BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA
ĐOÀN XÚC TIẾN, ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VỚI ÚC

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………..…………………
Địa chỉ :…………………………………… ………………………………………….
Điện thoại:………………………............... Fax:……………….. ……………………
Tên lãnh đạo:……… …………………….. Chức vụ:………………………….……..
Tên người tham gia:…………… ………………….. Chức vụ:…..…………………..
……………………………………………………… Chức vụ:…..…………………..
Ngành hàng:…………………………………… ……………………………………..
Mong muốn gặp đối tác trong lĩnh vực: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….., ngày …… tháng …… năm 2019
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(ký tên và đóng dấu)

* Lưu ý:
Bản đăng ký này Quý doanh nghiệp gửi về - Ms Thúy, Thu Hà, điện thoại: 0911089098;
0988320730;
Fax:
028.36360995;
mail:
thuy30.thv@gmail.com
hoặc
ms.thuhathv@gmail.com. Trung tâm nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt, Lầu 3,
P.26-27, Tòa nhà Garden Gate, Số 8 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận,
TPHCM.

THÔNG TIN ĐOÀN CÔNG TÁC LÀM VIỆC TẠI AUSTRALIA
Thời gian (dự kiến): từ ngày 30/10 -05/11/2019 (7 ngày 6 đêm)
Mức phí: 2.800 USD

1. GIÁ PHÍ BAO GỒM:
• Vé máy bay khứ hồi theo đúng chương trình: TP.HCM –Sydney– TP.HCM,
• Thuế hàng không, sân bay
• 06 đêm khách sạn 3 - 4 sao (theo lịch trình làm việc), tiêu chuẩn 2 người/
phòng. Khách sạn ở trung tâm thành phố.
• Các phí phục vụ đoàn làm việc
• Bảo hiểm theo chương trình du lịch toàn cầu.
2. GIÁ PHÍ ĐI 7 NGÀY 6 ĐÊM KHÔNG BAO GỒM:
• Phí làm hộ chiếu hoặc gia hạn hộ chiếu (trường hợp còn hạn dưới 6 tháng)
• Lệ phí visa nhập cảnh Úc – 3.900.000 VNĐ/người (Visa Úc không dán vào hộ
chiếu)
• Chi phí cá nhân, hành lý quá cước.
• Phụ thu phòng đơn trong trường hợp khách yêu cầu 1 người/phòng (nếu có)
• Phí chênh lệch giá vé máy bay trong trường hợp ở lại thăm thân nhân về sau
đoàn hoặc thay đổi hành trình/ngày bay so với lịch trình tour (nếu có)
• Visa tái nhập Việt Nam cho khách mang quốc tịch nước ngoài (nếu có)
3. ĐIỀU KIỆN HỦY CHUYẾN ĐI– TÍNH THEO NGÀY LÀM VIỆC:
• Sau khi đăng kí tham gia: 35% giá trọn gói
• Trước ngày khởi hành 20 – 30 ngày: 85% giá tour
• Trước ngày khởi hành 15 – 19 ngày: 100% giá tour
Nếu Quý Doanh nghiệp không tham gia được chuyển đi do bị tai nạn, đau ốm có giấy
chứng thực của bác sĩ và bệnh viện…thì Quý doanh nghiệp phải báo ngay cho BTC
Quý doanh nghiệp phải chịu những chi phí dịch vụ mà BTC đã thực hiện bao gồm:
những khoản phí phạt của hàng không, các dịch vụ phía nước ngoài như khách sạn,
xe cộ, nhà hàng…
Đồng thời, việc chuyến đi của Quý khách dưới mọi hình thức sẽ được BTC sẽ thông
báo với LSQ / ĐSQ về việc không đi đúng ngày như hồ sơ xin visa. Bên cạnh đó,
visa của Quý doanh nghiệp có thể sẽ bị hủy bởi LSQ/ĐSQ.
Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với BTC hoặc qua fax, email và
phải được BTC xác nhận. Việc huỷ chuyến qua công văn không được chấp nhận.

Một vài lưu ý khác:
• Khi đăng ký tham gia, hộ chiếu của Quý khách phải còn hạn trên 6 tháng tính
đến ngày về.
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Trong trường hợp ở lại thăm thân nhân, Quý doanh nghiệp vui lòng thông báo
với BTC trước khi đăng ký để được hướng dẫn thủ tục.
BTC sẽ mua bảo hiểm du lịch cho Quý doanh nghiệp trong suốt chuyến.
Đối với Quý khách từ 70 tuổi trở lên, yêu cầu phải có Giấy cam kết sức khỏe
với công ty trước khi khởi hành (Ví dụ: Giấy xác nhận tình trạng đầy đủ sức
khỏe để đi du lịch nước ngòai của bác sỹ hoặc giấy cam kết sức khỏe của Quý
doanh nghiệp hoặc gia đình đối với BTC).
Trường hợp Quý doanh nghiệp không được xuất cảnh và nhập cảnh vi bất kỳ
lý do gì, BTC sẽ hủy hồ sơ tham gia trước 40 ngày.
Tùy theo điều kiênq thực tế mà chương trình làm việc có thể thay đổi cho phù
hợp, tuy nhiên tổng địa điểm làm việc trong chương trình vẫn đảm bảo đầy
đủ.
Chuyến bay và giờ bay có thể thay đổi giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng
không.
Trong những trường hợp khách quan như: Thiên tai, khủng bố, biểu tình, sự cố
hàng không (trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay..) hoặc do
sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng …thì BTC sẽ
được quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho doanh
nghiệp. BTC sẽ xem xét để hoàn trả những chi phí không tham quan cho Quý
doanh nghiệp trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã đặt và
không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác).
BTC sẽ không hoàn lại tiền cho những dịch vụ Quý doanh nghiệp không sử
dụng trong chương trình này vì bất cứ lý do gì.
Vì tính chất của lịch trình làm việc. Nếu đoàn không đủ 10 doanh nghiệp trở
lên thì sẽ sắp xếp lại lịch trình.

