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Antelope Canyon Boat Tour at Lake Powell- Sedona
Joshua Tree National Park-Montezuma Castle
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Ngày 1:  (B) Viếng thăm công viên quốc gia 
Joshua Tree.
Công viên quốc gia Joshua Tree là nơi gặp gỡ của hai 
sa mạc Mojave và Sonora. Vì thế sinh vật tại công viên 
này rất đa dạng. Cây Joshua là gì? Cây Joshua được 
bao phủ bởi những cành cây xoắn và nhọn chỉa thẳng 
giống như những mẫu chuyện nổi tiếng của Dr. Seuss. 
Nó làm chúng ta có cảm tưởng mình đang ở trên một 
hành tinh khác trong một cuốn phim ảo tưởng nào đó.
Bời với đặc điểm “hành tinh lạ trên địa cầu” này, nơi 
đây được công ty sản xuất xe Ford chọn để quay 
trong những quảng cáo xe hơi của họ. 
Ngày 2: (B, L, D) Montezuma Castle và Sedona
Montezuma Castle National Monument được xây cất 
và sinh sống bởi giống dân Sinagua giữa khoảng 
năm 1100 đến 1425. Cấu trúc chính gồm 20 phòng 
xây trên 5 tầng và được xây dựng trong suốt ba thế 
kỷ.
Montezuma Castle tọa lạc trên một vách núi đá vôi 
cao khoảng  90 feet (27 mét), đối mặt với Beaver 
Creek. Đây là một trong những ngôi nhà được bảo 
tồn tốt nhất vùng Bắc Mỹ, có lẽ vì vị trí lý tưởng nằm 
trong một hốc đá tự nhiên. Diện tích của Montezuma 
Castle gần 4,000 square feet (370 m2) và với vị trí ấy 
cũng làm chúng ta thán phục những người đã làm 
nên công trình này với những dụng cụ thô sơ thời 
bấy giờ.
Sedona-
Người Mỹ có câu “God created Grand Canyon but he 
lives in Sedona” (Thượng Đế tạo ra Grand Canyon 
nhưng Ngài sinh sống tại Sedona) để nói lên vẻ đẹp 
của thành phố này. 
Tại đây quý khách sẽ ăn trưa trong một nhà hàng 
sang trọng có “view to kill”. Trong khi ăn trưa, quý 
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Lệ phí: $625/người (2 người/phòng), $575/người (3/4 người/phòng), $750 (single occupancy) bao gồm: phương 
tiện di chuyển, 3 đêm khách sạn, 4 bữa ăn sáng, 2 bữa ăn trưa, 2 bữa ăn tối, tips, chi phí vào cửa tất cả công 
viên, vé boat tour Antelope Canyon.

khách sẽ ngắm những cảnh đã làm Sedona nổi tiếng.  
̣Nghỉ đêm tại Page và quý khách sẽ có một buổi ăn tối 
vui tươi, hào hứng...với những ngạc nhiên thích thú 
Family Tours dành cho quý khách.
Ngày 3: (B, L, D) Glen Dam và Antelope Canyon Boat 
Tour
Sáng nay, quý khách sẽ đi thăm Glen Dam tại Page, 
Arizona. Glen Dam được xây dựng vào những năm cuối 
của thập niên 50. Sau đó, chúng ta sẽ lên tàu đi dạo 
trên hồ Powell và đi qua vùng đất nổi tiếng của thổ dân 
Navajo: Antelope Canyon. Đây là dịp chúng ta chiêm 
ngưỡng vẽ đẹp của Antelope Canyon bằng đường thủy.
Quý khách sẽ dùng BBQ bữa trưa trước khi về Las Ve-
gas nghỉ đêm. Ăn tối và nghĩ đêm tại Las Vegas.
Ngày 4: (B) Sau khi ăn sáng, chúng ta sẽ về lại Orange 
County vào buổi chiều cùng ngày.
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