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HÀNH TRÌNH 13 NGÀY 12 ĐÊM, 20/10/2017 – 01/11/2017
FATIMA|SANTAREM|SALAMANCA|AVILA|BURGOS|LOYOLA|LOURDES|TOULOUSE|ROME
Ngày 1-4, 20-23/10/17: LISBON-FATIMA-SANTAREM
Đức Mẹ Fatima là một
trong số nhiều tước hiệu
mà
người Công
giáo dành cho Mẹ Maria.
Tước hiệu này phát xuất
từ việc Đức Mẹ hiện ra 6
lần với 3 em bé chăn
cừu làng Fatima (Bồ Đào Nha) là Lúcia dos
Santos, Francisco Marto và Jacinta Marto từ ngày 13.5
tới ngày 13.10.1917.
SANTAREM, nơi chúng ta sẽ kinh
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.
NGÀY 5-7, 24-26/10/17: FATIMA-SALAMANCA-AVILABURGOS
SALAMANCA là một nhà thờ
Công giáo ở Burgos, Tây Ban
Nha. Đây là nhà thờ chính
tòa của Tổng
giáo
phận
Burgos, được cung hiến
cho Đức Trinh Nữ Maria và
nổi tiếng vì kích thước to lớn và kiến trúc độc đáo. Nhà
thờ được bắt đầu xây dựng từ năm 1221 và được sử
dụng làm nhà thờ 9 năm sau đó nhưng công việc xây
dựng vẫn tiếp tục cho
đến năm 1567.
Burgos là một thành
phố ở miền bắc Tây Ban
Nha và thủ đô lịch sử
của Castile. Nó nằm trên
hợp lưu của các nhánh
sông Arlanzón, ở rìa của
cao nguyên trung tâm Iberia. Nó có khoảng 180.000 cư
dân trong thành phố thực sự và khác 20.000 trong khu
vực đô thị. Đây là thủ phủ của tỉnh Burgos, trong cộng
đồng tự trị Castile và León.
NGÀY 8-9, 27-28/10/17: BURGOS-LOYOLA-LOURDES
Nhà thờ Loyola bao gồm
một loạt các dinh thự
được xây dựng theo
phong cách kiến trúc Barốc Tây Ban Nha, được
trang trí công phu, đây là
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nơi sinh của Thánh Inhaxiô Loyola, người sáng lập Dòng
Tên. Khu bảo tồn đứng dọc theo sông UROLA tại khu phố
của Loyol trong khu đô thị của Azpeitia, xứ Basque, Tây
Ban Nha. Đức Mẹ Lộ Đức được cho là đã hiện ra tại
hang đá Massabielle ở
vùng Lourdes (Pháp).
Nổi bật nhất là các cuộc
hiện ra vào ngày 11
tháng
2 năm
1858
với Bernadette
Soubirous, khi đó mới là
một bé gái 14 tuổi.
NGÀY 10-13, 29/10 – 01/11/17: LOURDES-TOULOUSEROMA-VATICAN-SAIGON
Roma là thủ đô của
nước Ý. Roma là thành
phố và là cộng đồng lớn
nhất và đông dân nhất ở
Ý với hơn 2,7 triệu cư
dân trong phạm vi
1.285,3 km2. Thành phố
Roma nằm ở trung tâm
vùng phía Tây của bán đảo Ý, lịch sử Roma trải dài hơn
2500 năm. Đây là thành phố thủ đô của Vương quốc La
Mã,
Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (Vatican)
.Thánh đường thánh Peter được coi như một trong
những thánh đường thần thánh nhất của Công giáo. Nó
đã được mô tả như một thánh đường "giữ vị trí độc nhất
trong thế giới Công giáo"và như là "nhà thờ vĩ đại nhất
trong những nhà thờ Công giáo"
Toà Thánh Vatican, tên chính thức: Thành Quốc là một
quốc
gia có chủ
quyền với lãnh thổ bao
gồm một vùng đất có
tường bao kín nằm
trong
lòng
thành
phố Roma, Ý. Với diện
tích
khoảng
44 hécta (110 mẫu
Anh), và dân số khoảng 840 người,khiến Vatican được
quốc tế công nhận là thành phố, quốc gia độc lập nhỏ
nhất thế giới về góc độ diện tích và dân số.

