
De : Bach Pham <bachpham@yahoo.com> 
À : Van <vnschramm@sbcglobal.net>  
Envoyé le : Dimanche 18 septembre 2016 
Objet : Retrouvailles JJR-MC in Vietnam 2016 
 
Dear friends, 
 
This is finally the program we've put together for the JJR-MC Retrouvailles 2016 in Vietnam. 
Some unforeseen problems had caused the event to be delayed but it's back on course. We think 
the gala and tours are quite fun and interesting and we hope you will be able to attend even with 
such short notice. 
 
CVan ơi, since I don't have all the addresses, can you forward this mail to everybody in your 
mailing lists? To all friends, please feel free to add friends that are missing. 
 
1- The recommended hotel in Saigon will be the Oscar (4*) hotel on Nguyen Hue. It's centrally 
located on a pleasant and lively street. You can book a standard room (no window) for 
$36/night on agoda.com (https://www.agoda.com/vi-vn/oscar-saigon-hotel/hotel/ho-chi-minh-
city-vn.html?checkin=2016-11-10&los=3&adults=2&rooms=1&cid=-
1&searchrequestid=181d92ee-d71c-447c-8c46-7d1873460690) or a premium room for $48, a 
special deal with Mr. Phi, Oscar hotel's GM. Prices include breakfast. 
 
2- Friday Nov 11, 2016: Gala diner at Khu du lịch Văn Thánh with live band, singers, dancing, 
soft drinks. Price: 55$/person 
  
3- Sat Nov 12: Son Ha invites all of us to his rather large property in Vung Tau. We could use 
of the facilities of Lan Rung Resort across the street (beaches, swimming pool, showers, 
restaurants...). Estimated transportation sharing cost: $10-$13/person. For lunch we can decide 
between eating at Lan Rung ($10-15/per), Cô Ba Vũng Tàu (bánh xèo, bánh khọt - $5-6/per)) or 
gỏi cá mai (a preparation of small fish to be rolled with lettuce and herbs in bánh tráng and 
dipped in a very special sauce - uummm, unique - my favorite place - $5-6/per) 
 
4- Sun Nov 13: Free time in Saigon. Une bonne occasion pour déguster ou redécouvrir les 
meilleures spécialités de Saigon. Bính, Hà and I have enough addresses to recommend.  
 
5- Mon Nov 14 to Thu Nov 17: 4 days-3 nights to Da Nang-Hoi An-Hue (see detailed itinerary 
below), all meals included, 4* hotels double or triple occupancy. Price: $210/person. Estimated 
A/R plane ticket: $100-120. We are quite fortunate, Nov 14 happens to be a "rầm" (full moon) 
day and electricity in downtown Hoi An will be off: candles, lanterns, floating "hoa đăng" on 
the river, quite a spectacle. 
 
6- Thu Nov 17: Back to Saigon 
 



7- Fri Nov 18 to Sun Nov 20: Trip to Côn Đảo. Recommended resort: Con Dao Sea Travel 
Resort (https://www.agoda.com/vi-vn/con-dao-sea-travel-resort/hotel/con-dao-islands-
vn.html?asq=nLnFe1rWDqldVsvfMtMk7r0MZx89mawRE5g5F2TXp0N1vSNCk%2bgLDhZX
8%2bAJCuodpgbvCnxq3nvyPS6m1DjyGqer%2bZnCMyUbxh2RDTipaZq8L4PEWAY7M3IE
Tl06QAe1XYom7OnoF%2b40fQdvNP0e%2bJpvP0o%2bF%2fE7arx0Nquvf8fjzeEPq9%2fA2
7btjLO1JkUSS4gxqhCK1c7D03WIIXFXFg%3d%3d&cid=1606957&checkin=2016-09-
25&checkout=2016-09-26&tick=636098323141), Price (bungalow on the beach): +/-$50/night 
double occupancy. A/R plane ticket +/-$180. Fishing and diving trip: +/-$20/person. Island 
tour: +/-$10/person. Meals are not included. 
 
I originally thought about going to Phú Quốc but the bus trip to Rạch Giá is too long (7 hrs) + 
ferry (1 1/2 hrs) and there's nothing very special there since the best beaches have been seized 
by the big hotels chains. So I think Con Dao is more interesting and November is the end of the 
rainy season there. 
 
8- Sun Nov 20: Return to Saigon. Nguyễn Văn Hoàng Nam can go visit his family in Hanoi 
now!!! 
 
Voilà, we hope that the program is meaningful and enticing enough to encourage you to 
rearrange your busy retirement schedule to make the trip. We'd greatly appreciate if you could 
confirm at the latest by Oct 16, 2016. We thank you in advance.  
 
Should you have any questions please do not hesitate to contact Bính (binglee@gmail.com), 
Sơn Hà (nguyensonha@hotmail.com) or me. We can also have phone SIM card with internet 
connection available on demand. 
 
PS: Cô nương Mỹ Linh, I absolutely expect you to come.  
 
