
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 1 – Chúa Nhật U.S.A/SAIGON – ISRAEL, 14/10/2018 

 Với Quý khách đi từ Mỹ: Qúy khách đáp chuyến bay chiều ngày 15 tháng 10 năm 2018. 
Với Qúy khách đi từ Saigon – Vietnam: Qúy khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h.00pm 
(4h chiều) ngày 15 tháng 10, 2018, làm thủ tục đáp chuyến bay đi Israel lúc 19h05pm (7h05 phút, buổi 
tối) đi Israel, quá cảnh tại Hong Kong. Qua đêm trên máy bay.  

 

Ngày 2 – Thứ Hai JERUSALEM – BETHLEHEM, 15/10/2018 
 

7h55am: đoàn đến Israel, xe đón đoàn tiến về Jerusalem tham quan: 

 Bức tường than khóc Jerusalem 

 Nhà thờ Đức Mẹ an giấc (Church of the Dormition) 

 Nhà thờ Thánh Phêrô ở Gallicantu (Church of Saint Peter in Gallicantu) 

 Nhà thờ Đức Mẹ thăm viếng (Church of the Visitation) 

 Bethlehem: nhà Thờ Chúa Gíang Sinh, Beit Sahour (cánh đồng Chiên, nhà Thờ các Mục đồng).  

 Thánh Lễ và nghỉ đêm tại Bethlehem. 

Ngày 3 – Thứ Ba JERUSALEM, 16/10/2018 
 

06h00am: ăn sáng tại khách sạn 07h00am: khởi 

hành tham quan: 

 Nguyện đường Chúa Thăng Thiên (Chapel of Ascension) 

 Nhà Thờ Kinh Lạy Cha trên núi đồi Olive (Church of Pater Noster) 

 Nhà Thờ Chúa Khóc Thương Thành Jerusalem (Church of Dominus Flevit) 

 Vườn Gethsemani và Thánh Lễ (Church of All Nations) 

 Nhà Thờ Thánh Anne (Church of St Anne) 

 Đường thương khó (Via Dolorosa) 

 Nghỉ ngơi và mua sắm  
  Nghỉ đêm tại Jerusalem 
 

Ngày 4 – Thứ Tư JERUSALEM, 17/10/2018 

 6h00am: ăn sáng tại khách sạn 7h00am: 

khởi hành đi thăm quan: 

 Thành Jericho 

 Núi Bốn Mươi, nơi Chúa chịu cám dỗ - lên xuống bằng cáp treo. 

 Sông Jodan (Osar El Yehud) nơi Chúa chịu phép Rửa tại đây và thánh Lễ 

 Bảo tàng Qumran  

 Biển chết (Dead Sea) và tắm biển tại đây 

 Nghỉ đêm tại Jerusalem 

Ngày 5 – Thứ Năm JERUSALEM, 18/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

6h00am: Ăn sáng và khởi hành đi Kiriath-Jearim tham dự Thánh lễ Cung hiến Tượng Đức Mẹ La 

Vang Vietnam tại Nhà thờ Hòm Giao Ước Thánh (Church of Ark Convenant) 

 Thánh lễ khai mạc lúc 9h00am. Sau Thánh lễ, đoàn ở lại dự tiệc chung với các phái đoàn. 

  Buổi chiều: Đoàn lên Núi Sion tham quan:  

 Mồ Thánh Chúa và Thánh Lễ (Holy Sepulchre) 

  Đồi Golgotha 

  Nghỉ đêm tại Jerusalem 

Ngày 6 – Thứ Sáu JERUSALEM – NAZARETH, 19/10/18 
 

6h00am: ăn sáng tại khách sạn       

7h00am: khởi hành đi tham quan: 

 NhàThờ Chúa Hóa Nhiều Bánh 

 Nhà thờ Tối Thượng QuyềnThánh Phêrô (Church of the Primacy of Saint Peter) 



 Hội Đường Do Thái (Synagogue) 

 Capernaum  

 11h00am, tham dự Lễ Khánh thành Bia Đá Tám Mối Phúc Thật được khắc bằng tiếng Việt Nam trên 

Núi Bát Phúc (Mount of Beatitudes). Sau Thánh Lễ, dùng tiệc trưa với các phái đoàn. 

 Buổi chiều: Du thuyền trên hồ Galilee (Sea of Galilee) 

 Lên núi Tabor (Núi Chúa biến hình) 

 Trên đường về Nazareth, đoàn ghé thăm Nhà Thờ Tiệc Cưới Cana  

 Nghỉ đêm tại Nazareth  
 

Ngày 7 – Thứ Bảy ISRAEL – U.S.A/ SAIGON, 20/10/18 
 

6h00am: ăn sáng tại khách sạn     7h00am: 

khởi hành đi tham quan: 

 Núi Carmel (Nhà Thờ Đức Mẹ Ngôi Sao Biển) – Thánh Lễ tạ ơn. Sau đó đoàn ra sân bay làm thủ tục 
đáp chuyến bay lúc 15h15 chiều về lại Mỹ/Vietnam. Kết thúc chuyến hành hương 2018.  

