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Đoàn du lịch 1 ngày thành phố New York (NY1Q)

Đoàn 1 ngày 0 đêm.

Giá tiền : Người lớn $ 39.00
Người già ( 65 + ) $ 36.00
Trẻ em (6-12) $32.00
Phí phục vụ : $12/1 người (trẻ em người lớn bằng giá)
2 địa điểm lên xe và kết thúc đoàn:
1) Flushing, NY (Asian Jewel Seafood Restaurant) 07:00Departure；
133-30 39th Ave, Flushing, NY 11354.
2)Times Square, NY 08:15Departure；229 W 43rd Street, New York, NY
10036.
Phí đòan bao gồm : Xe khách 7 chỗ (Mercedes-Benz)
Hướng dẫn viên sử dụng song ngữ

Vé Liberty Cruise
Vé Museum of Modern Art

Phí không bao gồm : Thực phẩm và đồ uống

Phí tham quan các cảnh điểm
Chi phí cá nhân của du khách
Phí phục vụ $12/1 người (trẻ em người lớn bằng giá)
1 ngày Tour du lịch thành phố New York
Thoạt nhìn, du lịch khắp thành phố New York có vẻ như là một
nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, tour du lịch có tổ chức cao của
chúng tôi được thiết kế đặc biệt dành cho du khách: bằng cách truy
cập nhiều địa danh nổi tiếng, bạn sẽ tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và
tinh thần cốt lõi của người dân New York của thành phố này!
Hành trình: Đài quan sát Trung tâm Thương mại （Tùy chọn, 70
phút） → Ground Zero（15 phút） → Du thuyền Tự do (60 phút)
→ Hudson Yards （Bên ngoài, 20 phút） → Nhà thờ Trinity NYC
（Bên ngoài ghé thăm） → Phố Wall (20 phút)） → Sạc Bull → Trụ
sở Liên Hợp Quốc (Chuyến thăm trong vòng 30 phút; nếu đóng cửa
Trụ sở Liên Hợp Quốc, hành trình sẽ thay thế đến Nhà ga Trung tâm
Lớn .) → MOMA + 5TH AVE (120 phút)
Đặc biệt lưu ý:
1.Khách phải có hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hợp lệ để vào
trụ sở Liên Hợp Quốc.
2. Nếu đóng LHQ, chỉ tham quan phía bên ngoài. (vui lòng kiểm tra
trang web chính thức của Liên hợp quốc để biết ngày chi tiết). Mặt
khác, những ngày sau đây sẽ không được mở cửa cho công chúng:
Ngày đầu năm mới, Ngày tổng thống, Ngày thứ sáu tốt lành, Ngày

độc lập, Eid al-Fitr, Ngày quốc khánh, Ngày lao động, Ngày lễ Tạ
ơn, Ngày Giáng sinh.
Đài quan sát trung tâm thương mại thế giới
* Đài quan sát trung tâm thương mại thế giới
Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới Mới, 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. Chiều cao 1.776 feet khiến
Trung tâm Thương mại Thế giới Mới trở thành tòa nhà cao nhất
nước Mỹ và cao thứ ba trên thế giới.
* Ground Zero
Ground Zero từng là địa điểm của Tòa tháp đôi thương mại thế giới,
một địa danh ở Manhattan, nhưng bây giờ chỉ còn lại một bãi đất
trống trong sự thịnh vượng của quá khứ. Cơ sở của tòa nhà ban đầu
là Ground Zero. Hai bể chìm hình vuông khổng lồ được gọi là "Bể
phản chiếu". Tên của gần 3.000 nạn nhân được khắc xung quanh .
Tất cả du khách tới đây giữ im lặng và nghiêm trang.
* Liberty Cruise :Du thuyền tự do
Đi du thuyền trên Đảo Liberty để bắt đầu chuyến tham quan kéo dài
một giờ trên sông Hudson. Trên đường đi, bạn sẽ thấy đường chân trời
Manhattan và khung cảnh ở hai bên sông Hudson, nhìn ra Tòa nhà
Empire State và Tòa nhà Thương mại Thế giới. Con tàu du lịch chậm
chạp đi qua Tượng Nữ thần Tự do, thấy rõ Tượng Nữ thần Tự do giơ cao
ngọn đuốc, mang ánh sáng đến bảy lục địa và bốn đại dương, tượng
trưng cho lý tưởng cao cả của người dân Mỹ về tự do và khao khát một
cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi chụp ảnh với Tượng Nữ thần Tự do, tàu
du lịch sẽ băng qua hai địa danh chính của New York - Cầu Brooklyn và
Cầu Manhattan, sau đó quay trở lại.

