(AP6E) 6 NGÀY ĐOÀN NEW YORK ,WASHINGTON,PHILADELPHIA ,
THÁC NƯỚC NIAGARA ,BOSTON FALL 6 NGÀY
$ 224 / 1 người (4người chung phòng )
NGÀY 1 : HOME – NEW YORK CITY

Khi tới sân bay EWR, JFK,LGA đón đoàn từ 8:00 am – 12:00 am,
hướng dẫn viênđưa du khách về khách sạn.
Khách sạn : E Hotel Banquet & Conference Center, Red Roof Inn hoặc tương đương.
NG ÀY 2 : NEW YORK CITY TOUR

Khám phá điểm đầu �ên Wall Street con phố nổi �ếng ở khu tài chính New
York, World Trade Center (Tháp Tự Do) là biểu tượng sự hồi sinh của nước Mỹ
sau vụ khủng bố tồi tệ nhất lịch sử và cũng là tòa nhà chọc trời cao nhất được
xếp hàng thứ 6 trên thế giới,nữ thần tự do, Times square (Quảng trường Thời
đại ) Madame Tussauds , Bảo tàng lịch sử quân đội (USS Intrepid), viện bảo
tàng nghệ thuật Metropolitan lớn nhất nước Mỹ, bảo tàng tượng sáp Madame
Tussauds.
Khách sạn :

：E Hotel Banquet & Conference Center, Red Roof Inn, Days Inn hoặc tương đương.

NGÀY 3 : PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C

Tham quan Philadelphia vùng đất sinh ra hoa kỳ, Independence Hall đây là
tòa nhà Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ và là di sản thế giới từ năm 1979, tham
quan (Liberty Bell)chuông tự do, Washington D.C , viện bảo tàng hàng
không,đài tưởng niệm Lincoln,đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam và đài
tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên, tham quan nhà trắng (nơi tổng thống và gia
đình sinh sống)
Khách sạn : Days Inn/Quality Inn/Comfort Inn hoặc tương đương
NGÀY 4 : CORNING – NIAGARA FALLS

Bảo tàng thủy �nh Corning là một địa điểm tham quan rất độc đáo,có hơn
45.000 sản phẩm từ thủy �nh ,có 3,500 năm lịch sử sản xuất thủy �nh,lưu
nhiều tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi �ếng.
Hành �ếp theo sẽ tới tham quan cảnh đẹp hùng vĩ thác nước Niagara, phong
cảnh nơi đây tuyệt đẹp ,đầy sắc đỏ vàng vào mùa thu, và được ngắm những
bông tuyết trắng vào mùa đông, mỗi muà nơi đây lại mang một vẻ đẹp riêng
biệt
Khách sạn : Days Inn/Quality Inn/Sleep Inn hoặc tương đương

NGÀY 5 : NEW YORK – BOSTON

Khi tới thành phố Boston hành trình đầu �ên sẽ tới trường đại học danh
�ếng Harvard và M.I.T nằm trong đầu 10 trường nổi �ếng nhất nước Mỹ sau đó
sẽ tới thăm nhà thờ cổ Trinity,tham quan cao ốc Hancock, và sẽ thưởng thức
món tôm hùm nổi �ếng Boston.
Khách sạn :

：Quality Inn, Days Inn, Red Roof Inn hoặc tương đương.

NGÀY 6 : BOSTON – HOME

Đón chào một buổi sáng tốt lành, rời khách sạn hành trình sẽ tới cảng
Harbor , đi chuyến du thuyền trong vịnh Harbor, tham quan khu siêu thị đã có
lịch sử lâu đời , nơi đây qúy vị mua qùa lưu niệm hoặc chọn cho mình quán ăn
hợp khẩu vị với du khách, vì nơi đây có tất cả mấy chục quán ăn , món súp
nghêu là món ăn nổi �ếng của điạ phương.
*Nếu du khách trở về từ Boston xin book vé máy bay sau 1:30 pm
* Nếu du khách trở về từ New York xin book vé máy bay sau 7:00 pm

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC : 713-981-8868 ĐỊA CHỈ :
6918 CORPORATE DRIVE, A-14,HOUSTON.TX 77036
(PHÍA SAU NGÂN HÀNG CHASE )

