(AP6C) MỸ ĐÔNG NEWYORK ,CANADA 6 NGÀY (East Coast &Canada)
MUA 2 TẶNG 2

(Ngày khởi hành : thứ 2,6)

1,2 cùng phò ng

3,4 cùng phòng

Phòng đơn

Chung phò ng

$613/ 1 ngườ i

$0

$823

$678

Ngày 1: Home – NewYork
Khi tớ i sân bay

EWR, JFK,LGA hướ ng dẫn viên đợ i sẵn du khách

sảnh(khu vự c chờ )sau đó sẽ đưa du khách về khách sạn

ở đại

, nếu du khách đến

trướ c 4:30 pm sẽ được miễn phí tham quan Flushing town.

(nếu tham quan

tour đêm chi phi ́ $25/1 ngườ i)
Ngày 2 : Corning – Thác nước NIAGARA
Bảo tàng thủy tinh Corning là một địa điểm tham quan rất độc đáo ,có hơn
45.000 sản phẩm từ thủy tinh ,có 3,500 năm li ̣ch sử sản xuât́ thủ y tinh
nhiều tác phẩm nghệ thuật củ a các nghệ si ̃ nổi tiếng.

,lưu

Tiếp theo đoà n sẽ đến tham quan cảnh đẹp hù ng vi ̃ thác nướ c Niagara , phong
cảnh nơi đây tuyệt đẹp ,đầy sắc đỏ vàn g và o mù a thu , và được ngắm những
bông tuyết trắng và o mù a đông , mỗi muà nơi đây lại mang mộ t vẻ đẹp riêng
biệt
Ngày 3: Thác nước Niagara – Toronto (Canada)
Hành trình ngày hôm nay sẽ đến Toronto , thành phố lớn nhất Canada ,sẽ
tham quan khu trung tâm tà i chi ́nh , tháp truyền hình quốc gia ,du ngoạn ngắm
phong cảnh củ a hồ Ontario và tớ i trung tâm của ngườ i hoa lớ n thứ

3 tại

Canada(China town)
Ngày 4 :Toronto – Thousand Island – Ottawa - Montreal (Summer)
Toronto – Ottawa – Montreal (Winter)
Tham quan ngà n đảo (Thousand Island, chỉ thích hợp cho mù a hè ),tổng cộ ng
có 1.865 hòn đảo lớ n nhỏ , nhờ có diện tích lớ n mộ t số đảo đã có cư dân sinh
sống từ khá lâu đờ i và tạo nên cộ ng đồng khá đông đúc vớ i đườ ng giao thông
và nhà cửa khang trang.
Điạ điểm tiếp theo tớ i Ottawa và Montreal ,tòa nhà quốc hội trung tâm nghệ
thuật quốc gia,tham quan văn phò ng dân biểu hạ viện , Olympic Tower, nhà thờ
đứ c bà ( Notre-Dame Basilica)
Ngày 5 : Quebec - Boston
Khám phá vẻ đẹp thà nh phố cổ Quebec,ngôn ngữ mẹ đẻ củ a ngườ i dân thành
phố là tiếng Pháp ,Quebec ngày mộ t nổi tiế ng vì thành phố cò n giữ lại rât́ nhiều
di tích li ̣ch sử đượ c UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giớ i . Như lâu đà i
Fontenac và con nhiều thà nh cổ đẹp khác nữa.

Ngày 6 : Boston – NewYork – Home
Tham quan trườ ng đại họ c

nổi tiếng Harvard (đà o tạo nhiều đờ i tổng

thống),nhà thờ Chúa 3 ngôi Trinity Cathedral ,tòa nhà nổi tiếng cao chọ c trờ i
Hancock Building và du khách nhớ thưở ng thứ c món tôm hù m nổi tiếng của
Boston . Sau bữ a trưa sẽ đưa du khách ra sân bay để trở về kết thúc chuyến đi
tốt đẹp.
** LƯU Ý :
Ngày đón đoàn
Thứ 2,6

Giờ bay
BOS sau 13 :30 pm
JFK/LGA/EWR sau 19:00

Đoà n kết thúc
Thứ 7,4

