
Du ngoaïn US-Canada Ngày 03 đến 14 tháng 9, 2018

Banff-Calgary-Alberta
-Banff National Park
-Canadian Rocky Mountains
-Glacier National Park 
(US&Canada)
-Jasper National Park
-Waterton Lakes National Park
...and much more!

FTFamily 
Tours 



Lệ phí: $2,350/người (2 người/phòng), $2,100/người (3 người/phòng), $1,975/người (4 người/phòng),  
$3,200/người (1 người/phòng) bao gồm: phương tiện di chuyển từ Orange County cho 12 ngày, 11 đêm 
khách sạn  (4 đêm tại Canada), 12 bữa ăn sáng, 2 bữa ăn trưa, 3 bữa ăn tối, vé vào cửa tất cả thắng cảnh trên 
đường đi, package “Utimate Expolorer”  tại Canada gồm có:
-Banff Lake Cruise
-Maligne Lake Cruise
-Banff Gondola
-Glacier Skywalk
-Ice Explorer Glacier Tour
-Glacier National Park (Montana) Red bus tour 

 9938 Bolsa Ave., #214
Westminster, CA 92683

Tel: 714.775.8842
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Ngày 1-3: Khởi hành từ Orange County, chúng ta sẽ đi 
về hướng bắc qua tiểu bang Nevada, Oregon, Washing-
ton. Mỗi ngày chúng ta sẽ thăm mỗi thắng cảnh khác 
nhau tại mỗi tiểu bang.  (3B, 2L, 1D)
Ngày 4: (B, D): Trước khi rời US, quý khách sẽ đi thăm 
Manito Park một Botanical Garden rất đẹp.
Tại Canada, chúng ta đi thăm Kootenay National Park. 
Nghỉ  đêm tại thành phố Banff, nổi tiếng đẹp về thiên 
nhiên, thanh bình và thân thiện nhất của xứ sở láng 
giềng chúng ta. 
Ngày 5: (B, D):  Quý khách sẽ được đi thăm những “must 
see attractions of the Candian Rockies” trong những 
ngày kế tiếp:
-Ngắm nhìn phong cảnh từ trên điểm cao nhất của 
thành phố Banff bằng Gondola.
-Ngắm nhìn phong cảnh bằng đường thủy của Lake 
Minnewanka Banff Lake Cruise.
-Đi thăm Natural Bridge Falls
-Emerald Lake 
Ngày 6: (B) Hôm nay, chúng ta sẽ thám hiểm băng hà 
Columbia Icefield tại Jasper National Park. Sau đó ngắm 
nhìn thành phố trên cao với tour  “Skywalk”. Nghỉ đêm 
tại Alberta.
Ngày 7: Đi thăm Jasper National Park. Dạo hồ Maligne, 
quý khách sẽ  được lên bờ dạo chơi. Sau đó viếng thăm 
Athabasca Falls đẹp tuyệt vời. Nghỉ đêm tại Calgary.
Ngày 8: Đi thăm Waterton Lake National Park. Fam-
ily Tours sẽ đưa quý khách viếng thăm Prince of Wales 
Hotel một khách sạn nổi tiếng xây năm 1927. Khách 
sạn được mang tên “Hoàng Tử Anh” với hy vọng ông 

sẽ chọn khách sạn này làm nơi dừng chân trong 
chuyến công du sang Canada thời bấy giờ. Sau này 
ông trở thành “King Edward VIII”.  Về lại US tối nay.
Ngày 9: (B) Chúng ta sẽ đi thăm công viên quốc gia 
nổi tiếng Glacier National Park tại Montana bằng 
“Historic Red Bus Tour”.
Ngày 10: (B) Trước khi qua tiểu bang Utah, chúng 
ta sẽ đi thăm một thác nước thật đẹp tại Idaho. 
Nghỉ đêm tại Utah. 
Ngày 11: (B, D) Viếng thăm Cedar Break National 
Monument trước khi về Las Vegas nghỉ đêm.
Ngày 12:  (B) Về lại Orange County, California.

 


