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Về Bến Tự Do 
Galang & Singapore 

 

20-25 June, 2019 (6 ngày 5 đêm) 
Giá vé trọn gói:   $2,300/ người  (2 người/phòng) 
bao gồm thuế (tax) và :  
• Vé máy bay quốc tế khứ hồi (from LAX) 
    xin phone hỏi giá nếu bay từ nơi khác 

•  Khách sạn (3.5 – 4 stars) với 2 đêm tại resort ở Batam & Xe bus với máy lạnh 
•  Hướng dẫn viên địa phương & Vé vào cửa các địa điểm du lịch (xem chương trình) 
•  3 bữa ăn (sáng/trưa/tối) mỗi ngày (ngoại trừ 1 bữa ăn tự túc trong suốt chuyến đi) 
•  Group Travel Protection (post departure only, medical expenses: max $50,000p.p) 
 

LỊCH TRÌNH TỪNG NGÀY CHUYẾN THĂM DI TÍCH Trại Tỵ Nạn GALANG 
 

  Ngày tháng - 2019 Lịch trình 

Day  1 Thứ Năm 20 tháng 6 Rời USA. 

Day  2 Thứ Sáu 21 tháng 6 Tới phi trường Singapore. Xe đón vể Khách sạn (4 sao). Nghỉ ngơi. 

Day  3 Thứ Bảy 22 tháng 6 Ăn sáng. Xe đón tới bến phà làm thủ tục qua đảo Batam 
(Indonesia). Cty Du lịch Batam đón tại bến phà, đi ăn trưa chung. 
Lấy phòng tại Khách sạn (3.5 sao). Đi thăm Batam & Shopping. Ăn 
tối chung. Thưởng thức đêm Văn Nghệ. Nghỉ đêm tại Batam. 
 

Day  4 Chủ Nhật 23 tháng 6 Ăn sáng. Xe đưa đi thăm di tích trại Galang và cầu nguyện tại 
nghĩa trang 500 mộ ở Galang. Ăn trưa nhẹ tại trại Galang. Tiếp tục 
đi thăm trại.  
Tại Galang đoàn sẽ có dịp tới thăm các di tích như sau: 
1- Cầu jetty ngày xưa  
2– Cầu nguyện tại Nghĩa trang Galang với trên 500 ngôi mộ  
3- Thăm di tích nhà thờ Galang 1: nay đang được sửa chữa khang 
trang để xây dựng Học Viện Công Giáo, đi thăm di tích 12 Chặng 
Đường Thánh Giá chúa Giêsu trên 12 chiếc tàu vượt biên to hơn 
tàu thật và những tượng người sống động to hơn người thật  
4– Thăm Viện Bảo Tàng  
5– Thăm các Di tích tại Galang 2: nhà thờ, chùa, Miếu Ba Cô  
6– Thăm Chùa Từ Bi. 
Về Batam. Tắm rửa. Ăn tối chung. Nghỉ đêm tại Batam. 
 

Day  5 Thứ Hai, 24 tháng 6 Ăn sáng. Ra bến phà về Singapore. Ăn trưa (tiệc chia tay). Về Khách 
sạn (4 sao). Nghỉ ngơi. Chiều đi thăm Singapor & shopping. Ăn tối 

tự túc.  
Ghi chú: có thể rời Singapore sớm nhất là 18g Thứ Hai 24 tháng 6 

Day  6 Thứ Ba, 25 tháng 6 Ăn sáng. Trả phòng, package chấm dứt lúc 12g trưa. 
Về nước hoặc đi nước khác.  
Những người đi Bidong ra phi trường bay vào Kuala Lumpur. 
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 Về Bến Tự Do 
Bidong & Malaysia 

 

24 - 30 June, 2019 (7 ngày 6 đêm) 
 

Giá vé trọn gói: $2,750 p.p.  (2 người/ phòng) 
bao gồm thuế (tax) và :  
• Vé máy bay quốc tế khứ hồi (from LAX) 
   xin phone hỏi giá nếu bay từ nơi khác 

•  Khách sạn (3.5 – 4 stars) với 2 đêm tại beach resort & Xe bus với máy lạnh 
•  Hướng dẫn viên địa phương & Vé vào cửa các địa điểm du lịch (xem chương trình) 
•  3 bữa ăn (sáng/trưa/tối) mỗi ngày (ngoại trừ 1 bữa ăn tự túc trong suốt chuyến đi) 
•  Group Travel Protection (post departure only, medical expenses: max $50,000p.p) 

 

LỊCH TRÌNH TỪNG NGÀY CHUYẾN THĂM DI TÍCH Trại Tỵ Nạn BIDONG 
  

  Ngày tháng - 2019 Lịch trình 

Day  1 Thứ Hai, 24 tháng 6 Rời USA. Bay đi Kuala Lumpur. 

