Itinerary for Mt. Rushmore-Yellowstone Parks 9-Day Private Bus Tour
Roundtrip Salt Lake City, Utah
Wed. Aug 1 to Thu. Aug 9, 2018

This is one-in-your-lifetime customary private bus tour specially designed for PĐ&AC group. There will never be another;
therefore, you shouldn’t miss it.
The itinerary was established by ideas from 6Đ and routes studied by 6H (so that you don’t have to sit on the bus too long
during the day). Tour is operated by Lassen Tours through Smiles Travel of chị Thạnh. All hotels are 3* or 4* or similar.

Day

Itinerary

Day 1 –
Wed, 8/1
Day 2 –
Thu, 8/2

Arrive Salt Lake City, stay overnight. If flying in, hotel offers free transfer from airport to hotel.
Rodeway Inn SLC Airport. Check in after 3pm.
Salt Lake City-Casper (Distance SLC-Casper ≈ 410 miles.)
Points of visit: Oregon Trail, Independence Rock, Devil’s Gate.
Overnight stay at Parkway Plaza Hotel in Casper, Wyoming. Welcome dinner
Casper-Wind Cave National Park-Custer State Park- Rapid City (Casper-Wind Cave-Custer-RC ≈ 270 miles)
Points of visit: Wind Cave National Park in South Dakota and take the Natural Entrance Tour (75 minutes).
Custer State Park with the wildlife drive/safari. If there is enough time, travel through both scenic routes in
the park: Needle Highway and Iron Mount Road. Mt.
After dinner, take Rushmore sculpture illumination tour 9-10:30 pm.
Overnight stay at Quality Inn & Suite in Rapid City, South Dakota, or similar.
Rapid City-Mt. Rushmore-Crazy Horse-Devils Tower-Sheridan (RC-Mt. Rushmore-Crazy Horse- Devils Tower ≈ 155
miles. Devils Tower-Sheridan ≈ 165 miles)
Points of visit: Mt. Rushmore, Crazy Horse, Devils Tower National Monument.
Overnight stay at Holiday Inn Sheridan Convention Ctr. in Sheridan, Wyoming, or similar.
Sheridan-Little Bighorn Battlefield-West Yellowstone National Park (Sheridan-Little Bighorn ≈ 72 miles. Little
Bighorn-West Yellowstone ≈ 295 miles)
Point of visit: Little Bighorn Battlefield in Montana
Overnight stay at Days Inn in West Yellowstone, Montana, or similar.
Yellowstone National Park
Yellowstone Park full day. Explore northern part: Norris Geyser Basin*, Mammoth Hot Spring, Tower
Roosevelt*, Tower Fall*, Canyon Village Grand View & Lookout* Yellowstone Falls, Mud Volcano, Fishing
Bridge*.
Overnight stay at Days Inn in West Yellowstone.
*possible short stop for taking photos only
West Yellowstone-Grand Teton National Park-Jackson (W. Yellowstone-Jackson ≈ 130 miles)
Continue visit Yellowstone to the south: Rainbow Pool, Old Faithful Geyser, West Thumb Geyser. Photo stop at
South Entrance, Rockefeller Jr. Memorial en route to Grand Teton Park. Stop by Jackson Lake Overlook and
visit Colter Bay Village. Stop by Jackson Hole before coming to Jackson for overnight stay.
Option: Boat trip over Jackson Lake (additional $35/per) or Jenny Lake ($20/per) for anyone interested.
Overnight stay at Elk Country Inn in Jackson, Wyoming, or similar
Jackson-Salt Lake City (Jackson-Salt Lake City ≈ 280 mi.)
Depart Jackson to Salt Lake City. After lunch visit Utah State Capitol Building and Temple Square. Visit Salt Flat
then back to hotel. Farewell dinner by 6:30 pm at a restaurant to be determined. Tour ends.
Overnight stay at Rodeway Inn SLC Airport (same hotel of Day 1).
Return Home
Guests getting to SLC airport by free hotel shuttle.

