
Chuyeán May 6-18: Heát choã / Chuyeán May 21-June 2: Heát choã / Chuyeán June 3-15: Heát choã /  

Chuyeán September 10-22: Heát choã / Chuyeán September 23-October 5: Heát choã 

Chuyeán môùi theâm sau cuøng: OCTOBER 15-28, 2017 – Coøn choã – Ngaøy updated website: August 27, 2016 

(Chuyeán naøy theâm 1 ngaøy ôû Loä Ñöùc) 

 

1. PHAÀN CAÙ NHAÂN: Hoï vaø Teân vieát chöõ IN ñuùng theo thöù töï nhö trong Passport.  

Teân________________________________________Nam_______Nöõ_______Soá tuoåi__________ 

CHUÙ YÙ: Passport phaûi coøn hieäu löïc 6 thaùng tính ñeán ngaøy trôû veà cuûa chuyeán ñi haønh höông.  

Đòa chæ, soá nhaø, teân ñöôøng __________________________________________________________ 

City _________________State ___________Zip code __________  

Đieän thoaïi _____________________________Email____________________________________ 

Ñi vôùi ngöôøi seõ ôû cuøng phoøng (neáu coù):  

Teân ____________________________________    Nam________Nữ ________ 

Tröôøng hôïp khaån caáp ñeå lieân laïc vôùi ngöôøi nhaø: 

Teân_____________________ Ñieän Thoaïi ____________________ Email ___________________ 

 

Check ñeà teân  HOLY    PILGRIMAGES, INC. 

Gôûi böu ñieän veà: 

HOLY PILGRIMAGES  INC. 

P.O. Box 2675 

Orange, CA 92859  

Ñöa tay taïi vaên phoøng, tieäm Thaùi Bình  

14186 Brookhurst St. 

Garden Grove, CA 92843 

(714) 277-7712  /  caotbich@yahoo.com 
 

      

2. KHEÁ ÖÔÙC TIEÀN BAÏC (Cancellation & Penalty) 

- Phí toån landtour US$2,090.00 (theâm 1 ngaøy ôû Loä Ñöùc, laø nguû 3 ñeâm). Ñoùng ñuû moät laàn: check + 

ñôn ghi danh + copy passport. Soá tieàn treân khoâng bao goàm veù maùy bay chuyeán ñeán Fatima vaø chuyeán 

veà töø Rome. Moãi ngöôøi töï tìm thôøi ñieåm naøo giaù reû thì mua theo yù mình. Tieàn típ nhaân vieân khaùch saïn, 

chuyeân chôû haønh lyù, taøi xeá 90EU tieàn maët seõ ñoùng sau.  

- Khoâng nhaän huûy chuyeán ñi baèng phone. Caàn email ñeå löu tröõ trong hoà sô.  

- Huûy chuyeán ñi tröôùc ngaøy khôûi haønh 90 ngaøy: Traû laïi 100%  /  89-50 ngaøy: Traû laïi 60%  /  49-30 

ngaøy: Traû laïi 20%  /  döôùi 30 ngaøy: Traû laïi 00. 

3. BAO GOÀM: AÊn saùng vaø toái moãi ngaøy. Choã ôû, hai ngöôøi moät phoøng. Veù ñi tham quan caùc nôi trong 

chöông trình. Phöông tieän di chuyeån treân caùc loä trình. Töø Loä Ñöùc qua Roma baèng maùy bay, veù maùy bay 

laø NON REFUNDABLE, khoâng traû laïi tieàn, khoâng ñöôïc credit ñeå duøng trong töông lai, boû luoân veù. Töø 

Fatima ñi Loä Ñöùc baèng xe bus. 

4. KHOÂNG BAO GOÀM: AÊn tröa. 

5. BAÛO HIEÅM DU LÒCH vaø SÖÙC KHOEÛ: Moãi ngöôøi chòu traùch nhieäm veà söùc khoûe, tai naïn, lieân quan  

giaáy tôø tuøy thaân. Moãi ngöôøi neân mua baûo hieåm du lòch, söùc khoeû suoát chuyeán ñi, vì khoâng bieát chuyeän  

gì xaûy ra. Moãi ngöôøi töï lo rieâng baûo hieåm tuøy theo loaïi baûo hieåm naøo mình muoán. 