HÀNH HƯƠNG 100 NĂM ĐỨC MẸ FATIMA 1917 – 2017, 13 NGÀY 12 ĐÊM, ĐI 20/10/2017 – VỀ SAIGON 01/11/2017
FATIMA-SANTAREM-SALAMANCA-AVILA-BURGOS-LOYOLA-LOURDES-ROME
Cha linh hướng YUSE TIẾN LỘC CSsR – Điều hành: MỸ DUNG, +908 038 406, mydung@spirittravel.com.vn

PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Vui lòng điền đầy đủ thông tin
Bạn biết tới chương trình tour này từ đâu?
☐Mỹ Dung
☐Khác (vui lòng cho biết chi tiết)
___________________________________________________________________________________
1.THÔNG TIN ĐĂNG KÝ (mỗi phiếu đăng ký cho một người)
☐Giới tu sĩ
☐Ông
☐Bà
☐Anh
☐Chị
Họ và tên: _________________________________________________ (theo tên trên hộ chiếu)
Tên thường gọi (nếu có): ________________________________________Ngày sinh : _____/____/_____
Địa chỉ: _______________________________________________Tỉnh/thành phố : _______________________
Điện thoại: _______________________ Email: ____________________________________
Phòng khách sạn 3* & 4*: ☐ở cùng người quen.
☐ ở riêng
☐Do điều hành tour sắp xếp.
2. HỘ CHIẾU
Số hộ chiếu: _______________________Quốc tịch____________________ Ngày hết hạn: _____/_____/______
* Xin vui lòng gửi 01 bản sao hộ chiếu khi gửi phiếu đăng kí này cho công ty Hồn Việt.
* Khách có quốc tịch các nước Mỹ, Úc, Châu Âu không phải xin Visa Schengen. Những khách không có quốc tịch những nước
nói trên phải tự xin visa vào Châu Âu.
3. BẢO HIỂM DU LỊCH
☐Theo sự đề xuất của công ty Hồn Việt
☐ Yêu cầu khác
4. THÔNG TIN THANH TOÁN
☐ Chuyển khoản
☐ Thanh toán trực tiếp
Ngay khi đăng ký Tour xin vui lòng đặt cọc 10.000.000VNĐ,không hoàn lại, số tiền cọc này tính vào tiền Tour.
SPIRIT TRAVEL dành tặng 2.000.000VND cho những khách hàng đăng ký tour trước ngày 25/01/2017
SPIRIT TRAVEL dành tặng 1.000.000VND cho những khách hàng đăng ký tour trước ngày 25/02/2017

Đóng 20% số tiền tour trước ngày 10/05/2017. Phần còn lại thanh toán từ 60 đến 45 ngày trước ngày khởi hành
Khi đăng ký tour hành hương, chúng tôi tự nguyện chấp hành kỷ luật tour để chuyến đi được ý nghĩa trọn vẹn nhất và mọi sự được thống
nhất ý kiến giúp chuyến đi tốt đẹp và bình an.
Nếu quý khách có yêu cầu phát sinh riêng, xin vui lòng báo trước cho Trưởng Đoàn lúc đăng ký tour

Ký tên: _____________________ Ngày:
Điều kiện giá: Giá tour công bố
ngày 22/12/2016 dựa trên 50
khách trở lên. Giá tour có thể
thay đổi trước ngày xuất hóa
đơn lần cuối do các yếu tố
khách quan như: Xăng Dầu
tăng, thuế các thành phố tăng,
tỷ giá ngoại tệ tăng, phát sinh
tăng do đình công hoặc thiên
tai, hoặc do số lượng tham gia
dưới 50 khách. Giá trên hóa
đơn cuối cùng có thể tăng hoặc
giảm so với giá công bố tùy
theo yêu cầu phát sinh của quý
khách. Khi ra hóa đơn cuối
cùng, giá tour không thay đổi
nữa. Xin đọc kỹ Điều kiện Giá
tour khi đăng ký tham gia.

Tại:

88.950.000VND

Giá bình thường, đăng
ký sau 25/02/2017

- 2.000.000VND

Đăng ký trước 25/01/17,
giảm 2.000.000VND/
người

-1.000.000VND

Đăng ký trước 25/02/17,
giảm 1.000.000VND/
người

3,200USD
Hoặc
3,090Euros
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Giá cho quý khách ở hải
ngoại tự mua vé máy
bay quốc tế tới phi
trường LISBON (LIS) và
về từ phi trường ROME
(FCO)

