
Thưa Quý độc giả,

Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm cũ sắp hết, và một năm mới tốt lành đã gần kề. Nhân 
dịp năm mới Quý Mão sắp đến, Epoch Times Tiếng Việt sẽ cho ra mắt Tạp chí Tân Xuân 
Đặc biệt 2023 vào ngày 01/01/2023. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là một món quà thấm 
nhuần tính nhân văn và giá trị tinh thần gửi đến quý đồng hương.

Kính chúc Quý độc giả một năm mới Quý Mão 2023: AN KHANG THỊNH VƯỢNG – 
VẠN SỰ NHƯ Ý.

Trân trọng,
Epoch Times Tiếng Việt

ONLINE:
www.epochtimesviet.com

BY PHONE/Call:

(626) 618–6168
(714) 356–8899

BY MAIL:
Fill out the form to the right 
and mail it to / Xin điền mẫu 
bên cạnh và gửi đến:

Epoch Times Tieng Viet
10962 Main Street, Ste 101,
El Monte, CA 91731

Lưu ý:
• Chương trình đặt mua sẽ bắt đầu vào ngày 

01/12/2022 cho đến hết số lượng tạp chí 
(số lượng giới hạn).

• Quý khách ghi danh đặt mua Tạp chí 
Xuân 2023 sẽ nhận được tạp chí sau ngày 
01/01/2023 qua đường bưu điện.

Giá:   $12  $10 / cuốn
Shipping Fee:

Từ 1 đến 2 cuốn: $9.90 / 1 lần đặt mua
Từ 3 đến 10 cuốn: $17.05 / 1 lần đặt mua 

Number of copies I’d like to purchase/Số lượng tạp chí tôi muốn mua:  ______________

NAME/Tên  _______________________________________________________________________________________________

PHONE/Số�  phốne  _______________________________________________________________________________________

ADDRESS/Địa chỉ�  _______________________________________________________________________________________

CITY/Thành phố�   ________________________________________________________________________________________

STATE/Tie�u bang  _____________________________   ZIP/Mã vùng  ________________________________________

EMAIL ____________________________________________________________________________________________________

PAY BY CHECK/Trả ba�ng chi phie�u
(Payable tố/Trả chố: Epốch Times Tieng Viet)

USE MY CREDIT CARD/Dùng thẻ tỉ�n dụng

VISA                    MasterCard                     Discốver

Card number/Số�  thẻ:    Exp. date/Ngày he� t hạn:

______________________________________   _________________________________

Signature/Chữ ký:     CVC # (REQUIRED)/Số�  CVC (ba� t buộc):

______________________________________   __________________________________

ĐẶT MUA TẠP CHÍ