Chuyeán ñi nhaán maïnh ñeán HOÏC HOÛI VAØ CAÀU NGUYEÄN. Vì theá caàn KYÛ LUAÄT NGHIEÂM TUÙC do 

toâi höôùng daãn, coù theå phaät loøng moät soá ngöôøi vôùi taâm traïng deã daõi laø ñi tourist. CHAÂN KHOÛE ÑUÛ ÑEÅ ÑI 



BOÄ VAØI CAÂY SOÁ MOÄT NGAØY. Ñieàu kieän naøy caàn. Xin ñöøng laøm phieàn nhöõng ngöôøi khaùc. Taäp theå khoâng 

theå chieàu yù moät caù nhaân. Phaûi coù khaû naêng töï tìm veà hotel khi laïc nhoùm. 

6. MUÏC ÑÍCH CHUYEÁN HAØNH HÖÔNG: Vì nhieàu ngöôøi ñaõ ñi haønh höông Ñaát Thaùnh xin toâi höôùng 

daãn qua AÂu  Chaâu. Toâi xin gôûi chöông trình: 

 

 

CHUYEÁN khôûi haønh ngaøy 15 THAÙNG 10 / Trôû veà ngaøy 28 THAÙNG 10 - Töï mua veù maùy bay: 

- One way ticket ñeán phi tröôøng Lisbon (Fatima) ngaøy 16 thaùng 10. 

- One way ticket töø phi tröôøng Roma (FCO) ngaøy 28 thaùng 10 veà nhaø. 

 

- Ngaøy 15.10: Depart 

- Ngaøy 16.10: Ñeán Fatima, baét ñaàu nghæ ñeâm taïi Fatima 

- Ngaøy 16-18.10: Seõ ôû Fatima ba ñeâm ñeå thöïc söï coù thôøi gian nghæ ngôi vôùi Ñöùc Meï. Kính vieáng 

pheùp laï Thaùnh Theå chaûy maùu vaøo theá kyû 13 ôû Santarem, caùch Fatima khoaûng moät tieáng. 

- Ngaøy 19.10: Nghæ 1 ñeâm taïi Avila, tu vieän thaùnh Teâreâsa Avila ñaõ sinh ra. Thaùnh nöõ ñöôïc phong 

kính laø tieán só Giaùo Hoäi vì nhöõng vieäc phi thöôøng. Avila laø thaønh phoá coù töôøng thaønh bao quanh nhö 

moät kieán truùc ñeïp nhaát theá giôùi. 

- Ngaøy 20.10: Töø Avila baét ñaàu ñi xe bus, moãi ngaøy vaøi tieáng. Ñi  laâu ñaøi Loyola, nôi thaùnh Ignatio, 

ñaáng saùng laäp Doøng Teân, ñöôïc ôn hoaùn caûi. Roài ñi  Xavier, laâu ñaøi doøng hoï thaùnh Phanxicoâ Xavier. 

Nôi sinh tröôøng cuûa moät nhaø truyeàn giaùo thôøi danh khaép AÙ Chaâu. Nghæ ñeâm taïi Xavier. 

- Ngaøy 21-23.10: Ñeán Loä Ñöùc ôû 3 ñeâm ñeå coù ñuû thôøi gian thong thaû cho moïi ngöôøi caàu nguyeän, 

taém suoái Loä Ñöùc, xin ôn  chöõa laønh. 

- Ngaøy 24.10: Bay qua Roma. 

- Ngaøy 25.10: Gaëp Ñöùc Giaùo Hoaøng ôû coâng tröôøng thaùnh Pheâroâ. Daâng leã, kính vieáng thuû caáp thaùnh 

Anreâ Phuù Yeân, ngöôøi töû ñaïo tieân khôûi do chính cha Alexandre de Rhodes chöùng kieán caùi cheát vaø ñem 

thuû caáp veà baûo quaûn taïi trung öông Doøng Teân gaàn 400 naêm nay. 

- Ngaøy 26.10: Ñi Assisi moät ngaøy kính vieáng hai vò thaùnh thôøi danh: Phanxicoâ vaø Clara. 

- Ngaøy 27.10: Kính vieáng caùc ñaïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Roma, hang toaïi ñaïo.  

- Ngaøy 28-10: Ra phi tröôøng Roma veà nhaø. 

 

Ai thaät söï haønh höông môùi neân ñi. Caàn thaùi ñoä sieâu nhieân chöù khoâng phaûi du lòch. 

Vôùi chöõ kyù xaùc nhaän moïi cam ñoan treân ñaây. Ngaøy _________thaùng _________naêm _________  

 

                                                                          Kyù Teân ________________________________ 

 



 

 

 

 

Fatima là cao điểm 

chuyến hành hương. 

