PHIẾU ĐỒNG Ý GHI DANH
HÀNH HƢƠNG THÁNG 09, 2019-HƢƠNG SEN TEMPLE
TÊN & HỌ ngƣời thứ Nhất (viết đúng theo passport):………………………………………………
Số US Passport:…………………………Ngày, tháng, năm sinh………………………Giới tính: nam/Nữ…….
TÊN & HỌ ngƣời thứ Hai (viết đúng theo passport)………………………………………………
Số US Passport……………………….Ngày, tháng, năm sinh……………………….giới tín: Nam/Nữ……
Địa chỉ hiện tại…………………………………………………………………………………..
Điện thoại nhà/di động: Phone……………………..
Điện thƣ/email:…………………………………………………….

/ Cell:………………………..

Tính trạng sức khoẻ……….Tốt / Xấu……….Chứng bệnh………………………………………….
Trƣờng hợp cần liên lạc: …………………………………………cell/phone………………………….
Xin ghi tên tôi vào danh sách hành hƣơng Tour số: 1 ……, 2………, 3……
Xin gửi hôm nay: 1) Phiếu ghi danh, 2) Passport copy, 3) ID bằng lái xe copy, 4) Chi phiếu đăng ký $700 /1
ngƣời, về địa chỉ: Huong Sen Buddhist Temple, 19865 Seaton Ave, Perris, CA-92570
Ngày………tháng……2019

Ký tên đồng ý: ______________________________________
Tên đầy đủ và Pháp Danh:______________________________

Xin cắt phần dưới này giữ lại
Phí hành hƣơng: $2,980 cho mỗi tour bao gồm vé máy bay, di chuyển, khách san, 3 buổi ăn mỗi ngày, tài xế ăn
ở suốt hành trình và vé thăm viếng…
Chƣa gồm: Tiền tips tài xế, ngƣời khuân sắp hành lý, nhân viên khách sạn & bồi nhà hàng…/ Visa
Điều kiện tham dự, thể thức đóng tiền:
Phải có quốc tịch Hoa Kỳ, quý vi cao niên trên 70 nếu sức khỏe không đƣợc tốt, nên có ngƣời đi kèm.
Đặc cọc trƣớc $700 để giữ chỗ. Số tiền còn lại $2,280, sẽ trả một lần trƣớc ngày 10 tháng 7 năm 2019 kèm gởi
hộ chiếu gốc để chính thức làm Visa.
Chi phiếu xin viết: Huong Sen Buddhist Temple
(Checking memo: Hành Hƣơng, Tour số…. 2019)
Bảo Hiểm: Xin đề nghị hãng bảo hiểm AIG / Travel Guard
BTC không chịu trách nhiệm bất cứ mọi rủi ro gì hoặc tai nạn của các tham dự viên trong thời gian hành hƣơng.
Điều kiện hủy bỏ bất cứ lý do gì:
Cá nhân hủy bỏ Phải gửi thƣ báo ban tổ chức trƣớc ngày khởi hành 90 ngày bất cứ lý do gì, sẽ đƣợc hoàn lại
tổng phí đã nộp, sau khi trừ tiền dịch vụ tổ chức $200. Trƣờng hợp vé máy bay CHƢA mua và CHƢA đặc cọc
tiền ăn ở, khách sạn, di chuyển, trƣớc 30 ngày khởi hành, đƣợc hoàn 50%. Riêng vé máy bay tùy theo điều kiện
các hãng máy bay.
Ban tổ chức hủy bỏ (vì lý do chƣa đủ 16 ngƣời chẳng hạn): HOÀN TRẢ 100% số tiền đã đăng ký.
Chúc tất cả quý Phật tử có một chuyến hành hƣơng tâm linh vui vẽ nơi các thánh địa.
Xin liên lạc: 951 616 8620 hay Email: huongsentemple@gmail.com
Xin xem chi tiết Tour o Web: huongsentemple.com

