CÔNG TY TNHH DVDL OSC FIRST HOLIDAYS
47 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP HCM
Tel: 08 3823 5206/07/08 Fax: 08 3823 5209
Email: sales@oscfirst.com - Website: http://oscfirst.com

CHƯƠNG TRÌNH SIÊU TIẾT KIỆM KHÁM PHÁ BỜ ĐÔNG HOA KỲ
-NEW YORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON DC – BOSTON
8 ngày 7 đêm
Giá tour: 56.900.000 đ
NGÀY 01 : TP. HỒ CHÍ MINH Q NEW YORK ( ĂN TRÊN MÁY BAY)
HDV Công ty Du lịch OSC FIRST sẽ đón khách tại Cổng D2, Ga đi Quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất để làm thủ tục xuất
cảnh. Đáp chuyến bay đi thành phố New York (bang California – Hoa Kỳ).
NGÀY 02 : NEW YORK ( Ăn tối )
Đến New York , quý khách làm thủ tục nhập cảnh. HDV và xe của công ty du lịch địa phương đón và đưa đoàn đi ăn tối. Về
khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
NGÀY 03 : NEW YORK – PHILADELPHIA (ĂN 3 BỮA)
Ăn sáng. Quý khách khởi hành tham quan thành phố New York:
v Phố Wall – Trung tâm chứng khoán lớn nhất thế giới
v Tượng Charging Bull – tượng con trâu bằng đồng nổi tiếng
v Federal Hall National Memorial – Đài tưởng niệm quốc gia hội trường liên bang
v New York Stock Exchange- Sở giao dịch chứng khoáng New York
v Ground Zero – di tích tòa tháp đôi sự kiện 11/9
v South Street Seaport – Hải cảng đường South, nơi bảo lưu nhiều kiến trúc New York, là hải cảng lớn nhất của thành phố
New York xưa
Ăn trưa. Buổi chiều quý khách tiếp tục tham quan :
v Ngồi thuyền tham quan thưởng ngoạn “ Tượng Nữ Thần Tự Do” trên tàu Liberty Cruise
v United Nations – trụ sở Liên Hiệp Quốc
v Quảng trường Times – quảng trường thời đại nổi tiếng thế giới, thu hút hàng ngàn người tụ họp vào đêm giao thừa
v Trung tâm Rockefeller, Đại lộ số 5, Tháp Empire State – Cao nhất Hoa Kỳ (Chi phí lên tháp tự túc)
Ăn tối. Khởi hành đi Philadelphia, nhận phòng khách sạn ở Philadelphia nghỉ ngơi
NGÀY 04 : PHILADELPHIA – WASHINGTON DC (ĂN 3 BỮA)
Ăn sáng. Khởi hành tham quan Philadelphia:
v Independence Hall – Tòa nhà độc lập
v Liberty Bell – Quả chuông tự do, nơi đánh tiếng chuông tự do đầu tiên của nước Mỹ.
Ăn trưa. Buổi chiều di chuyển đến Washington DC, tham quan:

Trang 1 / 4

CÔNG TY TNHH DVDL OSC FIRST HOLIDAYS
47 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP HCM
Tel: 08 3823 5206/07/08 Fax: 08 3823 5209
Email: sales@oscfirst.com - Website: http://oscfirst.com
v Nhà Trắng – nơi ở và làm việc của tổng thống Mỹ.
v Bảo tàng lịch sử thiên nhiên, Đồi Capital
v Đài tưởng niệm Lincoln với bức tường kỉ niệm chiến tranh Việt Nam.
v Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam, Đài tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc
Ăn tối. Quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
NGÀY 05 : WASHINGTON DC – CORNING GLASS CENTER – NIAGARA FALLS (ĂN 3 BỮA)
Ăn sáng. Quý khách khởi hành đi Harrisburg, tham quan:
v Thế giới Hershey ‘s Chocolate
v Bảo tàng thủy tinh Corning
v Thác Niagara – tham quan và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ về đêm
Ăn trưa. Buổi chiều quý khách tự do mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn.
Ăn tối. Quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
NGÀY 06 : NIAGARA FALLS – BOSTON (ĂN 3 BỮA)
Ăn sáng. Quý khách tiếp tục khởi hành chương trình tham quan các thác:
v Thác Niagara – nơi nối với thác Horseshoe (bên phía nước Mỹ)
v Thác American
v Đảo Goat
v Thác Bridal Veil
v Du ngoạn thuyền giữa sương mù ( Chi phí vé tự túc )
Ăn trưa. Buổi chiều quý khách di chuyển đến thành phố lịch sử Boston.
Ăn tối. Quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
NGÀY 07 : BOSTON / THÀNH PHỐ NEW YORK Q TP. HỒ CHÍ MINH