Nhóm sẽ ở 3 đêm để 

có thời gian sống 

trọn vẹn tất cả 

những dấu vết 

FATIMA như thăm 

nhà của ba em, nơi các em rửa tội, nghĩa trang 

chôn các em, nơi thiên thần hiện ra. Sẽ  lần chuỗi, 

dâng lễ trong những ngày Đức Mẹ hiện ra. 

 

Sẽ đi Santarem 

kính viếng phép lạ 

Thánh Thể chảy 

máu vào thế kỷ thứ 

mười ba, đã 700 

năm qua. Hiện nay, 

Thánh Thể đang 

được giữ tại đây. 

Cách Fatima 1 giờ xe. 

 

TÊRÊSA thành 

AVILA là một vị 

thánh thần bí của 

Giáo Hội. Nhóm 

hành hương sẽ dâng 

lễ và nghỉ 1 đêm tại 

AVILA, trong tu 

viện nơi thánh nữ đã sinh ra. Một kỷ niệm tuyệt 

vời. Thánh TÊRÊSA thành AVILA là nhà thần 

học, nhà cải cách Dòng Cát Minh, nhà chiêm niệm, 

là tiến sĩ của Giáo Hội. 

 

Trên đường đi sẽ 

dừng chân ngắm 

công trình tuyệt tác 

của Tây Ban Nha, 

một đại Vương 

Cung Thánh Đường 

ở Burgos, xây dựng 

hơn 300 năm. Từ năm 1221 đến 1567. UNESCO 

đã công nhận là di sản thế giới năm 1984. 

 

  

Tại Loyola nhóm hành 

hương sẽ dâng lễ đặc 

biệt trong căn phòng 

hoán cải của thánh 

Ignatio. Đấng sáng lập 

Dòng Tên. 

 

Lâu đài thánh Phanxicô 

Xavier. Vị thánh truyền 

giáo lừng danh trong 

lịch sử Giáo Hội. Nơi 

nhóm hành hương sẽ 

nghỉ qua đêm. Sẽ dâng 

lễ và kính viếng tượng 

chịu nạn duy nhất trên 

thế giới là Chúa mỉm cười trên thập giá.  Không biết 

từ thế kỷ nào dòng họ Xavier đã làm chủ tượng này. 

Khi Người chết bên đất Trung Hoa thì phép lạ xẩy ra 

trên thập giá này. 

 

Ở 2 đêm tại Lộ Đức. 

Dâng lễ, rước kiệu, lần 

chuỗi, tắm nước suối 

xin ơn chữa bệnh. Có 

đủ thời gian cho mọi 

người cầu nguyện. 

 

Roma với ngày Đức 

Giáo Hoàng gặp dân 

chúng tại Công Trường 

Thánh Phêrô. Kính 

viếng các đại Vương 

Cung Thánh Đường 

quan trọng tại Roma. 

 

Trên ngọn đồi thanh 

bình Assisi, một ngày 

kính viếng thánh 

Phanxicô khó khăn và 

thánh Clara. Chiêm 

ngưỡng thánh giá 

Chúa nói với thánh 

Phanxicô. 

 

Tại Roma sẽ  dâng lễ 

kính viếng thủ cấp 

thánh Anrê Phú Yên, 

người tử đạo đầu tiên 

dưới sự chứng kiến 

của cha Alexandre de Rhodes và do chính ngải đem 

về trụ sở trung ương Dòng Tên. Đã được bảo quản 

hơn 400 năm tại đây. 

 



 

 

GHI DANH – 3 CHUYEÁN  HAØNH  HÖÔNG ÑAÁT THAÙNH - ISRAEL 2017 

 

April 18-27: Có mặt tại airport Tel Aviv ngày 19 / ngày 27 trở về 

June 16-25: Có mặt tại airport Tel Aviv ngày 17 / ngày 25 trở về 

December 20-30: Có mặt tại airport Tel Aviv ngày 21 / ngày 30 trở về 

 

Chuyến Giáng Sinh, thêm một ngày. Mừng lễ Giáng Sinh tại Bethlehem 

---------------- ---------------- -------------- ------------------ --------------- ---------------- ------------------ 

 

Toâi xin choïn chuyeán ñi ngaøy . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. PHAÀN CAÙ NHAÂN: Hoï vaø Teân vieát chöõ IN ñuùng theo thöù töï nhö trong Passport.  