* Vessel
Cấu trúc khổng lồ Vessel là một cấu trúc 16 tầng gồm các cầu thang
được kết nối giữa các tòa nhà của Hudson Yards, nằm trong Quảng
trường Công cộng Hudson Yards rộng 5 mẫu Anh. Nhìn từ xa, nó trông

giống như một tổ ong khổng lồ. Một vẻ đẹp thiết kế độc đáo,một số
người coi nó như một tòa "Tháp Eiffel của New York".
* Nhà thờ Trinity New York
Nhà thờ Trinity ở New York là một nhà thờ giáo xứ cổ xưa trong
Giáo phận Anh giáo New York. Nó được liệt kê là một trong những
Địa danh Lịch sử Quốc gia năm 1976. Nó nằm trên Phố Wall với
những tòa nhà cao tầng. Nhà thờ theo phong cách kiến trúc Gothic
này đặc biệt bắt mắt được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời, và
một nghĩa trang nhỏ trong nhà thờ rất yên tĩnh và yên bình. Ngoài ra,
để tưởng nhớ những thiệt hại mà nhà thờ phải gánh chịu trong vụ
khủng bố 11/9, có một tác phẩm nghệ thuật hình cành cây màu đỏ
bên cạnh nhà thờ, để cầu nguyện cho hòa bình.
*Phố Wall
Phố Wall ở New York vang dội khắp thế giới và nổi tiếng là trung
tâm tài chính của Hoa Kỳ. Nó dài không quá một dặm và chỉ rộng
11 mét. Phố Wall là tên của một con đường từ Broadway đến sông
Đông ở phía nam Manhattan của thành phố New York. Nhà thờ
Trinity nằm đối diện. Đây là nhà của một số tổ chức tài chính lớn ở
Hoa Kỳ. Hai bên là những tòa nhà chọc trời cũ. Các tổ chức tài
chính như Sở giao dịch chứng khoán New York, Ngân hàng Dự trữ
Liên bang và các công ty ủy thác tập trung trên con phố này. Người
cha sáng lập Washington đã tuyên thệ tại Hội trường Liên bang trên
Phố Wall, đối diện Sở giao dịch chứng khoán New York.

* Charging Bull
Wall Street Bronze Bull là một biểu tượng của Phố Wall ở Hoa Kỳ.
Đây là một bức tượng bò bằng đồng dài 5 mét và nặng 6,3 tấn. Con
bò đồng phố Wall là biểu tượng của "sức mạnh và lòng can đảm".
Miễn là con bò đồng có mặt, thị trường chứng khoán có thể duy trì
thị trường tăng trưởng mãi mãi. Màu đồng và kết cấu kim loại trên
bề mặt bức tượng làm nổi bật sức mạnh của con bò, thu hút vô số
khách du lịch dừng lại và chụp ảnh.
* Trụ sở Liên Hợp Quốc
Tòa nhà Trụ sở Liên Hợp Quốc (còn gọi là Tòa nhà Liên Hợp Quốc).
Nó nằm ở phía đông của Manhattan tại Thành phố New York. Nó
bao gồm 4 tòa nhà bao gồm Tòa nhà Ban thư ký, Tòa nhà Hội nghị,
Hội trường Đại hội đồng và Thư viện Hammarskjöld. Tòa nhà Ban thư
ký nằm ở trung tâm và là tòa nhà cốt lõi của Trụ sở Liên Hợp Quốc.
*Nhà Ga trung tâm ở New York
Đây là một trong những nhà ga nổi tiếng nhất thế giới, nó cũng là
một trong những cảnh quay của nhiều bộ phim ,phim truyền hình
Mỹ. "Men in Black", "Jedi Men", "Bố già", "G Rum Girl" và "Avengers"
đều đã được quay ở đây. . Các đồ trang trí bằng đá cẩm thạch tráng
lệ, cửa sổ kính cong, đồng hồ bốn mặt và mái vòm với một bầu trời
đầy sao .
* Viện bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại
Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA), bộ sưu tập nghệ thuật hiện
đại nổi bật nhất thế giới được xây dựng bởi gia đình Rockefeller ở
Midtown Manhattan, chứa nhiều triển lãm nghệ thuật tiên phong
hiện đại và đương đại, bao gồm tất cả các khía cạnh của nghệ thuật,
kiến trúc, điêu khắc, phim và thiết kế. Các bộ sưu tập nổi tiếng nhất

của bảo tàng bao gồm "Đêm đầy sao" của Van Gogh, "Cô gái Avignon"
của Picasso, "Hoa loa kèn nước" của Monet, "Ký ức vĩnh cửu" của Dali,
"Tiếng thét" của Edward Munch, v.v. Không chỉ vậy, khoảng sân trong
bảo tàng cũng rất đẹp. Nhìn từ cửa sổ lớn từ trần đến sàn trong bảo
tàng, khu vườn hiện đại và đầy phong cách nằm giữa những tòa nhà
chọc trời, mang hương vị độc đáo.
*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.
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.

