ĐOÀN 7 NGÀY NEW YORK - PHILADELPHIA –
WASHINGTON,D.C – THÁC NIAGARA
(TOUR CODE: AP7U)
Thành phố khởi
hành
Thành phố đến
Thời gian tham
quan
*Giá sản phẩm:
Share phòng
$750/1người

Thành phố New
York
Thành phố New
York

Ngày khởi hành

Hiệu lực từ: 01/12/2020

Điểm đến

7 ngày 6 đêm

Phương tiện vận
chuyển

Đại học Harvard, Boston, Thác
Niagara, Washington,
Philadelphia, New York.
Xe ô tô

Phòng 4người:
$325/1người

Phòng 3 người:
$433.33/1người

Phòng đôi
$650/1người

Phòng đơn:
$975/1người

*Lịch khởi hành: Khởi hành hằng ngày.

*Đặc sắc của sản phẩm:
[Ăn] Thực phẩm: Sắp xếp một bữa tiệc buffet Trung Hoa cho các món ăn Trung Hoa.
[Ở] Hương vị sống: Khách sạn thoải mái trong suốt hành trình.
[Đi] Đây là một chuyến đi đáng giá: một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, đường dây nóng dịch vụ 24
giờ duy nhất cung cấp dịch vụ không bị gián đoạn cho mỗi VIP.
[Tham quan] Tham quan vùng núi và vùng biển: Tham quan chuyên sâu tới 6 thành phố nổi tiếng của
Hoa Kỳ, 2 trường học nổi tiếng để đánh giá cao sự quý phái và thanh lịch của đô thị New York, sự
trang trọng của thủ đô Washington DC, Philadelphia, thành phố lịch sử của Boston; Tham quan
trường đại học MIT.
[Mua sắm] Mua sắm tùy chọn: Đón sân bay miễn phí vào những ngày đến Flushing (JFK / LGA) hoặc
tại khu mua sắm miễn phí tại Jersey Garden Mall (EWR).
[Giải trí] Hạnh phúc và giải trí: Thời gian ngắn nhất để hiểu chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục Mỹ,
"giải trí" là niềm vui .

*Thông tin khuyến mại: Mua 2 tặng 2.
*Địa điểm tham gia/khởi hành:
*Địa điểm tham gia:
- Đón sân bay: Đón khách ở sân bay quốc tế JFK; Nhận đón miễn phí cho các nhóm: 8:30 AM-12: 00
AM (nửa đêm). Vui lòng tham khảo hành trình vào ngày đầu tiên để biết chi tiết về ngày đón.
Tham gia: Tự mình nhận phòng ở khách sạn; thông thường nhận phòng khách sạn sau 4 giờ chiều.
Địa điểm gặp, địa chỉ: 36-36 Prince St, 2nd Fl, # 306A, Flushing, NY 11354;
Thời gian đón: 09:30 - 17:00
Điểm gặp khu phố China Town, Manhattan, địa chỉ: 87 Bowery, Ste 201, New York, NY 10002;
Thời gian đón: 09:30 - 18:00
-Đón sân bay: Đón khách ở sân bay quốc tế Newark (EWR); Nhận đón miễn phí cho các nhóm: 8:30
AM-12: 00 AM (nửa đêm). Vui lòng tham khảo hành trình vào ngày đầu tiên để biết chi tiết về ngày
đón.
-Đón sân bay: Đón khách ở sân bay LaGuardia (LGA); Nhận đón miễn phí cho các nhóm: 8:30 AM12: 00 AM (nửa đêm). Vui lòng tham khảo hành trình vào ngày đầu tiên để biết chi tiết về ngày đón.
*Địa điểm khởi hành:
- Flushing: Khách sạn Sheraton; Địa chỉ: 135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354;
- Manhattan: Khu phố China Town; Địa chỉ: 87 Bowery, New York, NY 10002;
- Sân bay quốc tế Newark (EWR); Vui lòng đặt chuyến bay sau 19:00.
- Sân bay LaGuardia (LGA); Vui lòng đặt chuyến bay sau 19:00.
-Sân bay quốc tế (JFK); Vui lòng đặt chuyến bay sau 19:00.
-Sân bay Boston (BOS); Vui lòng đặt chuyến bay sau 13:00.

*Ngày 1: Nhà - - Thành phố New York
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) - Tòa 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: Đ ến Trung tâm Rockefeller (15 phút) - Quảng trường Thời đại (30 phút) - New Jersey
(15 phút).
-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 Tòa nhà
Flatiron, một trong những tòa 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 tòa nhà hư ớng 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.
-Tham quan ban đêm New York:
Đầu tiên hãy đ ến 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 m ột địa điểm đánh dấu kiến trúc Art Deco. Tầm quan
trọng của nó vượt xa chính tòa nhà. Sauđó, hãy c ảm 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 buổi tối: Khách sạn Radisson Piscataway-Somerset hoặc Khách sạn Executive Suites hoặc
Khách sạn Heldrich hoặc Hilton East Brunswick hoặc tương tự.

