
New Mexico-Arizona 
White Sands National Monument and Carlsbad National Park

4 ngày-3 đêm  (ngày 27-30 tháng 12, 2018)

Lệ phí: $525/người  (2 người/phòng), $475/người (3 người/
phòng), $450/người (4 người/phòng), $675/người/phòng 
bao gồm: phương tiện di chuyển, 3 đêm khách sạn, 4 bữa ăn 
sáng, 1 bữa ăn tối, tất cả chi phí vào cửa: Tour Ostrich Farm 
và Monster Truck, White Sands National Monument, Carlsbad 
Cavern National Park, Arizona-Sonora Desert Museum.  (Quý 
khách cần mang theo giấy tờ thường trú hợp lệ cho chuyến đi 
này: Passport hoặc green card...)

White Sands National Park
(Hình: Leâ Tieán Nghóa)

White Sands National Park
(Hình: Leâ Tieán Nghóa)

Carlsbad Cavern National Park
(Hình: Leâ Tieán Nghóa)
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Ngày 1: Khởi hành sáng sớm, quý khách sẽ dùng điểm 
tâm trên xe và đi về hướng Arizona. Hôm nay chúng ta 
sẽ ghé thăm trại đà điểu Rooster Cogburn Ostrich Ranch. 
Quý khách sẽ được phát những phần thức ăn để tận tay 
cho đà điểu, nai, lừa, chim...ăn trên tay để chụp những 
tấm hình độc đáo. Sau đó sẽ được đưa thăm viếng trại 
trên những chiếc xe truck khổng lồ và được giảng giải 
những điều kỳ thú về thế giới sa mạc. Quý khách sẽ có 
những dịp cười thoải mái và sẽ cảm thấy trẻ lại.
Ngày 2: Hôm nay, chúng ta sẽ ghé thăm White Sands Na-
tional Monument của tiểu bang New Mexico. Quý khách 
sẽ tận mắt chứng kiến những đụn cát trắng xóa, rộng 
ngút ngàn cấu tạo bởi thạch cao  (gypsum). Đây là một 
nơi có một không hai trên thế giới. 

Ngày 3: Đi thăm thạch động Carlsbad nổi tiếng thế giới. Hàng năm gần 
nửa triệu du khách đến thăm thạch động Carlsbad. Quý khách có thể 
thăm động bằng thang máy hoặc đường bộ  (750 feet dưới lòng đất). 
Carlsbad là một trong số những kỳ quan được bảo vệ bởi UNESCO. Có 
hơn 100 hang động đá vôi nằm trong phạm vi của thạch động Carlsbad, 
nổi tiếng vì kích thước, xuất xứ và sự phong phú đa dạng. Phải chứng 
kiến tận mắt mới cảm nhận được vẻ đẹp của động. 
Ngày 4: Trước khi về lại California, chúng ta sẽ đi thăm Arizona-Sonora 
Desert Museum, là nơi thu hút nhiều du khách nhất của Tucson. Đây là 
nơi kết hợp giữa bảo tàng viện và vườn thú thành lập vào năm 1952. 
Chúng ta sẽ có dịp đi thăm những môi sinh của sa mạc. Ở đây quý khách 
sẽ tìm thấy những vườn cây, những con thú được nuôi tự nhiên, một 
vườn chim  (có cả humming birds), những hồ cá ...
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