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Walnut Canyon National Monument



Ngày 1: Đi qua tiểu bang Arizona và ghé thăm Walnut Canyon 
National Monument.  (B)
Ngày 2: Thăm rừng “cây hóa thạch” Petrified Forest  (tiểu bang 
Arizona). Những khúc gỗ hoá thạch này hình thành khoảng 225 
triệu năm về trước.  Sau đó ghé thăm Painted Desert. (B)
Ngày 3: Hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm làng Taos Pueblo. Đây là 
một trong những cộng đồng người bản xứ lâu đời nhất tại Hoa 
Kỳ. Nơi đây được coi là Di sản Thế Giới của UNESCO.
Sau đó ghé thăm Great Sand Dunes (Colorado). Công viên này 
nổi tiếng với những đụn cát cao nhất vùng Bắc Mỹ. B
Ngày 4: Đi thăm Garden of the Gods, như tên gọi của nó tâm hồn 
quý khách sẽ cảm thấy thanh thản khi đi dạo công viên này vào 
buổi sáng sớm hôm nay. Thăm Rocky Mountain National Park 
(Colorado).B
Ngày 5: Đi thăm Badland National Park (South Dakota). Công 
viên này rộng trên 244,000 mẫu với những hóa thạch  (fossil 
beds) trên 37 triệu năm. B
Ngày  6:  Ghé thăm Mt. Rushmore nổi tiếng với 4 tượng bằng 
đá  (granite và metamorphic) của 4 vị Tổng Thống Mỹ: Washing-
ton, Jefferson, Roosevelt, Lincohn. Sau đó chúng ta sẽ ghé thăm 
Crazy Horse. Crazy Horse là tên của một vị lãnh đạo Oglala Lakota 
của người dân bản xứ được tạc vào vách núi Black Hills. B
Ngày 7: Tới Aspen, Colorado thăm Maroon Bell. Nơi đây được 
chọn là nơi chụp hình đẹp nhất vùng Bắc Mỹ. Những cảnh thiên 
nhiên hùng vỹ tại không bút mực nào tả nổi. Những rừng cây cao 
vút bao bọc ngọn núi màu tím Maroon Bell soi bóng xuống hồ 
nước trong vắt, phẳng lặng như gương. B
Ngày 8: Thăm Colorado Monument gần thành phố Grand Jun-
tion. Những hẻm núi bào sâu vào đá sa thạch  (sandstone) hoặc 
đá granite tạo ra những hình thù ngoạn mục, độc đáo. B
Tiếp tục đi thăm Monument Valley, một trong những kỳ quan 
của thé giới. Tạo hoá đã ưu đãi vùng sa mạc hoang dại này với 
những cảnh sắc thiên nhiên hấp dẫn hằng triệu du khách trên 
thế giới. B, D
Ngày  9: Sáng nay quý khách đi thăm Lower Antelope Canyon. 
Đây là khu vực tự trị và được bảo toàn rất kỹ. Với vẻ đẹp quyến rũ, 
huyền bí, hẻm núi này trở thành một trong những địa điểm du 
lịch và nơi phải đến của các nhiếp ảnh gia thế giới. B, D.
Ngày 10: Sau khi nghỉ ngơi và ăn sáng tại Las Vegas, lên xe trở về 
Orange County, California.  (B)
Chú ý: Lower Antelope Canyon sẽ có những chặng đường phải 
đi bộ. 

Lệ phí: $1525/người (2 người/phòng) bao gồm: phương tiện di chuyển từ Orange County cho 10 ngày, 
9 đêm khách sạn, 10 bữa ăn sáng, 2 bữa ăn tối (xin xem lịch trình), vé vào cửa cho tất cả những thắng 
cảnh liệt kê trong danh sách của chuyến đi.
 

Colorado Monument 

National Monument-Utah

Antelope Canyon-Utah

Glen Canyon Dam-Utah

Du ngoaïn 7 tieåu bang:

Ngày 07 đến 16 Tháng 7,  2019


