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HỘI CỰU HỌC SINH BÙI THỊ XUÂN–TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÀLAT 

                                                     
FORT LAUDERDALE - FLORIDA 

  
Ngày 7 tháng 5 đến 14 tháng 5 năm 2016 

                                                            ************ 
  
  

BẢN TIN SỐ 5 

Ngày  7 tháng 4 năm 2016 
  

Kính thưa quý vị Giáo sư, quý thân hữu, quý anh chị em BTX-THĐ, 
              Tiếp theo Bản Tin số 4 (March 5, 2015), sau đây là những tin tức 
cho Đại Hội Bùi Thị Xuân-Trần Hưng Đạo 2016: 

 
Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày Đại Hội, trong tuần lễ vừa qua đã có thêm 
một số quý vị ghi tên nên đến nay chúng ta đã có được 170 người tham dự 
Đại Hội. 
  

1. VĂN NGHỆ: 

Vì số anh chị em ghi tên văn nghệ rất nhiều (trên 70 tiết mục) nên BTC đã 
cố gắng giữ một phòng sinh hoạt lớn có thể chứa được 150 người trên du 
thuyền cho ba buổi văn nghệ của chúng ta.  Ban Tổ Chức đã sắp xếp 
chương trình như sau: 

  

- NGÀY ĐẠI HỘI :    Chú Nhật ngày 8 tháng 5, 2016 (Từ 2 PM đến 5 PM). 

- NGÀY SINH HOẠT TẬP THỂ: Thứ Tư, ngày 11 tháng 5 (Từ 2 PM đến    

5 PM). 

- NGÀY TẠM BIỆT :          Thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 (Từ 2 PM đến 5 PM). 



  

Với hơn 70 tiết mục chia làm 3 buổi, chúng ta sẽ có đủ thì giờ để thưởng 
thức những màn múa, kịch, đồng ca, đơn ca ...của tất cả các anh cho em 
BTX-THĐ và thân hữu. 

Đến nay, BTC đã sắp xong chương trình văn nghệ và đã chuyển đến ban 
nhạc cũng như MC. Riêng đối với buổi sinh hoạt tập thể chúng ta sẽ còn một 
ít thời gian dành cho quý vị lên du thuyền mới quyết định giúp vui. 

  

  

Kính thưa quý vị, 

Ban Tổ Chức đã cố hết sức để Đại Hội của chúng ta được vui, nhưng sự 
thành công của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của quý vị. 
Trong những buổi sinh hoạt trên du thuyền, chúng ta cố gắng đến đúng giờ 
và ở lại cho đến hết chương trình, dù tiết mục trình diễn của mình đã xong 
cũng xin ở lại để thưởng thức và ủng hộ tinh thần của các nhóm khác. 

  

Chúng tôi đã cố chọn thời gian thích hợp để sau mỗi buổi văn nghệ chúng 
ta có thì giờ nghỉ ngơi, ăn tối và xem shows của du thuyền. 

  

Xin tất cả các chị BTX nếu có áo dài xanh đồng phục xin mang theo để chúng 
ta cũng hát bài Cô Gái Việt và Bạch Đằng Giang khai mạc Đại Hội. 

  

Và với mục đích tôn vinh chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam, BTC đã sắp xếp 
màn Trình Diễn Áo Dài với nhạc phẩm "Một Thoáng Quê Hương", xin các 
chị mang theo một chiếc áo dài đẹp nhất của mình để cùng tham gia trình 
diễn cho mọi người  - nhất là những sắc dân khác - chiêm ngưỡng vẻ đẹp 
của phụ nữ Việt Nam trong chiếc áo dài truyền thống của dân tộc chúng ta. 

  



2- PASSPORT & THUỐC TRI BỆNH: 

 Một lần nữa Ban Tổ Chức xin nhắc quý vị xem lại passport để chắc chắn 
là passport còn thời hạn (tối thiểu là tháng 12/ 2016). 

  

 Quý vị nhớ đem theo các loại thuốc cần dùng (cao máu, cao mở, tiểu 
đường v.v...) và cũng nhớ đem theo ít thuốc nhức đầu, đau bụng, say 
sóng vì trên du thuyền bán rất đắt.  

