AP9R : ĐOÀN NGÀY NEW YORK,WASHINGTON,NIAGARA,BOSTON 9NGÀY SANG TRỌNG.

Ngày xuất phát: mỗi ngày đều có đoàn Mua 2 tặng 2
Người 1,2

Người 3,4

Phòng đơn

Ghép phòng

$854

$0

$1281

$954

NGÀY 1 : HOMETOWN – NYC
Rời hometown bay chuyến nội địa đến thành phố New York, Hoa Kỳ, hướng dẫn viên chờ đợi tại sân bay(khu vực chờ), chờ
đợi tại lối ra của hành khách trong các chuyến bay quốc tế. Hành khách đến JFK hoặc LGA sân bay trước 5:00pm sẽ được
tham quan miễn phí các khu vực sinh hoạt và tìm hiểu về điều kiện sống của người nhập cư ở New York. Chọn và mua quà
tặng quà lưu niệm chất lượng cao, bao gồm cả sâm, Hoa Kỳ, đặc sản hạt của Mĩ, Zippo bật lửa, nước hoa hàng hiệu, mỹ
phẩm, đồng hồ, đồ trang sức, và outlet mall, điện tử hypermarkets, Cửa hàng bách hóa như Macy, Best Buy, và thưởng thức
ẩm thực các nước và buổi chiều đón về khách sạn. Nếu hành khách đến EWR sân bay thì gần khách sạn, sẽ đưa hành khách
về khách sạn nghỉ ngơi không có tour du lịch tham quan miễn phí. Hành khách có thể trả với chi phí ($10/người) để đến khu
mua sắm Jersey Gardens Outlet Mall. Cho tất cả khách hàng, miễn là bạn đến trước 5:00pm, bạn được mời tham gia tour du
lịch đêm với phí $25/người.
Khách sạn : Crowne(or Ramada) Plaza/Sheraton/Hilton hoặc khách sạn tương đương
NGÀY 2: NEW YORK
Lên đài quan sát Empire State Building trong thành phố New York ,thưởng thức phong cảnh công viên Trung tâm và New
York. Tham quan xung quanh thành phố đảo bởi sông Hudson, bức tượng Nữ Thần Tự Do và Brooklyn Bridge. Bỏ ra
$120,000,000 hoàn toàn cải tạo và thiết kế đài kỷ niệm quốc gia, tàu sân bay, và máy bay chiến đấu khác nhau. Đi bộ trên
Wall Street tài chính, trung tâm kinh doanh chứng khoán trên thế giới, bức tượng Bull và hình ảnh trên sở giao dịch chứng
khoán New York. Viếng thăm vào Metropolitan Museum, quảng trường Thời Đại, Madame Tussaud và tổng thống Barack
Obama Wax Museum, nơi bảo tàng bạn có thể chụp ảnh với tầng lớp sáp hình nổi tiếng. Ngoài ra, chúng ta cũng ghé ngang
trụ sở Trung tâm Rockefeller, trụ sởLiên Hiệp Quốc và Tháp Tự Do.
Khách sạn : Crowne(or Ramada) Plaza/Sheraton/Hilton hoặc tương đương
NGÀY 3 : PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C
Tham quan "Philadelphia" vùng đất sinh ra Hoa Kỳ, đi dạo trong công viên độc lập, bạn sẽ cảm nhận được như đang đứng ở
vị trí nơi tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Hoa Kỳ đã được thảo luận và thông qua. Viếng thăm bức tượng của Washington,
tòa nhà Capitol cũ và Independence Hall, vào chuông t ự do hoặc các hoạt động miễn phí. Washington DC, viếng thăm Đài
tưởng niệm Lincoln, Đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam, Đài tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên và tìm hiểu con người
tại bảo tàng, chinh phục lịch sử không gian vũ tr ụ và tiềm năng cho tương lai. Tham quan dinh tổng thống Hoa Kỳ - thẩm
quyền tối cao của nhà trắng- lưu niệm ảnh. Hành trình dọc theo sông Potomac và Tawau ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô. Đồng
thời đi ngang qua Đài tưởng niệm Johnson,tượng Đài kỉ niệm Washington, World War II Memorial, United States Mint
Khách sạn : Holiday Inn/Crowne Plaza/Shippen Place Hotelor hoặc tương đương
NGÀY 4 :CORNING – NIAGARA FALLS
Quý khách có thể đến thăm trụ sở của Fortune 500 công ty ở giữa thế giới-Corning thủy tinh, viếng thăm vào bộ sưu tập
kính lớn nhất của thế giới, tìm hiểu kỷ thuật sản xuất thủy tinh. Sau khi ăn trưa, ghé thăm Niagara falls, đi dạo trong công
viên quốc gia, ngắm nhìn thác Hoa Kỳ, Horseshoe Falls và Bridal Veil Falls. Maid of the Mist sẽ đưa bạn vào trong nước. Quay
lại Trung tâm quý khách xem phim Imax, đầu tư 15 triệu phim, Niagara Falls, cho bạn những câu chuyện đầy màu sắc. Sau
khi kết thúc của đêm, trở về khách sạn để nghỉ ngơi(Mức độ đầy đủ của cảnh đêm vào những buổi tối mùa hè nhất định có

