Phiếu Chuyển Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 6, 2018)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 37 “Nhìn Xa”
Montreal Pierre-Elliott-Trudeau International Airport (YUL)
Kính thưa quý bạn,
Phi trường quốc tế MONTREAL International Airport (YUL) cách trung tâm thành phố và khách sạn khoảng 20
cây số, tuy nhiên vì đường xá hay trong tình trạng đang sửa đường hoặc kẹt xe, nên thời gian di chuyển có thể từ
30 phút (không kẹt xe) đến 1 tiếng đồng hồ. Taxi từ phi trường YUL về khách sạn có giá nhất định là 40 CAD một
chuyến có thể chở tối đa 3 người với 3 vali.
Ban Vận Chuyển sẽ đón quý bạn về khách sạn vào những ngày 11, 12, và 13 tháng 9 năm 2018 và đưa ra phi
trường ngày 17 hoặc 18 tháng 9. Vì nhân lực có giới hạn, BCV chỉ đón quý bạn từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Xin
quý bạn cố gắng đi chung nhóm để dễ đưa đón.
Lưu Ý: BCV chỉ đón tại Phi Trường Quốc Tế Montreal International Airport (Airport code: YUL) trong thời
gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ngoài thời gian trên, xin quý bạn đi taxi tự túc vì ban chuyển vận không có
phương tiện đưa đón ngoài các giờ kể trên.

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối và ghi rõ
đến Terminal nào.

Ngày

Giờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay

Khởi Hành Từ Thành Phố

Đến
Đi
Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón bạn đạo các ngày sau đây thôi vì nhân lực giới hạn. Ngoài các ngày
này, xin quý bạn vui lòng tự túc.
Ngày đến 11, 12 và 13 tháng 9 năm 2018: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường về khách sạn.
Ngày về 17 hoặc 18 tháng 9 năm 2018: Ban Chuyển Vận sẽ đưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường
YUL.

Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 6 năm 2018 để việc tổ chức xe
đưa đón được chính xác. Cảm ơn quý bạn.
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