
 
 

Giá cả có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 8 năm 2019 và có thể 
thay đổi mà không cần thông báo. Các đồ tang chế và các dịch 
vụ được hướng dẫn dưới đây có thể cung cấp cho quý khách. 

Quý khách có thể chọn các mục mà quý khách muốn. Tuy 
nhiên, bất kỳ việc sắp xếp tang lễ nào mà quý vị chọn đã bao 

gồm khoản chi phí cho các dịch vụ cơ bản chung của chúng tôi. 
Nếu các yêu cầu hợp lý, có nghĩa là quý khách phải mua bất kỳ 

vật dụng nào mà quý khách đã không hỏi, chúng tôi sẽ giải 
thích lý do trong văn bản trên mà chúng tôi đã cung cấp và mô 

tả đồ tang lễ cùng các dịch vụ mà quý khách đã chọn. 
 
DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU HÀNH NHÀ TANG LỄ & 
NHÂN VIÊN …………………………………………$1,295.00 
Lệ phí này bao gồm các dịch vụ cơ bản của chúng tôi và sẽ được cộng thêm 
vào tổng số tiền lệ phí cho việc sắp xếp tang lễ mà quý khách đã chọn. (Lệ 
phí này bao gồm cho hỏa táng trực tiếp, chôn cất ngay lập tức và chuyển 
tiếp nhận hài cốt đã hỏa thiêu) 

• Nhân viên phục vụ 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm có trách nhiệm 
trả lời điện thoại khi gọi vào. 

• Sắp xếp phỏng vấn. 

• Sổ sách, kế toán và quản trị văn thư. 

• Bảo đảm và ghi lại thông tin giấy chứng tử và giấy phép xử lý khi cần 
thiết. 

• Phối hợp các kế hoạch dịch vụ với nghĩa trang và/ hoặc các bên khác có 
liên quan đến việc xử lý cuối cùng. 

 
Các dịch vụ được cung cấp cho vấn đề mai táng phải được thanh toán cho chúng tôi trước 24 

giờ. Để thuận tiện cho quý khách, chúng tôi nhận các thẻ Visa , American Express, Master card 
và Discover. Lệ phí phải trả là 2% cho tất cả các thẻ tín dụng. Chúng tôi đồng ý kiểm chứng, 

cũng nhận nhiệm vụ bảo hiểm và không hủy ngang ($200 lệ phí cho mỗi một đơn xin). 
Những đề nghị khác của quý khách có thể tham khảo với Người Điều Hành Nhà Tang Lễ. 
Chúng tôi cám ơn quý khách đã chấp hành các điều khoản dịch vụ như đã giải thích ở trên. 

 
 
 

ĐIỆN THOẠI: (360)491-3000 |  Fax: 360 438 6881 

    

        ĐIA CHI: :5930 Mullen Road Southeast, Lacey WA 98503 

 

         Website: https://woodlawn-funeralhome.com 

LỰA CHỌN CÁC DỊCH VỤ HỎA TÁNG 
Để hổ trợ quý khách, chúng tôi cung cấp một danh sách trọn gói các dịch 

vụ phổ biến, để quý khách lựa chọn: 

  
TANG LỄ CÓ THĂM VIẾNG VÀ HỎA TÁNG……………..$4,195.00 

Bao gồm: Các dịch vụ cơ bản của Người Điều Hành NhàTang Lễ và Nhân Viên, 
di dời tử thi từ nơi chết đến nhà quàn của chúng tôi chăm sóc; ướp lạnh; ướp xác; 
trang phục; trang điểm; liệm vào quan tài; thăm viếng; sử dụng nhà tang lễ; sử 
dụng các cơ sở của nhà tang lễ; nhân viên và thiết bị cho việc hướng dẫn thăm 
viếng và dịch vụ chôn cất tại cơ sở của chúng tôi hoặc nhà thờ/ nhà nguyện khác. 
Không bao gồm: Đồ tang lễ, những dịch vụ không có kê bên trên và những khoản 
tiền lệ phí quận hạt. 

