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Như thường lệ, mỗi lần đi chơi về, nếu chăm thì N sẽ viết bài tường thuật, hihi… và lựa 1 số hình N thích để 
post cho các bạn xem.  Có những chuyến đi vì N lười quá nên không viết hoặc nếu đang viết, hứa hẹn sẽ viết 
tiếp nhưng máu lươi huyền nổi lên, N “lờ” luôn thì…hihi… cho N xin lỗi nhé. 
 
Kỳ đi chơi rất ngắn này, N bất thần quyết định đi.  Số là N may mắn được quen anh chị Nghĩa Lài khi đi 
chuyến Russia (Nga) và các nước Bắc Âu năm 2010,  chuyến đi chơi đầu tiên N đi chơi với toàn người Việt 
Nam mình.  Chị Lài luôn dễ thương, vui vẻ, friendly, trên môi chị lúc nào cũng sẵn sàng nở một nụ cười thật là 
tươi. Còn anh Nghĩa, anh rất là ga lăng, thỉnh thoảng thấy 2 mẹ con N chiến đấu với mớ hành lý lủng cà lủng 
củng, anh luôn đến giúp đỡ, phụ mang ra xe bus giùm.  Sau khi đi chơi về, N có đến nhà anh chị chơi, được 
anh Nghĩa chuyển những bài hay qua emails một thời gian.   
 
Sáu năm rưởi trôi qua, vào một ngày đẹp trời cách đây khoảng 1 tháng, N lục lại những số phone cũ của bạn 
bè.  Trong 1 list phone rất dài, N đã chọn số phone của anh chị Nghĩa, gọi hỏi thăm anh chị.  May quá!  Anh 
Nghĩa đã nhấc phone, N hỏi  dạo này anh chị có thường đi chơi như lúc trước không?  Anh bảo dạo này anh 
chị không đi ngoại quốc nữa mà chỉ đi trong nước Mỹ.  N hỏi anh đi với company nào thì được biết con anh là 
chủ nhân của Family Tours.  Tưởng gì chứ N nghe nhiều người bạn khen những tours của company này 
lắm!  Mấy người bạn của N đã rủ N đi, strongly recommended!  N nghe toàn là tiếng tốt về Family Tours không 
à, đã có ý định sẽ đi mà chưa đi thôi; thế là N gọi hỏi Lisa, con gái của anh chị, được biết tour gần nhất là tour 
đi Arizona & New Mexico, sẽ đi vào ngày Feb 11th, 2017;  N ghi tên đi ngay!   
 
Không ngờ đi được một tour quá là vui Phố Vui ơi, gặp toàn những người đồng hương dễ thương, vui vẻ, 
không khí trên xe bus thật đầm ấm và hạnh phúc.  Con rễ và con trai của anh chị provide excellent 
service.  Cả hai đều rất là helpful, đi theo mọi người giúp đỡ, chụp hình cho tất cả mọi người để có hình đẹp 
tặng cho mỗi gia đình một DVD của chuyến đi chơi. Tài xế lái xe thật vững vàng. Thật may mắn cho N, 2 
người bạn mà N rất quý mến, anh chị Nghĩa Lài, cũng đi chuyến đi này.  Chị Lài nấu xôi gà lạp xưởng cho mọi 
người ăn sáng.  Chị pack cho mỗi người khách một túi trái cây gồm bưởi Biên Hòa, quít, cam do chị trồng, trái 
cây là...cây vườn lá nhà, organic nên rất lành, bổ và quá ngọt ngon.  Chị Lài còn làm bánh tét lá dứa, bánh da 
lợn (làm bằng lá dứa tươi thơm phức) v..v.. Du khách được bao ăn buffet, pizza, được cung cấp mì cup, tha 
hồ ăn... Family Tours đối đãi với khách du ngoạn thật là hậu hỉnh.   Nói chung, đúng như là tên gọi:  Family 
Tour, chuyến đi chơi của gia đình…tất cả mọi người đều đối xử với nhau hòa ái, lịch sự, tình thân như là 
family, như người trong nhà vậy. 
N hổng có ý quảng cáo cho Family Tours đâu các bạn.  Cả nhà biết tính của N mà, có sao nói zậy... người ơi 
mà, hihihihiiii.. 
 
