Phiếu Đăng Ký Thành Viên
 Thành viên mới
 Gia Hạn thành viên
Vui lòng chọn

Đăng ký thành viên Industry Travel Asia hoặc gia hạn thẻ thành viên đã có, vui lòng điền vào mẫu đơn
này và fax hoặc gửi bưu điện, hoặc gửi email cho chúng tôi. Thành viên hợp lệ của Industry Travel Asia
phải làm việc ít nhất 20 giờ một tuần tại các công ty, tổ chức được liệt kê trong loại thẻ thành viên.
thể loại thành viên
Số Thẻ Thành Viên hiện tại:_________________________ Chọn
 (A) Đại lý du lịch

Thông tin liên lạc

Đánh dấu tròn

Anh/chị

 (B) Nhân viên hàng không
 (C) Công ty vận tải giao nhận hàng không
quốc tế
Tên:_____________________ Họ:_____________________
 (D) Công ty du lịch đường biển
Quốc tịch:____________________ Ngày sinh:__________________  (E) Hệ thống khách sạn quốc tế
Số hộ chiếu:__________________ Ngày hết hạn:_______________  (F) Công ty CRS
 (G) Công ty lữ hành nội địa/quốc tế
Số nhà
 (H) Vận tải đường biển quốc tế
/Đường:_____________________________ Phường:_______  (I) Nhân viên hàng không về hưu
Quận/ Huyện:_________________ Thành phố__________________  (J) Công ty cung cấp dịch vụ cho hãng
hàng không
Điện thoại cố định:______________ Điện thoại di động:___________
Số điện thoại
Số điện thoại  (K) Nhân viên báo du lịch
Điện thoại nơi làm việc :______________
Fax:_______________________  (L) Hướng dẫn viên du lịch
Số điện thoại
Số điện thoại  (M) Nhân viên hệ thống khách sạn
quốc gia
Tên công ty: _____________________________________________
 (N) Nhân viên IATA
 (O) Visa/Master Card/American
Địa chỉ Email:_____________________________________________
Express/nhân viên tiền tệ ngoại hối
 (P) Nhân viên điều hành không lưu
 (Q) Nhân viên sân bay
Loại thẻ thành viên và hiệu lực:
 (R) Nhân viên khu nghỉ dưỡng
Thẻ Thành viên
Industry Travel
Industry Travel
 (S) Tổng công ty cảng hàng không
ID Card
Photo ID Card
 (T) Nhân viên bảo hiểm du lịch
1 năm
VND 300,000
VND 400,000
 (U) Nhân viên tại điểm du lịch nổi tiếng
2 năm
VND 550,000
VND 700,000
 (V) Chuyên gia tổ chức hội nghị
3 năm
VND 750,000
VND 900,000
 (W) Nhân viên cửa hàng miễn thuế
 (X) Nhân viên lãnh sự / xuất nhập cảnh
Thẻ đối tác
½ lệ phí thẻ thành viên
½ lệ phí thẻ thành viên
/ hải quan
Được mua cùng với thẻ thành viên và
hằng năm
hằng năm
Có hiệu lực như thẻ thành viên
 (Y)
 (Z) Nhân viên không thuộc ngành du
lịch

Đính kèm hình ảnh ở
đây. Không sử dụng
keo gián hoặc kim kẹp
Bạn có thể tải hình ảnh
lên trang web của
chúng tôi

Hình thức thanh toán
 Thanh toán trực tiếp

 Visa/MasterCard

 Tiền mặt

 PayPal

Số thẻ tín dụng:_____________________________Ngày thẻ hết hạn:__________________
Tên chủ thẻ

:______________________________________________________________

Chữ ký của thành viên và chủ thẻ:

