
 

LỊCH TRÌNH 2 TUẦN NEW YORK & 1 TUẦN KHÁM PHÁ BỜ ĐÔNG (NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON DC – NIAGARA FALLS – BOSTON)  

TUẦN 1 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7  6/7 7/7 

Sáng 

Đoàn đến New 
York và di chuyển 

về ký túc xá của 
trường Montclair 
State University 

 

 

Giới thiệu về trường; 
Kiểm tra xếp lớp. Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn Khám phá thành 

phố New York: 

 
Lower Manhattan, 
lên phà tham quan 

Tượng nữ thần tự do 
(Statue of Liberty), 
phố Wall, Tháp Tự 
do, Bến cảng South 
Sea Port, Little Italy 

và China town. 

12h00 – 12h45 Nghỉ trưa 
13h00 – 14h00 Lớp học hội thoại Anh văn 

Chiều 

Phổ biến nội quy 
 

 

Khám phá thành 
phố New York:  

 
Tòa nhà Empire 

State, Nhà thờ St. 
John, Trường Đại học 

Columbia, Times 
Square 

Truy tìm kho báu, 
 

 
 
 

Xem phim 
 

Hoạt động thể thao, 
bơi lội 

 

Khám phá 220 gian 
hàng của trung tâm 
thương mại lớn nhất 

New York – 
Woodbury 

Common Premium 
Outlets 

 Tối Tiệc chào mừng Tiệc Disco sôi động 
 

TUẦN 2 8/7 9/7 10/7 11/7 12/ 7 13/7  14/7 

Sáng 

Vui chơi cả ngày tại 
công viên cảm giác 
mạnh 6-Flags  & 
Công viên nước 

 

Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn & 
phát chứng nhận 

Nhận phòng khách 

sạn, nghỉ ngơi, thư 

giãn chuẩn bị khám 

phá Bờ Đông 
 

12h00 – 12h45 Nghỉ trưa 
13h00 – 14h00 Lớp học hội thoại Anh văn 

Chiều 
 

Trò chơi: (Game 
tag, Water balloon 
relay, Blanket ball) 

 

 

Khám phá New 
York: Greenwich 
Village, Soho, 5th 

Avenue, Rockefeller 
Center, Times 

Square. 

 

Hoạt động 
Nationality day 

 

 

Thăm quan, mua 
sắm tại Willow 

Brook 

 

Hoạt động thể thao, 
bơi lội 

 

Tối Khám phá trung tâm 
thị trấn 

Thể hiện tài năng 
bản thân Trò chơi Bingo Tiệc chia tay trường 



 

TUẦN 3 15/7 16/7 17/7 18/7  19/7 20/7 

Ban ngày 

Tour khám phá 
thành phố  

New York: 
- Phố Wall 
- Tượng nữ thần tự do 

 
- Trung tâm thương mại 
một thế giới 

 

- Charging Bull 

 
- Bảo tàng k hông quân 
& hàng hải Intrepid 

 

Khám phá một trong 
những thành phố lịch sử 

nhất của Hoa Kỳ - 
Philadelphia,  

thăm quan: 
-Quả chuông Tự Do  

  
- Tòa nhà độc lập  

 
 

Di chuyển tới Thủ đô 
Washington DC, ghé 
thăm: Đài tưởng niệm 

Lincoln, Đài tưởng niệm 
cựu chiến binh Việt Nam, 

Đài tưởng niệm Chiến 
tranh Triều Tiên, Đồi 

Capitol và bên ngoài Nhà 
Trắng. 

 

Thăm quan  
Thế giới Sôcôla của 
Hershey, nơi ngọt ngào 
nhất trên trái đất. 

 
Trung tâm Thủy tinh 
Corning, tìm hiểu cách 

làm ra một sản phẩm bằng 
thủy tinh. 

 

 
 

Đến Niagara Falls 
để tìm hiểu về lịch sử và 
huyền thoại của Thác 
Niagara với Phim Niagara 
Falls: The Legend of 
Niagara 

 

 

Khám phá vẻ đẹp hung 
vĩ của thác Niagara 

Falls 
 

 
Du ngoạn trên tàu Maid 
of the Mist đi qua thác 
America và Bridal Veil 

 
Thăm quan Pháo đài cố 

Niagara (Old Fort of 
Niagara) 

 
 

Đến Boston, thưởng thức 
đặc sản tôm hùm 

 

- Thăm trường Đại học 
danh tiếng Harvard & 

Học viện MIT 

 
 

- Lên du thuyền ra vinh 
chiêm ngưỡng các tòa nhà 
tuyệt đẹp của thành phố  

BOSTON 

 
Mua sắm tại Quincy 

Market 

 

Good bye 
Nước Mỹ  

 
Trở về 

Việt Nam  
Các em đã được trải 

nghiệm, học thêm nhiều 
kiến thức, tư duy mới, kỹ 
năng sống tự lập, ý thức 

bảo vệ môi trường, 
phong cách hiện đại, 

cùng nhiều kỷ niệm đẹp 
khó quên! 

 
 

Về đến Việt Nam 
ngày 21/7/2018 

Tối 
Thăm quan và nghỉ tại khách sạn 5 đêm tại  

New York – Philadelphia – Washington DC – Niagara Falls - Boston 

 Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được dẫn đoàn thông báo đến các em trước 1 ngày và lịch trình có thể hoán đổi với nội dung giữ nguyên.  
 Trong trường hợp địa điểm tham quan có sự đóng cửa, sửa chữa chương trình sẽ được thay thế bởi một địa điểm khác tương đương. 

 


