
•	 Chuyên	tổ	chức	du	ngoạn	bằng	xe	bus.
•	 Lộ	trình	độc	lập	để	du	khách	có	đầy	đủ	

thì	giờ	chiêm	ngưỡng	thắng	cảnh,	không	
vội	vàng,	hối	hả...

•	 Giá	cả	hợp	lý,	không	ẩn	phí,	không	thêm	
một	chi	phí	nào	trên	xe.

•	 Nhiều	quà	tặng	bất	ngờ	trong	chuyến	đi.

FTFamily
Tours

HỘI	NGỘ	40	NĂM	Y	KHOA	75
Tour	du	ngoạn	ngày	10-13	tháng	8,	2015

Chẳng	 những	 nổi	 tiếng	 với	
những	 tours	 du	 ngoạn	 bằng	
xe	bus,	Family	Tours	còn	được	

sự	 tín	 nhiệm	 của	 các	 hội	 đoàn	 cho	
những	chuyến	hội	ngộ	của	bạn	hữu,	
gia	đình.
Ngày	 10-13	 tháng	 8	 vưà	 qua,	 Fam-
ily	Tours	cùng	hơn	40	bạn	hữu,	thân	
hữu	 của	 nhóm	 Y	 Khoa	 Sài	 Gòn	 75	
đã	đi	thăm	2	tiểu	bang	California	và	
Nevada	trong	4	ngày-3	đêm	qua	các	
thắng	 cảnh	 Sedona-Verde	 Canyon-
Grand	Canyon-Hoover	Dam.
Những	tấm	ảnh	đầy	ấp	kỷ	niệm	với	
những	 nụ	 cười	 trên	 môi	 của	 mọi	
người	đã	nói	lên	điều	đó.
Lần	này	hội	Y	Khoa	75	còn	được		sự	
tham	gia	của	rất	nhiều	thành	viên	từ	
xa	tới	làm	cuộc	họp	mặt	thêm	phần	ý	
nghĩa,	vui	nhộn,	đầy	ấp	tình	thân	với	
những	 nụ	 cười	 không	 bao	 giờ	 dứt	
trong	suốt	chuyến	đi.
Quý	 khách	 muốn	 tham	 dự	 những	
chuyến	du	ngoạn	hào	hứng,	những	
cuộc	họp	mặt	gia	đình,	bạn	bè...vui	
tươi,	với	lịch	trình	khác	lạ	xin	hãy	liên	
lạc	với	Family	Tours	để	biết	thêm	chi	
tiết.	

Family Tours-Family Time-
Leave the planning to us.

714.775.8842



•	 Tour	Guide	kinh	nghiệm	tháp	 tùng,	hướng	dẫn	 từ	 lúc	đi	
đến	lúc	về.

•	 Tài	 xế	 cẩn	 thận,	 lịch	 thiệp,	 được	 sự	 yêu	mến	 của	 tất	 cả	
khách	hàng.

•	 Xe	bus	đời	mới,	bảo	hiểm	đầy	đủ		(có	copy	tại	văn	phòng).
•	 Free	DVD	kỷ	niệm	sau	mỗi	chuyến		đi.

9938 Bolsa Ave., #214
Westminster, CA 92683

714.775.8842
www.lefamilytours.com

Phải	nói	 tour	Redwood-Oregon-
Washington	 là	 1	 tour	 “unique”	
độc	 nhất	 không	 nơi	 nào	 có	

