DU THUYỀN VICTORIA MEKONG
CẦN THƠ – LONG XUYÊN – CẦN THƠ
(2 NGÀY/1 ĐÊM)
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Bao gồm & Không bao gồm
1.1.1. Bao gồm trong hành trình
Dịch vụ nghỉ ngơi trên tàu
Thức uống chào mừng
Các bữa ăn trong hành trình của du thuyền hoặc như trong chương trình
Miễn phí đồ uống không cồn cả ngày (nước khoáng, nước ngọt, trà, cà phê)
Miễn phí rượu vang trong bữa trưa và bữa tối
Phục vụ cocktail đặc trưng từ 6h – 7h tối hàng ngày
Được cung cấp chai nước miễn phí (một chai cho mỗi hành khách) để hành khách có thể lấy nước từ các
trạm cung cấp nước trên tất cả các tầng
Đưa đón từ tàu và các điểm tham quan có trong chương trình
Các chương trình tham quan trên đất liền trong chương trình
Tất cả các phí vào cửa trong các chuyến tham quan trên đất liền
Phương tiện di chuyển trong các chuyến tham quan trên đất liền
Hướng dẫn viên du lịch ( Tiếng Việt và Tiếng Anh )
Các chương trình giải trí trên tàu
Internet trên toàn thuyền ( tuỳ thuộc vào tín hiệu mạng )
Các quyền lợi miễn phí tùy thuộc vào loại phòng
Bảo hiểm
Thuế, nhiên liệu, phí hoa tiêu, phí neo đậu địa phương
Tiền tip cho thuyền viên
1.1.2. Không bao gồm trong hành trình
- Tiền tip cho hướng dẫn viên du lịch
- Các dịch vụ vận chuyển theo yêu cầu hoặc bất kì vận chuyển gì không có trong chương trình
- Chi phí cá nhân và chi phí mua sắm
- Các loại đồ uống, rượu vang cao cấp và rượu mạnh không bao gồm
- Các dịch vụ bổ sung không được đề cập trong chương trình như dịch vụ Massage
- Phụ phí nhiên liệu nếu có
- Các dịch vụ y tế
- Chi phí điện thoại
- Phí cảng (VND 750,000/khách) – thay đổi tùy theo quy định của Cảng vụ
1.2. Điều kiện
1.2.1. Đặt tàu
- Đặt cọc 20% tổng số tiền của chuyến đi trong vòng 7 ngày sau khi ký hợp đồng
- Đặt cọc tiếp theo 50% tổng số tiền của chuyến tối thiểu 30 ngày trước ngày khởi hành
- Thanh toán phần còn lại (30% tổng số tiền của chuyến) tối thiểu 7 ngày trước ngày khởi hành
Nếu đặt phòng được thực hiện ít hơn 7 ngày trước khi khởi hành, thanh toán đầy đủ được yêu cầu tại thời điểm
đặt phòng.
1.2.2. Thanh toán
- Tất cả các đặt phòng phải được hỗ trợ bởi một thư tín dụng không thể hủy ngang.
- Bất kỳ khoản phí nào liên quan đến các dịch vụ bổ sung không được đề cập hoặc không bao gồm trong các
dịch vụ chi tiết (của hành trình) của du thuyền sẽ được thanh toán tại chỗ bởi chính khách hàng khi phát
sinh dịch vụ.
- Tất cả các chi phí ngân hàng và phí phát sinh khi chuyển khoản được thanh toán bởi khách hàng
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- Tất cả các khoản thanh toán phải được thanh toán bằng VND bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng được
quy định dưới đây, không bao gồm bất kỳ khoản phí ngân hàng nào.
- Khoản tiền thanh toán đầu tiên sẽ được thực hiện trong vòng 7 ngày sau khi tất cả các trang của thỏa thuận
được ký kết, và gửi lại bởi hai bên, với phiếu chuyển tiền từ ngân hàng đóng vai trò là bằng chứng chuyển tiền.