 

Ngày 8 – Chúa Nhật U.S.A/SAIGON, 21/10/18 

 Đoàn đến sân bay Mỹ/Tân Sơn Nhất, kết thúc chuyến tham quan hành hương năm 2018 và chào tạm 

biệt. G.Tour U.S.A xin chân thành cảm ơn Đoàn và hẹn gặp lại. 
 

Gía tour trọn gói $1,890.00/khách (Gía áp dụng cho đoàn 20 khách).  

Giá tour có giá trị từ ngày 20 tháng 6, 2018 đến hết ngày 20 tháng 7, 2018. Sau ngày 20 tháng 7, 
giá tour có thể thay đổi. 

Gía tour đã bao gồm: 

✓ Vé máy bay khứ hồi: U.S.A – ISRAEL-U.S.A/ Saigon – Israel - Saigon 

✓ Phí an ninh sân bay, phí xăng dầu, thuế phi trường (có thể thay đổi tại thời điểm xuất vé)  

✓ Khách sạn tại 3-4 sao: Bethlehem, Jerusalem, Bethlehem 

✓ Phòng đôi hoặc phòng ba  

✓ Ăn uống, tham quan, vận chuyển theo chương trình 

✓ Hướng dẫn viên  

✓ Tiền tips cho nhà hàng, khách sạn.  

✓ Bảo hiểm du lịch trong suốt thời gian đi tour tại Israel 

✓ Nón, bao da hộ chiếu. 

Gía tour không bao gồm:  

✓ Hộ chiếu (còn giá trị ít nhất 06 tháng tính đến ngày trở Mỹ/Vietnam)  

✓ Tiền tip cho Hướng dẫn viên và tài xế địa phương ($5/ngày/khách) 

✓ Phụ thu phòng đơn: $300.00/ 01 khách  

✓ Tham quan ngoài chương trình, chi phí cá nhân, chi phí hành lý quá cước, điện thọai, giặt ủi,… 

Thể lệ ghi danh: 
• Khi ghi danh đóng 50% để giữ chỗ & lấy vé máy bay. Sau đó, đóng phần còn lại 25 ngày  

            trước ngày khởi hành. 
• Xin ghi danh và đóng tiền + đơn ghi danh  
• Nộp bản scan passport  
Điều khoản tiền bạc: 
• Hủy chuyến đi ngay sau khi đăng ký tour: $250.00 

• Hủy trước chuyến đi 90 ngày: Trả lại 70% 
• Hủy trước chuyến đi 85-50 ngày: Trả lại 50% 
• Hủy trước chuyến đi 49-30 ngày: Trả lại 30%  
• Hủy trước chuyến đi dưới 30 ngày: Trả lại 20% 
• Hủy chuyến đi 15 ngày: Trả lại 00 cho dù bất cứ lý do gì, tai tạn, bệnh tật v.v. 
Mục đích của chuyến đi “Cùng Mẹ La Vang Hành Hương Đất Thánh”: 
•          Thăm viếng, cầu nguyện và tham dự sự kiện quan trọng: 

18/10 làm phép cung hiến tượng La Vang ở Abu Gosh. 
19/10 làm phép Kinh Bát phúc tại Mount of Beatitudes. 
• Vì mục đích thăm viếng và cầu nguyện, do vậy G.Tour U.S.A sẽ cố gắng chọn các hotel ở gần các 
  Đền Thờ, để Qúy đoàn có nhiều giờ vào Đến Thờ cầu nguyện, chụp hình. 
 
Thông tin ghi danh và đóng phí:                                        Qúy khách đi từ Vietnam xin vui lòng liên lạc với văn phòng Vietnam để 
Việt Nam:                                                                              chúng tôi xin Visa vào Israel giúp Qúy khách. 

Vui lòng liên lạc với văn phòng để biết thêm chi tiết: 
22A Dương Quảng Hàm, F7, Gò Vấp, Saigon-Vietnam 
Mr. Sang/Giap: 0908-229-323, 028-3588-6072 
U.S.A: 
Mr. Anthony Giap 

7964 Arjons Dr. Ste H-100, San Diego, CA 9216 
Phone: 858-395-9378, Email: gtour.usavn@gmail.com, giapvnus@yahoo.com, www.gtourusa.com.vn  
VIẾT CHECK VÀ GỞI CHECK TẠI MỸ: G.TOUR-U.S.A, 17919 Cassia PL, San Diego, CA 92127 
Memo: Trip to the Holy Land 18 

mailto:giapvnus@yahoo.com
http://www.gtourusa.com.vn/


 