ngoài	 Family	 Tours.	 Hơn	 50	 hành	
khách	 đủ	 mọi	 lứa	 tuổi	 tham	 dự	
chuyến	đi	này	đã	trãi	qua	8	ngày	thật	
đẹp,	thật	vui,	thật	hoàn	hảo	đã	đồng	
ý	điểm	này.
Trong	 chuyến	đi	mọi	 người	 thật	 an	
tâm	vì	trên	xe	có	đến	3	vị	bác	sĩ		(có	
cả	1	vị	bác	sĩ	về	tim),	3	nha	sĩ	(tha	hồ	
mua	kẹo	tại	Jelly	Belly	tour),	6	vị	dược	
sĩ	 (hành	 khách	 tha	 hồ	 tham	 khảo	
thuốc	men...)	
Trong	 số	 các	 hành	 khách,	 Family	
Tours	hân	hạnh	được	đón	tiếp	những	
du	khách	từ	Pháp	Quốc,	từ	Việt	Nam,	
từ	 tiểu	 bang	 xa	 xôi	 Texas...	 Family	
Tours	xin	cám	ơn	tất	cả	quý	khách	đã	
tin	 tưởng	và	tham	dự	du	ngoạn	với	
Family	Tours.
Một	trong	những	thông	lệ	của	Fam-
ily	Tours	 là	đặt	 tên	 cho	mỗi	 chuyến		
đi,	trong	chuyến	đi	này	cũng	không	
ngoài	 thông	 lệ...chưa	 có	 chuyến	 	đi	
nào	Family	Tours	được	góp	ý		nhiều	
và	đa	dạng	về	tên	đặt	như	lần	này.	Có	
đến	18	cái	 tên	được	đưa	ra	để	bình	
chọn.	 Sau	 cuộc	bầu	 cử,	 2	 tên	 có	 số	
phiếu	cao	nhất	là:	“Discovery,	Relax-
ation	and	friendship”	và	“8	ngày	hoàn	
hảo”.
Tên	 “Discovery,	 Relaxation	 and	
friendship”	là	ý	kiến	của	bác	sĩ	Amah	
vì	theo	ông	đây	không	phải	lần	đầu	
viếng	thăm	nước	Mỹ	nhưng	lần	đầu	
tham	gia	du	ngoạn	với	Family	Tours	
và	ông	cảm	thấy	đây	là	một	cuộc	du	
ngoạn	 lý	 thú,	 	 gia	 đình	 ông	 khám	
phá	 ra	 rất	 nhiều	 nơi,	 nhiều	 điều	 lý	
thú,	đó	là	lý	do	của	chử		“discovery”.	
Trong	8	ngày	những	bận	tâm,	phiền	
nhiễu	 của	 đời	 sống	 tan	 biến,	 tâm	
hồn	thanh	thản,	cho	chử	“relaxation”.	
Cuối	 cùng	 trên	 xe,	 gia	 đình	 ông	đã	
quen	 với	 tất	 cả	hành	 khách,	 vui	 vẻ,	

Discovery,	Relaxation	and	Friendship
Tour	du	ngoạn	ngày	2-9	tháng	8,	2015

hòa	đồng	như	một	đại	gia	đình.	Do	
đó	có	chử	“friendship”.	
Thank you Dr. Amah for this mean-
ingful , fantastic name for the trip.
Cái	 tên	 “8	 ngày	 hoàn	 hảo”	 tự	 nó	
cũng	 nói	 lên	 sự	 hài	 lòng,	 hả	 hê...
của	 người	 đặt	 ra	 cũng	 như	 phân	
nửa	 hành	 khách	 trên	 xe	 	 đã	 bầu	
chọn.
Những	 tên	 khác	 được	 đặt	 ra	 cho	
chuyến	đi	là:
Mở rộng tầm nhìn
Theo	 cô	 Y.N.,	 đây	 không	 phải	 là	
chuyến	du	ngoạn	đầu	tiên	với	Fam-
ily	 Tours	 nhưng	 đây	 là	 chuyến	 đi	
cô		đã	khám	phá	biết	được	những	
điều	 rất	 lạ,	 thú	vị.	Một	người	bạn	
đồng	 hành	 trong	 chuyến	 đi	 bảo	
cô	 rằng:	“Còn	 nữa,	 còn	 nhiều	 nơi	
lý	thú	mà	cô	phải	cùng	với	Family	
Tours	để	khám	phá	những	nơi	kỳ	
thú	trong	những	ngày	sắp	tới.”
Ngày vui qua mau
Theo	 người	 đặt	 tên	 cho	 biết,	 vì	
chuyến		đi	quá	hoàn	hảo,	quá	vui	
...	 những	 chi	 tiết	 nhỏ	 cũng	 được	
Family	Tours	lo	lắng	anh	chỉ	muốn	
kéo	dài	cuộc	vui.		
Thiên đường hạ giới  (Paradise 
on earth)
Tên	 này	 được	 1	 thành	 viên	 trẻ		
trong	 chuyến	 đi	 đặt	 ra.	 Mặc	 dù	
sanh	ra	và	lớn	lên	ở	Mỹ,	tiếng	Việt	
của	 em	 thật	 vững,	 thật	 đúng	 rất		
đáng	khâm	phục.	Theo	em,	những	
thắng	 cảnh	 trong	 chuyến	 đi	 làm	
em	 ngạc	 nhiên	 và	 chắc	 rằng	 khi	
trở	lại	trường	em	sẽ	có	một	bài	viết	
xuất	sắc	về	cuộc	du	lịch	mùa	hè	với	
gia	đình	em.
Trở về thuở hồng hoang
Theo	lời	chú	H.V.,	những	thân	cây	
to	lớn	trong	khu	rừng	Redwood	đã	
làm	 chú	 có	 cảm	 tưởng	như	mình	
đang	 sống	 trong	 một	 thế	 giới	
khác,	một	thế	giới	xưa	cổ	mà	con	

