THÔNG TIN VỀ HỘI CHỢ DU LỊCH TRAVEX 2019
1. Thời gian: từ ngày 16-18/01/2019 (03 ngày).
2. Địa điểm: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.
3. Chi phí tham gia:
Đăng ký trước ngày 29/5/2018
Thành viên*

Không phải thành viên

2.890

3.190

Thẻ đại biểu chính thức

680

880

Thẻ đại biểu đi cùng

500

630

Đơn vị tính: USD
Gian hàng tiêu chuẩn (9m2)

Đăng ký sau ngày 29/5/2018 đến hết ngày 04/10/2018
Thành viên*

Không phải thành viên

3.050

3.400

Thẻ đại biểu chính thức

700

900

Thẻ đại biểu đi cùng

520

650

Đơn vị tính: USD
Gian hàng tiêu chuẩn (9m2)

4. Một số lưu ý:
- Trang web chính thức của Hội chợ: http://atfvietnam2019.com.
- Nếu đăng ký sau ngày 04/10/2018 sẽ bị tính phí đăng ký muộn 135 USD.
- Giá trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và phí quản lý.
- Gian hàng tiêu chuẩn 9m2 sẽ gồm 01 ổ cắm điện tiêu chuẩn, 02 đèn điện
huỳnh quang, 01 bàn tròn, 01 thùng rác, 02 ghế ngồi có thể gập được, 01 biển
tên doanh nghiệp dán trên trán gian hàng.
- Thành viên* là thành viên của các tổ chức thuộc ASEAN NTOs; thành
viên của các Hiệp hội lữ hành (ASITA, ASTINDO, ATAB, ATTA, BATA,
CATA, LATA, MATTA, NATAS, PHILTOA, PTAA, UMTA và VITA); thành
viên của các Hiệp hội khách sạn (BAH, CHA, HRAP, IHRA, MAH, PHRI,
SHA, THA và VHA); các thành viên của ASEANTA.
- Các điều khoản hoàn hủy vui lòng đọc ở tài liệu kèm theo hoặc tham khảo
trên trang web chính thức.
- Đối với các doanh nghiệp du lịch 100% vốn Việt Nam, tiền thuê gian
hàng cũng như chi phí mua thẻ sẽ được giảm 50% so với giá công bố ở trên.
Nguyên tắc thực hiện là các doanh nghiệp đóng 100% chi phí, sau khi kết thúc
sự kiện, trên cơ sở xác nhận của Tổng cục Du lịch, Tập đoàn TTG Singapore
(đơn vị đồng phối hợp tổ chức sự kiện với Tổng cục Du lịch) sẽ hoàn trả số tiền

miễn giảm cho các doanh nghiệp. Căn cứ để xác định dựa trên giấy phép đăng
ký kinh doanh.
5. Thông tin chuyển tiền
- Tên tài khoản: TTG Asia Media Pte Ltd
- Tên Ngân hàng: The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation
Limited
- Địa chỉ: 21 Collyer Quay #02-01, HSBC Building Singapore 049320
- Số tài khoản: 260-289442-179 (USD)
- Mã nhánh ngân hàng: 7232
- Mã SWIFT: HSBCSGSG
Thanh toán tại chỗ sẽ bị tính thêm phí đăng ký muộn là 135 USD và chỉ
chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, đồng đô la Mỹ.
6. Đầu mối liên hệ
- Tổng cục Du lịch (Vụ Thị trường du lịch):
+ Ms. Phạm Ngọc Diệp (Email: pndiep@vietnamtourism.gov.vn hoặc
pndiep@yahoo.com; ĐT: 0243 9423760/ext 171).
- Tập đoàn TTG:
+ Mr. Shawn Tan (Email: shawn.tan@ttgasia.com; ĐT: +6563957518)
+ Ms. Dora See Toh (Email: dora.seetoh@ttgasia.com; ĐT: +6563957573)

