4/28/22, 7:37 PM

THẺ LÊN TÀU
PASSENGER TICKET
Liên 2: Khách hàng
Mã đặt chỗ: 0278661

Họ tên.Giới tính / Name.Gender TÀU
CAO TỐC VŨNG TÀU/Nam

Chuyến / Trip
Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh
Ngày. Giờ / Date. Time

Số ghế / Seat

02/05/2022 16:00

F4

Giá vé:

Ngày và nơi bán vé:

350,000 VND

28/04/2022 19:36:54

Đã bao gồm 8% VAT

Người bán ký, ghi rõ họ tên

Fare

Date & place of issue

ttth

Ghi chú/Note - Quy định/Regulations
.Quý khách vui lòng đến điểm lên tàu trước giờ khởi hành
ít nhất 30 phút để làm thủ tục lên tàu.
Passengers must present 30 minutes before departure
time.
.Vé có giá trị 6 tháng kể từ ngày phát hành.
Tickets are valid for 6 months from the date of issuance
printed on the tickets.
.Đổi vé trước giờ khởi hành quy định 1 tiếng được miễn
phí, sau 1 tiếng trước giờ tàu chạy chịu 50%, lần thứ
2 chịu phí 50%.
Changing ticket 60 minutes before departure time is free,
after that, the charge is 50% of the fare, after the departure
time, the charge is 50%.
.Hoàn vé trước giờ khởi hành chịu phí 60%, sau giờ khởi
hành vé không có giá trị hoàn trả.
Retunring ticket before depature is charged 60%, Tickets
are non-refundable after departure time.
.Hoàn vé trước giờ khởi hành chịu phí 60%.
.Returning ticket before departure time charge 60%
.GreenlinesDP được miễn trừ bồi thường khi phải hủy
chuyến Tàu hoặc chuyến Tàu bị kéo dài vì một trong các
nguyên nhân: Điều kiện thời tiết bất lợi, điều kiện thủy
triều, thiên tai, động đất, an toàn kỹ thuật, nguy cơ an
ninh, dịch bệnh …
GreenlinesDP reserve the right to exclude from liability for
cancellation and delay of his scheduled voyage due to
force majeure such as: Weather conditions, tidal
conditions, unforeseen operational or techniqual reasons
...
Xin Quý khách vui lòng:
Our guest are kindly requested:
- Không mang theo vũ khí, chất độc, chất dễ gây cháy nổ,
súc vật...
Not to bring on board weapons, toxics, explosives,
inflammables, pets, etc...
- Không mang hàng hóa không phải hành lý cá nhân.
Not to bring on board any cargoes other than personals
belongings.
. Không được hút thuốc lá trong khoang tàu.
No smoking inside compartment.
. Tự bảo quản hành lý cá nhân.
Take care of your personal belongings.
. Vé đặc biệt không được hoàn đổi với bất cứ lí do nào
Special Ticket no refunds, no exchange
Hotline phòng vé Hồ Chí Minh: 0988 009 579
Hotline phòng vé Vũng Tàu: 0986 908 907

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH DP
02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 35 00 71 91 58
Điện thoại: 098 800 9579
www.greenlines-dp.com
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4/28/22, 7:37 PM
THẺ LÊN TÀU
PASSENGER TICKET
Liên 2: Khách hàng
Mã đặt chỗ: 0278661
Họ tên.Giới tính / Name.Gender
TAUCAOTOC.VN /Nam

Chuyến / Trip
TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu
Ngày. Giờ / Date. Time

Số ghế / Seat

01/05/2022 08:00

M1

Giá vé:

Ngày và nơi bán vé:

350,000 VND

28/04/2022 19:36:54

Đã bao gồm 8% VAT

Người bán ký, ghi rõ họ tên

Fare

Date & place of issue

ttth

Ghi chú/Note - Quy định/Regulations
.Quý khách vui lòng đến điểm lên tàu trước giờ khởi hành
ít nhất 30 phút để làm thủ tục lên tàu.
Passengers must present 30 minutes before departure
time.
.Vé có giá trị 6 tháng kể từ ngày phát hành.
Tickets are valid for 6 months from the date of issuance
printed on the tickets.
.Đổi vé trước giờ khởi hành quy định 1 tiếng được miễn
phí, sau 1 tiếng trước giờ tàu chạy chịu 50%, lần thứ
2 chịu phí 50%.
Changing ticket 60 minutes before departure time is free,
after that, the charge is 50% of the fare, after the departure
time, the charge is 50%.
.Hoàn vé trước giờ khởi hành chịu phí 60%, sau giờ khởi
hành vé không có giá trị hoàn trả.
Retunring ticket before depature is charged 60%, Tickets
are non-refundable after departure time.
.Hoàn vé trước giờ khởi hành chịu phí 60%.
.Returning ticket before departure time charge 60%
.GreenlinesDP được miễn trừ bồi thường khi phải hủy
chuyến Tàu hoặc chuyến Tàu bị kéo dài vì một trong các
nguyên nhân: Điều kiện thời tiết bất lợi, điều kiện thủy
triều, thiên tai, động đất, an toàn kỹ thuật, nguy cơ an
ninh, dịch bệnh …
GreenlinesDP reserve the right to exclude from liability for
cancellation and delay of his scheduled voyage due to
force majeure such as: Weather conditions, tidal
conditions, unforeseen operational or techniqual reasons
...
Xin Quý khách vui lòng:
Our guest are kindly requested:
- Không mang theo vũ khí, chất độc, chất dễ gây cháy nổ,
súc vật...
Not to bring on board weapons, toxics, explosives,
inflammables, pets, etc...
- Không mang hàng hóa không phải hành lý cá nhân.
Not to bring on board any cargoes other than personals
belongings.
. Không được hút thuốc lá trong khoang tàu.
No smoking inside compartment.
. Tự bảo quản hành lý cá nhân.
Take care of your personal belongings.
. Vé đặc biệt không được hoàn đổi với bất cứ lí do nào
Special Ticket no refunds, no exchange
Hotline phòng vé Hồ Chí Minh: 0988 009 579
Hotline phòng vé Vũng Tàu: 0986 908 907

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH DP
02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 35 00 71 91 58
Điện thoại: 098 800 9579
www.greenlines-dp.com
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4/28/22, 7:37 PM
THẺ LÊN TÀU
PASSENGER TICKET
Liên 2: Khách hàng
Mã đặt chỗ: 0278661

Họ tên.Giới tính / Name.Gender
GREENLINES DP / Nam

Chuyến / Trip
Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh

Ngày. Giờ / Date. Time

Số ghế / Seat

02/05/2022 16:00

E4

Giá vé:

Ngày và nơi bán vé:

350,000 VND

28/04/2022 19:36:54

Đã bao gồm 8% VAT

Người bán ký, ghi rõ họ tên

Fare

Date & place of issue

ttth

Ghi chú/Note - Quy định/Regulations
.Quý khách vui lòng đến điểm lên tàu trước giờ khởi hành
ít nhất 30 phút để làm thủ tục lên tàu.
Passengers must present 30 minutes before departure
time.
.Vé có giá trị 6 tháng kể từ ngày phát hành.
Tickets are valid for 6 months from the date of issuance
printed on the tickets.
.Đổi vé trước giờ khởi hành quy định 1 tiếng được miễn
phí, sau 1 tiếng trước giờ tàu chạy chịu 50%, lần thứ
2 chịu phí 50%.
Changing ticket 60 minutes before departure time is free,
after that, the charge is 50% of the fare, after the departure
time, the charge is 50%.
.Hoàn vé trước giờ khởi hành chịu phí 60%, sau giờ khởi
hành vé không có giá trị hoàn trả.
Retunring ticket before depature is charged 60%, Tickets
are non-refundable after departure time.
.Hoàn vé trước giờ khởi hành chịu phí 60%.
.Returning ticket before departure time charge 60%
.GreenlinesDP được miễn trừ bồi thường khi phải hủy
chuyến Tàu hoặc chuyến Tàu bị kéo dài vì một trong các
nguyên nhân: Điều kiện thời tiết bất lợi, điều kiện thủy
triều, thiên tai, động đất, an toàn kỹ thuật, nguy cơ an
ninh, dịch bệnh …
GreenlinesDP reserve the right to exclude from liability for
cancellation and delay of his scheduled voyage due to
force majeure such as: Weather conditions, tidal
conditions, unforeseen operational or techniqual reasons
...
Xin Quý khách vui lòng:
Our guest are kindly requested:
- Không mang theo vũ khí, chất độc, chất dễ gây cháy nổ,
súc vật...
Not to bring on board weapons, toxics, explosives,
inflammables, pets, etc...
- Không mang hàng hóa không phải hành lý cá nhân.
Not to bring on board any cargoes other than personals
belongings.
. Không được hút thuốc lá trong khoang tàu.
No smoking inside compartment.
. Tự bảo quản hành lý cá nhân.
Take care of your personal belongings.
. Vé đặc biệt không được hoàn đổi với bất cứ lí do nào
Special Ticket no refunds, no exchange
Hotline phòng vé Hồ Chí Minh: 0988 009 579
Hotline phòng vé Vũng Tàu: 0986 908 907