*Ngày 2: Tham quan New York.
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 thi ết 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) Tòa 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 tòa 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 tòa 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 lòng can
đảm", thị trường chứng khoán luôn có thể duy trì biểu tượng là "bò tót".
-Đài quan sát thế giới.
Tòa nhà Trung tâm Thương m ại mới số 1 thế giới, còn 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 tòa nhà cao nhất ở Hoa Kỳ và là tòa nhà cao thứ ba trên thế
giới. Khu vực này đã đư ợc 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 tòa nhà. T ừ 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 phòng 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 tr ở 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 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 t ạo 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, phòng 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.
*Khách sạn buổi tối: Khách sạn Radisson Piscataway-Somerset hoặc Khách sạn Executive Suites hoặc
Khách sạn Heldrich hoặc Hilton East Brunswick hoặc tương tự.

*Ngày 3: Philadelphia-Ô tô -Washington DC
-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 Tòa án tối cao được đặt tại đây. Nó cũng có nhiều bảo tàng và là một điểm du lịch nổi
tiếng.

Hành trình:
Chuyến tham quan bằng xe buýt hai tầng Philadelphia (chi phí riêng, 60 phút) - Công viên lịch sử độc
lập quốc gia, nhà quốc hội cũ, Cung điện độc lập(bên ngoài), Liberty Bell (chi phí riêng, 100 phút) Đài quan sát Philadelphia (chi phí riêng, 50 phút) ) - Khách sạn - Tour đêm Washington (chi phí riêng,
100 phút, tham quan: Đài tưởng niệm Chiến tranh Thế giới II, Đài tưởng niệm Washington, Đài tưởng
niệm Không quân, Đài tưởng niệm Jefferson, Lầu năm góc bên ngoài).
Hướng dẫn đặc biệt:
1. Các ngày lễ sau đây không được phép đến thăm toà nhà quốc hội cũ Philadelphia: Năm mới
1/1/2020, Ngày Martin Luther King 01/ 20/2020, Ngày tổng thống 17/2/2020, Lễ Tạ ơn 26/11/2020,
Giáng sinh 12 / 25/2020.
2. Các ngày lễ sau đây không được phép ghé thăm Bảo tàng Chuông tự do: Ngày Giáng sinh.
3. Nhà quốc hội cũ + Liberty Bell + Vipassana Washington DC Capitol. Để biết giá, vui lòng tham
khảo danh sách giá.
*Cả ngày:
*Tour du lịch hai tầng Philadelphia:
-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 Tòa thị chính và Bảo tàng Lịch sử
Philadelphia…
*Công viên lịch sử quốc gia độc lập
-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 Philadelphia:
-Khi bắt đầu thành lập Hoa Kỳ, thủ đô được đặt tạm thời ở Philadelphia. Do đó, bạn có thể thấy nhiều
địa điểm chính trị quan trọng ở Philadelphia. Old Capitol là một trong số đó. Góc của một căn phòng
trong tòa nhà gạch đỏ yên tĩnh và đơn giản này của Mỹ có một sức hút lịch sử mạnh mẽ. Nó tiếp giáp
với Dinh Độc Lập. Từ ngày 6 tháng 12 năm 1790 đến ngày 14 tháng 5 năm 1800, Quốc hội Hoa Kỳ
được đặt tại đây và nó đã tổ chức nhiều cuộc họp liên bang quan trọng. Đây là tòa nhà văn phòng quốc
hội lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. Nó cũng chứng kiến lễ nhậm chức của hai tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ:
George Washington (lần thứ hai) và John Adams.
*Dinh Độc lập Philadelphia:

-Dinh Độc Lập là một tòa 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 tòa 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.
*Đài quan sát Liberty:
Đài quan sát miễn phí Liberty nằm ở trung tâm của Philadelphia. Lên tới độ cao 57 tầng, đứng trên
đỉnh nôi của lịch sử nước Mỹ. Khám phá tầm nhìn 360 độ của thành phố và vùng ngoại ô. Nhìn ra Tòa
thị chính của Philadelphia, một bức tượng của người sáng lập Pennsylvania, William Paine, đứng trên
đỉnh, như thể nói lên lý tưởng tối thượng của thành phố giáo dục Quaker - thành phố của tình huynh
đệ.
*Tham quan ngắm cảnh đêm Washington D.C.
-Vào ban đêm ít có sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố và nhiều sự yên tĩnh của thủ đô văn hóa.
Hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đưa bạn đến Đài tưởng niệm Không quân, nhìn ra Lầu năm góc dưới
chân đồi từ những ngọn đồi và ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô của Hoa Kỳ. Sau đó tiến tới Đài tưởng
niệm Chiến tranh Thế giới II và Đài tưởng niệm Washington. Đài phun nước tưởng niệm Thế chiến II
được bao quanh bởi 56 cột đá granit, mỗi cột đại diện cho một tiểu bang của Hoa Kỳ hoặc một lãnh
thổ hải ngoại trong Thế chiến II. Đài tưởng niệm Washington là để vinh danh Tổng thống George
Washington. Đây là tòa nhà bằng đá cao nhất thế giới và là một địa danh của Washington.
* Khách sạn: Holiday Inn Gaithersburg; hoặc tương tự.

