
 
 

 VISA  MC  DISC  AMEX 
 

Card #:             -                  -                        -          
 

Exp:              /            Security code:     
Billing Name: 
Billing Address : 
City: State, Zip code: 

 

 
Phần Dành Riêng Cho Ban Ghi Danh: 

Date Received:     Reply Sent  
Check #:   VISA  MC  DISC  AMEX 
Amount: $     Balance: $ 
Reg. Code:    Room #: 

 
                               PHIẾU GHI DANH 

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp Tít Bắc Mỹ 
Thời gian: Tối thứ năm ngày 30/06/2016 đến trưa chúa nhật ngày 03/07/2016 
Địa điểm: Khách sạn Marriott – 3201 S. 176th St.. Seattle, WA 98188 

                                           Website: www.daihoibaptit.org 
 

Họ Và Tên: Hội Thánh: 
Địa Chỉ Liên Lạc: Mục Sư Quản Nhiệm: 

 Địa Chỉ Hội Thánh: 
Điện Thoại: Điện Thoại Di Động:  
E-mail: Điện Thoại: 

 
STT Họ và Tên Ông/Bà 

Mục Sư,  
Giáo Sĩ. 

Năm 
Sinh 

Giới 
tính 
(Xin 
ghi 
rõ) 

Phí Ghi Danh 
$35.00 

 0 – 1 tuổi: được miễn 
 2 – 5 tuổi:  $5.00 
 6 – 12 tuổi: $15.00 
 13 tuổi trở lên: $35.00 

Ẩm Thực 
$85 cho 9 bữa ăn 

 0 – 3 tuổi: được miễn 
 4 – 12 tuổi: $50.00 
 13 tuổi trở lên: $85.00 

Tiền Phòng 
$165 / 1 người / 

3 đêm 
(2 người ở 

chung 1 phòng) 

Giảm Giá Tiền Phòng Cho Người 
Ghi Danh Trước 30/04/2015 

(Áp dụng cho người ghi danh thứ 1 
và thứ 2 của mỗi Phiếu Ghi Danh) 
MS, Giáo Sĩ & Bà: - $25 / người 

Tín hữu: - $15 / người 

Tổng Cộng 

Ví dụ Lê Văn A Ông MS 1967 Nam $35 $85 $165 -$25 $260 
Ví dụ Lê Thị B Bà MS 1971 Nữ $35 $85 $165 -$25 $260 
Ví dụ Lê Văn C  2002 Nam                   $15 $50 $0 $0 $65 
1          
2          
3          
4          

Ghi chú: •   Tiền Phòng cho 1 người ở riêng 1 phòng trọn 3 đêm = $330 cho 1 người 
•   Tiền Phòng cho 2 vợ chồng hoặc 2 người không cùng một gia đình ở chung 1 phòng trọn 3 đêm = $165 cho 1 người 
•   Tiền Phòng cho GIA ĐÌNH 3 người ở chung 1 phòng trọn 3 đêm: người thứ 1 và người thứ 2 = $165 cho 1 người, người thứ 3 miễn đóng 
•   Tiền Phòng cho GIA ĐÌNH 4 người ở chung 1 phòng trọn 3 đêm: người thứ 1 và người thứ 2 = $165 cho 1 người, người thứ 3 và thứ 4 miễn đóng 
•   GIA ĐÌNH có nhiều hơn 4 người, xin gọi điện cho Ban Ghi Danh, chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị. 

Tổng số tiền:  

Những điều cần biết: 
1. Khi ghi danh và đóng tiền đầy đủ trước ngày 28/02/2016, quý vị sẽ có cơ hội được bắt thăm trúng thưởng một coupon giảm giá 100% chi phí tham dự Đại Hội 33 (không 

bao gồm tiền vé máy bay hoặc phương tiện đi đến Đại Hội).  Xin xem website để biết rõ hơn về cơ cấu giải thưởng. 
2. Hạn chót ghi danh là ngày 20/06/2015, tính theo dấu bưu điện. Sau ngày 20/06/2015, xin quý vị ghi danh tại Đại Hội. Lưu ý: Nếu quý vị ghi danh tại Đại Hội, Ban Tổ Chức không thể 

bảo đảm có phòng, và suất ăn cho quý vị. Chúng tôi ưu tiên xếp phòng cho tất cả những vị ghi danh và đóng tiền trước. Nếu còn dư phòng, chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị sau. 
Rất mong quý vị thông cảm. 

3. Trường hợp không tham dự được, quý vị có thể chuyển cho người khác hoặc được hoàn lại 100% số tiền đã đóng nếu có thư yêu cầu trước ngày 15/05/2016. Số tiền hoàn trả khi 
có thư yêu cầu hủy ghi danh từ ngày 16/05/2016 đến ngày 20/06/2016 = lệ phí đã đóng trừ đi $35 ghi danh / 1 người. Sau ngày 20/06/2016, tất cả số tiền sẽ dâng vào quỹ Đại Hội. 

4. Muốn ở khách sạn trước Đại Hội, xin liên lạc với Ban Ghi Danh, mức giá là $110 / 1 phòng / 1 đêm 
Quý vị có thể trả lệ phí Đại Hội bằng thẻ Visa, Mastercard, Discovery, hoặc American Express. 
 

Ngân phiếu xin ghi: Agape Baptist Church và gởi chung với Phiếu Ghi Danh về địa chỉ: 
Đại Hội 32 

P.O. Box 700485 
Dallas, TX 75370 

U.S.A. 
 

Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc Ban Ghi Danh 
Điện thoại: 818-600-2615 hoặc email: registration@daihoibaptit.org 

http://www.daihoibaptit.org/
mailto:registration@daihoibaptit.org