  
TƯỞNG NIỆM VỚI HỎA TÁNG VÀ HUYỆT MỘ CHÔN HỦ CỐT 
……………………………………………………………………$2,995.00 
Bao gồm: Những dịch vụ của Người Điều Hành NhàTang Lễ và Nhân Viên, di dời 
tử thi từ nơi chết và chuyển về nơi chăm sóc của chúng tôi; ướp lạnh thay cho ướp 
xác; sử dụng dịch vụ xe tang lễ; quá trình hỏa táng; sử dụng các cơ sở tang lễ của 
nhà quàn, nhân viên, thiết bị cho việc hướng dẫn điều hành dịch vụ tưởng niệm tại 
cơ sở của chúng tôi hay di chuyển đến nhà thờ/ nhà nguyện, một nơi khác. Không 
bao gồm: đồ tang lễ, và những  dịch vụ không có liệt kê và những khoản lệ phí 
quận hạt hoặc thăm viếng. 
  
TƯỞNG NIỆM VỚI  HỎA TÁNG - KHÔNG THĂM 
VIẾNG…………………………………………………………..$2,545.00 
Bao gồm: Những dịch vụ của Người Điều Hành Nhà Tang Lễ và Nhân Viên; di 
dời tử thi từ nơi chết; ướp lạnh thay cho ướp xác; nhân viên và thiết bị cho dịch vụ 
tiến hành tưởng niệm tại cơ sở của chúng tôi hay tại nhà thờ/ nhà nguyện, sử dụng 
xe tang, và quá trình hỏa táng. Không bao gồm: đồ tang lễ, những dịch vụ không 
có liệt kê và những khoản lệ phí quận hạt. 
  
HUYỆT MỘ CHÔN HỦ CỐT VỚI HỎA TÁNG - KHÔNG THĂM 
VIẾNG…………………………………………………………..$2,295.00 
Bao gồm: Các dịch vụ của Người Điều Hành Nhà Tang Lễ và Nhân Viên, di dời 
tử thi của người quá cố từ nơi chết, ướp lạnh thay cho ướp xác; nhân viên và thiết 
bị cho việc tiến hành dịch vụ huyệt mộ tại nghĩa trang địa phương; sử dụng xe 
tang; quá trình hỏa táng. 
Không bao gồm: Đồ tang lễ, những dịch vụ không có liệt kê hay những khoản lệ 
phí quận hạt . 

  
CHỈ CÓ GIA ĐÌNH ĐẾN XÁC NHẬN VÀ HỎA TÁNG …...$1,595.00 
Bao gồm: Những dịch vụ cơ bản của Người Điều Hành Nhà Tang Lễ và Nhân 
Viên, di dời tử thi của người quá cố từ nơi chết về nơi chăm sóc của chúng 
tôi;  ướp lạnh thay cho việc ướp xác; sử dụng dịch vụ xe tang; tắm và mặc trang 
phục hay bọc người quá cố bằng vải và trình bày người quá cố để thăm viếng trong 
30 phút tại cơ sở của chúng tôi; Sau đó tiến hành quá trình hỏa táng. 
Không bao gồm: Đồ tang lễ và những dịch vụ không có liệt kê hay những khoản lệ 
phí quận hạt. 

 
 
CÁC KHOẢN LỆ PHÍ QUẬN HẠT 
 
Giấy Chứng Tử (thu lệ phí bởi nhân viên Hạt $25/mỗi  tờ) .................$______ 
Giấy chấp thuận của Hạt King (các Hạt khác trong tiểu bang có thể có lệ phí 
tương đương) ……………………………………………...…………….$ 80.00 
Giấy chấp thuận của Hạt Pierce (các Hạt khác trong tiểu bang có thể có lệ phí 
tương đương)…………………………………………...………………..$10.00 
Cemetery ……………………………………………...………………$ ______ 
Đã trả cáo phó ………………………………………...………………$ ______ 
Tiền công trả theo lòng hảo tâm ………………………………………$ ______ 
Thuế tiểu bang ………………………………………………………...$ ______ 
Lệ phí hiện tại của tiểu bang ………………………...………………..$ ______ 
 
 
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ BỔ SUNG (vài mục phải đóng thuế) 