*Ngày 4: Tham quan Washington:
-Chúng ta tiếp tục chuyến tham quan chuyên sâu đến Trung tâm Chính trị Hoa Kỳ. Điểm dừng đầu
tiên sẽ là vào Quốc hội Hoa Kỳ và tham quan Quốc hội dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch
chuyên nghiệp trong Quốc hội. Bạn cũng có thể chụp ảnh với Thư viện Quốc hội và Tòa án Tối cao
Hoa Kỳ. Sau đó, chúng tôi sẽ ghé thăm nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Washington DC, chẳng
hạn như du thuyền ngắm cảnh trên sông Potomac, các nhóm bảo tàng, v.v…
*Hành trình mùa hè: Băt đầu hành trình Washington.
-Đài tưởng niệm Lincoln, Trung tâm tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên, Bức tường tưởng niệm chiến
tranh Việt Nam (40 phút) - Nhà trắng (bên ngoài, 20 phút) - Toàn cảnh đồi thủ đô - Tham quan
chuyên sâu (bằng chi phí của riêng bạn, 120 phút, bao gồm cả lối vào Tòa nhà Quốc hội, giải thích sâu
sắc bởi các phiên dịch viên chuyên nghiệp, hướng dẫn trong suốt chuyến tham quan; xuất hiện Tòa án

& Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ) - Tổng thống Tussauds Washington (Tùy chọn, 50 phút) - Tham quan
thủ đô Đi tàu (bằng chi phí của riêng bạn, 60 phút) - Tự do ghé thăm Bảo tàng Quốc gia Washington
(180 phút không có hướng dẫn, được Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia, Bảo tàng Lịch
sử Tự nhiên, v.v.), Đài tưởng niệm Washington và nhiều hơn nữa.
* Hành trình mùa đông: Bắt đầu với Washington Cruise ( Đóng)
Đài tưởng niệm Lincoln, Trung tâm tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên, Bức tường tưởng niệm chiến
tranh Việt Nam (40 phút) - Nhà trắng (bên ngoài, 20 phút) - Toàn cảnh đồi quốc hội -Tham quan
chuyên sâu (bằng chi phí của riêng bạn, 120 phút, bao gồm cả việc vào Đại hội, giải thích sâu sắc bởi
các phiên dịch viên chuyên nghiệp, các chuyến tham quan có hướng dẫn trong suốt chuyến tham
quan;Tòa án & Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ) - Tự do thăm Washington. Khu phức hợp Bảo tàng Quốc
gia (180 phút không có hướng dẫn, Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử
Tự nhiên…), Đài tưởng niệm Washington, v.v.
*Ghi chú đặc biệt:
1. Du lịch tham quan thủ đô thường đóng cửa vào tháng 1-tháng 3.
2. Trong trường hợp ngày lễ hoặc hoàn cảnh đặc biệt, Tòa nhà Quốc hội sẽ có sự thay đổi. Thời gian
vào: Thứ Hai đến Thứ Bảy cả năm. Đóng cửa vào Chủ nhật. Những ngày đóng cửa được biết đến khác:
Lễ Tạ ơn Hoa Kỳ (Thứ Năm tuần trước vào tháng 11), Giáng sinh (25 tháng 12), Ngày đầu năm mới
(1 tháng 1), Ngày nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ.
*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 Tòa nhà Quốc hội và Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Trong một chuyến tham quan toàn cảnh
của Đồi Capitol, chúng ta sẽ vào Tòa nhà Quốc hội, trung tâm hình học của nội ô Washington, DC và
được hướng dẫn bởi một thông dịch 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 về nó. Tại sao đây là biểu tượng cao nhất của sự chiếm hữu của nhân dân, sự cai trị của nhân dân
và sự hưởng thụ của chính quyền nhân dân?
*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. Sikea mà Kennedy đã sử dụng, nơi sinh của bộ phim
Titanic, General Road, Thư viện chiến tranh Roosevelt, Lầu năm góc, một số tổ chức bí ẩn, v.v…
* Bảo tàng sáp Madame Tussaud, Washington:
Madame Tussauds Washington DC rất nổi tiếng, hầu hết trong số đó là những tượng sáp nổi tiếng nhất
của các tổng thống Mỹ. Các bức tượng sáp trong bảo tàng rất thực tế đến mức chúng có thể được coi
là có thật, và sự cẩn thận của nhà sản xuất tượng sáp có thể được nhìn thấy trong sự tinh tế. Chúng tôi

