
-Horseshoe Bend 
-New Antelope Canyon
-Lake Powell Dinner Cruise
-Coral Pink Sand Dune
-Red Rock Canyon

Lệ phí: $750/người (2 người, 1 phòng), $725/người (3 người, 1 
phòng), $700/người  (4 người, 1 phòng), $950/người (1người, 1 
phòng) bao gồm: phương tiện vận chuyển (bus), 3 đêm khách 
sạn, 4 bữa ăn sáng, 1 bữa ăn trưa, 3 bữa ăn tối, vé tour Horse 
Shoe Bend, Antelope Canyon, Canyon Princess Dinner Cruise, 
Pink Sand Dune, Red Rock Canyon....

Ngày 1: (B, D) Ăn sáng trên xe,  ngừng nghỉ trưa tại Primm 
sau đó xe sẽ đưa quý khách qua Page, Arizona. Tối nay, quý 
khách sẽ ăn tối nghe nhạc sống tại một quán ăn “cao bồi” 
tại đây.

Ngày 2: (B, L, D) Bắt đầu chuyến phiêu lưu của cuộc du 
ngoạn ngày hôm nay. Quý khách sẽ đi tour “Horse Shoe 
Bend” và New Antelpe Canyon. Thông thường muốn đi 
thăm Horse Shoe Bend, quý khách sẽ phải trãi qua một 

chặng đường đi bộ leo dốc rất xa. Tuy nhiên, Family Tours 
đã dày công nghiên cứu và tìm ra một công ty tour rất 
mới. Tour này sẽ đưa quý khách bằng xe đến ngay vực 
của Horse Shoe Bend để quý khách chiêm ngưỡng cảnh 
đẹp hùng vỹ tại đây. Ngoài ra, Upper và Lower Antelope 
Canyon đã “over crowded” với du khách, cho nên thời giờ 
quý khách thăm động rất hạn chế. Với tour New Antelope 
Canyon, quý khách sẽ có thời giờ rộng rãi, thoải mái và ánh 
sáng trong động này cũng giúp quý khách có những tấm 
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hình vừa ý. 
Sau khi đi tour, quý khách sẽ được đưa về khách sạn để 
dự buổi ăn trưa thân mật và nghĩ trưa. Khoảng 4 giờ chiều 
xe sẽ đưa chúng ta đến Lake Powell. Quý khách sẽ đi dạo 
bằng thuyền ở Lake Powell và ăn tối trên tàu Canyon Prin-
cess Dinner Cruise.
Ngày 3:  (B, D) Hôm nay, quý khách sẽ đi thăm Coral Pink 
Sand Dunes và Red Rock Canyon. Ăn tối  trước khi về Las 

Vegas nghĩ  đêm.
Ngày 4: (B) Sau khi ăn sáng, về lại Orange County vào buổi 
chiều. 

Đây là một chuyến du ngoạn hào hứng, vui nhộn, mới 
lạ mà Family Tours đã dày công nghiên cứu. Xin mời quý 
khách tham dự vì tour này còn mới, trước khi những cảnh 
đẹp này tràn ngập du khách như Antelope Canyon.

Coral Pink Sand Dunes Red Rock State Park 

Horseshoe Bend 