  

                                                       ooooo-OOO-oooo 

  

 Sau đây BTC xin gửi đến quý vị Bản tin quan trọng về du thuyền, xin quý 
vị xem thật kỹ để có thể hoàn tất mọi thủ tục lên du thuyền. 

                                            
                  Bản Tin Du Thuyền của anh Trương Sỹ Thực 
 
Quí vị đã qua phần final payment và một số lớn quí vị đã có thêm Credit on 
Board ($) đáng kể trên du thuyền. 
Sau đây là một vài thông tin mới : 

 
        1.- Trước ngày khởi hành của du thuyền (7 tháng 5, 2016): 
Một số quí  vị  và  các bạn đã đến trước tại Fort Laulerdale ngày 6 tháng 5, 
2016. Chúng tôi đang tìm một nhà hàng để cùng nhau ăn chung một bữa 
trước khi lên du thuyền. Khi tìm được chúng tôi sẽ thông báo sau. 
Ngoài ra trong ngày 6 tháng 5 cũng có một số quí vị và các bạn đã đến 
Florida sáng sớm. Chúng tôi dự trù tổ chức một chuyến du ngoạn vùng Fort 
Lauderdale, Miami..Số người có thể lên đến trên 30 người. Sau khi được 
đón tại phi trường, hành lý vẫn để trong xe và sau cuộc du ngoạn xe sẽ đưa 
quí vị về khách sạn để check-in. Chi phí là :$25/người, bao gồm tip cho tài 
xế. Xin ghi danh và đóng tiền trực tiếp với chị Thắng Lợi: 408-528.8897 (H) 
hoặc 408-644.6669 (cell). 
 
        2.- Sau khi tầu cập bến (14 tháng 5, 2016), nhiều quí vị và các bạn 
trở về nhà theo các chuyến bay trễ. Chúng tôi dự trù tổ chức một chuyến du 
ngoạn vùng Fort Lauderdale, Miami..Số người có thể lên đến 40 người. 
Hành lý vẫn để trong xevà  được giữ an toàn để qúi vi ̣an tâm đi shopping 
hay đi ăn, daọ phố.  Xe bus sẽ chở quí vi ̣về laị phi trường lúc 5 giờ chiều 



cùng ngày. Muốn tham gia đi cùng xin ghi tên đóng tiền để giữ chỗ trực tiếp 
với chị Kim Tuyến: 626.327.6301 (cell) hay626.963.9989 (H). Chi phí 
là  $30/người bao gồm tiền tip cho tài xế  lượt đi và về. 

Riêng quí vị và các bạn đi chuyến bay sớm để về nhà sẽ có xe bus 
đưa ra phi trường với chi phí $15/người, bao gồm tip cho tài xế. Muốn tham 
dự xin ghi tên và đóng tiền trước hoặc chậm nhất là  3 ngày trước khi tầu 
cập bến cho ban du thuyền, Anh Trương sỹ  Thực : 514-804.4346. 

Xin lưu ý, khi tầu cập bến vào buổi sáng khoảng 7:00 am. Phần thủ tuc̣ 
rời tàu sẽ mất khoảng 2-3 tiếng vi ̀tàu có gần 6.000 hành khách. Xin qúi vi ̣
mua vé máy bay sau giờ trưa để có thời giờ thong thả ra phi trường. 

 
3.- Trong thời gian du ngoạn, du thuyền sẽ ghé bến Cozumel Mexico 

và Jamaica và đảo Labadee của Haiti. 
Tại Đảo Labadee…chúng ta chỉ xuống tham dự picnic do du thuyền 

tổ chức và du thuyền đưa đồ ăn qua cho chúng ta vừa ăn vừa tắm biển, rất 
vui và khỏe khoắn. Chúng ta không đi đâu hết, chỉ  ở tại đây cho tới 5 giờ 
cùng ngày và trở lại du thuyền. 

Tại Jamaica chúng tôi có tổ chức để quí vị và các bạn du ngoạn vùng 
Jamaica với giá $30/người cho xe vận chuyển để đi thăm: 

. Dunes River (có tắm theo dòng suối) với vé vào cửa $20 (tự túc) và 
. Blues Holes với giá $25 (tự túc). 