 
In ấn vật liệu nguyên hộp ……………………………………….……...$225.00 
(bao gồm: 100 thư báo tử, Sổ đăng ký, thẻ tưởng nhớ, 2 hộp 25) 
Tập tưởng niệm ……………………………………………...…………..$50.00 
Sổ tưởng niệm (100 tập) in màu hoặc trắng đen …………...…………..$150.00 
Thêm sổ tưởng niệm bổ sung $50.00 - 50 tập …………………………...$50.00 
Thẻ tưởng nhớ (50 thẻ + phong bì) ……………………………………...$25.00 
Quay video, DVD cho tang lễ ………………………………………….$350.00 
Khung bao bọc quan tài kết hợp khay không khí ( Được yêu cầu phải mua khi 
di chuyển tử thi bằng máy bay) …………………………………...……$250.00 
Gởi hài cốt đã hoả táng xuyên bang (tro phải để vào hủ bằng nhựa)…...$150.00 
(Bao gồm: Bao bì, giao cho công ty USPS, đăng ký, hồi báo hóa đơn và giá chuyên chở) 
Quá trình hoả tang ……………………………………………………...$400.00 

Thêm $200.00 (từ 300 - 400 lbs). $400.00 (400 - 500 lbs). $500.00 ( 500 - 
600.00 lbs). $700.00 (cho 600.00 trở lên ). 

Hỏa táng cấp tốc, chôn, hoặc gởi đi ……………………………………$250.00 
Nhân chứng cho việc hỏa tang …………………………………………$250.00 
Giử tro cốt của người chết trong kho ( mỗi một tháng ) ………………...$50.00 
Di chuyển, giao tử thi từ cơ sở của chúng tôi đến nhà tang lễ khác …...$350.00 
Bồi thường ……………………………………………………………...$500.00 
(hoàn trả trước khi thực hiện dịch vụ, trả lại tiền mặt đã ứng trước) 
Dịch vụ bảo hiểm bồi thường ……………….………………………….$200.00 
(người nhận tiền bảo hiểm không phải trả lệ phí cho Nhà Tang Lễ)  
Lệ phí đặc biệt (không tính bao gồm tiền chuyên chở/ nhận/ lệ phí của Lãnh Sự 

Quán). 



MAI  TÁNG TRỌN DỊCH VỤ 

Để hổ trợ quý khách, chúng tôi đã cung cấp trọn gói dịch vụ phổ biến, để quý khách 
lựa chọn dưới đây: 

 
TANG LỄ VỚI MỘ PHẦN CÓ THĂM VIẾNG ……………….$4,195.00 
Bao gồm: Các dịch vụ cơ bản của Người Điều Hành Nhà Tang Lễ và Nhân viên, di 
dời thi hài từ nơi chết và chuyển thi hài về nhà quàn chúng tôi chăm sóc, ướp xác, 
mặc trang phục, trang điểm, quan tài, thăm viếng, sử dụng nhà tang lễ, sử dụng  xe 
hoa, sử dụng dịch vụ tang lễ tại cơ sở của chúng tôi, nhân viên và thiết bị để thực 
hiện dịch vụ mồ mả hay nhà thờ, nhà nguyện và phục vụ khác. Không bao gồm: đồ 
tang lễ, các dịch vụ không được liệt kê hoặc các khoản tiền lệ phí quận hạt. 

 
TANG LỄ VỚI MỘ PHẦN KHÔNG THĂM VIẾNG …………$3,995.00 

Bao gồm: Các dịch vụ cơ bản của Người Điều Hành Nhà Tang Lễ và Nhân Viên, di 
dời thi hài từ nơi chết và chuyển thi hài về nơi chúng tôi chăm sóc, ướp xác, mặc 
trang phục, trang điểm, quan tài, thăm viếng, sử dụng nhà tang lễ, sử dụng xe hoa, sử 
dụng dịch vụ tang lễ tại cơ sở của chúng tôi, nhân viên và thiết bị để thực hiện dịch 
vụ mồ mả hay nhà thờ, nhà nguyện và phục vụ khác. Không bao gồm: đồ tang lễ, các 
dịch vụ không được liệt kê hoặc các khoản tiền lệ phí quận hạt. 
 
