ĐƠN GHI DANH HÀNH HƯƠNG CHÂU ÂU 2018
Rome, Assisi, Paris, Lisieux, Lourdes, Fatima, Loyola, Barcelona, Montserrat, Javier...

Từ 10 tháng 6 đến 23 tháng 6 năm 2018. Lệ phí $3,750.
Linh hướng: LM. Đa Minh Nguyễn Hùng, S.J. & L.M. Peter Nguyễn Quốc Bảo, S.J.

Họ Tên__________________________________________ Nam_____Nữ_____
Số tuổi____________ ( Xin vui lòng viết Họ và Tên bằng chữ IN đúng theo thứ tự
như trong Passport)
Passport số ______________________ Tháng & năm hết hạn _______________
Địa chỉ: số nhà, tên đường
__________________________________________________________________
Thành phố _________________Tiểu bang ___________Postal code ___________
Điện thoại nhà ______________________Cell phone _______________________
Email _____________________________
Tên (người ở cùng phòng)____________________________Nam_____Nữ _____
Trường hợp khẩn cấp để liên lạc với người nhà: Tên________________________
Điện thoại ________________________ Email ____________________________

THÔNG TIN BẠN MUỐN BIẾT
Chi phí chuyến đi bao gồm:
1) Vé máy bay & thuế phi trường: Từ Boston đến Rome. Rome đi Lisbon, Lourdes lên Paris và
từ Paris về Boston.
2) Phương tiện di chuyển từ sân bay về khách sạn, đi các nơi trong suốt chuyến Hành Hương.
3) 12 đêm phòng ngủ (2 người một phòng, single room thêm $700).
4) Vé tham quan các nơi trong chương trình.
Không bao: Bảo hiểm du lịch / sức khỏe, chi phí đau bệnh, tai nạn, hành lý mất hay bị trì hoãn
trong chuyến đi.
Điều kiện & thể lệ ghi danh:
1) Phải có sức khỏe tốt vì chuyến đi nhiều ngày.
2) Passport phải còn hiệu lực (ít nhất) đến ngày 22 tháng 12 năm 2018 hay lâu hơn.
3) Hạn chót ghi danh là ngày 28 tháng 2, 2018, khi đủ người sẽ đóng sổ.
4) Phiếu ghi danh phải đính kèm bản copy của Passport & lệ phí cho chuyến đi (đóng tiền đặt
cọc $600 trước ngày 1 tháng 1, năm 2018).
5) Hủy bỏ chuyến đi sau ngày 31 tháng 1, 2018 sẽ trừ $600 (Non-refundable deposit cho hotels
& xe bus) và tổng số tiền vé máy bay. Sau ngày 28 tháng 2 năm 2018 trừ 100%
THÔNG TIN QUAN TRỌNG BẠN CẦN LƯU Ý
1) Passport phải còn hiệu lực (ít nhất 6 tháng) đến ngày 24 tháng 12 năm 2018 hay lâu hơn.
2) Mỗi người tự lo riêng (và phải có) bảo hiểm sức khỏe, du lịch hay loại bảo hiểm nào thích hợp
3) Phiếu ghi danh phải đính kèm bản copy của Passport & lệ phí cho chuyến đi ($3,750 hoặc
$600 tiền Deposit, số còn lại $3,150 đóng trước ngày 28 tháng 2 năm 2018)
4) Hủy bỏ chuyến đi sau ngày 31 tháng 1, 2018 sẽ trừ $600 (Non-refundable deposit cho hotels
& xe bus) và tổng số tiền vé máy bay. Sau ngày 28 tháng 2 năm 2018 trừ 100%
Đơn Ghi Danh kèm lệ phí (Chi phiếu đề tên Mary Hường Nguyễn) gửi về:
Mary Hường Nguyễn
61 Rockland St, Brockton, MA 02301
Điện thoại số (417) 388-9370
Địa chỉ email: vnriders@yahoo.com