Day 3 –
Fri, 8/3

Day 4 –
Sat, 8/4
Day 5 –
Sun, 8/5
Day 6 –
Mon, 8/6

Day 7 –
Tue, 8/7

Day 8 –
Wed, 8/8
Day 9 –
Thu, 8/9

PLEASE READ THE FOLLOWING INFORMATION THOUROUGHLY
Prices
♥ $1,380/person double occupancy (2 persons per room)
♥ $1,200/person triple occupancy (3 persons per room)
♥ $1,040/person quadruple occupancy (4 persons per room)
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there are just a few rooms for quadruple; therefore, they would be reserved for families actually needed.
Prices above are set with conditions:
• 50 persons
• If less than 50, prices would be more because this tour is specially set up per our own request, Lassen Tour
(tour operator) charges minimum cost for 50 persons.
Price covers:
♥ 7 days of deluxe 52-seat bus with 15M insurance
♥ 8 nights of hotel accommodation, including tour guide and bus driver (because this is a private tour)
♥ admission fees for the points of visit included in the itinerary
price does not cover:
 meals, including breakfast if hotel doesn’t offer free one
 boat trip at Grand Teton Park
 gratuity (tip) for tour guide and bus driver (about $8/person/day for 7 days = 8x7 = $56/person)
 airfare between Bay Area and Salt Lake City
Important notice:
♥ Since this tour is a custom-made specially designed for our group only, we must fully commit to make it or
there is no trip. Say another word, if you sign up, you must pay the full price per payment schedule. However,
if you can’t make it by the last minute, you can find someone else to replace you.
♥ Tour is within summer time, when hotel & air are at peak costs and needs. To retain the above price, we need
to have at least 50 people for our group. Please feel free to extend to your relatives and friends.
♥ For transfer from airport to hotel on first day, please call hotel (801)745-5200 after you pick up your luggage.
The shuttle will come to your baggage area to take you to hotel. For transfer from hotel to airport on Day 9,
please arrange with hotel front desk when check in on Day 8.
♥ Meals. Meals are not included in the price. Everyone must pay their own meals.
Breakfast – if hotel doesn’t offer free breakfast, we’ll be bused to a fastfood restaurant for breakfast. It appears
hotel in Sheridan, West Yellowstone, and Jackson doesn’t offer free breakfast.
Lunch – all lunches are on the road. Tour guide will take a lunch break on the way, be prepared for quick lunch
to save time.
Dinner – A welcome dinner (in Casper) and farewell (in SLC) will be in a reserved restaurant and we all share
the cost. For other dinner, the tour guide will take us to a place where each one can choose their own place to
eat.
If you wish, you could bring “instant noodles” and all kinds of snack.
♥ For those who want to drive to SLC, Rodeway Inn offers 3 free parking days per night. We’ll stay there 2
nights, we get 6 days free. Additional day is $5/day plus tax. Please make arrangement with hotel when
checking in on Day 1.
Payment schedule: cash or check paid to Smiles Travel, no credit card please.
• Deposit $400/person dues 2/28/2018.
• Balance pay-off dues 6/15/2018.
Any question regarding payment, please directly contact chị Thạnh, Smiles Travel, call/text 415-516-0332, or email
trancadao@hotmail.com.
Air ticket:
Search online for yourself. If you found a good deal, please inform others.
Also, please pay attention that economy basic class of United Airline does not allow any carry-on and you cannot
select seat when you pay but will be assigned at gate check-in.
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Chuyến Du Lịch Đặc Biệt Yellowstone-Mount Rushmore 9 Ngày
1 Đến 9 Tháng 8 Năm 2018 Từ Salt Lake City
Đây là một chuyến du lịch với lịch trình du ngoạn được sắp xếp đặc biệt theo yêu cầu của Nhóm Thân Hữu Phù
Đổng & Âu Cơ. Vì thế đây là một chuyến đi chơi tham quan các thắng cảnh tuyệt vời tại các công viên quốc gia ở
Yellowstone, Grand Teton, và Mount Rushmore. Một cơ hội có-một-không-hai, bỏ qua rất đáng tiếc.
Day

Lịch Trình

Day 1 –
Wed, 8/1

Mọi người tự túc đến Salt Lake City. Nếu đến bằng máy bay, khách sạn có xe đón từ phi trường, miễn phí. Sau
khi lấy hành lý, gọi khách sạn để biết chỗ xe đến đón. Check in sau 3pm.
Khách sạn Rodeway Inn SLC Airport. 200 N. Admiral Byrd Rd. 1-801-746-5200

Day 2 –
Thu, 8/2

Salt Lake City-Casper (Distance SLC-Casper ≈ 410 miles.)
Địa điểm tham quan: Đường Mòn Oregon, Independence Rock, Devil’s Gate.
Overnight stay at Parkway Plaza Hotel in Casper, Wyoming. Welcome dinner.