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH DP
02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 35 00 71 91 58
Điện thoại: 098 800 9579
www.greenlines-dp.com

https://greenlines-dp.com/agent/booking/print/278661
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4/28/22, 7:37 PM
THẺ LÊN TÀU
PASSENGER TICKET
Liên 2: Khách hàng
Mã đặt chỗ: 0278661

Họ tên.Giới tính / Name.Gender
VŨNG TÀU SERVICES / Nam

Chuyến / Trip
TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu

Ngày. Giờ / Date. Time

Số ghế / Seat

01/05/2022 08:00

M2

Giá vé:

Ngày và nơi bán vé:

350,000 VND

28/04/2022 19:36:54

Đã bao gồm 8% VAT

Người bán ký, ghi rõ họ tên

Fare

Date & place of issue

ttth

Ghi chú/Note - Quy định/Regulations
.Quý khách vui lòng đến điểm lên tàu trước giờ khởi hành
ít nhất 30 phút để làm thủ tục lên tàu.
Passengers must present 30 minutes before departure
time.
.Vé có giá trị 6 tháng kể từ ngày phát hành.
Tickets are valid for 6 months from the date of issuance
printed on the tickets.
.Đổi vé trước giờ khởi hành quy định 1 tiếng được miễn
phí, sau 1 tiếng trước giờ tàu chạy chịu 50%, lần thứ
2 chịu phí 50%.
Changing ticket 60 minutes before departure time is free,
after that, the charge is 50% of the fare, after the departure
time, the charge is 50%.
.Hoàn vé trước giờ khởi hành chịu phí 60%, sau giờ khởi
hành vé không có giá trị hoàn trả.
Retunring ticket before depature is charged 60%, Tickets
are non-refundable after departure time.
.Hoàn vé trước giờ khởi hành chịu phí 60%.
.Returning ticket before departure time charge 60%
.GreenlinesDP được miễn trừ bồi thường khi phải hủy
chuyến Tàu hoặc chuyến Tàu bị kéo dài vì một trong các
nguyên nhân: Điều kiện thời tiết bất lợi, điều kiện thủy
triều, thiên tai, động đất, an toàn kỹ thuật, nguy cơ an
ninh, dịch bệnh …
GreenlinesDP reserve the right to exclude from liability for
cancellation and delay of his scheduled voyage due to
force majeure such as: Weather conditions, tidal
conditions, unforeseen operational or techniqual reasons
...
Xin Quý khách vui lòng:
Our guest are kindly requested:
- Không mang theo vũ khí, chất độc, chất dễ gây cháy nổ,
súc vật...
Not to bring on board weapons, toxics, explosives,
inflammables, pets, etc...
- Không mang hàng hóa không phải hành lý cá nhân.
Not to bring on board any cargoes other than personals
belongings.
. Không được hút thuốc lá trong khoang tàu.
No smoking inside compartment.
. Tự bảo quản hành lý cá nhân.
Take care of your personal belongings.
. Vé đặc biệt không được hoàn đổi với bất cứ lí do nào
Special Ticket no refunds, no exchange
Hotline phòng vé Hồ Chí Minh: 0988 009 579
Hotline phòng vé Vũng Tàu: 0986 908 907

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH DP
02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 35 00 71 91 58
Điện thoại: 098 800 9579
www.greenlines-dp.com
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4/28/22, 7:37 PM
THẺ LÊN TÀU
PASSENGER TICKET
Liên 2: Khách hàng
Mã đặt chỗ: 0278661
Họ tên.Giới tính / Name.Gender
MAHADEVARAJ THOTHADRI IYER /
Nam
Chuyến / Trip
Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh
Ngày. Giờ / Date. Time

Số ghế / Seat

02/05/2022 16:00

D4

Giá vé:

Ngày và nơi bán vé:

350,000 VND

28/04/2022 19:36:54

Đã bao gồm 8% VAT

Người bán ký, ghi rõ họ tên

Fare

Date & place of issue

ttth

Ghi chú/Note - Quy định/Regulations
.Quý khách vui lòng đến điểm lên tàu trước giờ khởi hành
ít nhất 30 phút để làm thủ tục lên tàu.
Passengers must present 30 minutes before departure
time.
.Vé có giá trị 6 tháng kể từ ngày phát hành.
Tickets are valid for 6 months from the date of issuance
printed on the tickets.
.Đổi vé trước giờ khởi hành quy định 1 tiếng được miễn
phí, sau 1 tiếng trước giờ tàu chạy chịu 50%, lần thứ
2 chịu phí 50%.
Changing ticket 60 minutes before departure time is free,
after that, the charge is 50% of the fare, after the departure
time, the charge is 50%.
.Hoàn vé trước giờ khởi hành chịu phí 60%, sau giờ khởi
hành vé không có giá trị hoàn trả.
Retunring ticket before depature is charged 60%, Tickets
are non-refundable after departure time.
.Hoàn vé trước giờ khởi hành chịu phí 60%.
.Returning ticket before departure time charge 60%
.GreenlinesDP được miễn trừ bồi thường khi phải hủy
chuyến Tàu hoặc chuyến Tàu bị kéo dài vì một trong các
nguyên nhân: Điều kiện thời tiết bất lợi, điều kiện thủy
triều, thiên tai, động đất, an toàn kỹ thuật, nguy cơ an
ninh, dịch bệnh …
GreenlinesDP reserve the right to exclude from liability for
cancellation and delay of his scheduled voyage due to
force majeure such as: Weather conditions, tidal
conditions, unforeseen operational or techniqual reasons
...
Xin Quý khách vui lòng:
Our guest are kindly requested:
- Không mang theo vũ khí, chất độc, chất dễ gây cháy nổ,
súc vật...
Not to bring on board weapons, toxics, explosives,
inflammables, pets, etc...
- Không mang hàng hóa không phải hành lý cá nhân.
Not to bring on board any cargoes other than personals
belongings.
. Không được hút thuốc lá trong khoang tàu.
No smoking inside compartment.
. Tự bảo quản hành lý cá nhân.
Take care of your personal belongings.
. Vé đặc biệt không được hoàn đổi với bất cứ lí do nào
Special Ticket no refunds, no exchange
Hotline phòng vé Hồ Chí Minh: 0988 009 579
Hotline phòng vé Vũng Tàu: 0986 908 907

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH DP
02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 35 00 71 91 58
Điện thoại: 098 800 9579
www.greenlines-dp.com
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4/28/22, 7:37 PM
THẺ LÊN TÀU
PASSENGER TICKET
Liên 2: Khách hàng
Mã đặt chỗ: 0278661
Họ tên.Giới tính / Name.Gender
MAHADEVARAJ THOTHADRI IYER /
Nam
Chuyến / Trip
TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu
Ngày. Giờ / Date. Time

Số ghế / Seat

01/05/2022 08:00

M3

Giá vé:

Ngày và nơi bán vé:

350,000 VND

28/04/2022 19:36:54

Đã bao gồm 8% VAT

Người bán ký, ghi rõ họ tên

Fare

Date & place of issue

ttth

Ghi chú/Note - Quy định/Regulations
.Quý khách vui lòng đến điểm lên tàu trước giờ khởi hành
ít nhất 30 phút để làm thủ tục lên tàu.
Passengers must present 30 minutes before departure
time.
.Vé có giá trị 6 tháng kể từ ngày phát hành.
Tickets are valid for 6 months from the date of issuance
printed on the tickets.
.Đổi vé trước giờ khởi hành quy định 1 tiếng được miễn
phí, sau 1 tiếng trước giờ tàu chạy chịu 50%, lần thứ
2 chịu phí 50%.
Changing ticket 60 minutes before departure time is free,
after that, the charge is 50% of the fare, after the departure
time, the charge is 50%.
.Hoàn vé trước giờ khởi hành chịu phí 60%, sau giờ khởi
hành vé không có giá trị hoàn trả.
Retunring ticket before depature is charged 60%, Tickets
are non-refundable after departure time.
.Hoàn vé trước giờ khởi hành chịu phí 60%.
.Returning ticket before departure time charge 60%
.GreenlinesDP được miễn trừ bồi thường khi phải hủy
chuyến Tàu hoặc chuyến Tàu bị kéo dài vì một trong các
nguyên nhân: Điều kiện thời tiết bất lợi, điều kiện thủy
triều, thiên tai, động đất, an toàn kỹ thuật, nguy cơ an
ninh, dịch bệnh …
GreenlinesDP reserve the right to exclude from liability for
cancellation and delay of his scheduled voyage due to
force majeure such as: Weather conditions, tidal
conditions, unforeseen operational or techniqual reasons
...
Xin Quý khách vui lòng:
Our guest are kindly requested:
- Không mang theo vũ khí, chất độc, chất dễ gây cháy nổ,
súc vật...
Not to bring on board weapons, toxics, explosives,
inflammables, pets, etc...
- Không mang hàng hóa không phải hành lý cá nhân.
Not to bring on board any cargoes other than personals
belongings.
. Không được hút thuốc lá trong khoang tàu.
No smoking inside compartment.
. Tự bảo quản hành lý cá nhân.
Take care of your personal belongings.
. Vé đặc biệt không được hoàn đổi với bất cứ lí do nào
Special Ticket no refunds, no exchange
Hotline phòng vé Hồ Chí Minh: 0988 009 579
Hotline phòng vé Vũng Tàu: 0986 908 907

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH DP
02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 35 00 71 91 58
Điện thoại: 098 800 9579
www.greenlines-dp.com

6/6