sẽ theo các bước của thời gian và không gian, thông qua lịch sử và sát cánh với những tên tuổi vĩ đại
đó.
* Đài tưởng niệm Lincoln:
Đài tưởng niệm Lincoln là một tòa 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 một 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 nền dân chủ
hòa bình, nơi Martin Luther King đã có bài phát biểu "Tôi có một giấc mơ". Trong chiến tranh Việt
Nam, Đài tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên tưởng nhớ các liệt sĩ đã chết, Đài tưởng niệm chiến tranh
Việt Nam thiết kế được khắc tên của các liệt sĩ, đơn giản và cảm động, và Đài tưởng niệm chiến tranh
Triều Tiên mô tả sự căng thẳng và sức mạnh của cuộc chiến.
*Nhà trắng:
-Nhà Trắng là văn phòng và là nơi cư trú của các tổng thống Mỹ kế tiếp. 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.
* Buổi chiều:
Khu phức hợp bảo tàng quốc gia Smithsonian
Đây là một khu vực được đầu tư bởi James Smithson của Anh. Ban đầu, anh chỉ xây dựng một tòa nhà
Smithsonian College. Dần dần, nhiều bảo tàng khác nhau xung quanh nó đ ã được thiết lập từng cái
một để đáp lại lời kêu gọi. Do đó, trong khu vực tuyệt đẹp này, có 15 bảo tàng và phòng trưng bày
nghệ thuật, bao gồm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia nổi tiếng và Bảo tàng Hàng không Vũ trụ…
* Khách sạn buổi tối: Holiday Inn Gaithersburg, hoặc Crowne Plaza Harrisburg Hershey hoặc Holiday
Inn Harrisburg / Hershey; hoặc Four Point By Sheraton York; hoặc tương tự.

*Ngày 5: Corning - Ô tô - Niagara.
Ghé thăm trụ sở của Corning, ghé thăm bảo tàng bộ sưu tập kính lớn nhất thế giới và thưởng thức các
kỹ thuật sản xuất kính. Sau bữa trưa, đi đến Thác Niagara và ghé thăm Công viên Quốc gia thác nước,
nhìn ra "Thác Mỹ", "Thác Móng ngựa" và "Thác cô dâu Veil". Nước đang nổ tung và sấm sét tràn
ngập. Trải nghiệm động lực hùng vĩ ngay từ đầu, giống như một con ngựa phi nước đại. Chúng ta sẽ
thực hiện một loạt các hoạt động tại thác nước để tìm hiểu về quá khứ và hiện tại của thác nước.
*Hành trình:
*(Mùa hè: Bắt đầu với cảnh quan thác Maid of the Mist)
Trung tâm kính Corning (Tùy chọn, 90 phút) - Công viên thác Niagara - Phim IMAX thác nước (Tùy
chọn, 30 phút) - Thác nước Maid of the Mist (Tùy chọn, 30 phút) - Tham quan thác đêm thác Niagara

(Tùy chọn, 90 phút) một công viên, hai hòn đảo và ba thác nước: Công viên thác Niagara Island Đảo
Ram, Đảo Mặt trăng (thác Horseshoe, Mạng che mặt cô dâu, Thác nước Mỹ). Nhận phòng khách sạn.
*Ghi chú đặc biệt:
1. Thuyền ngắm cảnh Maid of the Mist thường mở cửa từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 11, tùy thuộc
vào điều kiện băng.
*(Mùa đông: Từ việc đóng cửa Maid of the Mist trong sương mù)
Trung tâm kính Corning (chi phí riêng, 90 phút) - Công viên thác Niagara - Phim thác IMAX (vẻ đẹp)
(nếu thời gian cho phép, chi phí riêng, 30 phút) - Chuyến tham quan đêm thác Niagara (chi phí riêng,
90 phút, một công viên, hai hòn đảo và ba thác nước: Niagara Công viên thác nước Đảo Ram, Đảo
Mặt trăng (Thác Móng ngựa, Mạng che mặt cô dâu, Thác nước Mỹ). Nhận phòng khách sạn.
*Trung tâm kính Corning Bảo tàng kính Corning:
-Trung tâm kính Corning nổi tiếng nằm ở Corning, một thị trấn độc đáo và cổ kính ở Upstate New
York. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng nó là trung tâm của ngành công nghiệp thủy tinh Mỹ nổi tiếng
trên thế giới. Trung tâm kính Corning có thể nói là một thế giới thủy tinh kỳ diệu. Trung tâm kính
Corning có khoảng 100.000 cửa hàng kính và màn hình kính trang trí nghệ thuật. Những sản phẩm
thủy tinh tinh xảo này, có màu sắc hoặc rực rỡ, rất rực rỡ và chóng mặt. Trung tâm thủy tinh không
chỉ là một bảo tàng thủy tinh, mà còn là một nhà máy sản xuất thủ công thủy tinh, hoặc một cửa hàng
bán các sản phẩm thủy tinh và pha lê, như kính râm…
*Phim IMAX thác nước (phía Hoa Kỳ):
-Bộ phim kể về thác nước hùng vĩ và ngoạn mục. Bạn sẽ nghe thấy tiếng sấm sét của thác Niagara,
như thể bạn đang ở đó, và nó sẽ không bao giờ "ướt". Khám phá những kỳ quan của thiên nhiên. Tìm
hiểu các nhà thám hiểm đã thách thức thác lớn. Sau khi xem bộ phim này, bạn thực sự đã đến Thác
Niagara.
* Maid of the Mist :
-Du thuyền Maid of the Mist Waterfall luôn là cách chơi nổi tiếng nhất ở thác Niagara. Mặc áo mưa
mỏng và bắt tàu du lịch hai tầng. Chuyến đi thác nước thú vị nhất bắt đầu. Maid of the Mist sẽ dũng
cảm lái từ bờ sông đến thác nước và đi vào vòng tròn quá cảnh hình móng ngựa của thác nước. Nước
sông phong phú giống như một con ngựa phi nước đại về phía bạn. Trong làn nước mù sương, bạn có
thể trải nghiệm động lực và quyền lực. Sau khi rời khỏi vòng tròn bão, Maid of the Mist giống như
một chiếc thuyền nhỏ trở về sau cơn bão. Khi thời tiết tốt, mặt trời và hơi nước đan xen tạo thành một
cầu vồng dài và đẹp.
*-Tham quan ban đêm thác Niagra:
-Trong chuyến tham quan, chúng ta sẽ đến [Một khu vườn, hai hòn đảo và ba thác nước], đi sâu vào
công viên thác Niagara và ngắm nhìn rất nhiều loài hoa kỳ lạ, ở trong hai hòn đảo - đảo Gongyang và
đảo Moon và chiêm ngưỡng nước của thác từ nhiều góc độ lộng lẫy, ba thác nước lớn có thể được tìm