Day 3 –
Fri, 8/3

Casper-Wind Cave National Park-Custer State Park- Rapid City (Casper-Wind Cave-Custer-RC ≈ 270 miles)
Địa điểm tham quan: Công Viên Quốc Gia Wind Cave ở South Dakota và tham gia the Natural Entrance Tour
(75 phút). Công Viên Custer với cuộc du hành qua vùng nuôi thú hoang dã. Nếu có đủ thời gian xe sẽ chạy
xuyên qua hai con đường với nhiều cảnh đẹp: Needle Highway và Iron Mount Road. Mt.
Sau khi ăn tối, viếng thăm khu Tượng Đài trên núi Rushmore được chiếu sáng ban đêm từ 9-10:30 tối.
Nghỉ đêm tại khách sạn Quality Inn & Suite in Rapid City, South Dakota, or similar.

Day 4 –
Sat, 8/4

Rapid City-Mt. Rushmore-Crazy Horse-Devils Tower-Sheridan (RC-Mt. Rushmore-Crazy Horse- Devils Tower ≈ 155

miles. Devils Tower-Sheridan ≈ 165 miles)

Địa điểm tham quan: trở lại xem khu tượng đài núi Rushmore, rồi viếng Crazy Horse, và Devils Tower National
Monument ở Wyoming. Nghỉ đêm tại Holiday Inn Sheridan Convention Ctr. in Sheridan, Wyoming, or similar.

Day 5 –
Sun, 8/5

Sheridan-Little Bighorn Battlefield-West Yellowstone National Park (Sheridan-Little Bighorn ≈ 72 miles. Little
Bighorn-West Yellowstone ≈ 295 miles)
Địa điểm tham quan: Little Bighorn Battlefield in Montana, sau đó đến Công Viên Quốc Gia Yellowstone. Nghỉ
đêm tại khách sạn Days Inn ở thành phố West Yellowstone, Montana, or similar.

Day 6 –
Mon, 8/6

Yellowstone National Park
Trọn ngày thăm viếng vùng phía bắc Công Viên Yellowstone qua các địa điểm: Norris Geyser Basin*,
Mammoth Hot Spring, Tower Roosevelt*, Tower Fall*, Canyon Village Grand View & Lookout* Yellowstone
Falls, Mud Volcano, Fishing Bridge*.
Nghỉ đêm tại khách sạn Days Inn ở West Yellowstone.
*địa điểm có thể chỉ ngừng lại trong thời gian ngắn để chụp hình

Day 7 –
Tue, 8/7

West Yellowstone-Grand Teton National Park-Jackson (W. Yellowstone-Jackson ≈ 130 miles)
Tiếp tục khám phá vùng phía nam Yellowstone: Rainbow Pool, Old Faithful Geyser, West Thumb Geyser. Rời
Công viên Yellowstone, đoàn sẽ ngừng lại chỉ để chụp hình tại South Entrance, Rockefeller Jr. Memorial trên
đường đến Công viên Grand Teton. Ngừng tại điểm ngắm toàn cảnh hồ Jackson Lake và thăm viếng làng
Colter Bay. Ngừng lại viếng Jackson Hole trước khi đến Jackson nghỉ đêm tại khách sạn Elk Country Inn.
Có thể chọn: hoặc tham gia đi thuyền trên hồ Jackson (tự trả $35/người) hay hồ Jenny ($20/người) nếu thích.

Day 8 –
Wed, 8/8

Jackson-Salt Lake City (Jackson-Salt Lake City ≈ 280 mi.)
Rời Jackson đi Salt Lake City. Sau giờ ăn trưa sẽ tham quan Quốc Hội Tiểu Bang Utah và quãng trường Đền Thờ
Mormon. Sau đó tham quan hồ Muối trước khi về khách sạn Rodeway Inn (khách sạn ở đêm đầu tiên). Cùng
tham dự buổi ăn chia tay lúc 6:30 pm tại một nhà hàng sẽ được thông báo sau. Chuyến du hành chấm dứt.

Day 9 –
Thu, 8/9

Return Home
Mọi người tự túc về nhà. Những người đi máy bay có thể xử dụng xe đưa rước miễn phí của khách sạn. Xin
sắp xếp với quầy tiếp tân khi nhận phòng vào chiều ngày 8.

