
-Redwood National Park
-Oregon
-Washington

Lệ phí: $1050/người  (2 người/phòng), $925/người 
(3 người/phòng), $900/người (4 người/phòng), 
$1500/người/phòng bao gồm: phương tiện di 
chuyển, 7 đêm khách sạn, 8 bữa ăn sáng, tất cả chi 
phí vào cửa: California Caverns, Burney Falls, Crater 
Lake National Park, Mt. Rainer National Park, Olym-
pic National Park, vé  đi tour Trees of Mystery.

Ngày 1: Đi về hướng về phía Bắc của California thăm Cali-
fornia Cavern. Hang động  được khám phá bởi Captain Jo-
seph Taylor vào năm 1950. 

Ngày 2: Sau khi ăn sáng chúng ta sẽ đi thăm Burney Falls. 
Burney Falls là một thác nước tại Shasta County, California. 
Nước ở thác xuất phát từ các suối ngầm ở phía trên thác 
Burney Falls cao 129 feet, có tốc độ chảy gần như liên tục 
379 triệu lít nước mỗi ngày, ngay cả trong những tháng hè. 

Burney Falls được trở thành “National Natural Land-
mark” vào tháng 12, 1984.

Ngày 3: Sáng nay chúng ta sẽ đi thăm Crater Lake 
National Park, Oregon. Hồ Crater tạo thành trên một 
miệng núi lửa và có độ sâu gần 2,000 feet. Sau đó 
quý khách sẽ có cơ hội ăn ngoài trời  (picnic) tại thác 
nước Clear Water Falls. Family Tours đã tìm ra một địa 
điểm lý tưởng để phái đoàn có cơ hội ăn trưa bên một 

California Cavern

Burney Falls

Crater Lake - Oregon

Multnomah Falls-Oregon

FTFamily 
Tours 

 9938 Bolsa Ave., #214
Westminster, CA 92683
Tel: 714.775.8842
www.lefamilytours.com

8 day tour 
sign up for

2019



giòng suối trong veo róc rách chảy và sau đó chúng ta sẽ có 
cơ hội chụp những bức hình thật tuyệt vời bên thác nước 
thơ mộng này.

Ngày 4: Sáng nay chúng ta sẽ tới thăm thác nước nổi tiếng 
nhất tại Oregon: Multnomah Falls. Thác nước này với chiều 
cao 611 feet và là một “thử thách” với những nhà nhiếp 
ảnh. Sau đó xe sẽ đưa chúng ta qua tiểu bang Washington 
để thăm viếng Mt. Rainer National Park và ăn trưa tại đây. 

Ngày 5: Rời khách sạn, chúng ta sẽ đi thăm Olympic Na-
tional Park để khám phá những vẻ đẹp và tính cách đa 
dạng của công viên này. Chúng ta sẽ đi từ khung cảnh núi 
ngoạn mục với những đồng cỏ hoa dại và đi qua ven bờ 
biển với những hồ tidepools đầy mầu sắc. Xe sẽ ghé lại bãi 
biển Mora Beach để ngắm cảnh, chụp hình và đi dạo dọc 
theo ven biển để tâm hồn thoải mái sau những ngày tù 
túng ở đô thành.

Ngày 6: Xe sẽ chạy dọc theo ven biển Thái Bình Dương để 
thấy tại sao con đường này được bình chọn là một trong 
những con đường có phong cảnh đẹp nhất nước Mỹ 
(America’s most scenic roads”. Quý khách sẽ có cơ hội chụp 
những bức hình của biển nổi tiếng trong phim “Goonies” 
trong thập niên 80.

Ngày 7: Hôm nay chúng ta sẽ lái xe thăm Redwood và sẽ 
viếng thăm “Trees of Mystery”. “Tree of Mystery” có những 
con đường mòn ghi lại câu chuyện thần thoại của người 
khổng lồ Paul Bunyan. Quý khách sẽ được đưa lên đỉnh 
để ngắm toàn cảnh của Redwood bằng dây cáp. Sau đó 
chúng ta sẽ đi tới “Drive through tree”, cây mà xe hơi có thể 
lái qua được.

Ngày 8: Nếu thời gian và thời tiết cho phép, chúng ta sẽ 
ghé qua Golden Gate Bridge tại San Francisc. Đây là một 
chuyến du ngoạn do Family Tours dày công nghiên cứu chỉ 
có tại Family Tours, chuyến đi không thể bỏ xót trong lịch 
trình du ngoạn của tất cả mọi người say mê du lịch.
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