
Bryce Canyon-Arches-Death Horse Point-Zion and
Yellowstone National Park (8 ngaøy 7 ñeâm)
Tour 1: 29 thaùng 05 ñeán 05 thaùng 06, 2018

Tour 2: 03 ñeán 10 thaùng 10, 2018
Lệ phí: $1050/người (double), $950/người (triple), $925/người (quad), $1,800/người (single) bao gồm: 
phương tiện di chuyển từ Orange County, 7 đêm khách sạn, 8 bữa ăn sáng, 1 bữa ăn tối đêm thứ 7, nước 
uô’ng, tips cho tour guide và tài xế, chi phí vào cửa cho tất cả các công viên trong lịch trình. (Để quý khách 
có những phút giây thoải mái, thì giờ rộng rãi...chúng tôi đã chọn những khách sạn “the best in town”)
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Ngày 1: Khởi hành tại Orange County, chúng ta 
sẽ đi về hướng Nevada và ghé thăm Valley of Fire 
Nevada State Park hôm nay. Những tảng đá sa 
thạch mà đỏ làm nên cái tên của công viên này. 

Ngày 2: Xe sẽ đưa quý khách qua tiểu bang Utah 
và viếng thăm Bryce Canyon National Park.  Đây 
là một công viên được mang tên “unique”. 

Ngày 3: Sáng nay chúng ta sẽ đi thăm Arches Na-
tional Park và Death Horse Point State Park. Tại 
đây quý khách sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của Canyon-
land National Park. 

Ngày 4: Rời Salt Lake City, xe sẽ đưa 
chúng ta đi thăm vài thắng cảnh của Yel-
lowstone trước khi về khách sạn nghỉ đêm.

Ngày 5: Trọn ngày hôm nay, chúng ta sẽ  đi thăm 
những thắng cảnh đã làm nên tiếng tăm của 
Yellowstone, và lý do nơi này là nơi mơ ước du 
lịch của hàng triệu người trên thế giới. Những 
thắng cảnh như: Old Faithful, Yellowstone Lake, 
Grand Canyon of Yellowstone, Geyser Basin, 
West Thumb... Vì khách sạn nghỉ đêm của quý 
khách nằm trước cổng của Yellowstone nên 
chúng ta sẽ có đầy đủ thời giờ để chiêm ngưỡng 
những thắng cảnh mà không vội vàng, hối hả.

Ngày  6: Trước khi về lại Utah chiều nay quý khách sẽ 
qua tiểu bang Idaho để chiêm ngưỡng thác Mesa Falls.

Ngày 7: Trước khi về Las Vegas, chúng ta sẽ ghé thăm 
Zion National Park. Zion National Park được mệnh danh 
là 1 trong những công viên quốc gia đẹp nhất của Hoa Kỳ. 

Ngày 8: Sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái tại Las Vegas, 
quý khách sẽ về lại California sau một bữa ăn sáng tại 
đây.

FAMILY TOURS:
-Kinh nghiệm, lo từ A-Z, không qua trung gian, hướng 
dẫn viên người Việt.
-Lịch trình nghiên cứu kỹ càng, thì giờ thông thả, khách 
sạn tiện lợi gần thắng cảnh thăm viếng.
-Tài xế cẩn thận, lịch sự, xe bus đời mới, đầy đủ bảo 
hiểm theo đúng luật hiện hành.
-Lệ phí rõ ràng, không ẩn phí.
-Không khí gia đình, mang lại sự ấm cúng, thoải mái trên 
mỗi chuyến đi.
-Free DVD kỷ niệm sau mỗi chuyến đi.
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