Đây là link của Family Tours, các bạn ở nước ngoài, khi về Cali chơi nên book tour đi chơi cho biết nước Mỹ 
có những nơi đẹp mê hồn và hùng vĩ đến như thế nào nha.  Các bạn ở California, nếu chưa đi tour với Family 
Tour, cũng nên thử đi ít nhất là một lần cho biết (biết rùi là... ghiền luôn đó, hihi.... N thấy có nhiều người…. 
tour nào của Family Tours cũng đi hết mà nhiều khi còn đi lại, đi thêm cùng 1 tour đến mấy lần nữa 
đó).   Riêng cá nhân N, N chắc chắn sẽ đi thêm vì hỏi sao N không đi cho được?  Những chuyến đi chơi bằng 
xe bus (nhiều người thích đi xe bus hơn là đi máy bay) được thực hiện bởi Family Tours vừa relax, thoải mái, 
giá cả rất vừa túi tiền mà lại được phục vụ thật niềm nở, chu đáo, tử tế, ân cần (hihi... N hổng có được tiền cò 
đâu đó à nhe, hehehe...) https://www.yelp.com/biz/family-tours-westminster 
 
Rooster Cogburn Ostrich Ranch 
 

https://www.yelp.com/biz/family-tours-westminster


  
Chiếc xe này lái qua “ổ voi”, lên dốc xuống dốc với tốc độ nhanh.  Xe tưng lên tưng xuống, làm cho mọi người thấy trẻ 
lại, cười ha há, zui thiệt là zui!    
Trứng đà điểu là loại trứng lớn nhất của loài chim.  Một trái trứng đà điểu bằng 2 dozen và có vị ngọt hơn trứng gà. 
Vỏ trứng rất cứng, 1 người lớn có thể đứng lên trái trứng đà điểu, nhún lên nhún xuống thoải mái mà nó không hề 
hấn gì. 

                                  
                                         The three amigos                                          Mọi người câu đà điểu bằng cam.   
                                               Ai câu được con nào thì cứ việc mang về…  Good luck! Hahahahaaaaa… 
 

             
Mắt mầu nâu đậm Ostrich have 2 sets of eyelids. The first being opaque and blinks in from the sides. The other set of 
eyelids blinks similarly to human eyelids.  Mắt mầu xám hoặc trắng mờ 



 

   
Một mỏm đá núi trên vòm trên xanh                          Rắn rung chuông.  N sờ …thân vẩy rắn và đuôi của nó đó.  N có 
gan hông? hihihi....    nói thế thôi, chứ nó .....chết rồi!  Tuy thế, ông tài xế xe truck (bánh xe to tổ bố) nói rằng đừng 
đụng đến mặt, mồm của nó…  chất độc vẫn còn đó, nguy hiểm lắm! 
 

   
N đang cho baby donkey (lừa) ăn.   Trong đoàn có nhiều người tốt bụng, nhờ chụp hình là bạn mình vui vẻ chụp giùm 
ngay.       cho chim ăn 
 
 

   
N đang cho nai ăn.  Anh Nghĩa, chồng chị Lài, chụp tấm hình này (con rễ của anh cũng có tên là Nghĩa) 
Mấy con nai vàng ngơ ngác này nhìn thật dễ thương!  N muốn choàng cổ, ôm nó ghê vậy đó 
 



  
Con dê bé bỏng này được tự do đi lại khắp mọi nơi, nó chê thức ăn vương vãi đầy trên đất, chỉ chịu ăn banana chips 
thôi à        N. bị chim cắn vào tay đau nhói! 
 

   
Đẹp ghê ha các bạn?        Hết chim rồi qua …thỏ 
 

   
                                                                                           2 chú thỏ con 
 
 
 



  
 
 
 
 
Dê thò đầu ra để người ta cho nó ăn.  Lúc N chụp tấm hình 
này, không có ai, đang ế nên chỉ có vài con chui đầu ra 
thôi.  Chúng rất ư là aggressive!  Có mấy con râu ria dê 
xòm xàm nhìn ngầu lắm! 
 
 
 
 
 
 

   
                                            Cho cá đuối ăn 
 
 