________________________________________

Quy định và điều khoản sử dụng:
CÁC ĐẠI LÝ: là đơn vị cung cấp vé/sản phẩm/dịch vụ với giá ưu đãi, các đơn vị này có thể áp dụng thêm một số điều kiện đối với bất kỳ vé, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Trong
một số trường hợp thành viên ITA có thể chưa đủ điều kiện để được hưởng giá vé/sản phẩm/dịch vụ mà ITA cung cấp. Thẻ Khách hàng Thường xuyên / Mileage không được áp
dụng. Chú ý: Sau khi thông tin dịch vụ đã được xác nhận, tất cả các đại lý có thể sửa đổi thông tin dịch vụ của hành khách, khi du lịch với giá đặc biệt ưu đãi của Industry Travel
Asia. Giá vé có thể thay đổi, và không thông báo trước. GIÁ: Tất cả các giá niêm yết bằng Việt Nam đồng và được dựa trên tỷ giá hối đoái tại thời điểm cập nhật trên trang web.
Trong trường hợp tỷ giá thay đổi, ITA có thể điều chỉnh giá bán tại thời điểm đặt dịch vụ. Giá được niêm yết có tính chất bảo mật không được công bố rộng rãi. Giá niêm yết là giá
vé ước tính, tùy theo thời điểm xác nhận đặt chỗ và sự chấp nhận của hãng hàng không về thư xác nhận việc làm của bạn. VÉ MÁY BAY: là vé được bán với giá thấp hơn giá công
bố rộng rãi kèm một số điều kiện của hãng hàng không, không bao gồm dịch vụ nâng hạng ghế hoặc cộng điểm vào thẻ khách hàng thường xuyên. Trong trường hợp thay đổi lịch
trình hay không còn chỗ trên chuyến bay, các hãng hàng không sẽ sắp xếp chỗ trên chuyến bay tiếp theo. Khi du lịch, bạn là những đại diện cho ngành du lịch. Vì thế, trang phục
nên chỉnh tề và lịch sự. Bạn không nên mang dép hoặc quần áo bị cũ hoặc rách. Bạn và gia đình nên ăn mặc gọn gàng, trong một số trường hợp, có thể bạn sẽ bị từ chối lên máy
bay vì những lý do về trang phục. Khi chuyến du lịch đã bắt đầu, vé của bạn không thể thay đổi. Yêu cầu đặt vé cần gửi tới ITA ít nhất 14 ngày trước ngày bạn dự định khởi hành.
Nếu ít hơn 14 ngày trước ngày khởi hành, sẽ có thêm phí phụ thu. Một số dịch vụ có thể có thêm phí dịch vụ nếu không mua cùng với hệ thống vé máy bay quốc tế của ITA. Nếu
phát hiện việc làm sai hoặc cố tình gây hiểu lầm trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ chịu 100% phí hủy dịch vụ và có thể bị truy tố. THAY ĐỔI: Sau khi các dịch vụ
đã được xác nhận và trước khi xuất vé, phí thay đổi trước ngày khởi hành là 400.000 đồng. Với thay đổi sau khi đã xuất vé và trước khi khởi hành, lệ phí là 900.000 đồng, cộng
các lệ phí khác từ hãng hàng không / nhà điều hành. HỦY DỊCH VỤ sau khi đã được xác nhận và trước khi khởi hành, lệ phí là 2.400.000 đồng cho mỗi hành khách, cộng thêm
các phí từ công ty du thuyền, hãng hàng không và các đại lý dịch vụ. Số tiền hoàn lại cho hành khách sẽ được thực hiện khi ITA đã nhận được tiền hoàn lại từ các hãng hàng
không , công ty du thuyền và các đại lý dịch vụ liên quan. Phí không được hoàn trả khi chuyến du lịch đã bắt đầu. Hành khách sẽ chịu 100% phí hủy bỏ nếu dịch vụ đã được xác
nhận nhưng hành khách "Không sử dụng". Giá vé có thể thay đổi, và không thông báo trước. CHỨNG TỪ VÀ DỊCH VỤ KHÔNG SỬ DỤNG: không được hoàn lại hoặc trao đổi khi
bạn đã bắt đầu chuyến du lịch. HỘ CHIẾU VÀ THỊ THỰC: Bạn inên đảm bảo rằng bạn và nhóm của bạn có hộ chiếu và thị thực hợp lệ, số tiền hoàn phí sẽ không được thực hiện
cho trường hợp thiếu thị thực theo quy định nhập cảnh. THUẾ: ITA sẽ thu thuế cho hầu hết các chuyến bay nội địa và quốc tế theo điều kiện vé máy bay, như thuế sân bay, phụ
thu xăng dầu và một số phụ thu khác. Các loại thuế đã nộp sẽ được in trên vé máy bay của bạn như bằng chứng cho sự thanh toán. Thuế sân bay có thể thay đổi. Giá các dịch vụ
cho thành viên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. BẢO HIỂM DU LỊCH: Chúng tôi khuyến khích bạn nên mua bảo hiểm du lịch cho tất cả các khách du lịch và đồ đạc của họ.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc giao vé bằng đường bưu điện. Nếu tài liệu không được gửi đến đúng thời gian khởi hành của bạn, phí hủy bỏ sẽ áp dụng. HOÀN PHÍ:
trước khi dịch vụ được xác nhận, việc hoàn phí được tiến hành trong vòng 7 ngày. Sau khi các dịch vụ đã được xác nhận, số tiền hoàn lại sẽ được hoàn trả khi hãng hàng không và
đại lý dịch vụ thanh toán. THẺ THÀNH VIÊN: thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp có thể được cấp lại với lệ phí là 200.000 đồng. Phí Thành viên không hoàn lại.