thấy trong một lần đi - Thác Móng ngựa, Thác Cô dâu và Thác Mỹ, và bạn có thể cảm nhận được sự
kỳ vĩ của thiên nhiên.
*Khách sạn buổi tối: DoubleTree by Hilton Hotel Niagara Falls New York hoặc Holiday Inn Niagara
Falls hoặc Sheraton Niagara Falls hoặc tương tự.

*Ngày 6: New York - Ô tô - Boston
Rời khỏi khách sạn, dọc theo kênh đào Erie, qua ngoại ô New York, cảm nhận sự rộng lớn của Hoa
Kỳ và đến Boston vào buổi tối.
*Hành trình tham quan:
-Khách sạn - Chuyến tham quan chuyên sâu Niagara(Tùy chọn, 120 phút. Bao gồm Công viên xoáy
nước (15 phút), Lâu đài chiến tranh Niagara (60 phút) - Tàu cao tốc Niagara (tuỳ chọn 60 phút) Boston - Khách sạn.
*Ghi chú đặc biệt:
1. Những người không tham gia tham quan Niagara có thể tự do tận hưởng trong Công viên Thác
nước.
2. Thuyền phản lực Niagara sẽ được điều chỉnh theo các điều kiện thời tiết cụ thể. Thuyền sẽ bị đình
chỉ trong trường hợp tuyết rơi dày, băng trên sông Niagara và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác
nhau. Thuyền Niagara phải được đảm bảo là an toàn và trẻ em phải từ 4 tuổi trở lên mới được tham
gia.
3. Nếu điều kiện ban ngày cho phép, chúng tôi sẽ vào trung tâm thành phố Boston để tham quan một
số điểm tham quan trung tâm thành phố.
4. Chuyến tham quan Niagara (bao gồm Whirlpool Park + War Castle + Waterfall IMAX Movie) là
một sản phẩm trọn gói. Để biết giá, vui lòng tham khảo danh sách chi tiết.
*Buổi sáng:
*Chuyến tham quan chuyên sâu Niagara:
-Nâng cấp ngoạn mục và lịch sử này bao gồm hai điểm tham quan: công viên xoáy nước và địa danh
lịch sử của Hoa Kỳ, Lâu đài Chiến tranh. Vòng xoáy Niagara sâu 125 feet. Nó được hình thành do xói
mòn nước cách đây 7500 năm. Nó rất ngoạn mục từ góc nhìn của công viên. Pháo đài Chiến tranh là
một di tích lịch sử. Nó tồn tại trên hồ Ontario trước khi Hoa Kỳ độc lập. Đến cửa sông Niagara về
phía hồ Erie, nó đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tranh, Chiến tranh Độc lập Hoa Kỳ
và Chiến tranh Anh-Mỹ. Đằng sau đó là Hồ Ontario, một trong năm hồ lớn nhất ở Hoa Kỳ.
*Tàu cao tốc thác Niagara:
-Chuyến đi bằng tàu cao tốc này được gọi là "Ferrari trên mặt nước". Nó rất ly kỳ và thích vẻ đẹp của
cả hai phía của Hoa Kỳ và Canada. Sẽ dẫn khách du lịch xuống hạ lưu sông Niagara, phi nước đại

ngược dòng trên dòng sông Niagara hỗn loạn. Ngay cả trong mùa đông, thời tiết không bị ảnh hưởng,
và toàn bộ quá trình này rất thú vị và suôn sẻ. Nó phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi, khiến khách
du lịch tham gia chương trình phải này ca ngợi nó.
*Khách sạn buổi tối: DoubleTree by Hilton Boston North Shore hoặc Four Points by Sheraton
Wakefield Boston Hotel hoặc Radisson Hotel & Suites Chelmsford-Lowel; hoặc tương tự.