MỘ PHẦN TANG LỄ VỚI  THĂM VIẾNG …………………...$3,495.00 

Bao gồm: Dịch vụ cơ bản của Người Điều Hành Nhà Tanh Lễ và Nhân Viên, di dời 
thi hài từ nơi chết và chuyển thi hài về nơi chúng tôi chăm sóc, ướp xác, mặc trang 
phục, trang điểm, quan tài, thăm viếng, sử dụng nhà tang lễ, sử dụng xe hoa, sử dụng 
dịch vụ tang lễ tại cơ sở cuả chúng tôi, nhân viên và thiết bị để thực hiện dịch vụ mồ 
mả tại chỗ hay nhà thờ, nhà nguyện và phục vụ khác. Không bao gồm: đồ tang lễ, các 
dịch vụ không được liệt kê hoặc các khoản tiền lệ phí quận hạt. 
 

MỘ PHẦN TANG LỄ KHÔNG THĂM VIẾNG ………………$2,945.00 

Bao gồm: Dịch vụ cơ bản của Người Điều Hành Nhà Tang Lễ và Nhân Viên, di dời 
thi hài từ nơi chết và  chuyển thi hài về nơi chúng tôi chăm sóc, để điện lạnh, tắm rửa 
và mặc trang phục hoặc quấn vải tử thi, quan tài, sử dụng nhà tang lễ, sử dụng xe 
hoa, sử dụng dịch vụ tang lễ tại cơ sở của chúng tôi, nhân viên và thiết bị để thực 
hiện dịch vụ mồ mả tại chổ hay nhà thờ, nhà nguyện khác. Không bao gồm: đồ tang 
lễ, dịch vụ không được liệt kê hoặc các khoản tiền lệ phí quận hạt. 
 

TƯỞNG NIỆM VÀ CHÔN CẤT KHẨN CẤP …………………$3,195.00 

Không thăm viếng hoặc mồ mã 
Bao gồm: Những dịch vụ cơ bản của Người Điều Hành Nhà Tang Lễ và Nhân Viên; 
di dời thi hài từ nơi chết và chuyển thi hài về nơi chúng tôi chăm sóc, để điện lạnh, 
tắm rửa và mặc trang phục hoặc quấn vải tử thi, quan tài, sử dụng nhà tang lễ, dùng 
dịch vụ xe tang, sử dụng dịch vụ tang lễ tại cơ sở của chúng tôi, nhân viên và thiết 
bị  để thực hiện dịch vụ mồ mả tại chổ hay nhà thờ, nhà nguyện khác. Không bao 
gồm: đồ tang lễ, những dịch vụ không được liệt kê hoặc các khoản tiền lệ phí quận 
hạt. 

 
THĂM VIẾNG VÀ CHÔN CẤT KHẨN CẤP …………………$3,045.00 

Không tang lễ, không tưởng niệm hoặc không có dịch vụ chôn cất 
Bao gồm: Dịch vụ cơ bản của Người Điều Hành Nhà Tang Lễ và Nhân Viên, di dời 
thi hài từ nơi chết và chuyển thi hài về nơi chúng tôi chăm sóc, ướp xác, trang phục, 
trang điểm, quan tài, thăm viếng, sử dụng nhà tang lễ, dùng dịch vụ xe tang. Không 
bao gồm: đồ tang lễ, những dịch vụ không được liệt kê trong danh sách hoặc các 
khoản tiền lệ phí quận hạt. 