người	không	có	những	lo	âu	của	thời	
đại.
Mưa rừng
Trong	khi	đi	dạo	trong	một	khu	rừng	
ở	Redwood,	khi	 lên	 tới	đỉnh...trời	 lất	
phất	 mưa...Vài	 người	 trong	 đoàn	
thoang	 thoảng	nghe	 1	 giọng	 ca	 rất	
nhỏ,	rất	trong,	rất	tình	cờ:	“Mưa	rừng	
ơi,	mưa	rừng...”	Anh	F.J.T.	đã	thốt	lên:	
“Cám	ơn	Family	Tours,	 vợ	 tôi	 vừa	 ca	
đó...hơn	25	năm	rồi	vợ	tôi	đã	cất	tiếng	
ca	trở	lại.”
Do	đó	anh	đặt	tên	theo	bài	nhạc	vợ	
anh	vừa	hát.	
Lost in the forest
Một	tựa	đề	được	giải	thích	cặn	kẽ,	lý	
thú	nhất	 là	“Lost	 in	 the	 forest”.	Theo	
cô	 J.V.,	 đây	 là	 tour	 đặt	 biệt	 nhất,	
không	nơi	nào	có	là	vì	trong	lịch	trình	
có	khu	rừng	Redwood.	

Chử	“lost”	ở	đây	phải	hiểu	theo	nghĩa	
bóng	chứ	không	giải	thích	theo	nghĩ		
đen	là	“lạc	trong	rừng”.
Theo	 lời	 cô,	 trong	 trí	 tưởng	 tượng	
của	cô	từ	 thời	 thơ	ấu	“rừng”	 	phải	 là	
một	nơi	âm	u,	ghê	 rợn,	đầy	 rắn	 rít...
thế	nhưng	khi	bước	chân	vào	cái	tour	
được	 Family	 Tours	 chọn	 đã	 làm	 tan	
biến	 những	 ấn	 tượng	 đã	 có	 trong	
đầu	 của	 cô.	 Khu	 rừng	 Family	 Tours	
giới	 thiệu	đến	du	khách	 là	một	 khu	
rừng	 rất	 đẹp,	 có	 cây	 cao,	 có	 đường	
mòn	không	khó	đi	cho	lắm...và	nhất	
là	 có	 cả	một	 rừng	 nghệ	 thuật	 khắc	
trên	cây,	một		“story	book”	của	người	
khổng	lồ	Paul	Bunyan.
Để	 biết	 thực	 hư,	 xin	 quý	 khác	 ghi	
danh	sớm	cho	những	chuyến	du	lịch	
hấp	dẫn,		vui	nhộn	của	Family	Tours.

Xuống biển
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