Phiếu đặt chỗ:
Số Thẻ Thành Viên:
Tên Thành Viên:

Điện Thoại:

Tên Công Ty:

Email:

Hành Khách
Anh / Chị

Tên / Họ

Ngày Sinh

Quốc Tịch

Số Hộ Chiếu

Ngày Hết Hạn

1
2
3
4
Lưu ý: Điền tên theo hộ chiếu

Hành Trình
Vé máy bay / Xe lửa / Xe buýt
Khới Hành

Điểm Đến

Máy bay/Xe lửa / Xe buýt

Chặng đi

Ngày

Giá vé

Lựa Chọn 1:
Lựa Chọn 2:

Dừng tại

Lựa Chọn 1:
Lựa Chọn 2:

Chặng về

Lựa Chọn 1:
Lựa Chọn 2:

Dừng tại

Lựa Chọn 1:
Lựa Chọn 2:

Đại lý / Hãng Hàng Không yêu cầu:…………………………………………………………………

Thuế ước tính*:

Ngày cuối của hành trình:………..……………/……………………..…../20……….……………
Tổng cộng:
*Thuế có thể thay đổi tùy theo ngày đặt hành trình. Nếu không rõ, bạn có thể không điền
Lưu ý: Nếu đăng ký dịch vụ trong vòng 14 ngày trước ngày khới hành, phí phụ thu là VND250.000

Dịch vụ phòng nghỉ
Tên khách sạn:
Ngày nhận phòng:

Ngày trả phòng

Số đêm:

Thành phố/Quốc gia:
Loại phòng:
Ghép / Đôi / Đơn

Số đêm:

Thành phố/Quốc gia:
Loại phòng:
Ghép / Đôi / Đơn

Dịch vụ đưa đón?
Có / Không

Ghi Chú:

Giá tiền:
Tên khách sạn:
Ngày nhận phòng:

Ngày trả phòng

Dịch vụ đưa đón?
Có / Không

Ghi Chú:
*Lưu ý: Phụ thu VND100.000 nếu chỉ đăng ký dịch vụ phòng nghỉ

Giá tiền:
Tổng Cộng

Hình thức thanh toán
Chuyển khoản

ThẻVisa/Master

Tiền mặt

Phụ thu 3% cho các loại thẻ

Hành trình:_____________________
Phí Phụ Thu*:___________________
VND 250.000 Phí đăng ký dịch vụ trễ

Số Thẻ:
Ngày hết hạn:

VND 400.000 Phí dịch vụ

/

VND 100.000 Phí dịch vụ phòng nghỉ

Chủ thẻ:

VND 40.000 Phí bưu điện

Chữ ký chủ thẻ:_____________________________________
Lưu ý: Chữ ký chủ thẻ cho phép Industry Travel Asia thanh toán tổng số tiền
bằng thẻ tín dụng. Vui lòng Tham khảo quy định và điều kiện sử dụng ở phần
tiếp theo.

VND 180.000 Phí chuyển phát nhanh
(trong nước Việt Nam)
Tổng cộng: VND

W W W . 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

Quy định và điều kiện đặt chỗ
Đăng ký dịch vụ
Vui lòng chọn

Thanh toán

Vui lòng tham khảo và đồng ý các quy định và điều kiện sử dụng trước khi đăng ký dịch vụ. Lưu ý: người đăng ký dịch vụ phải có đủ
điều kiện và tiêu chuẩn hợp lệ với yêu cầu từ hãng hàng không/đại lý. Giá vé máy bay, phòng nghỉ, và một số dịch vụ khác có thể
áp dụng thêm các điều kiện khác.
Số thẻ thành viên: _______________________________________
Thành viên mới (Vui lòng gửi kèm phiếu đăng ký)
Danh sách Chứng từ