QUAN TÀI, HỦ ĐỰNG TRO và KIM TỈNH BỌC BÊN NGOÀI 
(Các mặt hàng chịu thuế) 

- Quan tài và chọn kim tỉnh thay thế ……………….$100.00 đến $65,000.00 
(Một bảng giá đầy đủ sẽ được cung cấp tại nhà tang lễ) 
-Kim tỉnh bọc bên ngoài quan tài …………………..$595.00 đến $17,495.00 
( Một bảng giá đầy đủ sẽ được cung cấp tại nhà tang lễ) 
- Hủ/lọ đựng tro hỏa tang ……………………………..$95.00 đến $3,000.00 
(Một bảng giá đầy đủ sẽ được cung cấp tại nhà tang lễ) 

DỊCH VU ĐẶC BIỆT 
DI CHUYỂN THI HÀI ĐẾN NHÀ TANG LỄ KHÁC ……..….$1,795.00 
Lệ phí của chúng tôi bao gồm: các dịch vụ cơ bản của Người Điều Hành Nhà Tang 
Lễ và nhân viên, một tỷ lệ tương ứng với chi phí trên, sử dụng xe, di dời thi hài ; ướp 
xác hoặc các chuẩn bị khác cho thi hài, và vận chuyển từ địa phương đến các hãng 
vận tải như phi trường quốc tế SEATAC. Các hãng hàng không hoặc đơn vị kết hợp 
để vận chuyển. (Vui lòng xem hàng hóa bổ sung và dịch vụ để biết giá cả) 

 
NHẬN HÀI CỐT TỪ MỘT NHÀ TANG LỄ KHÁC…………..$1,195.00 
Lệ phí của chúng tôi bao gồm: các dịch vụ cơ bản của Người Điều Hành Nhà Tang 
Lễ và nhân viên, một tỷ lệ tương ứng của chi phí trên, chăm sóc hài cốt, sử dụng xe, 
chuyển tải  hài cốt trong vòng 60 dặm/miles từ phi trường hay từ ga xe lửa đến nhà 
quàn và đến nghĩa trang hay đến nơi hỏa táng. 
(Lệ phí dặm/miles tùy thuộc gần hoặc xa hạt Thurston/ Mason). 

 
HỎA TÁNG TRỰC TIẾP 
Hỏa táng trực tiếp lệ phí từ  ……………………$1,195.00 đến $13,235.00 
Bao gồn: Các dịch vụ cơ bản của Người Điều Hành Nhà Tang Lễ và Nhân viên;  Chi 
phí tương ứng, di dời hài cốt từ nơi chết tại địa phương (miễn phí), ướp lạnh, vận 
chuyển đến nơi hỏa táng, ủy quyền cần thiết,  và quá trình hỏa táng.( Hỏa táng trực 
tiếp không bao gồm nghi lễ hay viếng thăm người quá cố. Lệ phí gia tăng có thể cộng 
thêm vào những mục bên ngoài những dịch vụ căn bản. Nếu quý khách muốn sắp xếp 
hỏa táng trực tiếp, quý vị có thể dùng một hộp giấy bọc bên ngoài tử thi. Hộp giấy 
bọc bên ngoài tử thi và có thể làm  vật liệu giống như ván mỏng hoặc các vật liệu gổ 

tạp.(có hoặc không có vỏ bọc bên ngoài) Lò hỏa táng/ OSHA yêu cầu một hộp 
giấy bọc bên ngoài để tôn trọng người quá cố, bảo vệ nhân viên, và dễ dàng 
thu nhặt tro cốt sau khi hỏa táng. 
A. Hỏa táng trực tiếp với hộp giấy được cung cấp bởi người mua ..$1,195.00 
B. Hỏa táng trực tiếp với giá hộp giấy thấp nhất (cộng thêm thuế) .$1,295/00 
C. Hỏa táng trực tiếp bằng cách sử dụng quan tài .............($1, 195.00 +quan 
tài+bình đựng tro cốt+ thuế). 
 
CHÔN CẤT NGAY LẬP TỨC 
Giá chôn cất ngay lập tức giá từ ………………….$1,645.00 đến $11,170.00 
Lệ phí chôn cất ngay lập tức (không có lễ tang) bao gồm các dịch vụ cơ bản 
của Người Điều Hành Nhà Tang Lễ và nhân viên , tỷ lệ tương ứng của chi 
phí trên, di dời hài cốt, điện lạnh; trang phục tẩm liệm và di dời đến nghĩa 
trang. (Lệ phí có thể đưọc cộng vào việc vận chuyển ra khỏi các Hạt 
Thurston/ Mason. 
A. Chôn cất ngay lập tức với quan tài do khách hàng cung cấp …..$1,645.00 
B. Chôn cất lập tức với Shaker Pine +thuế ………………………...$2,715.00 
C. Chọn quan tài để chôn cất ngay lập tức …..($1,645.00, + quan tài+ thuế) 

