrepid, tàu ngầm USS
Growler và nhiều máy bay chiến đấu quân sự, súng đạn, máy bay trực thăng
cứu hộ bờ biển, súng phܛng không và ngư lôi. Tàu sân bay khổng lồ cập cảng
trên bờ và trở thành một cảnh đẹp bên sông Hudson.
* Quảng trường Thời đại: Quảng trường Thời đại là một khu phố nhộn nhịp ở
Manhattan, thành phố New York, được gọi là "Ngã tư thế giới". Các trung tâm
mua sắm và nhà hát khác nhau tập trung gần quảng trường, đó là một trung
tâm mua sắm và giải trí thịnh vượng. Vô số đèn neon rực rỡ và màn hình

quảng cáo điện tử kiểu TV đã trở thành biểu tượng của New York. Tiếp cận
Quảng trường thời đại và trải nghiệm sự hối hả và nhộn nhịp của bạn ở đây.
* Bảo tàng sáp Madame New York: Madame là một trong những bảo tàng sáp
hàng đầu thế giới, được thành lập bởi nhà điêu khắc sáp người Anh Madame
Tussauds. Các bức tượng của mọi người từ mọi tầng lớp được trưng bày
trong gian hàng New York rất sống động và chân thực, và bố cục phܛng triển
lãm cũng rất Mỹ. Bức tượng sáp của bảo tàng không có kính chắn và không
có hàng rào, vì vậy bạn có thể đến gần và chụp ảnh với "người" yêu thích của
mình ở cự ly gần. Tóc của những bức tượng sáp được trưng bày trong
Madame Tussauds được chế tạo cẩn thận và được sắp xếp bằng tóc thật, và
một số quần áo họ mặc được sử dụng bởi chính các ngôi sao, và sau đó được
tặng cho bảo tàng.
* Bảo tàng nghệ thuật đô thị Metropolitan: Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan
nằm cạnh công viên trung tâm được thiết kế đẹp mắt. Dưới đây là bộ sưu tập
6.000 năm của nền văn minh tuyệt đẹp trên thế giới, tập hợp những kho báu
nghệ thuật tốt nhất của nhân loại. Khu vực rộng lớn cung cấp đủ không gian
tưởng tượng cho triển lãm, nơi đã tạo ra một tính năng của bảo tàng tái tạo
Metropolitan. Nó không chỉ đặt các vật trưng bày từng cái một trong cửa sổ để
cho mọi người nhìn từ xa, mà tập hợp chúng lại với nhau và định hình lại
chúng vào các ngôi đền, hội trường, phܛng ngủ và khách tham quan ban đầu.
Hiện diện này trong không gian và thời gian thật ấn tượng. Bảo tàng có hơn 2
triệu kho tàng nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới.