Số Fax: +84 8 3844 5180 hoặc Email bản copy đến: Membership@industrytravel.asia
Industry Travel Asia - IATA 37-30237 0
Address: 40/10 Lam Son street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +848 3999 0706 Fax: +848 3844 5180 Email: ticketing@industrytravel.asia Website: www.industrytravel.asia

Thể loại thành viên ITA
(A) Đại lý du lịch
Bất cứ nhân viên của một đại lý du lịch được cấp phép tại Việt Nam, và các nước châu Á, có đủ điều kiện tham gia thể loại (A). Tất cả yêu cầu đặt chỗ phải đính
kèm thư xác nhận việc làm hiện tại cùng chữ ký từ người quản lý. Các hãng hàng không có thể yêu cầu thêm một số văn bản xác minh khác, như thẻ đại lý du lịch
IATA hợp lệ. Các đại lý du lịch bên ngoài châu Á có thể tham gia thành viên và sử dụng các dịch vụ du lịch phù hợp với điều kiện từ hãng hàng không và các nhà
cung cấp dịch vụ.
(B) Nhân viên hàng không
Nếu bạn làm việc cho một hãng hàng không, như tiếp viên không, phi công, nhân viên bảo trì, nhân viên bán hàng, nhân viên dịch vụ khách hàng, hoặc nhân viên
làm việc ở bộ phận khác nhưng do hãng hàng không kiểm soát, bạn có đủ điều kiện tham gia thể loại (B). Tất cả yêu cầu dịch vụ phải đính kèm thư xác minh việc
làm hiện tại từ người giám sát hoặc phòng nhân sự. Một số hãng hàng không có thể yêu cầu thêm các văn bản xác minh khác như bản sao thẻ nhân viên hãng
hàng không.
(C) Công ty vận tải giao nhận hàng không quốc tế
Đối với nhân viên của các công ty trực tiếp tham vận tải giao nhận hàng hóa hàng không quốc tế, bạn sẽ cần thư xác minh việc làm hiện tại từ người giám sát, một
số hãng hàng không có thể yêu cầu thêm các văn bản được xác minh từ IATA.
(D) Công ty du lịch đường biển
Nhân viên của các công ty du lịch Việt Nam, tổ chức các chuyến hành trình trên biển, bao gồm dịch vụ phòng nghỉ cho du khách, có thể tham gia thể loại này. Các
nhân viên sẽ cần thư từ người sử dụng lao động để xác minh công việc hiện tại.
(E) Hệ thống khách sạn quốc tế
Hệ thống khách sạn quốc tế là hệ thống gồm nhiều khách sạn khác nhau, cùng hoạt động với một thương hiệu ở các nước trên khắp thế giới. Nếu bạn là nhân viên
của hệ thống khách sạn quốc tế, bạn có đủ điều kiện để tham gia thể loại này. Bạn sẽ cần thư từ người sử dụng lao động để xác minh việc làm hiện tại.
(F) Công ty CRS
CRS hoặc nhân viên làm việc trên hệ thống giữ đặt chỗ có đủ điều kiện tham gia Industry Travel Asia theo thể loại (F). Các dịch vụ bạn tham gia sẽ cần thư xác
minh việc làm hiện tại từ công ty.
(G) Công ty lữ hành nội địa / quốc tế
Nhân viên công ty lữ hành nội địa, hoặc quốc tế có thể tham gia thể loại này. Bạn sẽ cần cung cấp một số văn bản, bao gồm thư xác nhận việc làm hiện tại từ công
ty lữ hành.
(H) Vận tải đường biển quốc tế
Đối với nhân viên của các công ty trực tiếp liên quan đến vận tải đường biển quốc tế, đây là thể loại dành cho bạn. Bạn sẽ cần thư xác minh việc làm hiện tại từ
