
                                ĐẠI HỘI Kỳ  8 - 2016  
              HỘI CỰU HỌC SINH BÙI THỊ XUÂN–TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÀ LẠT                   

                                                     

                            FORT LAUDERDALE - FLORIDA   
 

                        Ngày 7 tháng 5 đến 14 tháng 5 năm 2016  
                                                            ************ 

  
 

                          BẢN TIN SỐ 3 
 Ngày  29 tháng 12 năm 2015 

 
                        Kính thưa quý vị Giáo sư, quý thân hữu, quý anh chị em BTX-THĐ, 
              Tiếp theo Bản Tin số 2 (Sept. 20, 2015), sau đây là những tin tức cho Đại Hội 
Bùi Thị Xuân-Trần Hưng Đạo 2016: 
 
1- GHI DANH:   
Chỉ còn 4 tháng nữa là đến ngày Đại Hội, cho đến hôm nay đã có thêm nhiều quý vị ghi 
danh du thuyền và cũng có một số quý vị cancel nhưng hiện nay chúng ta vẫn có được 
trên 180 người tham dự. 
Đính kèm theo Bản Tin số 3 là Bản Tin Du Thuyền của anh Trương Sỹ Thực thông báo 
về ngày chúng ta phải trả final payment. Xin quý vị đọc kỹ để đóng tiền đúng hạn kỳ 
(hoặc cancel để lấy lại 100% tiền deposit nếu quý vị không đi được). 
Cũng xin quý vị nào muốn cancel xin liên lạc thẳng với anh Trương Sỹ Thực bằng email 
hoặc điện thoại để tránh sự nhầm lẫn. 
 
                                              ooooo-OOO-oooo 

                  Bản Tin Du Thuyền của anh Trương Sỹ Thực  
                                   (Đặc biệt về Final Payment) 
 

Thưa quý vị và các Bạn cùng quý thân hữu, 
Dưới đây là  một vài điểm xin lưu ý  quí  vị  về chuyến   du thuyền từ  ngày 7 tháng 

5 đến 14 tháng 5, 2016 trong kỳ Đại Hội BTX-THĐ 2016 tại Florida. 
 
A.- Final payment :  
Quí vị đã : 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://p21chong.files.wordpress.com/2010/04/oasis_of_the_seas_cruise_ship_review.jpg?w=645&imgrefurl=http://paulchong.net/2010/04/13/worlds-largest-cruise-ship-%E2%80%9Coasis-of-the-seas%E2%80%9D/&h=255&w=645&tbnid=bzD-LGlvSLOxwM:&zoom=1&docid=JqHdATshM0_yzM&ei=1kqQVZSqEILjoASBy62wDA&tbm=isch&ved=0CDwQMygGMAY


- nhận được nhận được các Booking Confirmation (Bk-Conf) ghi rõ  số  
cabin và  số  tiền quí  vị  phải thanh toán để  có  chỗ  trong cabin này trên du thuyền. 

- và trả tiền giữ chỗ (deposit) khi ghi danh tham dự Đại Hội BTX-THĐ 2016 từ 
ngày 7 tháng 5 đến 14 tháng 5, 2016. Tất cả quí vị đã ghi danh trước đây đều có trả một 
số tiền bằng chi phiếu, Credit card, hay tiền mặt 250 USD/người hoặc 500 USD/cabin dù 
bất cứ loại cabin nào. 

Trong những ngày sắp tới, xin quí vị cho phép chúng tôi, Ban Du Thuyền xúc tiến 
việc làm final payment (qua Travel Agency Orbis Tours), nghĩa là thanh toán phần còn lại 
của chi phí du thuyền (ghi trên Bk-Conf) cho Đại Hội BTX-THĐ 2016 tại Florida nêu trên. 

 
Sau đây là những trường hợp quí vị nên lưu ý để giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong 

công việc thanh toán nêu trên. 
 
1.-Quí vị đã có Bk-Conf và sẵn sàng cho việc thanh toán : Xin thông báo cho 

chúng tôi bằng email hay điện thoại để việc thanh toán được thực hiện nhanh chóng và 
quí sẽ làm được Set Sail Pass (một loại boarding pass của du thuyền) on line để lên tầu. 

  
2.-Trong trường hợp vì  lý  do nào đó  Quí vị chưa có Booking Confirmation xin 

cho biết để chúng tôi gửi tới và sau đó :  
2.1- Nếu có sửa đổi (tên, địa chỉ, số phone, email address, Credit Card..) 

xin cho biết trước khi làm final payment. 
2.2- Sau khi có Booking Confirmation xin cho quyết định của quí vị (qua điện 

thoại, thơ hay email) muốn làm final payment để chúng tôi thực hiện. 

