Mã đoàn:AP5AC

New York + Philadelphia + Washington D.C. +
Tour Tiết kiệm 5 Ngày đến Thác Niagara
Đoàn 5 ngày 4 đêm
6 Địa điểm đón đoàn :
*Tự nhận phòng khách sạn :Thường nhận phòng sau 4:00 giờ chiều.
*Flushing, NY ； 36-36 Prince St, 3rd Fl, unit # 306A, Flushing, NY 11354 ；
Thời gian tập kết: 9:30 - 17:00
*Khu phố Tàu, NY ； 87 Bowery, New York, NY 10002 ；
Thời gian đón : 18:30
*Sân bay Newark Liberty International Airport； 8:30 AM - 12:00 AM. Để biết thông tin chi
tiết về ngày đón, vui lòng tham khảo hành trình của ngày đầu tiên.
*Sân bay LaGuardia :8:30 AM - 12:00 AM.. Để biết thông tin chi tiết về ngày đón, vui lòng tham
khảo hành trình của ngày đầu tiên.
*Điểm đón: tại Sân bay Quốc tế JFK; từ 8:30 AM-12:00AM (nửa đêm). Để biết thông tin chi tiết
về ngày đón, vui lòng tham khảo hành trình của ngày đầu tiên.

Địa điểm trả khách ：
*Sân bay quốc tế Buffalo Niagara； Vui lòng đặt chuyến bay sau 12:30 PM

[Chỗ ở] Tất cả các khách sạn hạng phổ thông.

[Khám phá] Ghé thăm 5 thành phố nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Tận hưởng phong cách sống thanh
lịch của New York. Ghé thăm thành phố mang tính biểu tượng là trái tim của một quốc gia
hùng mạnh, Washington D.C. Hiểu được tầm quan trọng lịch sử và di sản của Philadelphia.
Ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ của kỳ quan thiên nhiên, Thác Niagara.
[Mua] Mua sắm tùy chọn: Mua sắm tự do tại Flushing (JFK / LGA) vào ngày đón đoàn, hoặc
mua sắm tự do tại Jersey Garden Mall (EWR).
[Giải trí] Vui vẻ và giải trí: Thời gian ngắn nhất để tìm hiểu về chính trị, kinh tế, văn hóa và
giáo dục của Hoa Kỳ.
Ngày 1 : Quê hương -Thành phố New York (tour du lịch đêm với chi phí tự túc)
-Cả ngày: 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
hương 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 hương 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 nhậ
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 gặ
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 hút) - Tòa nhà
Madison & Flatiron (bên ngoài, 20 phút) - Quảng trường Washington & Đại học New York
(15 phút). * Mục chi hí riêng 2: Tham quan ban đêm New York. • Bất kể bạn đến sân bay
nào, miễn là bạn nhận được hành lý để gặ 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 lấ đầy nơi này. Sau đó tiếp tục đến Tòa nhà
Flatiron, một trong những t a 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 t a 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 hun 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 t a
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 tòa 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 : E Hotel Banquet & Conference Centre Hoặc Days Hotel by Wyndham East
Brunswick Hoặc Red Roof Inn Edison Hoặc tương đương

Ngày 2 :Tham quan Thành phố New York
Hành trình:
Nhà thờ Trinity ở NYC （Tham quan bên ngoài） → Phố Wall (25 phút) → Charging
Bull (Chụp ảnh) → Đài quan sát Một thế giới (Tùy chọn, 70 phút) → Liberty Cruise
(Tùy chọn, 60 phút) → USS Intrepid (Tùy chọn, 60 phút) → Quảng trường Thời đại

(20 phút) → Madame Tussauds New York (Tùy chọn, 50 phút) → Bảo tàng
Metropolitan (Tùy chọn, 100 phút)
Chúng tôi cũng sẽ đi ngang qua: Đại lộ số 5, Trung tâm Rockefeller, Trung tâm
Thương mại Thế giới, v.v.
Khách sạn : E Hotel Banquet & Conference Centre Hoặc Days Hotel by Wyndham East
Brunswick Hoặc Red Roof Inn Edison Hoặc tương đương

Ngày 3:Philadelphia - Washington DC.
Chúng tôi sẽ đến Philadelphia, nơi được mệnh danh là nơi khai sinh ra nền dân chủ
Mỹ. Thành phố này đã chứng kiến sự ra đời của Hoa Kỳ và đã được dự kiến chỉ định
là thủ phủ của Hoa Kỳ. Tiếp đó, chúng tôi sẽ đến thăm Washington, DC. Là trung tâm
chính trị của Hoa Kỳ, Đài tưởng niệm, bảo tàng quốc gia, Nhà Trắng, Điện Capitol,
Tòa án Tối cao Liên bang, v.v. là những đặc điểm của thành phố lịch sử này.
Washington, D.C. luôn là điểm phải đến của khách du lịch.
lịch trình:
(Mùa hè: bắt đầu từ tàu du lịch Washington)
Philadelphia → Công viên Lịch sử Độc lập Quốc gia, Bên ngoài Dinh Độc lập, Bên
ngoài Chuông Tự do (20 phút) → Xe buýt hai tầng Philadelphia (chi phí tự túc, 60
phút) → Washington DC → Tham quan toàn cảnh Đồi Capitol (chi phí tự túc, 120
phút, bao gồm vé vào Điện Capitol, có chuyên nghiệp Hướng dẫn viên giải thích
chuyên sâu , tham quan phai ngoài Tòa án Tối cao & Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ) →
Nhà Trắng (xuất hiện, 20 phút) → Đài tưởng niệm Lincoln, Quảng trường Tưởng
niệm Chiến tranh Triều Tiên, Bức tường Tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam (40
phút) → Du thuyền Tham quan Thủ đô ( Với chi phí riêng, 60 phút)

Hành trình cũng sẽ đi ngang qua : Đài tưởng niệm Jefferson, Đài tưởng niệm
Washington, Đài tưởng niệm Thế chiến II, v.v.