người sử dụng lao động
(I) Nhân viên hàng không về hưu
Nếu bạn đã từng làm việc trong một hãng hàng không và đã nghỉ hưu, bạn có đủ điều kiện tham gia thể loại (I). Nhân viên bị sa thải, hoặc miễn nhiệm, hoặc tự
nguyện nghỉ làm, không có các chính sách nghỉ hưu sẽ không đủ điều kiện hợp lệ để trở thành thành viên. Nhân viên hàng không đã về hưu sẽ cần một số văn bản
xác nhận tình trạng nghỉ hưu từ hãng hàng không.
(J) Công ty cung cấp dịch vụ cho hãng hàng không
Nếu làm việc tại công ty cung cấp dịch vụ cho hãng hàng không, bạn có đủ điều kiện tham gia thể loại (J). Bạn sẽ cần cung cấp thư xác minh việc làm hiện tại từ
công ty cung cấp dịch vụ.
(K) Nhân viên báo du lịch
Thành viên báo du lịch là các chuyên gia truyền thông bao gồm biên tập viên du lịch, và nhà báo làm việc cho các tờ báo, tạp chí, trang web, đài phát thanh, hoặc
một tổ chức đại diện quốc tế của báo du lịch.
(L) Hướng dẫn viên du lịch
Là một hướng dẫn viên du lịch được đào tạo chuyên nghiệp, bạn có thể tham gia thể loại (L). Văn bằng hoặc chứng chỉ được cấp bởi PATA, ITO, IATG, IATM, hoặc
PTGAA là những văn bản hợp lệ. Khi đặt vé, bạn cần xuất trình những văn bản này.
(M) Nhân viên hệ thống khách sạn quốc gia
Đối với những nhân viên làm việc tại hệ thống khách sạn không thuộc tập đoàn quốc tế, bạn vẫn có thể tham gia Industry Travel Asia theo thể loại (M). Tuy nhiên,
khách sạn phải có tiêu chuẩn từ bốn sao trở lên và cùng hệ thống với ít nhất 3 khách sạn khác. Bạn cần cung cấp cho chúng tôi thư xác minh việc làm hiện tại từ
văn phòng chính của hệ thống khách sạn.
(N) Nhân viên IATA
Thể loại này dành cho nhân viên của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế. Khi đặt vé hoặc dịch vụ bạn cần thư xác nhận việc làm hiện tại từ người giám sát.
(O) Visa / Master Card / American Express / Nhân viên tiền tệ ngoại hối
Thể loại này dành cho nhân viên làm việc tại các trung tâm cung cấp thẻ tín dụng và dịch vụ đổi ngoại tệ quốc tế. Khi đặt vé hoặc dịch vụ bạn cần thư xác minh
việc làm hiện tại từ người giám sát của công ty. Xin lưu ý, nhân viên của Hãng AmEx Travel nên chọn thể loại (A).
(P) Nhân viên điều khiển không lưu
Thể loại này dành cho nhân viên điều khiển không lưu, kiểm soát máy bay. Khi đặt vé hoặc dịch vụ bạn cần thư xác minh việc làm từ người giám sát.
(Q) Nhân viên sân bay
Nếu bạn không làm việc trong ngành du lịch, nhưng là nhân viên tại các sân bay quốc nội hay quốc tế, bạn vẫn có thể trở thành thành viên. Thể loại này bao gồm
nhân viên tại các cửa hàng tại sân bay, nhân viên an ninh sân bay, hải quan, xuất nhập cảnh, nhân viên sân bay, kiểm dịch thực vật, nhân viên phòng cháy chữa
cháy và an toàn tại sân bay, nhân viên phục vụ mặt đất – Bạn cần một số văn bản như thẻ an ninh sân bay hiện tại, và thư từ người sử dụng lao động (Xin lưu ý:
nhân viên thuộc Tổng công ty sân bay có thể tham gia loại thành viên S)
(R) Nhân viên khu nghỉ dưỡng