  3.-Trong trường hợp đổi ý không tham dự Đại Hội xin quí vị cho biết sớm để được 
bồi hoàn. Trong trường hợp thay đổi Credit Card, việc bồi hoàn sẽ khó hơn và xin quí vị 
kiên nhẫn để chúng tôi lo liệu việc bồi hoàn cho quí vị. Nếu quí vị thông báo việc đổi ý 
này sau ngày cuối của final payment (15 tháng 2, 2016) số tiền bồi hoàn có thể không 
còn là 100% nữa mà tuỳ theo ngày được thông báo. 
 
  4.-Việc làm final payment sẽ được thực hiện kể từ ngày :  

15 tháng 1, 2016 và hạn chót là ngày 15 tháng 2, 2016 
  5.-Xin đặc biệt lưu ý: Bảo hiểm hủy bỏ vé du thuyền và Bảo hiểm y tế trong những 
ngày du ngoạn với du thuyền. Trước khi cho quyết định làm final payment quí vị có thể 
mua bảo hiểm như nêu trên với chi phí : $59US cho vé dưới $1000 và $89US cho vé trên 
$1000US. Đặc biệt khi mua bảo hiểm, cả  hai, ba hay bốn người trong cabin cùng phải 
mua, không thể có người không mua.   

 
 B- Các Show trên tầu: 
 Vì du thuyền rất lớn và đông người (6000 hành khách) các show (4 shows) trên du 
thuyền rất hay nên muốn tham dự chúng ta phải ghi tên trước để có những ngày thuận 
tiện. Do đó chúng tôi sẽ gửi đến quí vị sau ngày final payment danh sách để chọn lựa, 
sau đó chúng tôi sẽ ghi danh giữ chỗ cho quí vị. 
 
 C.- Xe đưa đón phi trường-bên tầu-khách sạn : 



  1.- Từ phi trường Fort Lauderdale ra bến tầu ngày 7 tháng 5, 2016: Có một chuyến 
khởi hành từ phi trường trễ nhất lúc 1:30 PM. Quí vị nào đến sớm hơn xin vui lòng chờ. 
Sau khi có  vé  máy bay đến Florida xin cho chúng tôi biết số  chuyến bay và  ngày giờ  
để  máy bay tới để  sắp xếp chương trình. Nếu có  nhiều người, chúng ta có  thể  cần 
đến hai chuyến. Những tin tức này sẽ  được thông báo sau. Xin quí  vị  chịu khó theo dõi 

Bản Tin. Ngoài ra Quí vị cũng có thể đi taxi hay đi shuttle của du thuyền nhưng quí vị 
phải tự ghi danh và lo liệu trực tiếp. 
  2.- Đến phi trường Fort Lauderdale từ ngày 6 tháng 5 : Quí vị đi từ San Jose tới 
sớm sẽ có xe đưa đi Tour và shopping tại Fort Lauderdale và sau đó đưa về khách sạn ở 
Fort Lauderdale để hôm sau có xe đưa ra bến tầu.  
  3. Xe đưa từ bến tầu ra phi trường Fort Lauderdale ngày 14 tháng 5, 2016 khi du 
thuyền cập bến. Hiện có một chuyến khởi hành lúc 10:00 Am từ bến tầu ra phi trường. 
Có thể có chuyến thứ hai tùy theo nhu cầu. 

Chi phí của tất cả  những dịch vụ nêu trên sẽ được cho biết sau. 
 

 D.- Du ngoạn khi tầu cập bến Cozumel và Falmouth Jamaica : 
 Sẽ có những tour được tổ chức với giá đặc biệt cho quí vị ghi danh du thuyền để đi du 
ngoạn khi du thuyền cập bến tại những nơi nêu trên. Khi có giá chính thức chúng tôi sẽ 
thông báo và quí vị sẽ ghi danh. Tuy nhiên Quí vị cũng có thể ghi danh và đi với tour do 
du thuyền tổ chức. 
 
 E. Văn nghệ trên du thuyền : 
 Trên du thuyền chúng tôi có một one-man-band đệm đàn và tham gia các tiết mục văn 
nghệ của chúng ta trên du thuyền trong những ngày lênh đênh trên biển. Một chương 
trình văn nghệ vui nhộn và sống động sẽ được tổ chức trên du thuyền cũng như những 
buổi hội họp thân tình sẽ được nhiều người chiếu cố. Quí vị có đề mục gì xin liên lạc với 
ban tổ chức, ghi danh để BTC có thời gian sửa soạn.  
 
                                                    ooooo-OOO-oooo  
  

 2- KHÁCH SẠN: 
Trong Bản Tin số 2 Ban Tổ Chức đã nói rõ về khách sạn (BTC đính kèm một lần nữa 
trong Bản Tin này). 
Xin quý vị lưu ý Ban Tổ Chức đã đặt  một số phòng cho chúng ta với giá rẻ của group. Vì 
số phòng có giới hạn nên sau khi đóng final nếu quý vị nào sang Fort Lauderdale trước 1 
ngày và cần phòng xin liên lạc ngay với chị Kim Tuyến để deposit đặt phòng. 

