GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU TGP. TP.HCM
--------------------------------------------------------

Trân trọng giới thiệu, mời quý khách và đoàn viên tham gia:
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG XUYÊN ĐÔNG DƯƠNG
THĂM VIẾNG THÁNH TÍCH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO KẾT HỢP THAM QUAN DU LỊCH
KỶ NIỆM NĂM THÁNH 2018 MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 Chƣơng trình: SÀI GÒN – HUẾ – SAVANAKHET – ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO
SONGKHON (Mukdahan) – NAKHONPHANOM – UDON THANI - VIẾNG
CHÂN PHƢỚC TỬ ĐẠO LÀO TẠI TP VIENTIANE – BANGKOK – SÀI GÒN
Thời gian: 07 ngày 06 đêm (Từ ngày 25 tháng 08 đến ngày 31 tháng 08 năm 2018)

NGÀY THỨ NHẤT: Thứ bảy 25/8/2018 (SàiGòn – Huế) ĂN TỐI, KHÔNG KHÁCH SẠN
- 13h 30: Khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất, đáp chuyến bay đến Huế.
- Tại sân bay Huế, xe và HDV Công ty du lịch THÁI SƠN đón đoàn về trung tâm thành
phố Huế, thăm các di tích, đền thờ các Thánh Tử Đạo VN (Đọc kinh cầu nguyện các Thánh
Tử Đạo VN) .
- Đoàn di chuyển về Quảng Trị, dùng bữa tối tại nhà hàng, sau đó đến Thánh địa La Vang.
- Nhận phòng tại Trung tâm Thánh Mẫu Lavang .
- Cộng đoàn tập trung cầu nguyện tại Linh Đài, cầu nguyện tự phát.
- Nghỉ đêm tại Trung tâm hành hương La Vang (Dòng Mến Thánh Giá Huế)
NGÀY THỨ HAI: Chủ Nhật 26/8/2018 (La Vang - Savanakhet) (ĂN TRƯA + TỐI)
- Dự lễ viếng và cầu nguyện tại Linh đài Đức Mẹ La Vang.
- Thăm Trung tâm Thánh địa Lavang.
- Ăn sáng, lên đường viếng di tích Thánh Tử Đạo tại Trí Bưu, rời Đền Thánh theo đường 9
đến cửa khẩu Lao Bảo, làm thủ tục xuất cảnh sang Lào đến TP Savanakhet.
- Nhận phòng khách sạn, thăm viếng và nghe giới thiệu về sinh hoạt của cộng đoàn Ki-tô
hữu tại nhà thờ Savanakhet.
- Ăn tối, tham quan thành phố Savanakhet về đêm.
NGÀY THỨ BA: Thứ hai 27/08/2018 (Savanakhet – Udonthani) (ĂN BA BỮA)
- Dự lễ tại nhà thờ Savannakhet - ăn sáng
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- Rời thành phố Savanakhet qua biên giới Thái Lan, ghé thăm danh thắng Tháp Ngọc, viếng
Đền thánh tử đạo Songkhon (Mukdahan) xem phim cuộc Tử Đạo của 7 Chân Phước Thái
Lan, Nhà Ngục, thăm viếng và đọc kinh cầu nguyện tại Nghĩa trang, nơi an nghỉ các Thánh
tử Đạo Thái Lan.
- Ăn cơm trưa với cộng đoàn giáo xứ Song Khon .
- Ghé thăm nhà thờ, trường Công giáo và cộng đoàn giáo xứ Nakhon – Phanom.
- Đi về thành phố Tây Bắc Thái Lan - Tỉnh Udonthani. Đến nơi đoàn nhận phòng khách sạn,
ăn tối, tham quan thành phố về đêm (tự do).
NGÀY THỨ TƢ: Thứ ba 28/8/2018 (Udonthani - Vientiane ) (ĂN BA BỮA)
- Dự lễ - ăn sáng
- Thăm Toà Giám Mục Udonthani, gặp gỡ thăm các sơ Dòng Kín Thái Lan.
- Qua biên giới Thái – Lào, đến Thủ đô Vientiane. Ăn trưa tại nhà hàng.
- Thăm Toà Giám Mục Vientiane, viếng mộ, đọc kinh cầu nguyện Chân Phước Tử Đạo Lào
trong nghĩa trang Công giáo Thành phố Viên Chăn.
- Tham quan danh thắng That Luong - Biểu tƣợng của Quốc gia Lào.
- Tiệc tối giao lưu với đoàn viên xứ đoàn GĐ PTTTCG Viên Chăn và cộng đoàn Việt kiều,
giáo dân Lào, tham quan thành phố tự do - Nghỉ đêm khách sạn tại thủ đô Viên Chăn.
NGÀY THỨ NĂM: Thứ tƣ 29/ 8/ 2018 (Vientiane - Bangkok) (ĂN BA BỮA)
- Dự thánh lễ trong Tòa Giám mục Viên Chăn, thăm Đức Giám mục giáo phận và cộng đoàn
- Ăn sáng, lên đường đi Thủ đô Bangkok qua Cửa khẩu Hữu Nghị 1 giữa Lào và Thái Lan.
- Ăn trưa dọc đường.
- Đến Bangkok, nhận phòng nghỉ đêm, ăn tối, tham quan thành phố Bangkok tự do.
NGÀY THỨ SÁU: Thứ năm 30/ 08/ 2018 (Bangkok) (ĂN BA BỮA)
- Dự Thánh lễ, sau đó đoàn du thuyền trên Sông Chaophaya - Quý khách trải nghiệm cảm
giác thú vị về lối sống sông nước của người dân thủ đô Bangkok, sự gần gũi của con
người và thiên nhiên khi bắt cá trên sông...
- Tham quan đoàn đi thăm Chùa thuyền Wat YanNawa, với kiến trúc đặc sắc và lạ mắt,
ngôi chùa là một trong những điểm đến không thể bỏ qua ở Thái Lan (hoặc thăm Phật Bốn
Mặt và Chùa Vàng nổi tiếng linh thiêng nhất Bangkok)