Khoản thanh toán cuối cùng được yêu cầu 7 ngày trước khi khởi hành. Trong trường hợp không thanh toán
hoặc chậm thanh toán, VMK có quyền hủy bỏ thỏa thuận.
- Thông tin chi tiết ngân hàng:
Tên ngân hàng:
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Chi nhánh:
Hoàng Mai - Hà Nội
Số tài khoản:
12910000179633
Người thụ hưởng:
Công ty Liên Liên Du thuyền Victoria Mekong / Du thuyền Victoria Mekong
2.3. Hủy chuyến
- Sau khi ký hợp đồng đến 30 ngày trước ngày khởi hành: không tính phí hủy
- 30 ngày đến 7 ngày trước khởi hành: mất 50% tổng số tiền của chuyến
- Dưới 7 ngày hoặc không có mặt: 100% tổng số tiền của chuyến
Nếu phần đặt cọc và khoản thanh toán cuối cùng không được thực hiện dựa trên ngày đáo hạn được đề cập
trong xác nhận hoặc nhắc nhở thanh toán, VMK có quyền hủy đặt phòng mà không có bất kỳ khiếu nại nào về
bồi thường.

2. ĐIỀU KHOẢN
2.1 Thay đổi lịch trình và hành trình
Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng hành trình được sẽ được diễn ra đúng như chương trình dự kiến, tuy nhiên
với điều kiện sông ngòi và các điều kiện địa phương khác, tất cả các lịch trình và hành trình có thể bị thay đổi và trì
hoãn trong thời gian thông báo ngắn
2.2 Thay đổi điểm bắt đầu/ kết thúc hành trình
Nếu điểm bắt đầu hoặc kết thúc hành trình như dự kiến gặp trở ngại, VMK không chịu bất kỳ chi phí vận chuyển từ
điểm đến và đi sửa đổi khi tham gia hành trình. Bất kỳ lý do nào để thay đổi các điểm bắt đầu hoặc kết thúc có thể
được tính là một lý do để hủy bỏ dịch vụ.
2.3 Bảo trì
Theo quy định của Việt Nam và quốc tế, tàu sẽ trải qua thời gian 6 đến 8 tuần để bảo trì, trong mùa thấp điểm.
Trong thời gian đó, con tàu sẽ gián đoạn hoạt động.
2.4 Chế độ ăn uống
VMK cần nhận được thông tin ít nhất 15 ngày trước ngày khởi hành nếu hành khách có nhu cầu ăn uống đặc biệt.
Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nhu cầu đặc biệt của hành khách. Tuy nhiên những yêu cầu có thể không được đảm
bảo.
2.5 Bảo hiểm hành khách
Hành khách phải có bảo hiểm đầy đủ để trang trải mọi rủi ro về chi phí y tế và đi lại. VMK không chịu trách nhiệm
về các khoản nợ đó. Hóa đơn y tế phát sinh trên tàu VMK cho bác sĩ, thuốc được cung cấp và bất kỳ cơ sở y tế nào
khác do VMK cung cấp cho hành khách sẽ được tính phí lại cho hành khách.
2.6 Mất mát và thiệt hại
VMK không chịu trách nhiệm về mất mát hoặc thiệt hại đối với tài sản của hành khách khi ở trên tàu
2.7 Huỷ tàu
Trong trường hợp chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho hành khách với các khởi hành được xác nhận có công
suất dưới 5 cabin, VMK có quyền hủy hành trình đối với tất cả các hành khách đã đặt chỗ trong vòng 15 ngày trước
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ngày khởi hành về quyết định này. Chúng tôi sẽ đưa đề xuất cho hành khách một tàu du lịch khác (tương tự hành
trình và loại tàu) hoặc ngày khởi hành thay thế tùy thuộc vào tình trạng. Bất kỳ phụ phí hoặc chênh lệch giá hành
trình sẽ được VMK chịu hoặc hoàn trả. Nếu ngày thay thế này hoặc tàu thay thế không được chấp nhận, mọi khoản
thanh toán đã được thực hiện cho hành trình bị hủy sẽ được hoàn trả. Trong trường hợp một hành khách đã hủy và
trả phí hủy nhưng sau đó VMK hủy chuyến đi đó, mọi khoản phí hủy và thanh toán sẽ được hoàn trả đầy đủ theo
yêu cầu của hành khách.