QUALITY INN & SUITES FORT LAUDERDALE AIRPORT CRUISE PORT SOUTH 

Formerly Comfort Inn Ft. Lauderdale Airport Cruise Port South 

Phone: (954) 922-1600 ext 156 

Fax: (954) 921-6374 

2520 Stirling Road, Hollywood,  Florida,  33020 



Contact person:  Ms Noel Vaughn. Group sales Coordinator. 

Price for 2 beds / 1 room: approx $100 including tax. 

Add $10 for each person in the same room, 4 people max.   

Be aware that room for 4 is the same size as room for 2, if you want larger room, 
contact the hotel for its price. 

 
3- MÁY BAY: 
 - Ban Tổ Chức đề nghị quý vị nên đến truớc 1 ngày để tránh mọi sự trục trặc về máy 
bay. Quý anh chị nên đến Fort Lauderdale, Florida vào ngày 6 tháng 5 năm 2016. 
 
 -Đối với quý anh chị tại Nam Cali xin liên lạc với chị Kim Tuyến nếu muốn đi cùng 
chuyến bay.   
 
 - Bắc Cali: Nhóm Bắc Cali (25 người) đã mua cùng chuyến bay:  
Lượt Đi: Jet Blue Flight B 6026. 
Depart: San Francisco Int’l Airport :  11:10 PM Thursday, May 5, 2016. 
Arrive:  Fort Lauderdale Int’l Airport : 7:34 AM  Friday, May 6, 2016. 
 
Lượt Về: United Airlines Flight UA 0583 
Depart: Fort Lauderdale Int’l Airport :  1:55 PM Saturday, May 14, 2016. 
Arrive:  San Francisco Int’l Airport:      5:17 PM Saturday, May 14, 2016. 
 
ĐẶC BIỆT: 
Xin thông báo để quý vị rõ: nhóm Bắc Cali đến Fort Lauderdale vào lúc 7:34 AM, vì còn 
quá sớm nên BTC dự định sẽ tổ chức CITY TOUR đi viếng cảnh Lauderdale từ 10:00 
AM đến 3:00 PM rồi sẽ về check in khách sạn. Sẽ có khoảng 7 anh chị thuộc nhóm chị 
Hạc Cúc ở Texas tham dự vì các anh chị đến sớm 2 ngày. Vậy quý vị nào tới Lauderdale 
trước 9:00 AM ngày 6 tháng 5, 2016 và muốn cùng đi City Tour xin cho biết trước để chị 
Khánh Hoài thuê xe cho chúng ta ( giá tour sẽ cho biết sau ). 
 
4- VĂN NGHỆ: 
Hiện nay Ban Tổ Chức đã nhận được khá nhiều email ghi danh các tiết mục văn nghệ, 
trong đó có những tiết mục đặc biệt như: 

- 2 Màn múa của Nam Cali (Nhóm chị Thu Lê). 
- 2 Vở kịch vui của chị Phương Liên và Thanh Nhàn. 
- Các tiết mục đơn ca, song ca …… 
- Năm nay người đàn keyboard cho chúng ta là nhạc si Peter Trần ở tại San Jose, 

anh ấy sẽ đi cùng chuyến bay với nhóm Bắc Cali. 
Để cho chương trình văn nghệ Đại Hội của chúng ta được chu đáo, anh Peter Trần 
đề nghị quý anh chị vui lòng cho biết tên bài hát và “Tone” của bài hát để anh soạn 
trước. 
-Xin quý anh chị tiếp tục ghi tên tham gia văn nghệ để chương trình văn nghệ của 
chúng ta thêm phong phú. 



 
5- PASSPORT: 
Ban Tổ Chức xin nhắc quý vị xem lại passport để chắc chắn là passport còn thời 
hạn (tối thiểu là tháng 12/ 2016). Nếu quý vị đã và đang renew passport xin gửi số 
passport mới cho anh Trương Sỹ Thực càng sớm càng tốt. 
 
6- ON BOARD CREDIT: 
Chúng ta sẽ nhận được onboard credit là $75/ 1 phòng. 
 
Mọi thắc mắc xin liên lạc: 
- Bùi Thi Thắng Lợi (BTX 65) 
     Phone:  (408) 644-6669 
     Email: loi.bui2003@yahoo.com 
 
Về du thuyền và khách sạn xin liên lạc với: 
-   Anh Trương Sỹ Thực  -  email: sythuc@hotmail.com 
    Phone:  (514) 737 - 4113 (Home) 
                 (514) 823 - 8387 (Cell) 

- Chi Đặng Kim Tuyến   - email: kimtsullivan@gmail.com   
     Phone: (626) 327-6301 
 
Kính chúc quý vị giáo sư và các anh chị luôn vui khoẻ và bình an. 
 
Trân trọng. 
 
TM Ban Tổ Chức ĐH 2016 
         Trưởng Ban 
   Bùi Thị Thắng Lợi 
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