Teân________________________________________Nam_______Nöõ_______Soá tuoåi________ 

CHUÙ YÙ: Passport phaûi coøn hieäu löïc 6 thaùng tính ñeán ngaøy trôû veà cuûa chuyeán ñi haønh höông.  

Đòa chæ, soá nhaø, teân ñöôøng ________________________________________________________ 

City _________________State __________Zip code __________Teân phi tröôøng_____________ 

Đieän thoaïi _____________________________Email ________________________ 

Ñi vôùi ngöôøi seõ ôû cuøng phoøng (neáu coù):  

Teân ____________________________________    Nam________Nữ ________ 

Tröôøng hôïp khaån caáp ñeå lieân laïc vôùi ngöôøi nhaø: 

Teân_____________________ Ñieän Thoaïi ____________________ Email ___________________ 

 

Check ñeà teân  HOLY   PILGRIMAGES, INC. 

Gôûi böu ñieän veà: 

HOLY PILGRIMAGES  INC. 

P.O. Box 2675 

Orange, CA 92859  

Ñöa tay taïi vaên phoøng, tieäm Thaùi Bình  

14186 Brookhurst St. 

Garden Grove, CA 92843 

(714) 277-7712  /  caotbich@yahoo.com 
 

 

2. KHEÁ ÖÔÙC TIEÀN BAÏC (Cancellation & Penalty)  

- Ñoùng ñuû moät laàn: check tieàn + ñôn ghi danh + copy passport. Khoâng giöõ choã qua phone.  

- Huûy chuyeán ñi tröôùc ngaøy khôûi haønh 90 ngaøy, tieàn landtour seõ: Traû laïi 100%  /  89-50 ngaøy: Traû 

laïi 60%  /  49-30 ngaøy: Traû laïi 20%  /  döôùi 30 ngaøy: Traû laïi 00. Veù maùy bay luoân luoân laø Non-

Refundable, khoâng traû laïi tieàn veù khi ñaõ mua roài. Haõng maùy bay chæ cho xöû duïng veù ñoù trong moät naêm. 

Phaûi lieân laïc vôùi haõng maùy bay ñeå bieát ñieàu kieän khi söû duïng. 

3. TRIP BAO GOÀM: Phí toån US$2,950.00. (Chuyeán Giaùng Sinh: US$3,200). Veù maùy bay töø phi 

tröôøng thaønh phoá mình soáng, tröø moät soá phi tröôøng coù gía ñaëc bieät, seõ lieân laïc sau. AÊn saùng vaø toái moãi 

ngaøy. Choã ôû, hai ngöôøi moät phoøng. Veù ñi tham quan caùc nôi trong chöông trình. Phöông tieän di chuyeån 

treân caùc loä trình. Tieàn típ nhaân vieân khaùch saïn, chuyeân chôû haønh lyù, taøi xeá US$80 seõ ñoùng sau.  

 

VÔÙI TAÙC GIAÛ “KEÛ ÑI TÌM” – NGUYEÃN TAÀM THÖÔØNG 

2309 Gaylord St. / Denver, CO 80205 /    832-597-9286 – keditim@gmail.com

mailto:keditim@gmail.com


 

4. TRIP KHOÂNG BAO GOÀM: AÊn tröa. Baûo hieåm du lòch. Khoâng chòu traùch nhieäm veà giaáy tôø, 

passport. 

5. BAÛO HIEÅM DU LÒCH: Moãi ngöôøi chòu traùch nhieäm veà söùc khoûe, tai naïn, lieân quan giaáy tôø tuøy 

thaân, caùc chuyeán bay, maát caép, trong suoát loä trình cuûa chuyeán ñi. Moãi ngöôøi neân mua baûo hieåm söùc khoeû,  

du lòch, vì khoâng bieát chuyeän gì xaûy ra. Moãi ngöôøi töï lo rieâng baûo hieåm tuøy theo loaïi baûo hieåm naøo mình 

muoán. 

6. MUÏC ÑÍCH CHUYEÁN HAØNH HÖÔNG: Vôùi kinh nghieäm nhöõng ngaøy hoïc hoûi ôû Ñaát Thaùnh, toâi 

ñaõ vieát cuoán KEÛ ÑI TÌM ñeå ñaùp öùng phaàn naøo nhu caàu cho keû haønh höông maø toâi thaáy thieáu soùt trong 

nhöõng chuyeán ñi cuûa hoï, vì hoï khoâng ñöôïc höôùng daãn moät caùch phong phuù. Toâi höôùng daãn haønh höông 

vôùi hình thöùc sau ñaây: 

- Seõ ôû Hotel ñaëc bieät, gaàn caùc Ñeàn Thôø, ñeå moïi ngöôøi coù nhieàu giôø vaøo Ñeàn Thôø khi vaøo ban chieàu, 

hoïaêc saùng sôùm, muoán caàu nguyeän theâm, chuïp hình rieâng. Caùc Hotel khaùc bao giôø cuõng xa Thaønh Thaùnh. 