Day  2 Thứ Ba 25 tháng 6 
  

Tới phi trường KLIA-1 (Kuala Lumpur International 1), đón về 
Khách sạn. Nghỉ ngơi. Họp mặt. Ăn tối chung. Thăm khu phố đi 
bộ cho khách du lịch quốc tế ở Bukit Bintang. Nghỉ đêm tại 
Kuala Lumpur. 

Day   3 Thứ Tư 26 tháng 6 Ăn sáng. Trả phòng. Ra phi trường bay vào Kuala Terengganu. 
Xe đón tại phi trường đưa đi ăn trưa chung rồi về Khách sạn 
nghỉ ngơi. Đi thăm di tích mộ tập thể của thuyền nhân tại Khu 
A, B, C. Đi chợ trái cây . Ăn tối chung, thưởng thức đêm Văn 
Nghệ. Optional: thăm cảnh đêm tại cửa biển Terengganu. 
Nghỉ đêm tại Terengganu. 
 

Day   4 Thứ Năm 27 tháng 6 Ăn sáng. Ra xe tới bến phà Merang. Xuống tàu qua đảo Bidong. 
Ăn trưa chung. Hướng dẫn đi thăm và nghe giải thích về các di 
tích thuyền nhân tại đảo Bidong nơi đã có trên 200.000 thuyền 
nhân dừng chân trước khi đi định cư nước ngoài. Đây là khu di 
tích có nhiều thuyền nhân VN nhất trong vùng Đông Nam Á. 
Cầu nguyện tại đảo. Tắm biển Khu A, lặn xem san hô gần bờ. 
16g tàu đưa về đất liền. Ăn tối chung. Nghỉ đêm Terengganu 
 

Day   5 Thứ Sáu 28 tháng 6 Ăn sáng. Bay về Kuala Lumpur. Lấy phòng Khách sạn. Xe đưa đi 
thăm thành phố Kuala Lumpur: Tòa Tháp Đôi, Hoàng Cung, 
Vườn Lan, ….... Ăn trưa tự túc, ăn tối chung.  
Nghỉ đêm tại Kuala Lumpur. 
 

Day   6 Thứ Bảy 29 tháng 6 Ăn sáng. Xe đưa đi Melacca thăm thắng cảnh và di tích. 
Về Khách sạn.  Ăn tiệc chia tay. Có thể bay về nước từ 1g sáng 
ngày 30 tháng 6, hay nghỉ đêm tại Kuala Lumpur. 
 

Day   7 Chủ Nhật 30 tháng 6 Có thể bay về nước từ 1g sáng ngày 30 tháng 6.  
Ăn sáng . Về nước hoặc đi nước khác. 
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Thông Báo  
Nhân kỷ niệm 40 năm Liên Hiệp 
Quốc chính thức thành lập trại ty 
nạn Bidong ở Mã Lai năm 1978, 
và trại Galang ở Nam Dương 
năm 1979, Hành Trình Đức Tin 
phối hợp với T2 Music tổ chức: 

Đại Hội Về Bến Tự Do 
từ ngày 20 đến 30 tháng 6,2019  
 

Giá vé trọn gói: 
1)  Galang & Singapore (6 ngày, 
20 - 25 tháng 6, 2019):   $2,300/người
2)  Bidong & Mã Lai Á  (7 ngày, 24 - 30 tháng 6, 2019):  $2,750/người 
3)  Cả 2 chuyến trên     (11 ngày, 20 đến 30 tháng 6):      $3,500/người
 

Chuyến đi được tổ chức vào mùa hè nhằm mục đích đưa các cựu thuyền nhân và 
hậu duệ về thăm lại đảo Bidong, hay Galang. Ngoài việc ôn lại những kỷ niệm buồn 
vui của cuộc đời ty nạn, chúng tôi sẽ cử hành các nghi thức tôn giáo để cầu nguyện 
cho các thuyền nhân vắn số, kém may mắn, và tạ ơn Thượng Đế đã cho chúng ta 
được sống còn để có ngày hội ngộ với các cựu thuyền nhân trở về từ các Đệ Tam 
Quốc Gia. 
 