2.8 Thay đổi loại phòng (cabin)
VMK có quyền thay đổi cabin trong 15 ngày thông báo và trong trường hợp hành khách bị hạ cấp xuống cabin rẻ
hơn thì chênh lệch về chi phí giữa các cabin sẽ được hoàn trả cho hành khách
2.9 Bảo hiểm
VMK đã sắp xếp Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng thông qua các công ty bảo hiểm nổi tiếng, bao gồm tất cả các hoạt
động liên quan đến hành trình theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế về phạm vi bảo hiểm và giới hạn bồi thường.
2.10 Trách nhiệm của du thuyền
Ngoài chỗ ở và dịch vụ do VMK trực tiếp vận hành, công ty không sở hữu hoặc vận hành tất cả các phương tiện vận
chuyển hoặc các phương tiện khác được sử dụng liên quan đến chương trình tham quan, vì vậy chúng tôi không thể
chịu trách nhiệm do sự sơ suất của các đơn vị này. VMK sắp xếp với các công ty vận tải, thuyền địa phương và các
bên độc lập khác nhau để cung cấp các dịch vụ có trong gói du thuyền. Các đơn vị này là nhà cung cấp độc lập và
VMK không có quyền kiểm soát trực tiếp. VMK không chịu trách nhiệm bất kỳ sự thiệt hại nào trong việc cung cấp
các phương tiện vận chuyển hoặc dịch vụ du lịch được cung cấp ngoài hành trình dự kiến hoặc cho các chi phí phát
sinh do sự chậm trễ do thời tiết, đình công, chiến tranh, rối loạn dân sự, thảm họa tự nhiên,v…v.... VMK không chịu
bất kỳ trách nhiệm nào đối với chuyến bay bị chậm, hoãn hoặc huỷ chuyến và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ
chi phí hoặc hậu quả nào xảy ra từ đó và các chi phí đó sẽ do khách hàng chịu. Khách hàng không khiếu nại VMK về
bất kỳ thiệt hại, hoặc mất mát, tài sản, hoặc thương tích hoặc tử vong, do bất kỳ hành động hoặc sơ suất của bất kỳ
hãng hàng không, công ty vận tải, đối tác khách sạn hoặc bất kỳ người nào cung cấp bất kỳ dịch vụ nào được bao
gồm. Trong trường hợp tử vong hoặc thương tích, mất mát hoặc hư hỏng tài sản trên phương tiện giao thông không
do VMK sở hữu và quản lý, hành khách chấp nhận từ bỏ bất kỳ khiếu nại đối với VMK vì mọi khiếu nại sẽ do chủ sở
hữu phương tiện, theo luật pháp của quốc gia nơi các dịch vụ này được cung cấp. VMK không chịu trách nhiệm cho
bất kỳ khiếu nại, mất mát, thiệt hại nào do chậm trễ hành lý hoặc các tài sản khác, cũng như là các tổn thất cho dù là
về thể chất hoặc tinh thần, do bất kỳ hành động hay thiếu sót nào của bất kỳ bên độc lập nào cung cấp dịch vụ. VMK
sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng các tổ chức cung cấp dịch vụ đúng theo tiêu chuẩn định mức ở
mỗi địa phương.
2.11 Trách nhiệm của hành khách
Hành khách có trách nhiệm đối với các hành khách đồng hành cùng họ và phi hành đoàn VMK. Mỗi hành khách nên
xem lại các điều kiện trong hành trình chuyến đi, tuân thủ tất cả các yêu cầu an toàn trên tàu và trong các hoạt động
tham quan, và hành động một cách phù hợp và tôn trọng đối với các thành viên phi hành đoàn và những người
khách đồng hành cùng họ.