Nhieàu khi ñeán nôi nhö Moä Chuùa, gaëp luùc giôø phuïng vuï cuûa Ñeàn Thôø, ngöôøi haønh höông khoâng coù giôø 

xeáp haøng chôø ñôïi ñeå ñöôïc vaøo. Neáu keït xe ban saùng, ban chieàu, thì toång coäng nhöõng ngaøy ôû Jerusalem 

coù theå thieät maát 1 ngaøy roài!  

Nôi ôû: Hotel trong noäi thaønh Jeârusalem, ñi boä maáy phuùt ñeán Moä Chuùa! Taïi Belem, seõ ôû nhaø phaùi 

ñoaøn Vatican vaø Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ vaø Beâneâdic ñaõ ôû. Nghóa laø ngay beân Hang Ñaù Giaùng 

Sinh, caùch Maùng Coû Giaùng Sinh 2 phuùt! Taïi Nazareth, caùch nhaø Ñöùc Meï, nôi Ñöùc Meï ñöôïc truyeàn tin 3 

phuùt! Caùc chuyeán naøy ôû gaàn caùc nôi thaùnh. Coù theå töï mình ñeán kính vieáng baát cöù luùc naøo mình thöùc daäy, 

hoaëc ñi nguû treã. Hai nôi ñaëc bieät raát caàn ñeå hieåu Kinh Thaùnh vaø lòch söû Do Thaùi maø haàu heát caùc tours 

khoâng thöïc hieän: Ñöôøng haàm nöôùc Hezekiah vaø Gieáng Giacoùp trong laõnh thoå Samari, nôi ngöôøi Do 

Thaùi khoâng ñöôïc ñeán. 

- Chuyeán ñi nhaán maïnh ñeán HOÏC HOÛI KINH THAÙNH, GIAÙO LYÙ  VAØ CAÀU NGUYEÄN. Vì theá caàn 

KYÛ LUAÄT NGHIEÂM TUÙC do toâi höôùng daãn, coù theå phaät loøng moät soá ngöôøi vôùi taâm traïng deã daõi laø ñi 

tourist. CHAÂN KHOÛE ÑUÛ ÑEÅ ÑI BOÄ VAØI CAÂY SOÁ MOÄT NGAØY. Ñieàu kieän naøy caàn. Xin ñöøng laøm phieàn 

nhöõng ngöôøi khaùc. Taäp theå khoâng theå chieàu yù moät caù nhaân.  

- Coù nhieàu Travel Agents toå chöùc. Haõy tham khaûo caùch toå chöùc, phí toån. Haõy tìm hieåu ñeå HOAØN 

TOAØN TÖÏ DO LÖÏA CHOÏN. Toâi KHOÂNG môøi chaøo, tìm ngöôøi ñi haønh höông. Moät khi ñaõ quyeát ñònh 

tham döï chuyeán haønh höông naøy, haõy quyeát ñònh vôùi NIEÀM VUI vaø KYÛ LUAÄT. Chaáp nhaän nhöõng gì coù 

theå xaûy ra ngoaøi yù muoán. Leân ñöôøng trong tinh thaàn haøo höùng, tha thieát, caàu nguyeän. Moät khi löôõng löï, 

phaân vaân thì cuõng xin ÑÖØNG ghi danh.  

 

Vôùi chöõ kyù xaùc nhaän moïi cam ñoan treân ñaây. Ngaøy ____thaùng _____naêm _____ 

 

                                            Kyù Teân _____________________________________  

Phuï chuù:  

Khoâng coù haïn choùt. Khi ñuû ngöôøi thì ñoùng soå nhaän ñôn. 

Anh chò em seõ nhaän ñöôïc nhöõng höôùng daãn chuaån bò chi tieát. Ñòa chæ lieân laïc cuûa linh muïc höôùùng 

daãn: 832-597-9286 (Toát nhaát laø lieân laïc baèng email: keditim@gmail.com). 

 

mailto:keditim@gmail.com