See you all soon, 
 
Bach V. Pham 
Tel: 0937442858  
US Internet Tel: (714) 586-9189 
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HÀNH TRÌNH DI S ẢN MIỀN TRUNG 
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG/PHONG NHA 

Thời gian: 4N3Đ 
Khởi hành: 14-17/11 

Thời gian Chương trình  

Ngày 01 
  

                ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HOẶC CÙ LAO CHÀM -  ĐÔ THỊ CỔ HỘI 
AN (Ăn trưa, tối) 

- Sáng: Xe & HDV đón khách tại sân bay Đà Nẵng và khởi hành đi khu du lịch 
Bà Nà – Núi Chúa, nơi mà quý khách khám phá những khoảnh khắc 
giao mùa bất ngờ Xuân – Hạ - Thu – Đông trong 1 ngày. Hoặc Quý 
khách có thể chọn chương trình đi Cù Lao Chàm và lặn ngắm san hô tại 
đây. 

- Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng. 
- Chiều: Khởi hảnh đi tham quan Làng Nghề Điêu Khắc Đá Non Nước. Tiếp tục 

vào Hội An bách bộ tham quan và mua sắm Phố Cổ với: Chùa Cầu 
Nhật Bản, Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phước Kiến & 
Xưởng thủ công mỹ nghệ. Quý khách tham gia thả hoa đăng trên sông Hoài vào ngày rằm (14&15) 
hàng tháng (chi phí tự túc 10.000đ/khách/hoa đăng) 

- Tối: Ăn tối nhà hàng. Về lại Đà Nẵng tự do dạo chơi Đà Nẵng về đêm. Ngủ KS tại Đà Nẵng. 

Ngày 02  
 

                  ĐÀ NẴNG - HUẾ - ĐẠI NỘI - CHÙA THIÊN M Ụ (Ăn sáng, 
trưa, tối) 

- Sáng: Điểm tâm. Rời Đà Nẵng đi Cố Đô Huế, hành trình xuyên hầm đường bộ 
đèo Hải Vân đến Huế nhận phòng KS nghỉ ngơi. 

- Trưa: Ăn trưa nhà hàng tại Huế 
- Chiều:Tham quan Đại Nội (Hoàng Cung của 13 vị vua triều Nguyễn, triều đại 

phong kiến cuối cùng của Việt Nam: Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Tử Cấm 
Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh) và Chùa Thiên Mụ cổ 
kính, xây dựng từ những năm đầu của thế kỉ XVII  

- Tối: Ăn tối nhà hàng. Quý khách tự do dạo chơi Huế về đêm hoặc thưởng ngoạn Ca Huế sông Hương 
(Chi phí tự túc 100.000đ/khách). Ngủ KS tại Huế. 

Ngày 03  
  

HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - HUẾ (Ăn sáng, trưa, tối) 
- Sáng: Điểm tâm. Khởi hành đi Quảng Bình, ghé thăm Thánh Địa La Vang. 
- Trưa: Ăn trưa nhà hàng tại Phong Nha.  
              Đoàn tiếp tục tham quan Động Thiên Đường, khám phá vẻ đẹp huyền bí 

của động khô dài nhất Châu Á, là kỳ quan thiên nhiên của thế giới với 
những tuyệt mỹ của tạo hóa ban tặng. Khởi hành về lại Huế. 

- Tối: Ăn tối nhà hàng tại Huế. Ngủ K/sạn tại Huế. 

Ngày 04  
 

       LĂNG KHẢI ĐỊNH - Tiễn khách (Ăn sáng, trưa) 
- Sáng: Điểm tâm. Tham quan Lăng Khải Định - với phòng cách kiến trúc tuyệt 

vời kết hợp giữa hai trường phái văn hóa Đông - Tây và tiếp tục tham 
quan Chùa Từ Hiếu - ngôi chùa độc nhất vô nhị với sự tích báo hiếu mẹ 
gây xúc động lòng người. 

- Trưa: Ăn trưa nhà hàng.  
- Chiều:  Tiễn khách Ga / Sân bay Huế lúc 13h00 (Sau thời gian này quý khách 

tự túc ra Ga hoặc sân bay Huế). Khởi hành về Đà Nẵng mua sắm Đặc 
Sản Miền Trung. Ti ễn khách sân bay (Thời gian chuyến bay từ 16h00 đến 24h00). 

             Chào thân ái. Kết thúc chương trình. 
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* GIÁ TOUR TR ỌN GÓI: (giá tour áp dụng cho đoàn 12 khách trở lên) 

LƯU TRÚ GIÁ TOUR 

KHÁCH SẠN 4 SAO 4.690.000Đ/KHÁCH 

VMB KH Ứ HỒI TP.HCM – ĐÀ NẴNG//HUẾ - 
TP.HCM 

1.900.000Đ/KHÁCH/KH Ứ HỒI 

(Giá tạm tính tại thời điểm báo giá của hang VNA) 

 

* TÊN KHÁCH S ẠN 2 SAO, 3 SAO, 4 SAO HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG: 

 
Địa phương Khách sạn 4 sao 
Đà Nẵng Mường Thanh, Gopatel, Eden... 