2.12 Hành lý, vật có giá trị và tài khoản
Tất cả Hành lý phải được đóng gói cẩn thận và được dán nhãn rõ ràng với họ tên của Hành khách, tên của Tàu và số
khoang của Hành khách và ngày khởi hành của Tàu. Trong trường hợp các vật phẩm nguy hiểm như súng, chất nổ,
oxy hoặc các chất dễ cháy, rượu, ma túy, các chất bất hợp pháp hoặc hàng nguy hiểm đưa lên tàu, sẽ được giao cho
Thuyền trưởng Tàu và có thể được xử lý theo quyết định riêng của Thuyền trưởng. Hành lý xách tay hoặc vật dễ vỡ
và đồ có giá trị, bao gồm đồ trang sức, tiền, đá quý,v...v…phải do hành khách tự bảo quản. Công ty sẽ không chịu
trách nhiệm về mất mát hoặc thiệt hại cho các mặt hàng đó.
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2.13 Không chịu trách nhiệm về mất mát / thiệt hại đối với tài sản
VMK cung cấp vật dụng bảo quản an toàn cho các vật có giá trị trên tàu và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn
thất hoặc thiệt hại nào đối với tiền, trang sức, đá quý, hoặc các vật có giá trị khác trừ trường hợp chúng được giao
cho Người quản lý tàu. VMK sẽ không chịu trách nhiệm về mất mát hoặc thiệt hại đối với hành lý hoặc các tác động
cá nhân. Đồ đạc cá nhân bị mất trong khi không được giám sát trong phòng chờ công cộng hoặc các khu vực công
cộng khác, cho dù trên tàu hoặc nơi khác, không được hoàn trả. Mất mát do hao mòn thông thường, hiểm họa của
thiên thai cũng không được bồi thường.
2.14 Hướng dẫn viên
Trong suốt quá trình tham quan trên đất liền, VMK cung cấp dịch vụ hướng dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu
có yêu cầu hướng dẫn ngoại ngữ khác thì phải được đặt trước và có thể phải trả thêm phí cho việc này. Hướng dẫn
cá nhân phải được đặt phòng và chi trả chi phí như hành khách.
2.15 Hành trình/ quyền thay đổi
VMK luôn cố gắng để thực hiện lịch trình dự kiến cũng như cung cấp các thoả thuận dịch vụ tốt nhất nhưng hành
trình có thể không được đảm bảo và các chuyến đi có thể bị thay đổi, trì hoãn, sửa đổi hoặc hủy bỏ tùy theo hoàn
cảnh. Nếu chất lượng của hành trình dự kiến bị cản trở hoặc bị ngăn chặn (hoặc theo ý kiến của VMK có thể bị cản
trở hoặc ngăn chặn) bởi mực nước cao hoặc thấp, khó khăn trong điều kiện thời tiết, tắc nghẽn, hoặc bất kỳ lý do
nào khác mà VMK cho rằng việc tiếp tục cố gắng di chuyển không đủ điều kiện có thể khiến tàu gặp rủi ro mất mát
hoặc thiệt, hành khách có thể được yêu cầu kết thúc hành trình bởi quyết định hợp lý của VMK hoặc Thuyền
trưởng, trách nhiệm của VMK sẽ chấm dứt và hợp đồng này sẽ được coi là đã được thực hiện đầy đủ. Nếu hành
khách không hợp tác, VMK có thể hủy chuyến đi được đề xuất và sẽ hoàn trả tiền vé hoặc tiền vé đã trả trước.