*Ng y 3: Philadelphia-Ô tô -Washi gt

DC

(Mùa đông / Mùa hè)
*Cả ngày:
-Vào buổi sáng, chúng ta sẽ đến Philadelphia, nơi sinh của Hoa Kỳ. Thành
phố này, được gọi là Thành phố tình yêu của Anh, là một trong những thành
phố lâu đời nhất và lịch sử nhất ở Hoa Kỳ. Sau đó đi đến Washington DC, thủ
đô của Hoa Kỳ. Washington là trung tâm chính trị của Hoa Kỳ. Nhà Trắng,
Quốc hội và Tܛa án tối cao được đặt tại đây. Nó cũng có nhiều bảo tàng và là
một điểm du lịch nổi tiếng.
-Hành trình:
(Mùa hè: Bắt đầu với Washington Cruise) Philadelphia - Công viên lịch sử độc
lập quốc gia, Cung điện độc lập (bên ngoài), Chuông tự do (bên ngoài 20 phút)
- Xe buýt hai tầng Philadelphia (chi phí riêng, 60 phút) - Washington DC - tham
quan toàn cảnh của khu đồi (chi phí riêng, 120 phút) - Nhà Trắng (20 phút) Đài tưởng niệm Lincoln, Trung tâm tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên, khu
tưởng niệm chiến tranh Việt Nam (40 phút) - Tham quan thủ đô (tùy chọn 60
phút) Đài tưởng niệm Jefferson, Đài tưởng niệm Washington, Đài tưởng niệm
Chiến tranh Thế giới II, v.v.
*Ghi chú đặc biệt:
1. Du lịch tham quan thủ đô thường đóng cửa vào tháng 1-tháng 3.
2. Diện mạo sẽ được thay đổi nếu đóng cửa Tܛa nhà Quốc hội. Các ngày đầu
năm của Washington DC Capitol: Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy trong suốt
cả năm và đóng cửa vào Chủ nhật. Các ngày cuối năm khác: Lễ Tạ ơn của
Hoa Kỳ (Thứ Năm tuần trước vào tháng 11), Giáng sinh (25 tháng 12), Ngày
đầu năm mới (ngày 1 tháng 1) và Ngày nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ.
* (Mùa đông: Bắt đầu với Washington Cruise Đóng)
Philadelphia - Công viên Lịch sử Độc lập Quốc gia, Cung điện Độc lập bên
ngoài, Chuông tự do (20 phút) - Xe buýt hai tầng Philadelphia (chi phí riêng, 60

phút) - Washington DC Tour tham quan toàn cảnh của khu đồi (chi phí riêng,
120 phút)- Nhà Trắng (20 phút) - Đài tưởng niệm Lincoln, Trung tâm tưởng
niệm chiến tranh Triều Tiên, Bức tường tưởng niệm chiến tranh Việt Nam (40
phút). Đài tưởng niệm Jefferson; Đài tưởng niệm Washington; Đài tưởng niệm
Chiến tranh Thế giới II, v.v…
*Ghi chú đặc biệt:
1. Du lịch tham quan thủ đô thường đóng cửa vào tháng 1-tháng 3.
2. Diện mạo sẽ được thay đổi nếu đóng cửa Tܛa nhà Quốc hội. Các ngày đầu
năm của Washington DC Capitol: Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy trong suốt
cả năm và đóng cửa vào Chủ nhật. Các ngày cuối năm khác: Lễ Tạ ơn của
Hoa Kỳ (Thứ Năm tuần trước vào tháng 11), Giáng sinh (25 tháng 12), Ngày
đầu năm mới (ngày 1 tháng 1) và Ngày nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ.
*Buổi sáng -Công viên lịch sử quốc gia độc lập: Trong Công viên Lịch sử Độc
lập Quốc gia ở Philadelphia, bạn có thể thấy Quảng trường Độc lập được bao
quanh bởi cây cối, tháp đồng hồ màu trắng sữa cao chót vót và bức tượng
đồng của quốc gia sáng lập trên bãi cỏ. . .
-Hội trường Độc lập Philadelphia: Dinh Độc Lập là một tܛa nhà gạch đỏ hai
tầng cũ ở khu vực thành phố Philadelphia, với cửa ra vào và cửa sổ màu trắng
sữa và một tháp nhỏ màu trắng sữa. Một chiếc đồng hồ lớn được đặt giữa
ngôi nhà chính và tܛa tháp. Vào ngày 4 tháng 7 n ăm 1776, tài liệu quan trọng
nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, Tuyên ngôn Độc lập, đã được ký kết tại Dinh Độc
lập: "Tất cả mọi người đều được tạo ra như nhau." "Mọi người đều có quyền
sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc”. -Chuông tự do: Một đài tưởng niệm nhỏ
đứng ở phía tây của bãi cỏ bên ngoài Cung điện Độc lập Philadelphia, nơi đặt
Chuông tự do nổi tiếng thế giới. Đó là biểu tượng của Philadelphia, biểu tượng
của tự do Mỹ và là niềm tự hào của người Mỹ. Chuông tự do có một vị trí rất
quan trọng trong lịch sử nước Mỹ.
*Buổi chiều -Tour du lịch xe buýt hai tầng Philadelphia: Với xe buýt hai tầng
kiểu London, bạn sẽ có trải nghiệm hình ảnh không có rào chắn trên tầng cao
nhất, cho bạn tầm nhìn bao quát thành phố. Đồng thời, xe buýt sẽ cung cấp
một viễn cảnh độc đáo để bạn khám phá Philadelphia khác nhau. Trong
chuyến tham quan, chúng tôi sẽ vượt qua các điểm tham quan nổi tiếng như
Tܛa thị chính và Bảo tàng Lịch sử Philadelphia…
-Tour du lịch chuyên sâu của Hoa Kỳ: Là trung tâm chính trị của Hoa Kỳ,
Washington có nhiều cảnh quan chính trị và văn hóa mang tính biểu tượng,
như Tܛa nhà Quốc hội và Tܛa án Tối cao Hoa Kỳ. Trong chuyến tham quan
toàn cảnh của Đồi Capitol, chúng tôi sẽ vào Tܛa nhà Quốc hội, trung tâm hình
học của nội ô Washington, DC và được hướng dẫn bởi các hướng viên
chuyên nghiệp. Đi bộ trong hành lang thủ đô tuyệt đẹp và tinh tế, lắng nghe
những câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh tường và mỗi bức tượng, và tìm
hiểu thêm tại sao đây là biểu tượng cao nhất của sự chiếm hữu của nhân dân,
quản trị nhân dân và sự hưởng thụ của chính phủ nhân dân.
-Nhà trắng: Nhà Trắng là văn phܛng và nơi cư trú của các vị tổng thống Mỹ kế
tiếp và cũng đồng nghĩa với chính phủ Hoa Kỳ. Người cha sáng lập của Hoa
Kỳ, George Washington, đã bày tỏ ý kiến của mình về việc xây dựng dinh thự
tổng thống Hoa Kỳ: đó không phải là một cung điện, nó không được xa xỉ, bởi