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG THÔNG TIN Ở TRANG SAU
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Giá biểu:
♥ Nếu ở phòng hai người, mỗi người trả $1,380
♥ Nếu ở phòng ba người, mỗi người trả $1,200
♥ Nếu ở phòng bốn người, mỗi người trả $1,040
Vì số lượng phòng 3 (người) và phòng 4 không nhiều, xin ưu tiên cho những gia đình đông người.
Giá biểu trên đây được tính với điều kiện:
• Đoàn chúng ta phải có 50 người
• Nếu ít hơn 50, giá biểu có thể cao hơn chút ít vì đây là một chuyến du lịch đặc biệt do nhóm PĐ&AC chúng ta
đòi hỏi, cho nên Lassen Tours (công ty chuyên tổ chức tours du lịch) đòi phải tính giá tối thiểu cho 50 người
tham dự.
Giá biểu trên đây bao gồm:
♥ Chi phí xe buýt 52 chỗ ngồi với bảo hiểm từ ngày 2 đến hết ngày 8 (7 ngày)
♥ Chi phí khách sạn từ đêm ngày 1 đến đêm ngày 8 (8 đêm), kể cả cho tài xế và hướng dẫn viên
♥ Chi phí vào các công viên, các điểm tham quan như nói trong lịch trình ở trên
Giá biểu trên đây không bao gồm:
• Tiền ăn, kể cả bữa điểm tâm nếu khách sạn không cung cấp miễn phí
• Chuyến đò ở Grand Teton Park
• Tiền bồi dưỡng [tip] cho hướng dẫn viên và tài xế (được quy định là $8/ngày/người, tức $56/người cho cả trip)
• Tiền vé máy bay đi về từ nhà đến Salt Lake City
Ghi chú quan trọng:
♥ Chuyến du lịch này được thiết kế riêng biệt cho nhóm PĐ&AC theo yêu cầu của mình cho nên chúng ta nhất
thiết phải tham dự đầy đủ, hoặc hủy bỏ (nhưng không thể hủy). Nghĩa là nếu bạn đã ghi tên, hứa tham dự thì
yêu cầu … đừng bỏ cuộc. Tuy nhiên, nếu cần, bạn có thể tìm người thay thế.
♥ Chuyến đi được tổ chức vào giữa mùa hè, thời điểm mà giá cả và nhu cầu khách sạn và vé máy bay đều cao. Để
có thể được giá như thông báo ở trên, chúng ta cần phải có đủ 50 người, vì vậy xin các bạn cứ rủ rê thêm thân
nhân, thân hữu tham gia.
♥ Những ai đến Salt Lake City bằng máy bay, khách sạn Rodeway Inn Airport SLC có xe đưa đón miễn phí, xin
gọi khách sạn ở số (801)745-5200 sau khi lấy hành lý để biết địa điểm xe đến rước. Đến ngày về, xin sắp xếp
với khách sạn để xe đưa ra phi trường.
♥ Các bữa ăn. Mọi người phải tự túc chi phí ăn uống hằng ngày. Giá biểu nêu trên không bao gồm tiền ăn.
Bữa sáng – nếu khách sạn không cung cấp bữa sáng miễn phí, chúng ta sẽ được đưa đến một địa điểm để ăn
sáng. Dường như các khách sạn tại Sheridan, West Yellowstone, và Jackson không cho ăn sáng miễn phí.
Bữa trưa – tất cả các bữa trưa đều ăn trên đường đi. Hướng dẫn viên sẽ đưa chúng ta đến một địa điểm ăn trưa
thuận tiện trên lộ trình. Xin chuẩn bị tinh thần các bữa ăn trưa sẽ là “ăn nhanh” để tiết kiệm thời gian.
Ăn tối – Một buổi ăn chung để chào đón toàn đoàn sẽ được tổ chức tại Casper, và một bữa chia tay tại Salt Lake
City và mọi người sẽ cùng chia chi phí. Những bữa ăn tối khác, hướng dẫn viên sẽ đưa chúng ta đến một địa
điểm ăn uống thuận tiện, và mọi người tự do chọn lựa tiệm ăn cho mình.
Nếu muốn, các bạn có thể, hay nên đem theo mì ăn liền và tất cả những thứ ăn vặt ưa thích.
♥ Với bạn nào muốn lái xe đến SLC, khách sạn Rodeway Inn cho phép 3 ngày đậu xe miễn phí với mỗi đêm ở
lại. Đoàn chúng ta sẽ ở lại 2 đêm nghĩa là được đậu xe 6 ngày miễn phí. Những ngày còn lại, lệ phí đậu xe
$5/ngày + thuế. Xin vui lòng sắp xếp với khách sạn về việc đậu xe khi bạn lấy phòng vào ngày 1.
Lịch trình trả tiền: xin trả tiền mặt hoặc viết chi phiếu trả cho Smiles Travel, không nhận thẻ tín dụng.
• Đặt cọc $400/người, hạn chót 2/28/2018.
• Trả nốt phần còn lại, hạn chót 6/15/2018.
Nếu có thắc mắc về việc trả tiền, xin liên lạc trực tiếp với chị Thạnh, Smiles Travel, call/text 415-516-0332, or
email trancadao@hotmail.com.
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