Thông Báo Của Ban Tổ Chức Đại Hội
“Du Hành Đạo Pháp 2018”
Kính thưa toàn thể quý bạn đạo,
Nhân dịp chào mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2018. Ban Tổ Chức (BTC) xin kính chúc toàn thể
quý bạn đạo và gia quyến, thật bình an hạnh phúc.
Để đáp lại sự tín nhiệm và mong đợi của bạn đạo, BTC đã chuẩn bị và đính kèm theo đây Phiếu
Ghi Danh Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2018”.
Giá tiền Đại Hội trong Phiếu Ghi Danh không bao gồm chuyển vận, vé máy bay.
Bạn đạo có thể tự túc mua vé cho riêng mình, hoặc mua theo nhóm (group ) từ BTC.
Sau đây là một số thông tin mà BTC sẽ làm việc với dịch vụ và hãng hàng không để có một
chương trình bay cho bạn đạo:
1. Công ty du lịch sẽ điều đình với hãng máy bay để có giá rẻ cho nhóm (group) số đông. Tuy
nhiên phải chờ qua năm 2018 để có giá biểu mới từ các hãng hàng không.
2. BTC sẽ thông báo về giá vé và thời hạn chót để mua vé nhóm (group) khi có đầy đủ thông tin.
3. Bạn đạo ghi danh mua vé nhóm qua BTC sẽ phải chấp thuận những điều kiện của hãng máy
bay như sau:
• Trong trường hợp bạn đạo thay đổi, hủy bỏ ghi danh sau khi đã mua vé máy bay, tiền vé
máy bay sẽ theo điều kiện hoàn tiền do hãng máy bay ấn định.
• BTC sẽ không chịu trách nhiệm về việc hoàn tiền vé máy bay hoặc đổi người trên vé máy
bay cho bạn đạo.
• BTC sẽ thông báo thêm khi có đầy đủ thông tin
4. Những bạn đạo tự túc mua vé cho riêng mình, chỉ cần báo cho BTC biết hãng máy bay, chuyến
bay, ngày, giờ đến và đi.
Hy vọng bạn đạo sẽ cùng nhau ghi danh, hưởng ứng, tiếp tay, góp phần phát triển Đại Hội “Du
Hành Đạo Pháp” mà Đức Thầy đã thành lập và để lại.
Mọi ý kiến, thắc mắc liên hệ đến phiếu ghi danh xin thư về: voviduhanhdaophap@gmail.com
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của tất cả quý bạn đạo.
Kính thư,
BTC Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
voviduhanhdaophap@gmail.com