Thông tin thành viên
Anh/Chị Tên: ____________________________________________
Họ: ___________________________________________________
Đường: _________________________ Phường/Xã: _____________
Quận/Huyện: ____________________ Thành phố: ______________
Quốc gia: _______________________ Mã bưu điện: ____________
Số điện thoại:____________________ Số di động:______________
Điện thoại công ty:________________ Số fax: _________________
Tên công ty: _____________________________________________
Địa chỉ Email: ____________________________________________
Điều kiện
Những điều kiện sau đây là những quy định cơ bản về dịch vụ do Industry
Travel Asia cung cấp. Vui lòng tham khảo những điều kiện này trước khi đăng
ký dịch vụ
Khái niệm: Industry Travel Asia/ITA là tên giao dịch của công ty TNHH
Thương mại & Tư vấn Đại Dương Xanh, IATA TIDS 96642733. Khách
hàng/Thànhviên/Hành khách đi cùng là thành viên Industry Travel Asia hợp lệ
và những người đi cùng thành viên. ITA cung cấp dịch vụ về giá vé máy bay,
phòng nghỉ, du thuyền, thuê xe, bảo hiểm du lịch và một số những dịch vụ
khác. Đại lý là những nhà cung cấp dịch vụ du lịch tại ITA. Thành viên là
người làm trong lĩnh vực lữ hành, du lịch, vận chuyển, nhà hàng khách sạn,
theo điều kiện thành viện trên trang web.
Đại lý: có thể áp dụng một số điều kiện đối với giá vé máy bay hoặc dịch vụ
khác, như thời hạn du lịch và thành viên hợp lệ. Và, một số dịch vụ có thể có
các điều kiện riêng. Lưu ý, sau khi dịch vụ đã được đặt chỗ và xác nhận, đại
lý vẫn có thể thay đổi các chi tiết trong dịch vụ của khách hàng. Nên, khách
hàng không nên du lịch vào những mùa cao điểm, hoặc đăng ký dịch vụ có
thể bị hoãn hoặc hủy.
Điểm thưởng khách hàng thân thiết:không được áp dụng cho các ưu đãi
về giá vé máy bay, và dịch vụ phòng nghỉ
Giá: được tính theo Việt Nam đồng, và có thể chuyển đổi sang các loại tiền tệ
khác. Và, Industry Travel Asia có thể thay đổi giá theo đúng tỷ giá ngoại tệ
hiện tại, và không thông báo trước. Giá chưa bao gồm các loại thuế. Thuế
được thanh toán khi dịch vụ được xác nhận và đặt chỗ. Hóa đơn và giá là
những thông tin nội bô và không được công bố khi Industry Travel Asia chưa
đồng ý. Một số đại lý tính hóa đơn cho các dịch vụ du lịch nước ngoài theo
loại tiền tệ khác, ngoài Việt Nam đồng.
Hãng hàng không: có thể áp dụng những điều kiện riêng và từ chối yêu cầu
đặt chỗ vì một số lý do khác. Trong trường hợp, chuyến bay không còn chỗ,
hãng hàng không sẽ sắp xếp chỗ trên chuyến bay kế tiếp. Hãng hàng không
có những quy định về trang phục; những trang phục cũ, rách, không đúng với
phong cách chuyên nghiệp sẽ không được chấp nhận. Và, hãng hàng không
có thể từ chối làm thủ tục bay cho hành khách vì lý do này.
Đăng ký dịch vụ: tại Industry Travel Asia, đảm bảo các điều kiện hợp lệ
theo yêu cầu từ các đại lý, hãng hàng không. Phụ thu VND250.000 đối với các
dịch vụ đăng ký trong vòng 10 ngày trước ngày khới hành. Phụ thu VND
100.000 đối với các dịch vụ chỉ bao gồm phòng nghỉ, và/hoặc thuê xe.
Chỉnh sửa:Sau khi dịch vụ được xác nhận và trước khi khởi hành, phí chỉnh
sửa từ VND 500.000. Những chỉnh sửa sau khi vé đã xuất sẽ có phí chỉnh sửa