*LƯU Ý:
Trong trường hợp quý doanh nghiệp đi theo nhóm hoặc gia đình có người trong
nhóm hoặc gia đình bị từ chối visa thì BTC chỉ hoàn cọc lại cho khách bị từ chối visa
còn những khách còn lại bắt buộc tham gia theo đúng lịch trình ban đầu của BTC.
4. THỦ TỤC XIN VISA AUSTRALIA
Các giấy tờ công chứng trong vòng 6 tháng kể từ ngày công chứng.
Các giấy tờ phải photo trên giấy A4, chỉ dùng giấy 1 mặt, không cắt, không bôi xóa,
chỉnh sửa

5. HỒ SƠ CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA
ĐỐI VỚI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
CÁN BỘ/NHÂN VIÊN
HOẶC CHỦ DOANH
NGHIỆP/CTHĐQT-GĐ
- Giấy phép Kinh doanh
- Hợp đồng lao động.
- 2 ảnh phông nền trắng (4x6cm) chụp - Quyết định bổ nhiệm (nếu có)
không quá 6 tháng – phía sau ghi rõ
- Hộ chiếu gốc đã ký tên và bản sao công - Quyết định cử đi công tác (ghi rõ công ty
chứng và còn trang trống để đóng dấu chi trả chuyến đi)
xuất nhập cảnh, còn hạn dùng.
- Xác nhận lương 03 tháng gần nhất hoặc
- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu
- Bản sao công chứng chứng minh nhân sao kê lương qua ngân hàng 3 tháng gần
nhất.
dân
- Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác - Giấy phép kinh doanh.
nhận độc thân/ly hôn ở địa phương
- Giấy nộp thuế TNDN 3 tháng gần nhất
- Giấy nộp thuế TNDN 3 tháng gần nhất
Sao kê Ngân hàng 03 tháng gần nhất hoặc Sao kê Ngân hàng 03 tháng gần nhất hoặc
sổ phụ ngân hàng 03 tháng gần nhất của sổ phụ ngân hàng 03 tháng gần nhất của
đơn vị, doanh nghiệp.
đơn vị, doanh nghiệp
6. HỒ SƠ TÀI CHÍNH
- Sao kê tài khoản giao dịch ngân hang 03 tháng gần nhất.
- Bản sao công chứng sổ tiết kiệm và xác nhận số dư (tối thiểu 100 triệu/người)
- Bản sao công chứng giấy tờ nhà đất (các tài sản có giá trị khác như cổ phần, oto, bất
động sản…)
Các đương đơn nộp hồ sơ xin thị thực Úc sẽ được yêu cầu thu thập thông tin sinh trắc
(chụp hình và lấy dấu vân tay) tại Văn phòng tiếp nhận hồ sơ tại TP.HCM, Hà Nội
hoặc Đà Nẵng

LỊCH TRÌNH ĐOÀN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VỚI ÚC
(DỰ KIẾN)
Lịch trình

Ngày thứ 1
30/10 (Thứ tư)

(10h15-11h30)

Cơm trưa
(12-13pm)

Nghỉ trưa

Đến Sydney
và nhận
Khách sạn

(15h00-17h00)

Ăn tối

Ngày thứ 3
01/11 (Thứ sáu)

Ngày thứ 4
02/11 (Thứ 7)

Ngày thứ 5
03/11 (CN)

Ngày thứ 6
04/11 (Thứ 2)

Ngày thứ 7
05/11 (Thứ 3)

Gặp gỡ cộng đồng
Gặp gỡ DN Úc theo
khởi nghiệp của chính
yêu cầu của thành
Gặp gỡ văn phòng
phủ bang NSW
viên đoàn
Thăm vườn thú
Bộ KH-CN tại
Fertherdale
Gặp gỡ DN Úc theo
Sydney
Gặp gỡ Hội đồng xuất
yêu cầu của thành
khẩu Úc
viên đoàn

(8h30-10h00)

(13h15-14h45)

Ngày thứ 2
31/10 (Thứ năm)

Ăn tối tại
Darling
Harbour

Citi Bank,
Cơ hội đầu tư tại Úc

Nghỉ trưa

Nghỉ trưa

Tham quan Trung Gặp gỡ DN Úc theo
tâm kinh tế lớn thứ yêu cầu của thành
2 của Sydney
viên đoàn

Làm việc với tổ chức
phát triển địa phương
của Chính phủ Úc
RDA

Gặp gỡ Hiệp hội
DN Úc tại
Parramatta

Gặp gỡ DN Úc theo
yêu cầu của thành
viên đoàn

Ăn tối trên
Du Thuyền

Thưởng thức món
Hàn Quốc

Thưởng thức món
Thái Lan

Nghỉ trưa

Thăm Nhà máy
và Trang trại

Thăm di sản
Three Sister

Thưởng thức
món
Nhật Bản

Thưởng thức
món
Trung Quốc

Trả Khách sạn
và trở về Việt
Nam