Ngày 7: Boston - Về nhà
Trường đại học nổi tiếng thế giới Đại học Harvard và MIT, và được mô tả trong bức tượng tiếng thế
giới, Tượng Harvard. Boston, thủ đô và thành phố lớn nhất ở Massachusetts, cũng là thành phố lớn
nhất ở New England. Đi thuyền bến cảng và khám phá Cảng Boston khác nhau từ mặt nước. Và trải
nghiệm di sản văn hóa cổ xưa của Boston tại Chợ Quincy để mua quà lưu niệm và nếm thử ẩm thực
chính thống.
* Hành trình tham quan:
-Bữa ăn tôm hùm Boston (chi phí riêng, 60 phút) - Tham quan chuyên sâu vào khuôn viên Harvard
(chi phí riêng, 60 phút) - Học viện Công nghệ Massachusetts (đi qua) - Chuyến tham quan bằng xe
buýt thành phố Boston - Thuyền Boston Harbor (chi phí riêng, 60 phút) ) - Chợ Quincy (50 phút).
-Tham quan trung tâm thành phố Boston bằng ô tô: Nhà thờ Boston Trinity, Nhà chọc trời Hancock,
Công viên Boston, Công viên Hồ Swan, Tháp Potevio, Thư viện Boston, Tòa nhà Đại hội Bang nhìn
ra mái vòm vàng.
*Ghi chú đặc biệt:
1. Chuyến tham quan này có thể chọn khởi hành từ Sân bay Boston, giúp tiết kiệm thời gian quay trở
lại New York và làm cho hành trình dễ dàng hơn.
2. Giáng sinh (25/12/2020) và Năm mới (01/01/2021) Không có chuyến tham quan chuyên sâu của cơ
sở Harvard. Họ sẽ đến thăm khuôn viên Harvard theo hướng dẫn của hướng dẫn viên.
*Cả ngày:
*Tham quan khuôn viên Harvard:
-Các chuyến tham quan trong khuôn viên Harvard được dẫn dắt bởi các sinh viên Harvard với sức thu
hút lãnh đạo. Sinh viên linh hoạt và hiểu biết, với kịch bản hoàn hảo và câu chuyện của riêng họ,
mang đến cho bạn những câu chuyện giải trí và truyền cảm hứng về trường cũ của họ. Thời báo New
York ca ngợi chuyến lưu diễn của chúng tôi là "lịch sử Harvard đầy kịch tính". Nhà văn du lịch nổi
tiếng Paul Wade đã liệt kê tour diễn của chúng tôi là một trong "50 điều Mỹ phải làm".
*Viện Công nghệ Massachusetts (MIT):

-MIT là một trường đại học tư thục toàn diện. Nó có ảnh hưởng rất quan trọng ở Hoa Kỳ và thế giới.
Đây là một trường đại học tiên phong dẫn đầu thế giới về công nghệ cao và nghiên cứu tiên tiến. Trải
nghiệm sự quyến rũ của các trường đại học công nghệ hàng đầu của quốc gia.
*Nhà thờ Trinity Boston:
-Nhà thờ nằm cạnh tòa nhà John Hancock. Ngọn tháp cao 26 mét là điểm nổi bật nhất. Bên ngoài bằng
sa thạch màu hồng và cổng bằng đồng làm cho nó trở nên đẹp. Nhà thờ Trinity được chọn là một trong
mười tòa nhà hàng đầu ở Hoa Kỳ vào năm 1885 và một lần nữa được đặt tên là một trong mười tòa
nhà hàng đầu ở Hoa Kỳ một trăm năm sau.
*Du thuyền bến cảng Boston:
-Khám phá Boston từ dưới nước và chứng kiến lịch sử, con người, địa điểm, câu chuyện, và nhiều hơn
nữa , Boston có tất cả. Cảng Boston là cảng biển lâu đời nhất và hoạt động liên tục ở Tây bán cầu.
Bốn ngàn năm trước khi người châu Âu đến, người dân bản địa đã sử dụng Vịnh Massachusetts như
một khu vực buôn bán sầm uất. Sau khi hoàn thành Thuộc địa Massachusetts Châu Âu, cảng biển đã
trở thành một trung tâm thương mại lớn. Du thuyền Boston Harbor cho hành khách thấy Boston như
một thành phố quyến rũ. Đứng trong một bến cảng yên tĩnh, các tòa nhà của thành phố đứng cao và
tráng lệ trên bầu trời.
*Chợ Quincy:
-Quincy Market là điểm thu hút khách du lịch và mua sắm nổi tiếng của Boston. Năm 1822, các hoạt
động kinh doanh của Boston đã vượt quá giới hạn về năng lực của mình, mở rộng ra bên ngoài để hình
thành thị trường Quincy ngày nay. Chợ Quincy đặc trưng bởi phong cách kiến trúc La Mã độc đáo,
mái hình tam giác lớn hình trụ và biểu tượng, cửa ra vào La Mã cổ điển ở cửa trước và cửa sau, và vật
liệu xây dựng bằng đá granite với kính hình chữ nhật hiện đại kiểu Mỹ, kết hợp thành công vẻ đẹp cổ
điển với vẻ đẹp hiện đại là một. Hai tòa nhà bên cạnh chợ được gọi là South City và North City, và có
một loạt các cửa hàng nhỏ. Ở đây bạn chắc chắn có thể tìm thấy nhiều món quà lưu niệm ở Boston.