- Ăn trưa. Đoàn ghé thăm Trại Rắn Snake Farm của Nhà vua Rama 5.
- Tham quan và mua sắm ở Trung tâm đá Quý Hoàng Gia World Gems.
- Tự do shopping siêu thị, tham quan chợ đêm.
NGÀY THỨ BẢY: Thứ sáu 31/ 08/ 2018 (Bangkok – SàiGòn) (ĂN SÁNG - TRƯA)
- Ăn sáng, tham quan Trung tâm Công giáo Thái (Nhà thờ Chirst Church ) hoặc các cơ sở
thuộc Giáo hội Thái Lan.
- Dự thánh lễ tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Thái Lan.
- Ăn cơm trưa.
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- Mua sắm tại Siêu thị thuộc da Leather Shop và siêu thị Big C.
- 16 giờ, ra phi trường Suvarnabhumi lên máy bay về Sài Gòn, kết thúc chuyến đi.
BAN TỔ CHỨC:
1234-

Ô. Huỳnh Bá Song
Ô. Trần Duy Cần
B. Lê Thị Kim Dung
Ô. Nguyễn Hoà Nhã

-

ĐT: 0908. 145. 879
ĐT: 0917. 978. 616
ĐT: 0938. 371. 838
ĐT: 0913. 658. 184

--------------------//----------------------------

Giá tour trọn gói : 11.000.000 vnđ (nếu đăng ký ngay trong tháng 6/2018).
Khi đăng ký tham gia chƣơng trình, quý khách vui lòng tạm ứng trƣớc
2.000.000đ (hai triệu đồng) chi phí mua vé máy bay, số tiền này sẽ không đƣợc
hoàn lại nếu sau đó quý khách hủy bỏ tham gia chƣơng trình
 Số tiền còn lại (9.000.000đ) quý khách đóng chậm nhất vào ngày 20/8/2018 .
Lƣu ý: Do giá vé máy bay có thể thay đổi theo thời điểm, nên những ngƣời đăng
ký sau tháng 6/2018, có thể phải bù thêm tiền, nếu giá vé tăng.
Giá trọn gói bao gồm:






-

Xe vận chuyển theo chƣơng trình: Xe Du lịch đời mới hành trình đi xuyên 03 nƣớc Việt - Lào - Thái
(Không chuyển xe và hàng hóa tại các Cửa khẩu 03 nƣớc)!
HDV nhiệt tình, chu đáo, thông thạo tiếng Lào- Thái, thẻ HDV du lịch Quốc tế chăm sóc đoàn suốt
tuyến
Ngủ khách sạn đạt tiêu chuẩn 3*, trung tâm thành phố , 2 ngƣời/phòng, lẻ nam/ nữ ghép 3.
Cụ thể:
Khách sạn tại Savanakhet: Ks Hồng Thip
Khách sạn tại Bangkok: Ratchada City (3 sao) hoặc tƣơng đƣơng
Khách sạn tại Viêng Chăn: Ks Lane-xang, Ks Duoangpraseuth (3 sao); hoặc tƣơng đƣơng
Khách sạn tại Udonthany: Ks Charon (3 sao) hoặc tƣơng đƣơng
Ăn các bữa theo chƣơng trình. Tiêu chuẩn:
Tại Lào: 50.000 KIP/ngƣời/bữa.(Tƣơng đƣơng 140.000 VNĐ)
Tại Thái Lan: 5 USD/ngƣời/bữa.
Vé vào cửa tham quan các điểm theo ch.trình, thủ tục và chi phí quá cảnh du lịch Lào-Thái.
Nƣớc khoáng: 01 chai 350 ml/ngày/khách.
Bảo hiểm du lịch (Mức đền bù tối đa là 40.000.000 đồng/vụ) của Bảo hiểm Petrol
Mũ tặng đoàn của Thái Sơn
Khăn lạnh trên xe.
Không bao gồm:
Hộ chiếu (thời hạn hộ chiếu trên 6 tháng)
VAT
Phòng đơn, điện thoại, đồ uống trong các bữa ăn, đồ dùng trong minibar khách sạn và chi phí cá
nhân.
Tiền TIP (Bồi dƣỡng) cho HDV và lái xe (3 USD/ngày/khách): Văn hóa bắt buộc khi tham gia Tour
du lịch nƣớc ngoài (Chi phí ngoài giá Tour)
Lƣu ý:
- Giá trên chỉ thay đổi (TĂNG/GIẢM) khi phát sinh tăng giảm số lƣợng khách, các yêu cầu thay đổi
về chất lƣợng dịch vụ và các nguyên nhân khách quan không đƣợc báo trƣớc tại ĐIỂM ĐẾN CỦA
CH. TRÌNH!
- Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên sẽ đƣợc thực
hiện đầy đủ trừ khi chính qúy khác yêu cầu hủy bỏ hoặc thay bằng các điểm tham quan khác.
- Giá Tour trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính nhƣ ngƣời lớn.
- Từ 2 đến dƣới 12 tuổi tính 75% ngƣời lớn (bé ngủ chung giƣờng cha mẹ)
- Dƣới 2 tuổi miễn phí.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ KHÁCH
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ !
3

