ĐƠN ĐĂNG KÍ
THÔNG TIN HỘI NGHỊ

CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ

Hội nghị hạt điều thế giới WCC 2018 là hội nghị diễn ra trong 3 ngày
từ ngày 01 đến 03/02/2018 tại Grand Sheraton, Macau. Quầy đăng
kí bắt đầu từ ngày 01/02 từ 12 giờ trưa.
Mỗi đại biểu–Không lưu trú (NR)

Không bao gồm chỗ ở

Từ 21/08đến 30/11/2017
Từ01/12/2017đến 10/01/2018
Từ 11/01 đến 25/01/2018

USD 850
USD 950
USD 1050

Bao gồm phòng tại Grand Sheraton *

Phòng đơn

Phòng đôi

USD 1150
USD 1250

USD 1000
USD 1100

USD 1350

USD 1200

* bao gồm 2 đêm có ăn sáng đã gồm thuếtừ 1-3 tháng 2tại Grand Sheraton.
Để gia hạn thời gian lưu trú, liên hệ register@cashewconvention.com
For full details
deliverables
visit lòng
www.cashewconvention.com
THÔNG
TIN CHIon
TIẾT
CỦA BẠN(Vui
photocopy phần này nếu có nhiều
hơn 3 đại biểu)

Đại biểu thứ nhất: ______________________________________
Vị trí: _________________________ SĐT: _________________
Email: ________________________________________________
Yêu cầu ăn uống: Không ăn chay:
An chay:
Kỳ-na giáo:
Lưu trú: Phòng đơnPhòng đôiKhông lưu trú
Đại biểu thứ hai: _______________________________________
Vị trí: _________________________ SĐT: _________________
Email: _______________________________________________
Yêu cầu ăn uống: Không ăn chay:
Ăn chay:
Kỳ-na giáo:

Gửi email: register@cashewconvention.com Fax : +91 80 25276154
Gọi theo SĐT: +91 9342840609, +91 80 25276152/53
VISA

Tất cả các công dân ngoại quốc nhập cảnh Macau không yêu cầu visa,
ngoại trừ 6 quốc tịch (Pakistan, Nepal, Bangladesh, Srilanka, Nigeria &
Việt Nam). Yêu cầu những quốc tịch này nộp đơn xin visa ít nhất 45 ngày
trước đó để bảo đảm visa cho mình. Vui lòng hoàn thành các thủ tục
đăng kí tham dự để có được thư mời cần thiết để hoàn thành visa của
quí vị..
CHÍNH SÁCH HỦY

Việc hủy tham gia phải được nhận bằng văn bản và phải chịu những
khoản phí sau: Tất cả các đơn hủy nhận được trước hoặc vào ngày
31/12/2017 sẽ bị tính 50% phí tham dự trừ khoản phí hành chính.
Đơn hủy nhận được sau ngày 31/12/2107 sẽ bị tính 100% phí tham
dự. Vui lòng gửi email hoặc fax cho chúng tôi với đầy đủ chi tiết.
CÁC ĐIỂU KHOẢN

Đặt chỗ bằng điện thoại chỉ là tạm thời cho đến khi nhận được xác nhận
bằng văn bản, qua fax hoặc đường bưu điện kèm với thanh toán. Tất cả
thanh toán phải được nhận kèm với Đơn Đăng Kí đã điền hoàn chỉnh.
Ban tổ chức có quyền đưa ra bất kì thay đổi nào. Đi thay: Các đại biểu đi
thay được hoan nghênh và phải được thông báo 10 ngày trước hội nghị.
THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Khách sạn Grand Sheraton, Cotai, Macau
Phương thức thanh toán: Điện chuyển khoản Ngân hàng
THANH TOÁN QUỐC TẾ: Điện chuyển khoản Ngân hàng
Ngân hàng thụ hưởng:
Union Bank of India
Mã Swift:
UBININBBGNB
(Chi nhánh: Union Bank of India, Gandhinagar, Bangalore, India)
Số tài khoản thụ hưởng: 353102110000057 (Tài khoản USD)
Tên người thụ hưởng:
Foretell Business Solutions Pvt Ltd

Lưu trú: Phòng đơnPhòng đôiKhông lưu trú

(Tất cả phí chuyển khoản sẽ được chịu bởi đại biểu)

Đại biểu thứ ba: ________________________________________
Vị trí: _________________________ SĐT: _________________
Email: ________________________________________________
Yêu cầu ăn uống: Không ăn chay:
Ăn chay:
Kỳ-na giáo:

Thanh toán từ Ấn Độ
Thanh toán sẽ được làm thông quaHối phiếu/ Séccho "Foretell
Business Solutions Private Limited", phải trả tại Bangalore.
HOẶCThay vào đó bạn cũng có thể kí quỹ vào tài khoản của chúng tôi:
Tên ngân hàng:
ICICI BANK
Union Bank of India
Địa chỉ/Chi nhánh:
M G Road
Domlur
Số tài khoản:
000205002180 331201010035251
RTGS / NEFT IFSC CODE
ICIC0000002
UBIN0533122

Lưu trú:Phòng đơnPhòng đôiKhông lưu trú

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA ĐƠN VỊ

Tên Đơn vị:______________________________________

Vui lòng đóng dấu công ty và kí. Không có dấu và chữ kí đơn này sẽ
không hợp lệ.

Địa chỉ:_______________________________________________
______________________________________________________
Thành phố:____________________ Mã bưu chính:_____________
SĐT:_____________________ Fax:_________________________
Email:_________________________________________________
Quốc gia:______________________________________________

www.cashewinfo.com

Foretell Business Solutions Pvt. Ltd (www.cashewinfo.com)
#146, Ramaiah Street, 1-2 Floor, Gopal Towers, , HAL Airport Road,
Kodihalli, Bangalore - 560008, India, Tel: +91 80 25276152/53
Fax +91 80 25276154, Mob: +91 9342840609
register@cashewconvention.com,www.cashewconvention.com
www.cashewconvention.com