Phiếu đăng ký thành viên
Đính kèm phiếu thành viên, nếu bạn là thành viên mới

Quy định và điều kiện sử dụng
Điền vào mẫu đơn này và ký xác nhận

Đăng ký dịch vụ
Điền thông tin chuyến đi của bạn

Chứng từ yêu cầu
Thư xác minh công việc hiện tại từ công ty của bạn
Bản sao thẻ làm việc (nếu có) và bản sao hộ chiếu
Một số chứng từ khác

từ Industry Travel Asia và hãng hàng không. Sau khi khởi hành, hành khách
không thể thay đổi dịch vụ.
Chính sách hủy dịch vụ: Sau khi dịch vụ được xác nhận và trước khi khởi
hành, phí hủy dịch vụ từ VND 2 triệu cho mỗi khách, hoặc 100% tiền vé.
Hãng hàng không có thể phạt tiền trong trường hợp hủy vé máy bay. Khách
hàng sẽ nhận tiền hoàn trả sau khi Industry Travel Asia đã nhận tiền hoàn trả
từ các đại lý. Sau khi khởi hành, khách hàng không được hoàn trả tiền nếu
hủy dịch vụ.
Không sử dụng dịch vụ: là trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ
theo thời gian được xác nhận khi đặt chỗ. Không sử dụng dịch vụ được xem là
hủy dịch vụ sau khi khởi hành, và không áp dụng tiền hoàn trả.
Gian lận hoặc không đủ điều kiện đăng ký dịch vụ có thể bị phạt 100% tiền
dịch vụ và phí dịch vụ, và có thể bị khởi kiện. Trường hợp gian lận là những
người không đủ điều kiện để trở thành thành viên hợp lệ.
Hộ chiếu và thị thực:Khách hàng nên đảm bảo hộ chiếu có hiệu lực trong ít
nhất 6 tháng, và có thị thực theo đúng yêu cầu trước khi khởi hành. Industry
Travel Asia không chịu trách nhiệm về hộ chiếu và thị thực. Tuy nhiên, ITA sẽ
hỗ trợ tư vấn theo yêu cầu từ khách hàng.
Thuế:được thanh toán khi đại lý du lịch xuất vé máy bay. Và, vé máy bay
luôn thể hiện phần thuế đã được thanh toán. Một số quốc gia yêu cầu khách
hàng trả thêm phí phụ thu, không bao gồm trên vé.
Phí Phụ Thu: có thể được áp dụng tùy theo từng hãng hàng không.Phí dịch
vụ du lịch nước ngoài là VND400.000 / người. Phí dịch vụ cho chặng bay quốc
tế là VND 400.000 / người, và chặng bay nội địa là VND 100.000 / người.
Phí bưu điện / chuyển phát nhanh: những dịch vụ yêu cầu chuyển phát
vé, phiếu hoặc chứng từ sẽ có phụ thu phí bưu điện / chuyển phát nhanh. Phí
không áp dụng cho những chứng từ do Industry Travel Asia yêu cầu. Vé sẽ
được gửi bằng chuyển phát nhanh và đảm bảo.
Bảo hiểm du lịch: Khách hàng nên đăng ký dịch vụ bảo hiểm du lịch tại
Industry Travel Asia. Vui lòng liên hệ tư vấn viên hoặc xem chi tiết trên trang
web.
Lưu Ý: không nên đi du lịch vào mùa cao điểm, những ngày lễ, hoặc kỳ nghỉ
hè. Industry Travel Asia không chịu trách nhiệm cho những chứng từ gửi
bằng đường bưu điện. Nếu, chứng từ, phiếu hoặc vé máy bay không gửi trước
ngày khởi hành, phí hủy dịch vụ sẽ được áp dụng trong trường hợp này.
Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ,
Cảm ơn đã đăng ký dịch vụ tại Industry Travel Asia.

Đồng ý
Tôi đã đọc và đồng ý quy định & điều kiện trên
Tên: _____________________________________
Ngày: ____________________________________
Chữ ký: __________________________________
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