-Chi phí bao gồm:
1. Chi phí vận chuyển trong hành trình (loại phương tiện được sử dụng được xác định bởi số lượng
người tham gia cụ thể trong ngày, xe 7 chỗ, xe cao cấp 14 chỗ, hoặc xe buýt 55-61).
2. Chỗ ở trong chuyến đi (số đêm bằng số ngày của chuyến đi trừ đi một lần);
3. Nhân viên phục vụ tiếng Trung và tiếng Anh (tài xế / hướng dẫn viên).
*Chi phí không bao gồm:
1. Phục vụ (hướng dẫn viên chỉ chịu trách nhiệm sắp xếp. Về bữa sáng: hướng dẫn viên chung sẽ sắp
xếp cho bạn ăn sáng gần điểm tham quan đầu tiên hoặc thông báo trước cho bạn một ngày để chuẩn bị
bữa sáng cho ngày hôm sau).

2. Vé, phà, và chi phí vận chuyển ở một số khu danh lam thắng cảnh, công viên quốc gia cần thiết
trong hành trình.
3. Lệ phí cho các điểm tham quan (Giá vé dao động theo thời gian mà không cần thông báo. Vé được
khuyến nghị thanh toán bằng tiền mặt và mua tại nơi hướng dẫn viên hướng dẫn).
4. Phí dịch vụ “tiền típ” (US $ 10 mỗi người mỗi ngày, trẻ em và trẻ sơ sinh chiếm ghế đều phải trả
tiền).
5. Các chi phí tư nhân trong phòng khách sạn (phí giặt ủi, phí điện thoại, v.v.).
6. Một số chi phí cắt bỏ bao gồm chi phí tư nhân bên ngoài.
*Chi tiết chi phí:
Tên các mục phí
Chuyến tham quan buối
sáng New York

Chi tiết giá cả
Mô tả
Người lớn: $25; người lớn
tuổi: $25; Trẻ em (3-12
tuổi): $15
Chuyến tham quan ban đêm Người lớn: $25; người lớn
New Rork
tuổi: $25; Trẻ em (3-12
tuổi): $15
Đài quan sát một thế giới
Người lớn: $39; Người lớn
tuổi: $36; Trẻ em (6-12
tuổi): $32
Du thuyền tự do
Người lớn: $29; Ngưưoì lớn
tuổi: $24; Trẻ em(3-12 tuổi):
$17
Bảo tàng nghệ thuật
Người lớn: $25; Người lớn
Metropolitan
tuổi: $17; Trẻ em: $0
Bảo tàng sáp Madame
Người lớn: $25; Người lớn
Tussauds New York
tuổi: $25; Trẻ em: $23
Tàu chiến hạm USS Intrepid Người lớn: $33; Người lớn
tuổi: 31; Trẻ em: $24
Chương trình tham quan
Người lớn: $28; Người lớn
chuyên sâu US capital
tuổi: $28; Trẻ em: $28
Du thuyền tham quan DC
Người lớn: $26; Người lớn
tuổi: $23; Trẻ em: $18
Bảo tàng thuỷ tinh Corning Người lớn: $22; Người lớn
tuổi: $17; Trẻ em: $0
Tham quan ban đêm thác
Người lớn: $30; Trẻ em: $25
Niagara
Tham quan chuyên sâu
Người lớn: $45; Người lớn
thắng cảnh NIagara
tuổi: $43; Trẻ em: $35
Tàu cao tốc ngắm thác
Người lớn: $69; Người lớn
Niagara
tuổi: $69; Trẻ em: $59
Thuyền tham quan Maid Of Người lớn: $19.25; Người

The Mist
Tham quan chuyên sâu đại
học Harvard
Buổi tối tôm hùm Boston
Du thuyền bến cảng Boston
Bữa ăn tự chọn khu vực
Nam Mỹ

lớn tuổi: $19.25; Trẻ em:
$11.20
Người lớn: $14; Người lớn
tuổi: $14; Trẻ em: $12
Người lớn: $32; Người lớn
tuổi: $32; Trẻ em: $32
Người lớn: $22; Người lớn
tuổi: $20; Trẻ em: $17
Người lớn: $$16-$22; Trẻ
em: $10-$15