ƯỚP XÁC VÀ CHĂM SÓC TỬ THI 
Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, pháp luật không có yêu cầu. Việc ướp 
xác có thể là cần thiết, tuy nhiên, nếu quý khách chọn cách sắp xếp cho tang 
lễ, chẳng hạn như  tang lễ có thăm viếng. Nếu quý khách không muốn ướp 
xác, quý khách có quyền chọn lựa không phải trả tiền cho việc này, chẳng 

hạn như hỏa táng trực tiếp hoặc chôn cất ngay lập tức. 
 
Ướp xác ...............................................................................................$600.00 
Người hiến mô và/ hoặc khám nghiệm tử thi (thêm) ..........................$200.00 
Nghệ thuật phục hồi (cộng thêm mỗi giờ. Ngoại trừ 3 giờ để ướp 
xác .........................................................................................................$75.00 
Ướp lạnh tử thi (luật RCW 18.39.215(2)(a) (một tuần) ......................$250.00 
Ướp lạnh tử thi sau một tuần (mỗi ngày )..............................................$50.00 
Xác minh gia đình của tử thi không ướp xác( ngay trong giờ làm 
việc)......................................................................................................$200.00 
Bao gồm: Chuẩn bị tử thi tối thiểu 30 phút trước giờ đưa vào nhà cầu nguyện. 
Trang phục, quan tài, trang điểm (chỉ sử dụng cho ướp xác) ………..$200.00 
Tắm và trang phục (chỉ dành cho tử thi không ướp xác)......................$200.00 
Làm tóc đặt biệt.....................................................................................$_____ 
Sử dụng cơ sở vật chất, tổ chức, có người phục vụ do gia đình yêu 
cầu).......................................................................................................$200.00 
Lấy dấu tay, vân tay, dấu chân...............................................................$75.00 
Xét nghiệm DNA (chỉ lấy mẫu swab và máu).....................................$350.00 
  
DỊCH VỤ BỔ SUNG CỦA NGƯỜI ĐIỀU HÀNH NHÀ QUÀN VÀ CƠ SỞ 

Sử dụng các cơ sở và nhân viên cho việc thăm viếng ( trong giờ làm 
việc)........................................................................................................200.00 
Thăm viếng suốt đêm........................................................................$1,200.00 
Thăm viếng mở rộng cộng thêm mỗi giờ ............................................$150.00 
Cộng thêm dịch vụ của Người Điều Hành Nhà Tang Lễ (giấy tờ VA để xử lý 
trực tiếp, bổ sung ngoài chương trình v.v..).........................................$100.00 
Sử dụng Phòng Tiếp Tân .....................................................................$250.00 
Sử dụng cơ sở và nhân viên để phục vụ tang lễ tại cơ sở của chúng tôi hay 
nhà thờ của quý vị ( có quan tài tại chỗ)..............................................$700.00 
Sử dụng thiết bị/ nhân viên cho việc phối trí dịch vụ chôn cất tại nghĩa 
trang......................................................................................................$450.00 
Sử dụng dịch vụ và nhân viên cho việc phối trí hủ đựng tro cốt tại nghĩa 
trang .....................................................................................................$250.00 
Dịch vụ phục vụ ban đêm, cuối tuần cho việc thăm viếng ………......$250.00 
Dịch vụ thăm viếng vào ngày Chủ Nhật ...........................................$1,000.00 
  
THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG VÀ NHÂN VIÊN 
- Di dời và chuyển thi hài về nhà quàn dưới sự chăm sóc của chúng 
tôi .........................................................................................................$350.00 
- Sử dụng xe tang .................................................................................$300.00 
- Sử dụng xe làm thủ tục giấy khai tử...................................................$100.00 
- Cộng thêm dặm (mileage)  bên ngoài hạt Thurston/ Mason ………..$_____ 

( một chiều, $3.00 mỗi dặm/mile được tải)(Danh sách điểm đến đã có sẵn) 