Giá Tour bao gồm:
1.Vé khứ hồi quốc tế SGN-LISBON-ROME-SGN
hạng phổ thông
2. Vé nội địa Châu Âu TOULOUSE-ROME
3.Khách sạn 3* & 4*. Ăn sáng tại khách sạn
4.Các bữa ăn:11 ăn trưa + 10 ăn tối
5.Phí tham quan nêu trong chương trình
6.HDV tiếng Việt kinh nghiệm, chuyên nghiệp
phục vụ suốt hành trình
7. Thánh lễ mỗi ngày
8.Quà: Nón, Balo, Sổ tay hành hương
9. Bảo hiểm du lịch CHUBB 15 ngày, mức bồi
thường tối đa 1.050.000.000vnđ/ trường hợp
10.Visa nhập cảnh Châu Âu
Giá Tour không bao gồm:
1. Xe đưa/ đón sân bay nếu không đi cùng với
đoàn. Trường hợp khách tự mua vé quốc tế
2.Các bữa ăn không nêu trong chương trình
3.Phí tham quan không nêu trong chương trình
4.Chi phí cá nhân: Dâng lễ, xin lễ, bác ái...v.v..
5.Tips bắt buộc cho HDV+lai xe địa phương:
8euros/khách/ ngày x 13 ngày

Thông tin tài khoản dành cho quý khách hàng chọn hình thức chuyển khoản.
TÀI KHOẢN CÔNG TY
Tên tài khoản:
CTY TNHH TM & LU HANH QUOC TE
HON VIET
Ngân hàng: VIETCOMBANK
Chi Nhánh Tân Định
72 Pham Ngoc Thach, Dist. 3, HCMC
Số tài khoản
VND: 007 100 315 9322
USD: 007 137 322 6805
Swift code : BFTVVNVX007

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
Tên tài khoản:
NGUYEN THI MY DUNG
Ngân hàng: VIETCOMBANK
Chi nhánh Tân Định
72 Pham Ngoc Thach, Dist. 3,
HCMC
Số tài khoản
VND: 007 1000 722811
Swift code : BFTVVNVX007

Tên tài khoản:
NGUYEN THI MY DUNG
Ngân hàng: ASIA COMMERCIAL BANK
Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
41 Mac Dinh Chi, Dist.1 - HCMC
Số tài khoản
USD: 13013469
VND: 9955419
Swift code: ASCBVNVX

ĐIỀU KHOẢN HUỶ, DỜI, THAY ĐỔI TOUR
 Khách hàng ngoài nước Vietnam: muốn HUỶ tour phải báo trước 120 ngày so với ngày khởi hành


Khách hàng trong nước Vietnam: muốn HUỶ tour phải báo trước 60 ngày so với ngày khởi hành.

Đối với khách hàng việc huỷ tour sẽ chịu chi phí như sau:
- Trước 60 ngày trở lên so vơi ngày khởi hành: chỉ trả 10% giá tour
- Trước 59 đến 45 ngày so với ngày khởi hành: chi trả 25% giá tour
- Trước 44 đến 30 ngày so với ngày khởi hành: chi trả 50% giá tour
- Trước 29 đến 15 ngày so với ngày khởi hành: chi trả 90% giá tour
- Trước 14 ngày trở xuống so với ngày khởi hành: chi trả 100% giá tour
- Khi đã được cấp thị thực (visa) dù huỷ tour bất kỳ thời điểm nào khách hàng cũng phải chi trả 100%giá tour.
- Lịch trình các điểm tham quan trong chương trình có thể được thay đổi, sắp xếp theo tình hình tham quan thực
tế tại địa phương nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm theo chương trình.
- Chương trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào lịch bay của Hãng hàng không và tình hình khách sạn tại các nơi
đoàn đến.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách tham gia đoàn vi phạm các điều khoản quy định về
thủ tục xuất nhập cảnh hoặc bị từ chối nhập cảnh theo quyết định của chính quyền sở tại. Chi phí tour sẽ không
hoàn lại và các chi phí phát sinh (nếu có) sẽ do khách hàng tự thanh toán.
- Trong trường hợp khách hàng đã thanh toán tiền tour nhưng không cung cấp đầy đủ hồ sơ xin visa thì khách
hàng phải chịu chi trả số tiền theo điều kiện huỷ Tour.
- Khách hàng có nhu cầu xuất hoá đơn thì thông báo khi đăng ký tour, hoặc chậm nhất là trước 03 ngày khi tour
khởi hành. Sau thời gian này mọi khiếu nại về hoá đơn đỏ sẽ không được giải quyết.
Đối với khách hàng muốn chuyển nhượng Tour
- Trong trường hợp khách hàng đã đóng tiền cọc cho chúng tôi nhưng không thể tham gia được chương trình tour
vì lý do bất khả kháng, khách hàng có thể chuyển nhượng cho người khác, nhưngchúng tôi chỉ nhận chuyển
nhượng tên khách lúc chưa gửi hồ sơ làm visa.
Xem thêm điều khoản tour tại website: http://honviettour.vn/dieu-khoan-ve-tour/
Chân thành cám ơn sự chú ý và ủng hộ của Quý khách yêu thích hành hương
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