VMK có quyền quyết định của mình, mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại hoặc phải hoàn trả
dưới bất kỳ hình thức nào nếu thực hiện sai hành trình dự kiến của Tàu cũng như trì hoãn, hoặc kéo dài bất kỳ
chuyến đi nào, hoặc thay đổi các cảng neo đậu, để sắp xếp vận chuyển tương đương bởi một tàu khác và / hoặc
bằng các phương tiện vận chuyển khác, bao gồm nhưng không giới hạn như xe khách hoặc các phương tiện giao
thông đường bộ khác. VMK có thể vì bất kỳ lý do gì hủy bỏ hành trình hoặc chấm dứt Hợp đồng bất cứ lúc nào trước
khi Tàu rời đi, và trong trường hợp đó, VMK sẽ hoàn trả cho Hành khách số tiền đã nhận cho Hợp đồng. Đối với mục
đích hỗ trợ các tàu khác hoặc bảo vệ tính mạng hoặc tài sản, Thuyền trưởng của Tàu có quyền quyết định riêng của
mình khi đi sai khỏi hành trình dự kiến của Tàu cũng như trì hoãn, hoặc hủy bất kỳ chuyến đi nào, bỏ qua hay thay
đổi bất kỳ cảng nào, để chuyển hành lý của Hành khách và Hành khách sang bất kỳ tàu nào khác và hoặc các
phương tiện vận chuyển khác cho dù có thuộc VMK hay không, khiến Hành khách rời tàu tạm thời hoặc vĩnh viễn và
Hành khách sẽ không có quyền chống lại VMK trong những trường hợp như vậy.
2.16 Sức khỏe & an ninh / bồi thường của hành khách
Việc lên tàu tại các chỗ neo đậu trên sông có thể khó khăn với các bờ sông dốc và đôi khi trơn trượt. Hành khách
cần bảo đảm có thể chất và phù hợp để đi lại, hành khách sẽ luôn phải tuân thủ các quy tắc và quy định của Tàu, các
quy định và chỉ dẫn của các nhân viên và nhân viên của Tàu, đảm bảo hành vi của hành khách sẽ không làm giảm sự
an toàn của Tàu hoặc gây bất tiện cho các hành khách khác.
Trong trường hợp VMK và Thuyền trưởng không thể chịu trách nhiệm, có thể từ chối vận chuyển hoặc có thể kết
thúc hành trình của bất kì hành khách nào tại bất kỳ cảng hoặc địa điểm nào, hoặc chuyển Hành khách sang phương
tiện vận tải khác vì tình trạng thể chất hoặc tinh thần không ổn định hoặc không tuân thủ các quy định bất kì lý do
khác ngăn hành khách đi lại trên tàu.
Nếu Hành khách bị từ chối và phải rời Tàu trước khi kết thúc hành trình vì bất kỳ lý do nào được mô tả trong phần
này hoặc vì các lý do khác, VMK sẽ không được phải hoàn trả bất kỳ phần nào của giá Hợp đồng hoặc chịu trách
nhiệm cho bất kỳ chi phí nào của Hành khách.
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Hành khách đồng ý cho phép nhân viên của tàu kiểm tra hành lý hoặc tài sản khác của Hành khách một cách hợp lý,
để loại bỏ và tịch thu hoặc phá hủy bất kỳ vật gì theo quan điểm của VMK là làm giảm sự an toàn của Tàu hoặc gây
bất tiện cho các Hành khách khác. Hành khách sẽ phải bồi thường cho VMK tất cả các phí tổn thất hoặc chi phí phát
sinh đối với VMK hoặc Tàu do hành động hoặc hành vi vi phạm pháp luật của Hành khách.
2.17 Hạn chế hành khách
Tàu của chúng tôi không phù hợp cho hành khách có khó khăn trong vấn đề di chuyển hoặc tình trạng sức khỏe
nghiêm trọng và tàu không thể chứa xe lăn. Hành khách được yêu cầu thông báo cho VMK bằng văn bản, tại hoặc
trước thời điểm hành trình được đặt nếu tình trạng thể chất, cảm xúc hoặc tinh thần có thể cần sự chú ý trong suốt
hành trình. Hành khách bị suy giảm khả năng vận động cần hỗ trợ phải có người đi cùng hỗ trợ hành khách trên bờ
và trên tàu, và chịu trách nhiệm cung cấp cho hành khách tất cả các phương tiện và yêu cầu cần thiết. Nếu phát sinh
sau khi hành trình được đặt,hHành khách được yêu cầu phải thông báo cho VMK bằng văn bản ngay lập tức. VMK
và tất cả các nhân viên trên tàu sẽ không có trách nhiệm đối với hành khách liên quan đến tình trạng đó
2.18 Điều trị y tế
Không có nhân viên bác sĩ hoặc y tá được tuyển dụng trên Tàu. Nếu Hành khách yêu cầu chăm sóc y tế trong chuyến
đi, dịch vụ y tế sẽ được cung cấp tại các cơ sở địa phương. Hành khách phải chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí
dịch vụ y tế, điều trị, thuốc men và các chi phí phát sinh khác. VMK sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với
mọi chi phí phát sinh liên quan đến các dịch vụ y tế hoặc về chất lượng chăm sóc mà hành khách nhận được. Hành
khách đồng ý điều trị bởi các chuyên gia y tế do VMK chỉ định nếu Hành khách không thể yêu cầu hoặc ủy quyền
điều trị y tế và theo ý kiến của Giám đốc tàu. Sự chăm sóc y tế, sẽ được sắp xếp bằng chi phí của Hành khách và
không chịu trách nhiệm của VMK.