*Hạn chế đặt phòng:
1. Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn.
2.Cần số tài liệu để đặt phòng không: Không cần thiết.
*Hướng dẫn hoàn/đổi:
1. Trong trường hợp thời tiết, chiến tranh, đình công và các yếu tố con người không thể cưỡng lại,
công ty sẽ có quyền thay đổi hành trình, hoàn trả phí vào cửa cho việc thu hút và phí đăng ký không
hoàn lại;
2. Các điều khoản hủy bỏ như sau:
a. Nếu nhóm yêu cầu hủy hoặc sắp xếp lại 10 ngày trước khi khởi hành (không bao gồm), giá vé của
nhóm sẽ không được khấu trừ. Các khách sạn hoặc dịch vụ khác cần tham khảo các quy định của
khách sạn để xác định xem có thể hoàn lại tiền hay không.
b. Nếu bạn hủy hoặc sắp xếp lại 7 ngày (không bao gồm) đến 10 ngày (đã bao gồm) trước khi khởi
hành, 50% giá vé của nhóm sẽ được khấu trừ. Đối với các khách sạn hoặc dịch vụ khác, vui lòng tham
khảo các quy định của khách sạn để xác định xem bạn có được hoàn tiền hay không.
c. Nếu nhóm yêu cầu hủy từ 7 ngày trước (bao gồm) đến ngày khởi hành hoặc nếu người tham gia có
thể đúng giờ vào cuối ngày khởi hành, nhóm sẽ tự động bỏ cuộc và phí nhóm được trả sẽ không được
hoàn trả.
d. Nếu công ty hoặc khách của bạn rời khỏi vì lý do cá nhân (không có tài liệu du lịch, do trễ, bệnh tật,
tai nạn, v.v.) hoặc không thể tham gia vào bất kỳ hành trình nào, giá vé nhóm phải trả sẽ không được
hoàn trả và sẽ không được sử dụng cho các dịch vụ bồi thường khác.
*Thông báo đặt chương trình:
1. Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi phải có ít nhất một phụ huynh hoặc khách du lịch trưởng thành đi
cùng.

2. Trong hành trình thực tế của hành trình, hướng dẫn viên có thể điều chỉnh phù hợp với hành trình
của bạn (chẳng hạn như thứ tự các danh lam thắng cảnh) để đảm bảo hành trình chạy thông suốt theo
điều kiện thời tiết và giao thông. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện gây ra!
3. Trong trường hợp điểm tham quan, nó sẽ tạm thời đóng cửa và đóng cửa vào các ngày lễ. Do đó, sẽ
không thể được truy cập. Hướng dẫn sẽ điều chỉnh diện mạo hoặc thay thế nó bằng các điểm tham
quan khác để đảm bảo sự phong phú của hành trình. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện gây ra!
4. Người tham gia cần mua vé với hướng dẫn viên. Họ không được phép mang vé riêng hoặc sử dụng
City Pass. Nếu bạn khăng khăng sử dụng vé của riêng mình, công ty chúng tôi sẽ không còn cung cấp
dịch vụ vận chuyển cả ngày, hướng dẫn viên du lịch và các dịch vụ khác trong ngày du lịch. Bạn cần
tự sắp xếp.
5. Xin vui lòng tha thứ cho tôi nếu chuyến xe bị trì hoãn do các trường hợp đặc biệt (như thời tiết, sửa
chữa đường bộ, đình công, đóng cửa núi và điều kiện đặc biệt của xe khách).
6. Hành trình này cần đi cùng với khách du lịch khác. Để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch trong
chương trình, vui lòng đến trước tại địa điểm đón và chờ xe. Thu xếp thời gian vui lòng hợp tác với
nhân viên để tránh gia tăng và trả thêm chi phí cá nhân. Tình hình này đã xảy ra.
7. Các nhóm cần phải làm việc cùng nhau.Nếu bạn cần rời khỏi nhóm trên đường đi, bạn phải có sự
đồng ý của hướng dẫn viên du lịch để tránh tai nạn.
8. Khách tham gia được yêu cầu cung cấp các giấy tờ tuỳ thân liên quan cần thiết cho việc nhập cảnh
hoặc du lịch xuyên biên giới. Nếu khách du lịch bị từ chối nhập cảnh, công ty chúng tôi sẽ không cung
cấp dịch vụ trả khách miễn phí.
9. Đón tại sân bay trả phí có sẵn trong thời gian đón không miễn phí (tham khảo ngày đầu tiên của
chuyến đi để biết thời gian cụ thể).
10. Dịch vụ đón khách miễn phí / trả phí không bao gồm phí dịch vụ đón khách.
11. Nếu bạn thích mua hai tặng một / mua hai tặng hai giảm giá miễn phí, nếu bạn hủy trước, chúng
tôi sẽ áp dụng theo điều khoản hủy. Nếu bạn không hủy trước và không tham gia tour vào ngày khởi
hành, chúng tôi sẽ tính thêm 50% giá đăng ký của hai người bằng tiền mặt.
12. Sau khi khách đến sân bay, hành khách trên các chuyến bay nội địa chờ đợi tại điểm nhận hành lý,
hành khách trên các chuyến bay quốc tế chờ tại lối ra của chuyến bay.
13. Số điện thoại khẩn cấp: (Hoa Kỳ miễn phí) 1-866-585-8747, (Điện thoại Trung Quốc) 86-1863513-4156.
14. Sắp xếp khách sạn có thể thay đổi tùy theo mùa. Nếu bạn cần thông tin về khách sạn trong chương
trình, vui lòng xác nhận với hướng dẫn viên trong chương trình.
15. Để phổ biến kiến thức về an toàn du lịch và các quy ước của nền văn minh du lịch, để hành trình
của bạn được hoàn thành suôn sẻ và thành công, "Hướng dẫn tham gia du lịch" (nhấp vào phông chữ
màu xanh để xem) được chuẩn bị đặc biệt, vui lòng đọc kỹ và làm theo.

