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LETTER OF AUTHORITY
CREDIT/CHARGECARD DEBIT AUTHORISATION
THƯ ỦY QUYỀN THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG
I__________________________________, hereby authorize Industry Travel
Asia to charge my Master Card / Visa / American Express.
Tôi_____________________________________________, ủy quyền Industry Travel Asia thanh toán bằng
thẻ Master Card / Visa / American Express.

Card, Account No./ Số thẻ, tài khoản:______________________________________
Expiry Date / Ngày hết hạn:____________________________________________
Please note: a credit card convenience charge of 3% applies to the final total. This
authority is in respect to any booking reference as identified by Industry Travel Asia. This
authority will remain valid unless revoked by cardholder in writing.
Lưu ý: Áp dụng phí dịch vụ 3% trên tổng số tiền thanh toán. Thư ủy quyền này có hiệu lực cho tất cả dịch vụ
được cung cấp bởi Industry Travel Asia. Thư ủy quyền có hiệu lực cho đến khi Industry Travel Asia nhận được
văn bản chính thức của chủ thẻ yêu cầu hủy bỏ cách thức thanh toán này.

Signature / Chữ ký: ________________________________________________________________
Printed Name / Họ tên: ____________________________________________________________
Date/ Ngày: _______________
Billing Address for Credit Card / Địa chỉ nhận chứng từ giao dịch của thẻ tín dụng: __________
__________________________________________________________________
City / Thành Phố ___________________ State/ Tiểu bang ______________________________
Country/Nước __________________________ Postcode/ Mã bưu điện _______________________________
Telephone Number / Số điện thoại: __________________________________________________
Mobile Number / Số di động: ______________________________________________
Email Address / Địa chỉ Email: ____________________________________________
Attached / Đính kèm:
Photo copies or jpeg images of front and back of credit card
Hình mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng

Photo copies or jpeg images of card holders passport ID page
Bản sao hộ chiếu có hình

* Please note all charges will appear on your card as Blue Ocean Trading and Consulting Company LTD
Lưu ý các thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ được thực hiện bởi công ty TNHH Thương Mại và Tư Vấn Đại Dương Xanh

Tax code / Mã số thuế: 0311 375 280

