
    

Phiếu Chuyển Vận  
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng  6, 2019) 

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 “Hiểu Rộng”  
SUNWORLD DYNASTY HOTEL, TAIPEI, TAIWAN 

  
Kính thưa quý bạn, 
 
Phi trường quốc tế TAOYUAN International Airport (TPE) cách khách sạn khoảng 46 cây số, thời gian di 
chuyển bằng xe trung bình 45 phút tới 60 phút nếu không bị kẹt xe. Nếu quý bạn muốn di chuyển tự túc, có thể đón 
xe bus phi trường số 1840 với giá NTD 125 (hoặc USD 4) đến phi trường nội địa “Taipei Songshan Airport”, và từ 
đó đón taxi về khách sạn với giá NTD 100 (hoặc USD 3.30). Tổng cộng là NTD 225 (hoặc USD 7.30). Xin lưu ý 
quý bạn nên đổi tiền địa phương (Taiwan Dollar) ngay tại phi trường và mua vé bus tại quầy vé trước khi đón bus. 
(Giá vé bus có thể thay đổi chút đỉnh từ ngày có thông báo này cho đến ngày đại hội). Ngoài ra quý bạn cần có 
cẩm nang với địa chỉ khách sạn bằng tiếng Hoa (Mandarin) khi đi xe taxi vì tài xế chỉ hiểu tiếng Hoa. Nếu đi taxi 
từ phi trường Taoyuan International Airport (TPE) về Khách sạn giá khoảng 50-60 USD một chuyến, tối đa 3 
người với hành lý. 
 
Phi trường TAOYUAN (TPE) rất lớn, gồm có 2 terminals: Terminal 1 và Terminal 2. Vì vậy xin quý bạn nhớ ghi 
rõ ràng là chuyến bay của mình sẽ đến Terminal nào và sẽ khởi hành từ Terminal nào, vì đi bộ từ Terminal 
này sang Terminal kia rất là xa. 
 
Chúng tôi có tổ chức xe để đón quý bạn về khách sạn vào những ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019 và đưa ra 
phi trường ngày 26 hoặc 28 tháng 9.  Chúng tôi chỉ đón quý bạn từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Xin quý bạn nên 
đi từng nhóm để dễ đưa đón.  
 
Lưu Ý: BCV chỉ đón tại Phi Trường Quốc Tế TAOYUAN International Airport (Airport code: TPE) 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 
Terminal số 
(1 hoặc 2) 

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 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường TAOYUAN 
International Airport (TPE) về khách sạn. 
Ngày về 26 hoặc 28  tháng 9 năm 2019:  Ban Chuyển Vận sẽ đưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường 
TAOYUAN International Airport (TPE). 

 



    

 Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 6 năm 2019 để việc tổ chức xe 
đưa đón được chính xác. Cảm ơn quý bạn. 
 


