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1 ngày du lịch WashingtonD.C (ND1)

Đoàn 1 ngày 0 đêm.
3 Địa điểm đón khách và thả khách :
Hilton East Brunswick Hotel 08:20Departure；Hilton East Brunswick
Hotel 3 Tower Center Blvd, East Brunswick, NJ 08816；
Flushing, NY (Asian Jewel Seafood Restaurant) 06:30Departure；13330 39th Ave, Flushing, NY 11354；
Times Square, NY 07:30Departure；229 W 43rd Street, New York, NY
10036；

1. Không có điểm tham quan tùy chọn, vì chúng tôi sẽ đưa bạn
đến thăm Hoa Kỳ Washington DC trong thời gian ngắn nhất.
2. Đoàn không quá 14 người, một chai nước cho mỗi người.

3. Xe kinh doanh an toàn và thoải mái hoặc cao cấp của
Mercedes-Benz.
4. Chuyến tham quan cần ít nhất 2 người trở lên.
Newyork - Xe buýt - Washington DC.
Khởi hành đi Washington → Đài tưởng niệm Lincoln, Đài
tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên, Đài tưởng niệm chiến
tranh Việt Nam (40 phút) → Nhà Trắng (Chuyến thăm bên
ngoài, 20 phút) → Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ (Chuyến thăm
bên ngoài) → Thời gian tự do (80 phút) Bạn có thể tự do
tham quan Nhóm bảo tàng Quốc gia miễn phí. Bảo tàng
được đề xuất: Bảo tàng Hàng không và Không gian, Bảo tàng
Lịch sử Tự nhiên, Bảo tàng Lịch sử Hoa Kỳ, v.v ... → Trở về
New York
Đài tưởng niệm Lincoln
Tượng đài Mỹ mang tính biểu tượng này vinh danh tổng thống
thứ 16 của Hoa Kỳ. Abraham Lincoln là tổng thống trong cuộc
Nội chiến Hoa Kỳ ,nổi tiếng nhất với Tuyên ngôn giải phóng tất
cả những người nô lệ ở Mỹ.
Nhà trắng
Nhà Trắng là một tòa nhà bằng sa thạch trắng theo phong cách
tân cổ điển, có diện tích hơn 73.000 mét vuông, bao gồm tòa nhà
chính và cánh phía đông và phía tây. Nhà Trắng là văn phòng và
nơi cư trú của các tổng thống Mỹ kế tiếp các nhiệm kỳ, và nó

cũng đồng nghĩa với chính phủ Hoa Kỳ. Nhiều dự luật ra quyết
định quan trọng ở Hoa Kỳ được Tổng thống tại Nhà Trắng ký và
phát hành. George Washington, cha đẻ của Hoa Kỳ, đã từng bày
tỏ quan điểm của mình về việc xây dựng nơi cư trú của Tổng
thống Hoa Kỳ: Đó không phải là một cung điện lộng lẫy, nó
không được xa xỉ, bởi vì chủ nhân làm việc ở đây là một người
hầu cho đất nước.
Tòa nhà Quốc hội 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. Đại hội gồm có Thượng viện
và Hạ viện. Là một địa danh quan trọng của Hoa Kỳ, Tòa nhà
Quốc hội đã vượt qua những chặng đường khó khăn , quanh co
cùng với đất nước Hoa Kỳ.
*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) 86-1863- 513-4156.
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.

