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باسمه تعالی
روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران
با سالم
احتراماً به آگاهی میرساند اتاق ایران در نظر دارد هیأت تجاری به سرپرستی ریاست محترم اتاق ایران جناب آقای
مهندس شافعی از تاریخ  29فروردین ماه لغایت  3اردیبهشت ماه  1396به دعوت اتاق بازرگانی ویتنام به آن کشوراعزام نماید.
به منظور بهره برداری از همایش تجاری فعالین اقتصادی دو کشور و مالقات های رودررو و بازدیدهای پیشبینی شده،
جهت مشارکت در

عالقمندان میتوانند

هیأت یادشده نسبت به تکمیل

فرم ثبت

آنالین

نام

( )http://www.chambertrust.ir/index.php?option=com_rsform&formId=29مندرج بر سایت اتاق
بازرگانی ایران تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  1396/1/17اقدام نمایند .برنامهی پروازی سفر و هزینهی
مشارکت به شرح زیر میباشد.
برنامه ی پروازی هیأت تجاری اعزامی اتاق ایران به ویتنام (با خط هواپیمایی ماهان و ویتنام ایرالین)
تاریخ
رفت

ساعت ورود

مبدا

مقصد

خط پروازی

روز

ساعت پرواز

96/1/29

سه شنبه

22:00

07:50

تهران

بانکوک

ماهان

96/1/30

چهارشنبه

12:00

14:00

بانکوک

هانوی

ویتنام ایرالین

96/2/2

شنبه

16:25

18:25

هانوی

بانکوک

ویتنام ایرالین

96/2/3

یکشنبه

22:30

 3:30بامداد

بانکوک

تهران

ماهان

برگشت

هزینهی مشارکت در هیأت شامل بلیت هواپیما (اکونومی) ،اقامت در هتل  5ستاره ،اخذ روادید ،ترانسفر فرودگاهی و
درون شهری 55/000/000 :ریال (تصویر فیش واریزی هنگام ثبتنام آنالین آپلود شود).
در صورت درخواست بلیت بیزنس 70/000/000 :ریال (تصویر فیش واریزی هنگام ثبتنام آنالین آپلود شود).
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مدارک الزم برای ثبتنام :تکمیل فرم ثبتنام آنالین ،تحویل اصل فیش واریزی (علیالحساب) به شمارهی حساب:
سیبا  0105994103006بانک ملی ایران ،شعبهی خشایار ،به نام اتاق بازرگانی ایران 1 ،قطعه عکس  1 ،4*3قطعه
عکس  ،4*6اصل و تصویر صفحهی اول گذرنامه ،تکمیل فرم درخواست روادید های تایلند و ویتنام (پیوست)؛ خواهشمند
است مدارک یادشده را به خانم امتیازیان کارشناس مربوطه در اموربین الملل ( ط سوم ) تحویل نمایید.
تلفن تماس مستقیم امور بینالملل85732377 :
مهلت ثبتنام :حداکثر تا پایان روز پنجشنبه مورخ 1396/1/17
خواهشمند است دستور فرمایید اطالع رسانی مناسب به اعضای محترم تشکل صورت پذیرد.
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