Huế 
Green, Century, Modial, Park View, 
Camelia... 

 
PHỤC VỤ ĐOÀN:  

1. Xe vận chuyển 16 chỗ tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình. 
2. Ngủ 2 khách/phòng khách sạn tiện nghi 4 sao: hệ thống máy nước nóng lạnh, ĐT, phòng 

tắm riêng, phòng 2-3 người/phòng. 
3. Ăn các bữa theo tour: 03 bữa sáng buffet + 04 bữa trưa + 03 bữa tối tiêu chuẩn 120,000 

VNĐ/suất 
4. Vé tham quan + xe điện tại Động Thiên Đường. 
5. Vé tham quan Bà Nà hoặc Cù Lao Chàm (Giá vé tham quan Bà Nà đã bao gồm cáp treo và 1 

số điểm tham quan theo chương trình, ngoại trừ 1 số điểm tham quan tại Bà Nà sẽ thu phí 
thêm) 

6. Vé tham quan các điểm. 
7. Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình. 
8. Phục vụ 01 nước 0.5l/khách /ngày. 
9. Bảo hiểm du lịch. 

 
KHÔNG BAO GỒM:  

• Chi phí tham quan ngoài chương trình và các chi phí cá nhân khác….. 

• Thuyền ca Huế trên sông Hương, thả hoa đăng tại Hội An. 

• Tiền típ HDV, Tài xế  

• VAT 

 

GIÁ VÉ  DÀNH CHO TR Ẻ EM:  

• Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 1 vé 

• Trẻ em từ 05 – 09 tuổi mua 75% giá vé 

• Trẻ em dưới 04 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo. Hai người lớn được kèm 01 trẻ 

em, trẻ em thứ 02 trở lên phải mua 75% giá vé.  

               

QUY ĐỊNH HUỶ VÉ: 
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• Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua chịu chi phí: 30% giá vé . 

• Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày chịu chi phí 50% giá vé. 

• Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 05 ngày chịu chí phí 70% giá vé. 

• Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

 

Lưu ý:   Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo thời tiết vá các 

vấn đề khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De : Bach Pham 
Envoyé le : Jeudi3 novembre 2016 

Dear friends, 
 
Due to the insufficient number of attendees for this reunion, I won't be able to arrange for a 
full gala with music, band and singers like the last time. This is the final program:  
 
1- Thur Nov 10, 2016 - 7:00pm: Welcome dinner at Bắc Vị Restaurant, 254 Nguyễn Đình 
Chiểu, Q. 3, with specialties from the north such as Chả cá (Lã Vọng), cá chẽm kho riềng, 
canh riêu cua mồng tơi, cà pháo... Estimated cost: $20/person. After dinner we'll have beer, 
coffee or ice cream at the terrace of the Long Café, 36 Nguyễn Huệ Blvd, watching people 
and waiting for Cẩm Vân and Fred after they checked in at the Oscar Hotel, about 5' walk 
away. 
 
2- Friday Nov 11, 2016 - 6:00pm: Buffet dinner at Hoàng Yến Premier Buffet on the 5th 
floor of the newly  inaugurated Saigon Centre, 65 Lê Lợi (corner Pasteur), Q. 1. Cost: 
$28/person (add $2.60 for soft drinks, or $4.60 for soft drinks/beer or $7.70 for soft 
drinks/beer/wine - all you can drink)  
 
3- Sat Nov 12 - 8:00am: Departure for Vung Tau. We could use of the facilities of Lan 
Rung Resort (beaches, swimming pool, showers, restaurants...). Estimated transportation 
sharing cost: $10-$13/person. For lunch we can decide between eating at Lan Rung ($10-
15/per), Cô Ba Vũng Tàu (bánh xèo, bánh khọt - $5-6/per)) or gỏi cá mai (a preparation of 
small fish to be rolled with lettuce and herbs in bánh tráng and dipped in a very special sauce 
- unique specialty - my favorite place - $5-6/per) 
 
4- Sun Nov 13: Free time in Saigon. Une bonne occasion pour déguster ou redécouvrir les 
meilleures spécialités de Saigon. Bính, Hà and I have enough addresses to recommend.  
 
5- Mon Nov 14 to Thu Nov 17: 4 days-3 nights to Da Nang-Hoi An-Hue, all meals 
included, 4* hotels double or triple occupancy. Price: $210/person. Estimated A/R plane 
ticket: $100-120. We are quite fortunate, Nov 14 happens to be a "rầm" (full moon) day and 
electricity in downtown Hoi An will be off: candles, lanterns, floating "hoa đăng" on the 
river, quite a spectacle. We'll also visit the Phong Nha caves and the Nguyen kings' 
mausoleums.  
 
The Côn Đảo tour is cancelled due to very uncertain weather. 
 
Please let me know by the end of this week at the latest 
- which dinner(s) you'll attend and   
- if you want to do the Danang tour,  so I can have the tour operator complete the 
bookings. 
 
Very excited to see you all soon. 
  
Bach V. Pham  
Tel: 0937442858  
US Internet Tel: (714) 586-9189 