thể bị hạn chế hoặc không có sẵn do thời gian hoàng hôn cuối và các quy định của Chính phủ liên bang Hoa Kỳ về giờ lái xe.
Khách sạn : Adam's Mark/Radisson/Holiday Innor hoặc tương đương
NGÀY 5 :NEWYORK – BOSTON
Rời New York để đến Boston trên đường đến Boston trên đường du khách có thể ngắm quang cảnh thiên nhiên hai bên
đường như dòng sông Erie đồi núi, trước �ên sẽ đến thành phố Cambridge , sẽ tham quan trường đại học nổi �ếng
Harvard , du khách có thể chụp hình lưu niệm với giáo sĩ Jonh harvard,sẽ ghé qua nhà thờ cổ xưa nhất Trinity ,tham quan tòa
nhà cao chọc trời Hancock,thư viên Boston,công viên Boston,hồ Thiên Nga,tòa nhà quốc hội chóp vàng.
Khách sạn :Doubletree by Hilton/Four Points by Sheraton/Radisson hoặc tương đương.

NGÀY 6 :BOSTON – ĐẢO RHODE
Ghé thăm chợ Quicy , khu chợ có từ lâu đời là nét đẹp văn hóa của Boston,là địa điểm mua sắm hấp dẫn, du khách được
thưởng thức các món ẩm thực,như món ăn Thái , Ấn Độ, Hoa , Ý , Mỹ ,được coi các show biểu diễn đường phố, tới thăm
thư viện bảo tàng của tổng thống John F . Kennedy . Buổi chiều ,du khách sẽ đi tham quan đảo Rhode.
Khách sạn :Doubletree by Hilton/Four Points by Sheraton/Radisson hoặc tương đương.

NGÀY 7 :YALE UNIVERSITY – ĐẠI LỘ FIFTH AVENUE (shopping)

Buổi sáng đưa du khách tham quan trường đại học Yale tại thành phố New Heaven bang Connec�cut,
thành lập năm 1701.du khách sẽ tham quan thư viện nổi �ếng Sterling Memorial được thiết kế bởi James
Gamble Rogers .
Sau vài giờ đi xe trở lại thành phố New York ,ghé thăm Fi�h Avenue đại lộ 5, đây là đại lộ lớn thuộc trung tâm
của quận Manha�an ,trung tâm mua sắm sầm uất , là nơi cư ngụ nhiều thương hiệu nổi �ếng thế giới,những
thương hiệu nổi �ếng cùng những cửa hàng có kiến trúc đẹp đã góp phần làm cho đại lộ 5 càng thêm xa hoa
nổi �ếng.
Khách sạn :Crowne(or Ramada) Plaza/Sheraton/Hilton hoặc tương đương.

NGÀY 8 ;WEST POINT – OUTLETS SHOPPING
Tham quan học viện quân sự Hoa Kỳ tại West Point , sau đó tới khu mua sắm Woodbury Common Premium,tất cả
các loại mặt hàng hiệu như Burberry,Coach,Dolce & Gabbana ,Fendi,Prada .v..v..
NGÀY 9 ; NEW YORK – HOME
Ngày tự do của du khách tại New York,vẫn còn nhiều điểm tham quan nổi �ếng tại đây,có thể ngắm thành phố từ trên
cao bằng máy bay trực thăng, tham quan quanh thành phố bằng tàu điện ngầm,tham quan khuôn viên trường đaị học
Columbia, trung tâm trạm xe lửa Grand, sở giao dịch chứng khoán New York, bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ..v..v..v..
Chiều tối sẽ đưa du khách ra sân bay để trở về kết thúc chuyến đi đầy tốt đẹp.