Số chỗ trên xe bus có giới hạn, xin ghi tên và đóng tiền trước hoặc 
chậm nhất trước ngày 9 tháng 5, 2016 cho ban du thuyền để giữ chỗ. First 
come first served. 

Riêng tại Cozumel, xin để quí vị tự túc đi shopping ngay tại gần bến 
tầu hoặc tự tổ chức đi thăm thành phố và các danh lam thắng cảnh bằng 
taxi hay đi với các dịch vụ của du thuyền. 

  
4.- Làm Set Sails Pass, check-in on line : Để có Set Sails Pass, thẻ 

lên tầu(TLT), quí vị có thể đến tận bến tầu với tờ booking confirmation (Quí 
vị đã có khi giữ chỗ trước đây) hoặc ngay cả chỉ với pass port quí vị cũng có 
thể làm check-in để có thẻ lên tầu tại bến tầu. 

  
Tuy nhiên nếu Quí vị cũng còn có thể làm check-in on line để có TLT, 

Set Sails pass (Một loại boarding pass như của máy bay). Sau khi có  TLT 
quí  vị  phải trình diện lần nữa để  lấy thẻ  du thuyền(TDT). Đó  là  một thẻ 
hình thức cũng như công dụng giống Credit Card của Quí  vị, được dùng 
trên du thuyền để thanh toán mọi chi phí. 

Dưới đây là chỉ dẫn làm TLT trực tuyến (on line) : 
Xin quí vị tuần tự theo những giai đoạn dưới đây : 



1) Vô link www.rccl.com 
2) click on  BEFORE YOU BOARD 
3)Click on CHECK IN ON LINE 
4) Phía bên mặt  điền vào số booking confirmation, ngày tầu rời bến (May 
7, 2016) và tên Du Thuyền. Sau đó clicksubmit 
5) Sẽ thấy lại số booking confirmation(BK#), số cabin(Cab#) và tên của 
những người cùng ở trong cabin (2,3,4 người). 
6) Điền (Fill out) hết cho từng người một. Nên nhớ phải có trước mặt 
passport, nhất là tên và số phone của người mà khi có emergency du thuyền 
có thể liên lạc được. 
7) Điền cho người thứ nhứt xong điền cho người thứ hai, thứ ba,… 
8) Khi được hỏi là đến bến tầu (pier) bằng phương tiện gì, trả lời la private 
vehicle  lúc 12:00 pm và ngày về là 14 May lúc09:00 AM 
9) Để tiện việc và cho nhanh việc check-in này, khi được hỏi trả tiền chi 
phí  trên tầu bằng cách nào trên du thuyền. Hãy trả lời là tiền mặt (cash). 
Sau đó khi trình diện tại bến tầu để lấy TDT sẽ đưa credit card (C.C) nếu 
không muốn thanh toán bằng tiền mặt. 
10) Có phần contract của du thuyền. Hãy dùng con chuột chạy từ trên 
xuống dưới làm như mình đã đọc hết cho đến cùng. Bỏ qua phần này không 
check-in được. 

Nếu điền đúng hết sẽ in ra được set sail pass(TLT) và quí vị sẽ mang 
theo để đổi lấy thẻ du thuyền(TDT) tại bến tầu. 
11) Luggages Tag (hành lý): Bây giờ hãng tầu không có gửi tới tận nhà 
như  mọi khi nữa. Quí vị phải in ra, mang theo để gắn vào hành lý trước 
khi  trao cho nhân viên đưa lên du thuyền. 
12) Xin lưu ý để khỏi thắc mắc. Trong bản này có hai thẻ: 

- TLT : Thẻ Lên Tầu (Set Sails Pass) dùng để đổi lấy thẻ Du Thuyền 
cho nhanh…và 

- TDT : Thẻ du thuyền, dùng trên du thuyền để mở cửa cabin và để 
thanh toán chi phí. 

Có gì thắc mắc xin gọi cho chị Khánh Hoài, Orbis Tours (514)804.4346. 
  

Quí vị và các bạn đã có Confirmation booking # và cabin # từ trước. 
Quí vị nào không còn nữa,  xin cho biết để chúng tôi gửi lại để làm Set 
Sails Pass. 
  

 
 

http://www.rccl.com/