(ĂN 3 BỮA)

Ăn sáng, quý khách khởi hành tham quan:
v Quảng trường Harvard
v Đại học Harvard– trường đại học nổi tiếng trên thế giới
v Viện công nghệ Massachusett
v Du ngoạn sông Charles ( chi phí vé tàu tự túc)
v Tham quan tự do mua sắm chợ Quincy
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Ăn trưa.Xe đón quý khách ra sân bay đáp chuyến bay trở về TP.HCM
NGÀY 08 : TP. HỒ CHÍ MINH

(ĂN TRÊN MÁY BAY)

Đến Việt Nam. HDV chia tay đoàn kết thúc chuyến tham quan.
GIÁ TOUR TRỌN GÓI : 56.900.000 VND/Khách
(Phụ thu phòng đơn : 4.850.000 VND/Khách)
GIÁ BAO GỒM:
v Vé máy bay khứ hồi theo đúng chương trình.
v Thuế sân bay, phí an ninh & xăng dầu.
v 5 đêm khách sạn tiêu chuẩn 3,4 sao, phòng 2, 3 khách ( Nếu đoàn lẻ, sẽ bố trí phòng 3, 4 ).
v Vé tham quan, ăn uống theo chương trình.
v Xe đưa đón tham quan theo hành trình.
v Hướng dẫn viên tiếng việt đi theo suốt tuyến
v Nước uống 2 chai/người/ngày
v Quà tặng : Túi du lịch, nón , bao da hộ chiếu.
v Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức bồi thường tối đa 1.050.000.000 VND/ khách cho các chi phí y tế về tai nạn và ốm
đau…
GIÁ KHÔNG BAO GỒM:
v Hộ chiếu (còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày về tới Việt Nam)
v Phí nộp visa Mỹ : 160 USD
v Chi phí đổi vé máy bay ở lại thăm thân
v Hành lý quá cước, lệ phí máy ảnh, máy quay phim, máy tính xách tay…
v Chi phí cá nhân : dịch vụ khuân vác, điện thoại, nước uống trong phòng khách sạn, giặt ủi & chi phí phát sinh ngoài
chương trình
v Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương : 180.000 VND/khách/ngày.
Lưu ý : Chương trình tour có thể thay đổi về thứ tự tham quan, khách sạn… tùy thuộc theo tình hình thực tế.
Chi phí vé vào các điểm tham quan tự chọn ngoài hành trình ( Nếu quý khách có nhu cầu tham quan)
-Vé lên đỉnh tháp Empire State & SKYRIDE:
-USS Intrepid:
-Bảo tang Metropolitan :

$43.00Adult/$34.00Child
$31.00Adult/$24.00Child
$25.00Adult/$00.00Child
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-Washington Boat Ride:
-Bảo tang Sáp MAdame Tussauds President :

$23.00Adult/$18.00Child
$23.00Adult/$18.00Child

-Bảo tang Corning :

$15.00Adult/$0Child (under 17yrs)

- Show Spirit of Mist :

$20.00Adult/$13.00Child

- Maid of the Mist + IMAX Movie:

$27.50Adult ($15.50+$12.00)/$17.00Child ($9.00+$8.00)

- Du Thuyền -Boston Cruise:

$22.00Adult/$17.00Child
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