
 Thông Báo Của Ban Tài Chánh HMLD 2015 Houston 27 Feb 2015 

 Giá Biểu Họp Mặt, Tour, Di Chuyển   
 

 Ban Tài Chánh HMLĐ 2015 Lê Duy Hà / MV 
 

 
1.  LĐ ở xa về đóng góp bao nhiêu?  $120 cho mỗi người. Hai vợ chồng $240. 
 
Số tiền nầy sẽ dùng để chi tiêu cho ba buổi tiệc, và tất cả những chi phí khác để tổ 
chức ngày đại hội. 
 
Chúng tôi mong các bạn LĐ ở xa về tham dự thật đông để yểm trợ tinh thần và 
khuyến khích chúng tôi làm việc hăng say hơn.  Ngoài sự đóng góp kể trên, chúng 
tôi tha thiết kêu gọi các bạn không ngần ngại ủng hộ thêm về vật chất, hoặc tài 
chánh, để chúng tôi có đủ phương tiện hoàn thành 3 buổi tiệc vui nhộn, hầu đáp 
ứng lại sự hăng hái trở về tham dự của các bạn.   
 
Nếu đã đóng góp nhưng vì hoàn cảnh nào đó, bạn không tham dự được, chúng tôi 
sẽ refund 100% nếu bạn thông báo cho chúng tôi biết trước ngày 1 tháng 8.  Sau 
ngày đó, chúng tôi sẽ xung tất cả vào quỹ Mạnh Thường Quân với tên của bạn 
 
 
2.  Khách mời (ở xa hay gần) giá ủng hộ như nhau: 
Tiệc chính (Tửu lầu Ocean Palace)   $40 
"Warm-up" Lạc Hồng Center            $35  
Kim Sơn restaurant                             $35 
Tổng cộng 3 tiệc                                $110                      
 
 
3.  Đi tour (Galveston, Kemah, NASA):   Giá tiền là $40 cho mỗi người. Chi tiết nêu 
rõ trong mục "Galveston, Kemah, NASA Tour. Hạn chót đóng tiền ngày 1 tháng 8, 
2015. 
 
 
4.  Di chuyển cho những bạn đi cruise: $20 cho mỗi người, mỗi bận.  Chi tiết nêu 
rõ trong phần "Phương Tiện Di Chuyển".  Hạn chót đóng tiền ngày 1 tháng 8, 
2015. 
 
 
5. Ghi Danh tham dự và chi phiếu: 
 
 Mời các bạn điền vào phiếu Ghi Danh Tham Dự (file đính kèm) 