Xin lưu ý tất cả số tiền thặng dư sau khi Ban Tổ Chức trừ đi các chi phí sẽ được Hành 
Trình Đức Tin trao tặng 100% cho Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam để hội từ thiện, 
bất vụ lợi này có kinh phí hàng năm cho việc chăm sóc & tu bổ các nghĩa trang của 
thuyền nhân Việt Nam không phân biệt tôn giáo vẫn còn nằm lại tại các trại ty nạn 
Đông Nam Á. 
 

Nhằm mục đích giáo dục về Lịch sử Thuyền Nhân Việt Nam đối với các thế hệ mai 
sau, chuyến đi sẽ được các anh chị em nghệ sĩ có tâm huyết cùng tháp tùng để làm 
một cuốn phim tài liệu & ca nhạc ghi nhận lại các hình ảnh trong chuyến đi nhằm 
trình chiếu rộng rãi cho công chúng khắp nơi trong năm 2020 nhân kỷ niệm 45 năm 
biến cố 1975.   
 

Để giúp cho chuyến đi được tổ chức chu đáo, kính mong quý cựu thuyền nhân và 
hậu duệ (không phân biệt tôn giáo) ghi danh sớm và đóng tiền trước ngày 22 tháng 
3, 2019. Sau ngày này giá vé sẽ tăng thêm từ $100 -  $200 theo thời giá vé máy bay 
 

Muốn biết thêm chị tiết về "Đại Hội Về Bến Tự Do" xin vào thăm website: 
HanhTrinhDucTin.com     HanhTrinhDucTin.com   hay gọi số phone miễn phí:  
1-8-444-RA-KHOI  hay  1-8-444-725-464  và để lại lời nhắn nếu đường dây bị bận. 

“You never never know if you never never go” 
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REGISTRATION  FORM  (Phiếu Ghi Danh, 2 người chung 1 phiếu) 
Tour Name:   Về Bến Tự Do 

□ Tour 1:Galang & Singapore  □ Tour 2:Bidong & Malaysia 

Depart/Khởi hành ngày): June  …..  –  Return/Trở về ngày: June  ..… , 2019 

Date (Ngày ghi danh)    …./…./… (MM/DD/YY) – Bay từ phi trường: …….. 

Passenger Name (Tên     : 1) ………………………………...................... 

hành khách như trong Passport ) Ngày sinh (MM/DD/YYYY): …………………... 

              2) …………………………………................. 

Ngày sinh (MM/DD/YYYY): ………………….. 

Full Address (Địa chỉ) :     ……………………………………………. 

         ……………………………………………. 

Telephone:             (Home)  ………………………………………… 

                                    (Cell)     ………………………………………… 

Your E-mail Address (địa chỉ email):   …………………………………… 

State of  health (Tình trạng sức khỏe): ………………………………   

Wheelchair required (Có cần xe lăn không ?):   Yes / No 

Any medical problem (Trở ngại về sức khỏe): …………………………… 

In case of emergency, please contact (Trong trường hợp khẩn cấp, xin liên lạc): 

1) Contact Name: ……………………………………………… 

Contact Phone No:   (Cell) ………………………………… 

    (Home) ……………………………….  

    (Office) ………………………………  

E-mail Address:         ………………………………………. 
 

2) Contact Name: ……………………………………………… 

Contact Phone No:   (Cell) ………………………………… 

    (Home) ……………………………….  

    (Office) ………………………………  

E-mail Address:         ………………………………………. 
 

Attention:  1) For registration, please make check (50%) payable to “The Australian Travel”. The 
50% remaining balance is due and payable 2 months BEFORE the date of departure. 
2 ) By registration, the passengers agreed to be governed under the jurisdiction of the State of 
California ONLY, and NO disputes/litigation shall be arisen out of the State of California. 
 

Please mail this Registration Form, copy of US Passport & your check (50%) 
payable  to:     
Hanh Trinh Duc Tin,  5904-A  Warner Ave, Huntington Beach, CA 92649 – USA 