vì chủ nhân làm việc ở đây là một người hầu của nhà nước. Vì vậy, ông đưa ra
ba yêu cầu để xây dựng dinh tổng thống: rộng rãi, cứng cáp và thanh lịch.
-Đài tưởng niệm Lincoln: Đài tưởng niệm Lincoln là một tܛa nhà Hy Lạp cổ đại,
toàn màu trắng, được xây dựng để vinh danh Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ,
Abraham Lincoln, và được coi là bức tượng vĩnh cửu của Hoa Kỳ và là biểu
tượng của Washington. Đây cũng là nơi gặp gỡ nổi tiếng nhất để theo đuổi
hܛa bình và dân chủ.
-Du thuyền tham quan DC: Đi vào Sông Potomac từ bến du thuyền, cảng lâu
đời nhất của Washington và ngắm nhìn cảnh đẹp nhất của DC tại lối vào chính
hơn 200 năm trước. Trên đường đi, bạn sẽ thấy chợ hải sản lâu đời nhất ở
Hoa Kỳ nổi tiếng với việc bán cua xanh. nơi sinh ra của bộ phim Titanic,
General Road, thư viện chiến tranh Roosevelt, Lầu năm góc, một số tổ chức bí
ẩn, v.v…
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Hôm nay chúng ta tiếp tục đến thăm trung tâm chính trị và lịch sử Hoa Kỳ.
Tham quan bên trong Điện Capitol Hoa Kỳ với hướng dẫn viên chuyên nghiệp.
Và sau đó, chúng ta sẽ đến thăm thư viện Quốc hội (Thăm bên ngoài) và Tܛa
án Tối cao Hoa Kỳ (Thăm bên ngoài). Khám phá thêm văn hóa và lịch sử bằng
cách tham gia hành trình tham quan DC .