2.19 Trách nhiệm về tử vong hoặc tổn thất
Nếu Hành khách bị thương, bị bệnh, tử vong hoặc tài sản của hành khách bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc hành khách
và/hoặc tài sản của hành khách bị chậm trễ, VMK sẽ không chịu trách nhiệm cho hành khách về bất kỳ thiệt hại nào
trừ khi xảy ra do sơ suất của VMK.
VMK từ chối trách nhiệm đối với hành khách trong mọi trường hợp gây ra sự tổn thương tinh thần hoặc tổn thương
tâm lý không phải là: (i) thương tích đối với Hành khách do sơ suất hoặc lỗi của thuyền viên hoặc người quản lý, đại
lý, chủ nhân , chủ sở hữu hoặc người điều hành Tàu; (ii) Hành khách có nguy cơ bị thương thực tế và rủi ro đó là do
sơ suất hoặc lỗi của thuyền viên hoặc người quản lý, đại lý, chủ, chủ sở hữu hoặc người điều hành Tàu; hoặc (iii) cố
ý gây ra bởi thuyền viên hoặc người quản lý, đại lý, chủ sở hữu hoặc người điều hành Tàu. Trong mọi trường hợp,
VMK sẽ không chịu trách nhiệm với Hành khách về các thiệt hại do hậu quả, rủi ro và tổn thất.
2.20 Trường hợp bất khả kháng
VMK sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Hành khách về tử vong, thương tích, bệnh tật,
thiệt hại, chậm trễ hoặc mất mát hoặc tổn hại khác đối với người hoặc tài sản hoặc vì VMK không bắt đầu, thực hiện
và / hoặc hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Hành khách nếu như vậy tử vong, chậm trễ, tổn thương cơ thể
(bao gồm đau khổ hoặc tổn thương tinh thần), bệnh tật, thiệt hại hoặc mất mát hoặc tổn hại khác đối với người
hoặc tài sản hoạt động chiến tranh hoặc chiến tranh, hoạt động khủng bố, dân sự, khó khăn lao động , dù VMK có
phải là một bên tham gia hay không, sự can thiệp của chính quyền, trưng dụng Tàu, gây xáo trộn chính trị, không có
khả năng bảo đảm hoặc thất bại của nguồn cung cấp, hiểm họa trên biển, va chạm, thành lập Tàu, nổ, hỏng hoặc
hỏng hóc hoặc hư hỏng đối với Tàu hoặc thân tàu, máy móc hoặc phụ kiện, điều kiện thời tiết, mực nước cao hay
thấp, trục trặc khóa, có thể phát sinh hoặc gây ra bởi, bạo loạn, nổi dậy và hạn chế của chính phủ, hỏa hoạn hoặc bất
kỳ nguyên nhân nào khác ngoài kiểm soát VMK hợp lý.
2.21 Luật điều chỉnh và phân xử
Luật điều chỉnh là luật của Việt Nam. Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại liên sẽ được giải quyết bởi một hoặc
nhiều trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc Hòa giải và Trọng tài của Trọng tài Quốc tế Việt Nam của Phòng
Thương mại. Sự phân xử sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh.
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