Thể loại này dành cho nhân viên làm việc tại các khu nghỉ dưỡng quốc tế, hoặc khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn năm sao. Khi đặt vé hoặc dịch vụ bạn cần thư xác
nhận việc làm từ giám sát.
(S) Tổng công ty cảng hàng không
Thể loại này dành cho nhân viên của tổng công ty cảng hàng không. Khi đặt vé hoặc dịch vụ bạn cần thư xác nhận việc làm từ giám sát.
(T) Nhân viên bảo hiểm du lịch
Thể loại này dành cho các nhân viên làm việc trong ngành bảo hiểm, chịu trách nhiệm thực hiện các bảo hiểm về mất mát, và y tế cho các sản phẩm bảo hiểm
được cung cấp bởi ngành công nghiệp du lịch. Các thành viên hợp lệ phải làm việc hoặc giám sát trong các bộ phận y tế du lịch của công ty. Khi đặt vé hoặc dịch vụ
bạn cần có thẻ thành viên, thư xác nhận công việc và vị trí công việc hiện tại.
(U) Nhân viên tại các điểm du lịch nổi tiếng
Đối với những nhân viên của các khách sạn quốc gia, không nằm trong hệ thống khách sạn quốc tế, bạn vẫn có thể tham gia ITA theo thể loại (U). Khách sạn đạt
tiêu chuẩn năm sao và / hoặc là khách sạn được liệt kê bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Điểm đến hấp dẫn bao gồm các trang web Di Sản Thế Giới, và các
khu vui chơi giải trí quốc tế. Khi đặt vé hoặc dịch vụ bạn cần cung cấp cho chúng tôi thư xác minh việc làm hiện tại từ các tổ chức, hoặc người quản lý, cùng giấy
phép hoạt động từ cơ quan nhà nước.
(V) Chuyên gia tổ chức hội nghị
Đây là thể loại dành cho các chuyên gia trong công ty tổ chức hội nghị. Để sử dụng dịch vụ, bạn cần thư xác minh là thành viên của tổ chức hội nghị và công việc
hiện tại.
(W) Nhân viên cửa hàng miễn thuế
Nếu bạn làm việc tại hệ thống hàng miễn thuế với 3 hay nhiều cửa hàng khác nhau, chuyên bán hàng miễn thuế, thì bạn có đủ điều kiện tham gia thể loại này. Khi
đặt vé hoặc dịch vụ bạn cần thư xác minh việc làm và một bản sao giấy phép đầu tư của công ty.
(X) Nhân viên lãnh sự / xuất nhập cảnh / hải quan
Đây là thể loại dành cho nhân viên lãnh sự, hoặc công dân nước ngoài đang làm việc tại các cơ quan lãnh sự quán và đại sứ quan của chính phủ nước ngoài. Thể
loại này cũng bao gồm nhân viên làm việc tại cơ quan xuất nhập cảnh và hải quan. Trước khi đặt vé và dịch vụ, thành viên hợp lệ cần có thư xác nhận việc làm
hiện tại.
(Y) Industry Member
(Z) Thành viên không thuộc ngành du lịch
Đây là loại thẻ dành cho thành viên không thuộc ngành du lịch. Lưu ý, bạn sẽ không được hưởng hầu hết các ưu đãi về vé máy bay nếu bạn tham gia thể loại này.
Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn những lợi ích tốt nhất từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên tìm hiểu nhu cầu phù hợp, và đăng ký nếu bạn thấy thể
loại này thích hợp với lợi ích du lịch của bạn. Chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ các yêu cầu từ những thành viên đăng ký hợp lệ.
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