
NgıÈi GÍi:
áŸa Ch◊:

áiŒn Tho≠i: (                )
S‚ tiÀn:  ($ )

NgıÈi Nh∫n 1:
NgıÈi Nh∫n 2:
áŸa Ch◊:

áiŒn Tho≠i:

xin qu˚ khüch vui l›ng ghi ΩŸa ch◊ b±ng ch˘ in H„ SÁ GA -     -     -

NH∞n tin

* Lıu ˚: N∆u ΩŸa ch◊ kh·ng rfi, xin cho th≈m ch◊ dπn (vœ dÚ: g∑n nh° thÈ, chÏ, ho¥c b∆n xe...):

phi∆u gÍi

thfia thu∫n gi˘a C·ng ty VN USA ENTERPRISES v° ngıÈi gÍi
1. Công ty bảo đảm hoàn trả 100% số tiền gởi và chi phí dịch vụ nếu tiền không phát được do sự sơ sót của công ty.
2. Trường hợp thanh toán bằng cái loại check, tiền sẽ được chuyển đi chậm hơn 7 ngày.

3. Return check, người gởi phải chịu thêm tiền phạt của nhà bang là $30 US.

Xin chµn th°nh c®m t≠ s˙ tœn nhiŒm ca Qu˚ khüch.

Ng°y___________________á≠i diŒn VN USA K˚ T≈n_________________________ NgıÈi gÍi K˚ T≈n________________________________

Khi c‹ h„i büo
t·i mu‚n:

Nh∫n t≠i
TÓ Uy≈n

GÍi h„i
büo vÀ nh°

S‚ tiÀn g¯i....: ________ ________________USD

LŒ phœ...............: ________ ________________USD

T‰ng cÊng....: ________ ________________USD

Xin ΩiÀn v° Ωünh d∂u v°o · thœch hÏp:

Cash (tiÀn m¥t)
Money order/Cashier check_______________________________

Check #________________ Driver L.#________________________________________________D.O.B______________ Exp:____________________

á· la (USD)
TiÀn Ω„ng VN

Phüt T∫n Nh°
Phüt T≠i VØn Ph›ng
Nh∫n T≠i Ngµn H°ng

Thµn nhµn Í VN l¨nh:

VN USA ENTERPRISES, INC.
tÓ uy≈n chuyÃn tiÀn

5000 Buford Hwy., Suite A105 • Chamblee, GA 30341
Tel: (770) 458-3317 or (877) 880-4471 / Fax: (770) 452-9687

Quý khách gởi trên $3,000, xin vui lòng điền số xe và số an ninh xả hội SS# _________________________ 

ΩıÏc c∂p gi∂y phæp bÍi bÊ t°i chünh hoa k¸ s‚ # 19179

Quý khách gởi trên $10,000, xin vui lòng điền nơi làm việc, sở làm ___________________________________________