Mùa đông: bắt đầu từ khi du thuyền Washington đóng cửa) Philadelphia →
Công viên Lịch sử Độc lập Quốc gia, Bên ngoài Dinh Độc lập, Bên ngoài
Chuông Tự do (20 phút) → Xe buýt hai tầng Philadelphia (chi phí tự túc, 60
phút) → Washington DC → Tham quan toàn cảnh Đồi Capitol (chi phí tự túc,
120 phút, bao gồm cả lối vào Điện Capitol, chuyên nghiệp Hướng dẫn viên giải
thích chuyên sâu, đi cùng hướng dẫn viên suốt tuyến; Tòa án Tối cao & Thư
viện Quốc hội Hoa Kỳ) → Nhà Trắng (phai ngoài, 20 phút) → Đài tưởng niệm
Lincoln, Quảng trường Tưởng niệm Chiến tranh Hàn Quốc, Bức tường Tưởng
niệm Chiến tranh Việt Nam (40 phút) Trong suốt hành trình: Đài tưởng niệm
Jefferson, Đài tưởng niệm Washington, Đài tưởng niệm Thế chiến II, v.v.
Hành trinh cũng sẽ đi ngang qua Đài tưởng niệm Thomas Jefferson, Đài tưởng niệm
Washington, Đài tưởng niệm Thế chiến II và hơn thế nữa.
Ghi chú đặc biệt:
1. Du thuyền Tham quan DC thường đóng cửa từ tháng 1 đến tháng 3.
2. Nếu Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ đóng cửa không cho khách tham quan, chúng ta sẽ
tham quan phai ngoài của tòa nhà. Trung tâm Du khách Capitol mở cửa cho du
khách từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều. Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy ngoại trừ Ngày Lễ Tạ
Ơn, Ngày Giáng Sinh, Năm Mới và Ngày Khánh thành.
Khách sạn: Quality Inn, Carlisle hoặc Econo Lodge Carlisle hoặc Comfort Inn College Park hoặc
tương đương

Ngày 4: Corning - Niagara (mùa đông / mùa hè)
Hôm nay chúng ta sẽ đến trụ sở chính của Corning, một trong 500 công ty hàng
đầu thế giới, nơi có hội trường sưu tập thủy tinh lớn nhất thế giới, nơi bạn có
thể thưởng thức kỹ năng trình diễn chế tác thủy tinh ngay tại chỗ. Vào mùa hè,
chúng tôi sẽ đến Watkins Canyon trong khu vực Five Finger Lakes, tàu con thoi
qua những con đường mòn trong hẻm núi và hít thở không khí trong lành. Vào
mùa đông, bạn sẽ đến Falls Outlet để mua sắm và mua sắm thỏa thích trong
trung tâm thương mại ấm áp. Sau đó đến thác cho một loạt các hoạt động
chuyên sâu, nghỉ tại khách sạn ngắm cảnh thác về đêm, bạn cũng có thể ngắm
thác và cảm nhận vẻ đẹp độc đáo của thác về đêm!
*Lịch trình mùa hè:
Bảo tàng thủy tinh Corning (chi phí tự túc, 90 phút) → Công viên Watkins Glen State
(chi phí tự túc, 60 phút) → Tham quan chuyên sâu thác Niagara (chi phí tự túc, 120
phút bao gồm Công viên nước xoáy 15 phút + Pháo đài cổ Niagara 60 phút) →
Khách sạn → Đêm thác Niagara Tham quan (chi phí tự túc, 90 phút)
*Lịch trình mùa đông:
Hành trình mùa đông:
Bảo tàng Thủy tinh Corning (chi phí tự túc, 120 phút) → Khách sạn → Cửa hàng thời
trang của Thác Niagara (chi phí tự túc, 120 phút) → Tham quan Đêm Thác Niagara
(chi phí tự túc, 90 phút)
Ghi chú đặc biệt:
1. Tham quan chuyên sâu về Thác Niagara (bao gồm Pháo đài Cổ Niagara + Công
viên nước Xoáy + Phim IMAX (phía Hoa Kỳ) + Quang cảnh Thác Niagara ban ngày).

Khách sạn: Khách sạn lớn Bufflo hoặc Red Roof Plus + University at BuffaloAmherst hoặc Townhouse Buffalo International Airport hoặc tương đương

Ngày 5 : thác Niagara - Trả khách tại Sân bay Buffalo (BUF)
Buổi sáng, rời khách sạn và đi đến Thác Niagara.
*Lịch trình: Hành trình mùa hè: tàu du lịch Maid of the Mist bắt đầu phục vụ trở
lại , (chi phí tự túc, 30 phút) → Phim IMAX thác nước (chi phí tự túc, 30 phút) →
Thuyền phản lực Niagara (chi phí tự túc, 60 phút) → Trả khách tại Buffalo.
*Hành trình mùa đông:
Tham quan trong ngày đến Thác Niagara (20 phút) → Phim IMAX của Hoa Kỳ (chi
phí tự túc, 30 phút) → Tham quan sâu về Thác Niagara (chi phí tự túc, 120 phút bao
gồm Công viên Tiểu bang Xoáy nước 15 phút + Pháo đài Cổ Niagara 60 phút) →
Thuyền phản lực Thác Niagara (chi phí tự túc, 60 phút phút) → Trả khách tại Sân
bay Buffalo.

